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ّ
 الهيئت العلميت الاطدشازيت للمجل

 مً الجصائس:
 اإلاظدشاز العلمي الجامعت البلد
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ّ
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خلدون جامعت عبد السحمً بً  الجصائس

 جيازث

 ؤ.د محمد حدوازة

 ؤ.د هاصس طعمبىل  1جامعت احمد بً بلت وهسان  الجصائس

 ؤ.د بىفاجح عبد العليم جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 ؤ. د إبساهيم شعيب جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 ؤ.د. ميهىب جعيرن  جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 ؤ .د طليمان عشساحي الجامعي بالبيضاإلاسكص  الجصائس

 ؤ.د عيس ى بسيهماث جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 ؤ.د بىداود وذهاوي جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 ا.د عميش عبد اللادز جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 ؤ.د/ دزكاوي مخخاز جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

جامعت عبد السحمً بً خلدون  الجصائس

 جيازث

 ؤ.د عمس حدوازة

جامعت مصعفى اطعمبىلي  الجصائس

 معظكس

حبيب بىشوادة ا.د. 

 ؤ.د/ حاج هني محمد جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. جغدم الحاجا. جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د/ هىز الديً دزيما. جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. طليم حمدان جامعت حمت لخضس الىادي الجصائس

 د. عبد الظالم شزازكت جامعت ؤحمد شباهت غليزان الجصائس

 . شهىز شخىحد 1جامعت الحاج لخضس باجىت  الجصائس

 د/ محّمد بىعالوي  اإلاسكص الجامعي بإفلى الجصائس

 د . العيد عالوي  اإلاسكص الجامعي بالبيض الجصائس

 شياويد. شيً العابديً بً  جامعت آكلي محىد ؤولحاج البىيسة الجصائس

جامعت محمد شسيف مظاعديت  الجصائس

 طىق اهساض

 د/ جمىعي الظعدي

 د. طيد ؤحمد محمد عبد هللا جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس



 د. عمامسة كمال جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د/ ؤمين شعمي اإلاسكص الجامعي ؤفلى الجصائس

 د. الجىهس مىدز جامعت مىلىد معمسي جيزي وشو الجصائس

 د. طليمان بىزاض جامعت محّمد بىضياف اإلاظيلت الجصائس

 د. عساب ؤحمد جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. بـــــــــــــــــــــــلعالم فضيلت اإلاسكص الجامعي ؤفلى الجصائس

د. فخيحت حداد  جامعت مىلىد معمسي جيزي وشو الجصائس

جامعت عبد السحمً بً خلدون  الجصائس

 جيازث

د. مىفم عبد اللادز 

د. شيهان زضىان  جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. عثماوي بىلسباح جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 د. فاضل وعمان جامعت باجي اإلاخخاز عىابت الجصائس

جامعت عبد الحميد بً باديع  الجصائس

 مظخغاهم

 د. عص الديً حفاز

 –لألطاجرة اإلادزطت العليا  الجصائس

-مظخغاهم 

 د. شييب لىث

باجىت -اإلاسكص الجامعي بسيكت  الجصائس د. لعىيجي  عماز 

 د. بىصىزي هاصس اإلاسكص الجامعي ؤفلى الجصائس

جامعت محمد شسيف مظاعديت  الجصائس

 طىق اهساض

 د . طليمت محفىظي

د. هصيرة شيادي  جامعت ؤبي بكس بللايد جلمظان الجصائس

اإلادزطت العليا لألطاجرة ببىشزيعت  الجصائس د. بىشيدي إطماعيل 

 د . ظالبي عبد اللادز اإلاسكص الجامعي بالبيض الجصائس

 د .  جلىل دواجي عبد اللادز جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. عائشت جمعي جامعت يحي فازض اإلاديت الجصائس

 د. عيس ى خثير بعين جمىشيذاإلاسكص الجامعي  الجصائس



 د. العسبي ديً جامعت د/ مىالي العاهس طعيدة الجصائس

 د . عيس ى شاعت جامعت آكلي محىد ؤولحاج البىيسة الجصائس

 د. بايت غيبىب جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. بللاطم بً كعايت اإلادزطت العليا لألطاجرة باألغىاط الجصائس

 د مخخاز حظيني ؤلاطالمي للبحىر باألغىاط اإلاسكص  الجصائس

 د فخيحت بىجمس جامعت آكلي محىد ؤولحاج البىيسة الجصائس

  د . بللاطم بىدهت جامعت شيان عاشىز الجلفت الجصائس

 د. بىمديً فؤاد اإلاسكص الجامعي ؤفلى الجصائس

 ازجــــــــــــــــــمً الخ

 ا.د زائد مصعفى عبد السحيم  -هابلع  –جامعت الىجاح الىظىيت  فلظعين

 ؤ. د . محّمد ؤبى هبىث جامعت اللاهسة مصس

 د. عصام واصل جامعت ذماز اليمً

د. خضساء ازشىد كاطم  جامعت مؤجت  ألازدن

 الجعافسة

د. إحظان بً صادق بً  جامعت الظلعان كابىض ُعمان

 محمد اللىاحي

العالي للعلىم ؤلاوظاهيت اإلاعهد  جىوع

مدهين 

 د. زضا ألابيض

جامعت اإلالك فيصل  الظعىديت فايص صبحي عبد الظالم ا.د. 

جسكي 

 طليمان مىالي الظلعان جامعت اإلاغسب

 مالل بني

 طليماوي علي د مىالي ؤ.

اإلاعهد العالي للغاث جامعت كسظاج  جىوع  شىدول د. محمد 
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  العددفهرس 

 باللغة العربيةالبحوث 
 05 املسائل الخالفية في الفعل املصاحب للمفعول به -

جامعة  –كلية اآلداب  قسم اللغة العربية وآدابها -أستاذ اللغة والنحو املشارك  -عمر بن علي املقوش ي. د

 )اململكة العربية السعوديةامللك سعود

 

 33 أثر القواعد النحوية في املسائل الفقهية دراسة تطبيقية على باب الطالق -

كلية  -قسم اللغة العربية  -أستاذ النحو والصرف املساعد - بن عبدالعزيز بن محمد الخطيبد. عصام 

 )اململكة العربية السعودية(  جامعة امللك فيصل - اآلداب

 

 53 التلطف في اإلشارة لأللفاظ الجنسية في تفسيرين ملعاني القرآن الكريم باإلنجليزية -

  أستاذ اللسانيات التطبيقية- أ.د. محمد أحمد أبو عيد 

 أستاذ مشارك في اللغة والنحو -د. حسين يوسف قزق 

 جامعة البلقاء التطبيقية)األردن(-كلية إربد الجامعية-قسم اللغة العربية وآدابها

 

االستراتيجية اإلحالية للغة العنف املضاد في املقال الصحفي اليمني: مقاربة نصية  -

 نقدية

75 

اململكة )جامعة امللك سعود -قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب -صالح عبدالسالم قاسم الهيجمي

 (العربية السعودية

 

 97 دراسة نصية لسانية -االستراتيجية التضامنية في الخطاب التوعوي الصحي -

اململكة العربية (الرياض -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -د. بدر بن علي العبد القادر

 )السعودية
 

التحليُل التداولّي للرموز التراثية في املقاالت األردنية ) األستاذ الدكتور خالد الكركي  -

 أنموذًجا(

117 

  )األردن(امعة جدارا ج - هناء الشلول د . 

 135 مبادئ تصنيف اللغات في اللسانيات الحديثة/ دراسة في األسس واملبادئ -

  )الجزائر(بازةاملركز الجامعي مرسلي عبد هللا_ تي -محمد بوغارالباحث: 

ريادة املغاربة في القواعد الفقهية من القرن الثامن الهجري إلى القرن الرابع عشر  -

  الهجري 

151 

  )املغرب( املعهد العالي للدراسات والبحوث اإلسالمية -محمد عبد هللا الشواف

 177 النص والخطاب بين الرؤية التراثية وتحليل الخطاب املعاصر -

  (الجزائر )مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط -د. مختار حسيني

https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2512232/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2511763/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2517246/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2517246/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/307179/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2517067/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2517067/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2506143/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2505318/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2505318/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2499801/4
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تمظهرات " األنا " و"اآلخر" في الرواية الجزائرية املكتوبة بالفرنسية قراءة في نماذج  -

 مختارة

191 

 )الجزائر( جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي -د.زين خديجة

 )الجزائر(جامعة محمد خيضر بسكرة -د. محمد األمين بركات

 

اقد الجزائري "محمد مصايف -
ّ
 203 "مصطلحا االلتزام والحداثة عند الن

هيد حمة لخضر-مخبر بحوث في األدب الجزائري ونقده -بن عياشمريم 
ّ
  )الجزائر(الوادي-جامعة الش

نقيط مدخال إلى إنشائّية الخطاب الّسردّي وقدرة على تصنيفه: رواية " طوفان  -
ّ
إيقاع الت

 من الحلوى...في معبد الجماجم" ألّم الّزين بن شيخة أنموذجا

213 

  )تونس(جامعة تونس املنار-املعهد العالي للعلوم اإلنسانّية -محّمد صالح حمراوي 

التفاعل الحضاري والتواصل القيمي في الرحلة الورثيالنية املوسومة بنزهة األنظار في  -

 فضل علم التاريخ واألخبار

237 

  )الجزائر(2جامعة سطيف -بن سباع صليحةد . 

 253 مكانة املعتقدات الشعبية وأثرها على املجتمع الجزائري  -

  )الجزائر(جامعة زيان عاشور الجلفة -مريـــــــم كريفيف د.

 263 شعرية السير ذاتي عند طه حسين )كتاب األيام( أنموذجا -

  جامعة غرداية )الجزائر( -د.بالل عزوز -د.عبد الرحمان عبد الحي

 277  القصة القصيرة جدا في ظل الفكر العوملي -

  تيزي وزو)الجزائر(-جامعة مولود معمري  -مخبر املمارسات اللغوية -أمينة حماني

 287 التعريف القاموس ي على ضوء النظرية املعجمية الحديثة -

  (املغرب)وجدة -جامعة محمد األول -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -هدى اعمارة

جنبيةلغات األ بالالبحوث   
301 - Les langues en présence au Yémen : étude sociolinguistique 

 Dr. Abdeljabbar Mussed AL-TAM - Professeur assistant de la linguistique, 

Département de la langue française, Faculté des Lettres, Université de Dhamar, 

Yémen. 

https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2512146/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2512146/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2497705/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2503878/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2503878/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/309367/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/309367/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2508863/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2506322/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/308347/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2498045/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2505397/4
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https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2512232/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2511763/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2517246/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2517246/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/307179/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2517067/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2517067/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2506143/4
https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/697/2505318/4
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Abstract:  

The grammarians were concerned with studying the grammatical dispute, and 

because of its importance and the place of the verb among the factors, and for the 

position of the object by it among the objects. A group, so the accusative is accusative 

for the verb and the subject together in the Kufic; Because they are the same as the one 

thing, and Hisham went to the fact that he is the doer, and behind Al-Ahmar made the 

agent a moral factor, which is the meaning of the effect, and the chosen one is the 
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doctrine of the Basri, so the agent for them is the verb, and the object does not become 

an intransitive verb, and the Arabs transgress the imperative and the transgressive in 

ways that grammarians differ in their measurement, I mentioned their disagreement 

about it, signs of a transitive verb. topic, I dealt with the rigid verb, which is the act of 

wondering, and paved the way for it by presenting the conditions of what one marvels 

at, and the differences in them, and I mentioned their disagreement in the accusative of 

the one who marvels at him, and in the actuality of the one who marvels at him, and 

concluded with the results of the research, including that the grammatical dispute is 

between grammatical schools, and between Grammarians, even if they are from one 

school, and that the grammatical disagreement is a certain good for understanding the 

grammatical philosophy of each school and each grammaticalist, and that the 

grammatical disagreement in most of it revolves around the issue of the worker, and 

that the ratio of opinions is sometimes confused, and from that Sibawayh restricts the 

exclamation to (I do) to hearing This contradicts what is in the book. 

Keywords: Grammatical disagreement, Grammatical factor, Grammar schools, 

Grammar, sculptor's opinions.. 
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 2022-05-21 تاريخ القبول: 2022-05-12 تاريخ االستالم:
 

 ملخص: 

مسائل الفقه؛ من خالل: إبراز اهتمام علماء يسعى هذا البحث إلى إثبات أثر قواعد النحو في استنباط أحكام 

الفقه اإلسالمي بعلم النحو، حيث اشترطوا إتقان علوم اللغة العربية، وفي مقدمتها علم النحو؛ الستنباط األحكام من 

النصوص الشرعية. والقيام بجمع القواعد النحوية املوجودة في باب الطالق من الكتب الفقهية، وتنسيقها في عشرة 

ث نحوية، وترتيبها على ترتيب ألفية ابن مالك، وتوضيح كيفية توظيف الفقهاء لتلك القواعد النحوية في مباح

اهتمام كبار فقهاء األمة بعلوم  ب. وقد توصل البحث إلى نتائج متعددة، منها:استنباط أحكام املسائل الفقهية لهذا البا

اء يحاسبون الناطق بألفاظ الطالق بمقتض ى قواعد النحو وإن النحو، كما أن بعض الفقه اللغة العربية، وفي مقدمتها

 بها؛ ألنه يجب أن يعلمها، 
ً
 من قواعد النحو لم يكن عارفا

ً
أثناء  واعتمدوا بعض اآلراء النحوية وقد شرح الفقهاء عددا

 حكام مسائل الطالق.بيانهم أل 

 النحو، الفقه، الطالق. استنباط، ،أثر الكلمات املفتاحية:
 

Abstract:  

This research seeks to demonstrate the impact of grammar rules on the development of 

jurisprudence issues by: Highlighting the interest of numerous Islamic scholars in 

grammar, where they require mastery of Arabic language sciences, primarily grammar, 

to derive judgments from islamic texts. Collecting the grammatical rules in the divorce 

section from the jurisprudential books, by coordinating those rules in ten grammatical 

investigations, and arranging them following the order of 'Alfiat Ibn Malik', and 

explaining how scholars have used those grammatical rules in order to derive various 

provisions related to the doctrinal issues of this section. This research has reached to 

multiple conclusions. It has emphasized the significant role which was played by 

scholars in Arabic language, specifically grammar and syntax. The scholars have also 

mailto:ealkhateeb@kfu.edu.sa
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considered that individuals are accountable for the words of divorce under the rules of 

grammar, even if they are not fully aware of its consequences or its implicit meanings. 

The scholars in this field have also explained a number of grammar-related rules and 

adopted some grammatical views during their commenting on the provisions of divorce 

issues.  

Keywords: effect, inference, grammar, jurisprudence, divorce. 

 املقدمة:

متنوعة كانت هي السبيل  اإن الفقه اإلسالمي بناء شامخ، شّيده أئمة جهابذة كبار، أتقنوا علوم  

لبلوغ ما وصلوا إليه، وإن من أهم تلك العلوم: علوم اللغة العربية، فإنها األساس الذي ال يمكن أن 

ينفق أعز أيام حياته في  ولذلك رأينا اإلمام الشافعي  يقوم للفقه من غيرها أساس، أو يعلو له عماد.

يكتسب هذه العلوم الشريفة، حتى إذا اطمأن البادية عند قبيلة هذيل حيث شظف العيش وشدته؛ ل

 إلى نفسه فيها بدأ بطلب العلوم الشرعية.

ترك أبي "يقول:  - صاحب اإلمام أبي حنيفة  - وها هو اإلمام محمد بن الحسن الشيباني 

على الحديث  اعلى النحو والشعر، وخمسة عشر ألف   اثالثين ألف درهم، فأنفقت خمسة عشر ألف  

من طالب الفقه اإلسالمي ال يولون علوم اللغة العربية االهتمام  اولكننا نرى اليوم كثير   .(1)والفقه"

 املطلوب؛ لعدم معرفتهم بأهميتها، وإحساسهم بأثرها في املسائل الفقهية.

  -خاصة  -ولذلك حاولت في هذا البحث إبراز أثر قواعد النحو 
 

عن بقية العلوم؛ على  فضال

 
 
من مسائل باب الطالق وسيلة تطبيقية لذلك؛ لتنوع القواعد النحوية وكثرتها في  امسائل الفقه، متخذ

دراسة تطبيقية على  -وقد وسمت هذا البحث بـ)أثر القواعد النحوية في املسائل الفقهية  هذا الباب.

 باب الطالق(.

في عدم اهتمام كثير من طالب الدراسات اإلسالمية بعلوم اللغة العربية،  مشكلة البحثوتكمن 

ومحاولة طالب الدراسات الفقهية منهم بناء مسائل فقهية مع الجهل بتلك العلوم، وهذا قد يتسبب في 

إلى تنبيه طالب  هذا البحث يهدفولذلك فإن  أخطاء فقهية جسيمة تهدد كيان الفقه اإلسالمي.

 هية ألهمية دراسة القواعد النحوية، وأثرها في مسائل الفقه بصورة مقنعة تطبيقية.الدراسات الفق

 ومن الدراسات العلمية السابقة التي لها صلة وثيقة بهذا املوضوع:

"دور القواعد النحوية في استنباط األحكام الشرعية من اآليات القرآنية" تأليف: حافظ محمد  .1

في استخراج األحكام الفقهية، واملعاني الدقيقة،  سليم ونسرين طاهر، وهي دراسة تبحث
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 والفوائد املخفية، من النصوص القرآنية، على أسس وقواعد نحوية.

"أثر العربية في استنباط األحكام الفقهية من السنة النبوية" تأليف: يوسف العيساوي، وهي  .2

م الشرعية في فهم كالم دراسة تأصيلية توضح بجالء العالقة الطردية بين اللغة العربية والعلو 

 الشارع.

"القواعد النحوية وأثرها في الفروع الفقهية )دراسة عامة في أصول النحو وقواعده مع نماذج  .3

فقهية(" تأليف: محمد دباغ، وهي دراسة تبحث بشكل عام في جميع قواعد النحو مع محاولة 

 وع الفقهية.التمثيل لها بنماذج من الفقه اإلسالمي؛ لتبين أثر النحو في الفر 

"أثر القواعد النحوية والبالغية في البناء الفقهي لكتاب الروضة الندية" تأليف: أحمد أبو جرار،  .4

وهي دراسة تبحث في أثر القواعد النحوية والبالغية في كتاب الروضة الندية املؤثرة في البناء 

 الفقهي ملسائل الكتاب، وطريقة توظيف صاحب الكتاب لها.

استنباط املسائل األصولية والفقهية" تأليف: مصطفى الفكي، وهي دراسة تحاول  "أثر النحو في .5

 التمثيل ببعض املسائل األصولية والفقهية، وكيفية استنباطها من قواعد النحو.

وبالرغم من أهمية هذه الدراسات، وفوائدها املتنوعة في املوضوع؛ إال أنها تختلف عن هذا 

 البحث في أمرين محوريين، هما:

أنها كلها دراسات عامة للمسائل الفقهية، ولذلك ال يمكنها استيعاب جميع مسائل األبواب  .1

 
 

استيعاب جميع مسائله املتأثرة  الفقهية، أما هذا البحث فهو مختص في باب الطالق؛ محاوال

بقواعد النحو؛ التي صرح الفقهاء أنفسهم بتوظيف قواعد النحو في استنباط األحكام منها، 

 مكن لهذا البحث أن يتكامل مع بحوث أخرى الستيعاب جميع املسائل الفقهية.وبذلك ي

ٌه لدراسة أثر النحو في فهم نصوص الكتاب والسنة؛ الستنباط  اأن كثير   .2 من تلك البحوث موجَّ

ه لجميع املسائل الفقهية  املسائل الفقهية منها، أما هذا البحث فهو أعم من ذلك؛ ألنه موجَّ

التي ناقشها الفقهاء بقواعد نحوية، وإن لم يكن لها عالقة بالنصوص  املتعلقة بالطالق

الشرعية، كاملسائل التي تدور املناقشات النحوية فيها حول ألفاظ الشخص الناطق بعبارات 

لفتات  -بمشيئة هللا  -ولذلك فإن هذا البحث سيقدم  الطالق، وما تحتمله من وجوه النحو.

 جديدة في هذا املوضوع املهم.
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ذا وقد بنيت هذا البحث بعد املقدمة على: تمهيد، وعشرة مباحث نحوية، وخاتمة رصدت أهم ه

 النتائج، وقدمت بعض املقترحات، واختتم البحث باملصادر واملراجع.

وقد خصصت التمهيد لذكر أقوال أئمة الفقه اإلسالمي في أهمية النحو، مع شواهد تطبيقية 

 اء في فهم النصوص الشرعية.عامة ألثر النحو في اختالف الفقه

ورتبت املباحث النحوية العشرة على ترتيب أبواب ألفية ابن مالك؛ لشهرتها، وأدرجت فيها كل ما 

وقفت عليه من القواعد النحوية املوجودة في باب الطالق من الكتب الفقهية، مع توضيح كيفية 

املسائل الفقهية لباب الطالق، وتلك توظيف الفقهاء لتلك القواعد النحوية في استنباط أحكام 

 املباحث هي:

 
 

 ، : الحالاثاني  ، : االستثناءأوال
 
: اسادس  ، : املصدراخامس  ، : الظروفارابع  ، : حروف الجراثالث

 .: الشرطاعاشر   ،املصدرية: أن اتاسع  ، : الترخيماثامن  ، : العطفاسابع  ، التوكيد

 :التمهيد

  االعربية اهتمام  اهتم فقهاء اإلسالم بعلوم اللغة 
 
، فاشترطوا لالجتهاد في النصوص ابالغ

 الشرعية، واستنباط األحكام من منابعها األصلية إتقان علوم العربية التي منها: علم النحو.

 " يقول أبو املعالي الجويني:
 
بالنحو واإلعراب، فقد يختلف باختالفه  اويشترط أن يكون املفتي عاملـــ

ويجعل الرازي سبب ذلك أن الشرع عربي؛ فال يمكن فهمه إال بالعربية،  .(2)"معاني األلفاظ ومقاصدها

...معرفة النحو واللغة والتصريف؛ ألن شرعنا عربي، فال يمكن التوسل إليه إال بفهم كالم " فيقول:

العرب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وال بد في هذه العلوم من القدر الذي يتمكن املجتهد به 

 .(3)"عرفة الكتاب والسنةمن م

فرض على الفقيه أن "ويحّرِّم ابن حزم على الجاهل بهذه العلوم أن يفتي في دين هللا، إذ يقول: 

 
 
 بلسان العرب؛ ليفهم عن هللا عز وجل، وعن النبي  ايكون عاملـــ

 
بالنحو الذي هو ترتيب  ا، ويكون عاملـــ

فهم معاني الكالم، التي يعبر عنها باختالف الحركات وبناء 
ُ
العرب لكالمهم الذي به نزل القرآن، وبه ت

الذي هو علم  -، وجهل النحو -وهي األلفاظ الواقعة على املسميات  -األلفاظ، فمن جهل اللغة 

، لسان الذي به خاطبنا هللا تعالى، ونبينا ؛ فلم يعرف ال-اختالف الحركات الواقعة الختالف املعاني 

 .(4)"لم يحل له الفتيا؛ ألنه يفتي بما ال يدري، وقد نهاه هللا تعالى عن ذلك
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ويحذر الشوكاني من التهاون في هذه العلوم باالكتفاء ببعض مختصراتها، وينبه إلى أهمية 

ين سبيل الوصول إلى ذلك بقوله التعمق فيها، والتمكن منها، بحيث تصبح من ملكاته الشخصية، ويب

 "في توضيح شروط االجتهاد: 
 
بلسان العرب؛ بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب  اأن يكون عاملـــ

وإنما يتمكن من معرفة معانيها، وخواص تراكيبها، وما اشتملت عليه من … والسنة من الغريب ونحوه، 

  -لطائف املزايا 
 
واملعاني والبيان؛ حتى يثبت له في كل فن من هذه بعلم النحو والصرف  اَمن كان عاملـــ

 يستحضر بها كل ما يحتاج إليه، فإنه حين ذلك ينظر في الدليل نظر  
ٌ
، ويستخرج منه اصحيح   املكة

، ومن جعل املقدار املحتاج إليه من هذه الفنون معرفة مختصراتها، أو كتاب اقوي   ااألحكام استخراج  

يها فقد أبعد، بل االستكثار من املمارسة لها، والتوسع في االطالع على متوسط من املؤلفات املوضوعة ف

في االستخراج، وبصيرة في حصول مطلوبه،  امطوالتها، مما يزيد املجتهد قوة في البحث، وبصر  

والحاصل أنه ال بد أن تثبت له امللكة القوية في هذه العلوم، وإنما تثبت هذه امللكة بطول املمارسة، 

 .(5)"الزمة لشيوخ هذا الفنوكثرة امل

 
 
يجعل  اويبلغ الشاطبي ذروة االهتمام بهذه العلوم حين يربط فقه الشريعة بعلوم اللغة ربط

 " نسبة التقدم في ذاك بمقدار التقدم في هذه، فيقول:
 
في فهم العربية فهو مبتدئ في  اإذا فرضنا مبتدئ

 
 
فيها فهو متوسط في فهم الشريعة، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية  افهم الشريعة، أو متوسط

 القرابة بين فقه الشريعة وعلوم  .(6)"كان كذلك في الشريعة
ُ
 صلة

 
ومن هذا البيان تبدو لنا جلية

من فراغ؛ فقد  اولم يكن ذلك االهتمام نابع   العربية، ويتضح لنا شدة اهتمام الفقهاء بهذه العلوم.

 الختالف توجيهاتهم النحوية لروايات النصوص الشرعية. ااختلفت آراء الفقهاء في مسائل كثيرة؛ تبع  

لى ففي قول هللا تعالى:  ْم إِّ
ُ
َيك ْيدِّ

َ
ْم َوأ

ُ
وا ُوُجوَهك

ُ
ل سِّ

ْ
اغ

َ
الةِّ ف

لى الصَّ ْمُتْم إِّ
ُ
ا ق

َ
ذ يَن آَمُنوا إِّ ذِّ

َّ
ها ال يُّ

َ
يا أ

رُ  قِّ واْمَسُحوا بِّ َرافِّ
َ
ْعَبْينِّ امل

َ
لى الك ْم إِّ

ُ
ك

َ
ْرُجل

َ
ْم َوأ

ُ
ك وسِّ

ُ
 [.6]سورة املائدة، آية ؤ

نه القرطبي في تفسير  اختلفت القراءات القرآنية في ضبط كلمة )وأرجلكم(؛ فانبثق منها خالف بيَّ

كم( بالنصب، وقرأ ابن كثير "اآلية بقوله: 
َ
قوله تعالى: )وأرجلكم( قرأ نافع وابن عامر والكسائي )وأرجل

كم( بالخفض، وبحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فمن قرأ  وأبو عمرو وحمزة )وأرجلِّ

بالنصب جعل العامل )اغسلوا(، وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون املسح، وهذا مذهب 

 .(7)"، ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباءجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعل النبي ال
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ْم ومن ذلك اختالف الفقهاء في معنى )الباء( في قوله تعالى: 
ُ
ك وسِّ

ُ
ُرؤ في اآلية  واْمَسحوا بِّ

ء( الجر هنا، فقيل: هذا أمر بمسح الرأس، واختلفوا في مدلول )با"يقول أبو حيان في تفسيرها:  السابقة.

.. وقيل: الباء للتبعيض، وكونها للتبعيض ينكره .إنها لإللصاق، وهو مذهب سيبويه، وهو الذي نختاره،

ٍم أكثر النحاة، وقيل: الباء زائدة مؤكدة، مثلها في قوله: 
ْ
ل
ُ
ظ وعلى هذه  .َوَمْن ُيرِّْد فيهِّ بإلحاٍد بِّ

لرأس، فمشهور مذهب مالك التعميم، واملشهور من املفهومات ظهر االختالف بين العلماء في مسح ا

مذهب الشافعي وجوب أدنى ما يطلق عليه اسم املسح، ومشهور مذهب أبي حنيفة ربع الرأس، وقال 

 .(8)"الثوري: إذا مسح شعرة واحدة أجزأه

، (9)"ذكاة الجنين ذكاة أمه": ومن ذلك اختالف الرواة في ضبط كلمتي )ذكاة( في قول النبي 

 من بطن أمه بعد ذبحها.  اذلك إلى اختالف الفقهاء في وجوب تذكية الجنين الخارج ميت   فأدى

يروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رفعه جعله خبر املبتدأ الذي هو "قال ابن األثير: 

َصب كان 
َ
 الجنين(، فتكون ذكاة األم هي ذكاة الجنين؛ فال يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن ن

ُ
التقدير )ذكاة

 مثل ذكاة أمه، 
 
ى تذكية

َّ
صب، أو على تقدير: ُيذك

َ
ف الجار ن

َ
 الجنين كذكاةِّ أمه، فلما َحذ

ُ
عنده: ذكاة

 إليه مقامه، فالبد عنده من ذبح الجنين، ومنهم من يرويه 
َ

ف املصدر وصلَته، وأقام املضاف
َ
فَحذ

 .(10)"بنصب الذكاتين، أي: ذكوا الجنين ذكاة أمه

، فقد ورد للحديث (11)"من صلى على جنازة في املسجد فال ش يء عليه":  ومن ذلك قول النبي

، فاختلف الفقهاء في الصالة على الجنازة في املسجد، فأجازها اإلمامان "فال ش يء له"رواية أخرى: 

؛ بناء على ومالك  ؛ بناء على الرواية األولى، وكرهها اإلمامان أبو حنيفة وأحمد  الشافعي 

 .(12)الثانيةالرواية 

إلى غير ذلك من األمثلة التي توضح بجالء أثر قواعد النحو في مسائل الفقه، وهو ما جعل 

 االهتماَم الالئق بها. -الفقهاء يهتمون بعلوم اللغة العربية عامة، وبعلم النحو بصفة خاصة 

سائل وبعد هذا البيان الواضح الهتمام الفقهاء بعلم النحو؛ فإن البحث سيتوقف عند امل

التطبيقية من باب الطالق؛ ليبرز أثر علم النحو فيها، وستكون مدرجة تحت عشرة مباحث نحوية، 

 مرتبة بحسب ترتيبها في ألفية ابن مالك، وهللا املوفق.

 

 :املباحث النحوية التطبيقية على باب الطالق
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ً

التعدد في الزوجات والطلقات اهتم الفقهاء بتوضيح االستثناء في باب الطالق؛ لوجود  :االستثناء/أوال

واألعمال، فيمكن أن يدخل فيها االستثناء، فقد يقول رجل لزوجاته: أنتن طوالق إال فالنة، أو أنتِّ 

 
 
وقد أكثر الفقهاء من توضيح  سوى واحدة، أو أنت طالق إذا دخلتِّ أيَّ بيت غيَر بيتي. اطالق ثالث

 من كتب النحو. االستثناء في باب الطالق حتى لكأنك تقرأ في كتاب

ْنُه َما "معنى االستثناء:  ايقول املاوردي شارح   ُرُج مِّ
ْ
ُه َيخ نَّ

َ
ْنُه، أل َنى مِّ

ْ
ث
َ
ْست

ُ
دُّ امل ُهَو ضِّ

َ
أما االستثناء ف

 
 

ال اَن َداخِّ
َ
ك

َ
ْوالُه ل

َ
  ل

َ
ق

ْ
اَل: َجاَءني ال

َ
ا ق

َ
ذ إِّ

َ
ا، ف َبات 

ْ
ث ْفيِّ إِّ َن النَّ ا َومِّ ْفي 

َ
َباتِّ ن

ْ
ث َن اإلِّ وُن مِّ

ُ
َيك

َ
، ف يهِّ ْد فِّ

َ
ق

َ
ا، ف ال َزْيد  ْوُم إِّ

اَل: ما جاءني أحٌد إ
َ
ْو ق

َ
ْنُهْم، َول هِّ مِّ َنائِّ

ْ
ث ؛ الْستِّ ْيهِّ

َ
ل يَء َزْيٍد إِّ َفى َمجِّ

َ
، َون ْيهِّ

َ
ل ْومِّ إِّ

َ
ق

ْ
يَء ال َبَت َمجِّ

ْ
ث
َ
َفى اال زيد  أ

َ
ْد ن

َ
ق

َ
، ف

في
َ
هِّ مْن ن َنائِّ

ْ
ث يَء َزْيٍد الْستِّ َبَت َمجِّ

ْ
ث
َ
َحٍد َوأ

َ
يَء أ  .(13)"َمجِّ

 واستمر املا
 
 اوردي في شرح مسائل االستثناء، كاالستثناء من املستثنى، كأن يقول: أنت طالق ثالث

ن أن كل أداة تستثني مما قبلها، فتكون طالق   طلقتين، واستدل له بقول هللا  اإال اثنتين إال واحدة، وبيَّ

ا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إال آل لوط إنا ملنجوهم أجمعين، إِّ تعالى:  نَّ وا إِّ
ُ
ال

َ
هُ ق

َ
ت
َ
]سورة الحجر،  ال اْمَرأ

 [.60-58آية 

 
 
إال واحدة وإال واحدة، فيجمع ما  اهذا إذا لم يعطف األداة بالواو، كأن يقول: أنت طالق ثالث

ن حكم االستثناء بأكثر من النصف، وقد اختلف  .(14)بعد األداتين ألنهما معطوفان، فتطلق واحدة ثم بيَّ

ا للمستثنى "فيه النحاة، كما قال أبو حيان: 
 
اتفق النحويون على أنه ال يجوز أن يكون املستثنى مستغرق

ا. واختلفوا فيما سوى  منه، وال كونه أكثر منه، وأنه يجوز أن يكون أقل منه، نحو: قام إخوتك إال زيد 

ذلك: فأكثر النحويين على أنه ال يجوز إذا كان املستثنى قدر نصف املستثنى منه أو أكثر، بل يكون أقل 

وأكثر الكوفيين، وكثير من الفقهاء أجازوا ذلك، وهو مذهب أبي  ن النصف وهو مذهب البصريين.م

 .(15)"عبيد، والسيرافي، وإياه اختار ابن خروف، واألستاذ أبو علي

 
 

َي َعنِّ اْبنِّ  "له بالشواهد العربية، حيث قال:  وقد اعتمد املاوردي رأي الكوفيين؛ مستدال َوُحكِّ

َن  نَّ  درْسَتَوْيهِّ مِّ
َ
َرٌح؛ أل

َّ
ْوٌل ُمط

َ
، َوُهَو ق لَّ

َ
ق
َ
ى األ

َ
ْبق

َ
َر َوأ

َ
ث
ْ
ك

َ
َع األ

ْ
اَن َرف

َ
ا ك

َ
ذ َناَء إِّ

ْ
ث َل االْستِّ

َ
ْبط

َ
ُه أ نَّ

َ
، أ َحاةِّ

ُقْرآَن النُّ
ْ
 ال

َعالى: 
َ
اَل هللُا ت

َ
ُعُه، ق

َ
 َيْدف

َ
ُهْم أ َينَّ وِّ

ْ
غ
ُ
ْرضِّ َوأل

َ
ُهْم في األ

َ
نَّ ل

َ
ن َزّيِّ

ُ
ي أل َوْيَتنِّ

ْ
غ

َ
اَل َرّبِّ بما أ

َ
ْنُهُم ق َباَدَك مِّ ال عِّ يَن إِّ جَمعِّ

يَن  صِّ
َ
ل
ْ
خ

ُ
اَل َبْعَدَها: 40-39]سورة الحجر، آية  امل

َ
مَّ ق

ُ
رِّيَن، ث افِّ

َ
ك

ْ
َفى ال

َ
يَن، َون نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ
يَن امل صِّ

َ
ل
ْ
خ

ُ
َنى امل

ْ
ث
َ
اْست

َ
[ ف

 يَن اوِّ
َ
غ

ْ
َن ال َبَعَك مِّ ال َمنِّ اتَّ اٌن إِّ

َ
ط

ْ
ْم ُسل ْيهِّ

َ
َك َعل

َ
ْيَس ل

َ
ي ل َبادِّ نَّ عِّ َنى 42حجر، آية]سورة الإِّ

ْ
ث
َ
اْست

َ
[ ف

 
ْ
ك

َ
اَر أ فَّ

ُ
ك

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
، َعل رِّ

َ
َن اآلخ َر مِّ

َ
ث
ْ
ك

َ
َحُدُهَما أ

َ
وَن أ

ُ
ْن َيك

َ
يَن من الكافرين ونفى املؤمنين، َوال ُبدَّ أ اوِّ

َ
غ

ْ
ُر؛ ال

َ
ث
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 : هِّ ْولِّ
َ
ق رِّيَن لِّ اكِّ

َ
َرُهْم ش

َ
ث
ْ
ك

َ
ُد أ جِّ

َ
اَل 17]سورة األعراف، آية  َوال ت

َ
ى َجَوازِّ االستثناء األكثر، َوق

َ
َدلَّ َعل

َ
[، ف

ُر  اعِّ
َّ

 :(16)الش

ٍة 
َ
ائ يَن َعْن مِّ ْسعِّ َصْت تِّ

َ
ق

َ
ي ن تِّ

َّ
وا ال دُّ

َ
اال أ وَّ

َ
الَحّقِّ ق ا بِّ

م 
َ
وا َحك

ُ
مَّ اْبَعث

ُ
 ث

ر
َ
ث
ْ
ك

َ
َي األ ٍة َوهِّ

َ
ائ ْن مِّ يَن مِّ ْسعِّ َنى تِّ

ْ
ث
َ
اْست

َ
 .(17)"ف

ويجوز "، قال أبو حيان: افي تقدم املستثنى على العامل واملستثنى منه مع   اواختلف النحاة أيض  

.. فأما إذا تقدم على املستثنى منه وعلى .أن يتوسط املستثنى بين املستثنى منه واملنسوب إليه الحكم،

 العامل، وتوسط بين جزأي الكالم، ففي ذلك مذاهب: 

ا
 
 أو غير متصرف. أحدها: الجواز على اإلطالق كان العامل متصرف

 الثاني: املنع على اإلطالق.

ا جاء، أو غير متصرف، فال يجوز  ا فيجوز نحو: القوم إال زيد 
 
الثالث: التفصيل بين أن يكون متصرف

ا في الدار، وهو مذهب األخفش، وهو الذي نختاره؛ إذ ورد به السماع  .(18)"نحو: القوم إال زيد 

ن ذلك املاوردي بقوله: وقد اعتمد الفقهاء القول الثاني، كما  اَل: " بيَّ
َ
ق

َ
َناَء، ف

ْ
ث َم االْستِّ دَّ

َ
ا ق

َ
ذ َوإِّ

ُمُه، َوال  دَّ
َ
ق

َ
لى َما ت ُه َيُعوُد إِّ نَّ

َ
َناُء، أل

ْ
ث  االْستِّ

َ
ط

َ
ا َوَسق

 
الث

َ
ْت ث

َ
ق ِّ

ّ
ل
ُ
ا، ط

 
الث

َ
ٌق ث الِّ

َ
 ط

 
َدة ال َواحِّ تِّ إِّ

ْ
ن
َ
ْن َيُعوَد  أ

َ
حُّ أ َيصِّ

 
َ
ق

َ
يَل: ف ْن قِّ إِّ

َ
َبُه، ف َعقَّ

َ
لى َما ت َفَرْزَدقِّ إِّ

ْ
ْوُل ال

َ
َبُه، َوُهَو ق َعقَّ

َ
لى َما ت َناءِّ إِّ

ْ
ث ْم َعْوُد االْستِّ هِّ المِّ

َ
  :(19)ْد َجاَء في ك

ا
 
ك

َّ
ال ُمَمل اسِّ إِّ ُه في النَّ

ُ
ل
ْ
ث  أبو أمه حيٌّ أبوه يقاربه                َوَما مِّ

يُر  ْقدِّ اَن التَّ
َ
ك

َ
ْنُه، ف َنى مِّ

ْ
ث
َ
ْست

ُ
ى امل

َ
َناَء َعل

ْ
ث   :فقدم االْستِّ

 
ك
َّ
ال ُمَمل ُبُه إِّ ارِّ

َ
ّمِّ  اَوَما مثله في الناس حيٌّ ُيق

َ
ُبو أ

َ
أ

. ْمُدوحِّ
َ
ا امل

َ
ُبو َهذ

َ
، أ كِّ

َّ
َمل

ُ
َك امل لِّ

َ
ْيهِّ  ذ

َ
ْن ُيْحَمَل َعل

َ
ْم َيُجْز أ

َ
ل
َ
، ف ْعرِّ ِّ

ّ
َم في َضُروَرةِّ الش ّدِّ

ُ
َما ق نَّ َناُء إِّ

ْ
ث ا االْستِّ

َ
يَل: َهذ قِّ

 َعْنُه. َوهللاُ 
ُ
ُروَرة تِّ الضَّ

َ
 .(20)"أعلم َما َزال

أما الروياني فقد أوضح مسألة مهمة في االستثناء، تتعلق بـ)غير( وكيفية ضبطها في االستثناء، 

 
 
ق بالنصب، فيقول: أنتِّ طالق ثالث ِّ

ّ
غيَر واحدٍة، وقد يضبطها بالرفع، فيقول: أنتِّ  افقد يضبطها املطل

 
 
 الحكم اإلعرابي لهذه الكلمة.غيُر واحدٍة، فيختلف الحكم؛ بناء  على ما يقتضيه  اطالٌق ثالث

ةِّ فيه، وهي: إال، وغير، وسوى، "قال الروياني: 
َ
ْسَتْعَمل

ُ
هِّ امل يعِّ ُحُروفِّ َجمِّ  بِّ

حُّ َناَء َيصِّ
ْ
ث نَّ االْستِّ

َ
ْم أ

َ
َواْعل

َوى وَ  ْو سِّ
َ
َدٍة أ ْيَر َواحِّ

َ
ْو غ

َ
، أ

 
َدة ال َواحِّ ا إِّ

 
الث

َ
ٌق ث الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ْو ق

َ
ل
َ
َدٍة أو خال واحدٍة وخال، وحاشا، َوَعَدا، ف احِّ

نَّ 
َ
ال أ ، إِّ َتْينِّ

َ
ن
ْ
تِّ اث

َ
ق ِّ

ّ
ل
ُ
َها، َوط ِّ

ّ
ل
ُ
َفاظِّ ك

ْ
ل
َ
هِّ األ َهذِّ ُه بِّ

ُ
َناؤ

ْ
ث ، َصحَّ اْستِّ

 
َدة ْو َعَدا َواحِّ

َ
 أ

 
َدة ْيَر( َوْحَدَها أو حاشا َواحِّ

َ
 )غ

اءُ  ُتضمُّ الرَّ
َ
ْعَراُب، ف يَها اإلِّ ْد ُيْسَتْعَمُل فِّ

َ
َفاظِّ ق

ْ
ل
َ
هِّ األ يعِّ َهذِّ ْن َجمِّ تِّ  مِّ

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ْن ق إِّ

َ
َرى، ف

ْ
خ

ُ
ْفَتُح أ

ُ
، َوت

 
اَرة

َ
ْنَها ت مِّ
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ٌق ثالث الِّ

َ
ْيُر َوا اط

َ
ا غ

 
الث

َ
ٌق ث الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ْن ق ، َوإِّ َتْينِّ

َ
ن
ْ
تِّ اث

َ
لق

َ
َناء  َوط

ْ
ث اَن اْستِّ

َ
، ك اءِّ َفْتحِّ الرَّ َدٍة بِّ ْيَر َواحِّ

َ
َدٍة، غ حِّ

 
 
َضّمِّ الراء، قال أهل العربية: تطلق ثالث ٌق ، ألن ابِّ الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
يُرُه: أ ْقدِّ

َ
، َوت َناء 

ْ
ث وُن اْستِّ

ُ
ا، َوال َيك ْفي 

َ
يُر ن ّمِّ َيصِّ

الضَّ بِّ

ذِّ 
َّ
ةِّ ال يَّ َعَربِّ

ْ
ْهلِّ ال

َ
ْن أ ُق مِّ ِّ

ّ
ل
َ
ط

ُ
اَن امل

َ
ْن ك إِّ

َ
، ف صٌّ

َ
ا ن

َ
َنا في َهذ ْصَحابِّ

َ
ْيَس أل

َ
، َول

 
َدة ْيَسْت َواحِّ

َ
ا ل

 
الث

َ
ُل ث ي َيْسَتْعمِّ

الَج 
َ
، ف هِّ المِّ

َ
ْعَراَب في ك ْي اإلِّ ْجََهَ الفِّ وِّ تِّ

ْ
َن اخ ْمَناُه مِّ دَّ

َ
ى َما ق

َ
اَن َعل

َ
ْم ك ْيرِّهِّ

َ
ْن غ اَن مِّ

َ
ْن ك وُه، َوإِّ

ُ
ال

َ
ى َما ق

َ
َواُب َعل

هِّ  الِّ
َ
ْمث

َ
َنا في أ ْصَحابِّ

َ
 .(21)"أ

وبهذا نالحظ دقة الفقهاء في ضبط كالم الناس بأحكام النحو ماداموا عاملين بالعربية، بل 

 وذهب بعض الفقهاء إلى ذلك وإن ل
 
بالعربية، كما أشار إلى ذلك املاوردي في آخر  ام يكن الشخص عاملـــ

يدِّ "كالمه، بل إن املاوردي بعد أن قرر أحكام االستثناء النحوية كاملة قال:  ْن تمهِّ َبَت َما َوَصْفَنا مِّ
َ
ا ث

َ
ذ إِّ

َ
ف

ْيَها
َ
ا َعل يًّ القِّ َمْبنِّ

َّ
َناُء في الط

ْ
ث اَن االْستِّ

َ
، ك ُصولِّ

ُ
هِّ األ يثبت أثر القواعد النحوية في املسائل وهذا  .(22)"َهذِّ

 الفقهية، كما كشف البحث عن ذلك في أول مباحثه في باب االستثناء.

ق كلمة )طالق( فيقول: أنت طالٌق طالٌق؛ فإذا نطق بالثانية مرفوعة فإنها  :الحال /اثانيً  ِّ
ّ
قد يكرر املطل

يد، وسيقع الطالق في كلتا تحتمل التوكيد أو التكرار بعطف البيان كما سيأتي في مبحث التوك

 االحالتين، أما إذا نطق بها منصوبة؛ فقال: أنت طالٌق طالق  
 

بناء  على حالتها  ؛ فإنها ستعرب حاال

ْم "اإلعرابية، وهذا سيؤثر على وقوع الطالق، كما بين ذلك ابن حجر بقوله: 
َ
ا ل ق  الِّ

َ
ٌق ط الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ْو ق

َ
ل

 
َ
ق ِّ

ّ
ل
َ
ى ُيط ْيٌء َحتَّ

َ
ْع ش 

َ
َتْينِّ َيق

َ
ق

ْ
ل
َ
ٍذ ط ئِّ

َ
ين ُق حِّ

ُ
ل
ْ
َتط

َ
 .(23)"َها ف

( نصب على الحال؛ فيكون تقديره: أنت طالٌق حالة ما األن قوله: )طالق  "قال ابن الرفعة: 

وهكذا لو أتبع كلمة )طالٌق( املرفوعة بكلمٍة  .للطالق ا. وبهذا سيكون الحال تعليق  (24)"اتكونين طالق  

 
 

  منصوبة يمكن أن تعرب حاال
 
لوقوع الطالق؛ ألنه ال يقع إال بالحالة املشروطة  افإنها ستكون شرط

 فيه، بخالف ما لو كانت الكلمة مرفوعة؛ ألنها ستكون صفة، ولن تؤثر في وقوع الطالق.

 "قال املاوردي: 
 
ٌق َمرِّيَضة الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ا ق

َ
ذ ْصبِّ  -إِّ النَّ   -بِّ

َ
، ف القِّ

َّ
وعِّ الط

ُ
ي ُوق ا فِّ

 
ْرط

َ
َما كان املرض ش

ا
َ
ْو ق

َ
، َول ْرطِّ

َّ
َرَج الش

ْ
رُِّجُه َمخ

ْ
ى الَحالِّ ُيخ

َ
ْصَبُه َعل

َ
نَّ ن

َ
ْت، أل

َ
ق ِّ

ّ
ل
ُ
ا َمرَِّضْت ط

َ
ذ إِّ

َ
ْق، ف

َّ
ل
َ
ط

ُ
ْمَرْض لم ت

َ
تِّ لم ت

ْ
ن
َ
َل: أ

 
ٌ
ٌق َمرِّيَضة الِّ

َ
عِّ  -ط

ْ
ف الرَّ ُه بِّ  -بِّ

نَّ
َ
ْيَر َمرِّيَضٍة، أل

َ
ْو غ

َ
 أ

 
ْت َمرِّيَضة

َ
ان

َ
، َسَواٌء ك ْت في الَحالِّ

َ
ق ِّ

ّ
ل
ُ
، ط

 
َفة يُر صِّ عِّ َيصِّ

ْ
ف الرَّ

، َوال ُيَفّرُِّق َبْيَن الرَّ 
َ
ة يَّ َعَربِّ

ْ
 ال

ُ
اَن ال َيْعرِّف

َ
ا َمْن ك مَّ

َ
أ
َ
، ف ةِّ يَّ َعَربِّ

ْ
ْهلِّ ال

َ
اَن َمْن أ

َ
يَمْن ك ا فِّ

َ
دِّ َوَهذ

َ
ق

َ
، ف ْصبِّ عِّ َوالنَّ

ْ
ف

: ى َوْجَهْينِّ
َ
يهِّ َعل ْصَحاُبَنا فِّ

َ
 أ

َ
ف

َ
َتل

ْ
 اخ
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مِّ مَ 
ْ
وُن في ُحك

ُ
َحُدُهَما: َيك

َ
َمُه أ

ْ
 ُحك

َ
، َسَواٌء َعَرف ْفظِّ

َّ
الل ٌق بِّ ِّ

ّ
َم ُمَتَعل

ْ
نَّ الُحك

َ
، أل ةِّ يَّ َعَربِّ

ْ
ْهلِّ ال

َ
أ
َ
َزُمُه ك

ْ
ا َيل

. هِّ َناَيتِّ القِّ َوكِّ
َّ
َل َصرِّيحِّ الط

ْ
ث ُه، مِّ

َ
ل ْو َجهِّ

َ
وعِّ  أ

ُ
، في ُوق ْصبِّ عِّ َوالنَّ

ْ
ف ُم الرَّ

ْ
يهِّ ُحك اني: أنه يستوي فِّ

َّ
َوْجُه الث

ْ
َوال

نَّ 
َ
، أل القِّ

َّ
َمْت الط ْت ُعدِّ

َ
ل ا ُجهِّ

َ
ذ إِّ

َ
، ف َراضِّ

ْ
غ
َ
دِّ َواأل اصِّ

َ
ق
َ
ى امل

َ
يٌل َعل ْعَراَب َدلِّ وهنا نالحظ أن بعض  .(25)"اإلِّ

 
 
 .به؛ ألنه كان يجب أن يعرفها االفقهاء يحاسبون الناطق بما تقتضيه أحكام النحو وإن لم يكن عارف

ق: أنتِّ إن دخلت الدار طالٌق، برفع كلمة  ِّ
ّ
ل
َ
ط

ُ
للمبتدأ، فتطلق إذا  ا)طالٌق( خبر  ويمكن أن يقول امل

؛ فإنها ال يصح أن تكون ا( فقال: أنت إن دخلتِّ الدار طالق  ادخلت الدار، ولكنه إذا نصب كلمة )طالق  

، واقتصر عليه، اولو قال: أنتِّ إن دخلت الدار طالق  "، فيكون الحكم فيها ما ذكره الرافعي بقوله: اخبر  

َصْبُت 
َ
َل، ولم يقع ش ْيٌء، وإن أراد ما يراد  قال في "التهذيب": إن قال ن بِّ

ُ
على الَحال، ولم أتم الكالم، ق

تِّ الدار
َ
َحَن، وقع الطالق إذا دخل

َ
 .(26)"عْند الرفع ول

 وهكذا يكشف البحث عن أثر القواعد النحوية من باب الحال في تلك املسائل الفقهية.

 
ً
متعددة تؤثر على معنى الجملة التي ذكر النحاة لكل حرف من حروف الجر معاني  :حروف الجر /اثالث

رِّد  َيرُِّد فيها، وقد كان لبعض هذه الحروف ومعانيها أثرها الواضح في صيغ الطالق.
َ
فمن الحروف التي ت

: حرف الالم، ومن معانيه املؤثرة في هذا الباب ما ذكره ابن هشام بقوله: افي صيغ الطالق كثير  

عَ "
َ
ه ت ْولِّ

َ
ق

َ
يل، ك ْعلِّ

س: التَّ ادِّ َرْيشالى: السَّ
ُ
يالفِّ ق  [. 1]سورة قريش، آية إلِّ

م: كتبته لخمس خلون  هِّ ْولِّ
َ
ق

َ
ْند(، ك َمْعنى )عِّ ن تكون بِّ

َ
ي عشر: أ ة  ...َوالَحادِّ

َ
اني عشر: ُمَوافق

َّ
َوالث

ْحو: 
َ
ْمس)بعد(، ن

َّ
الة لدلوك الش م الصَّ َيته 78]سورة اإلسراء، آية أقِّ

ْ
يث: ُصوُموا لُرؤ [ َوفي الَحدِّ

َيتهوأفطروا لرُ 
ْ
فالالم األولى الم التعليل، والالم األخرى الم التوقيت التي تكون بمعنى )عند( أو  .(27)"ؤ

؛ فجعلوا الم التوقيت هي الالم الداخلة على ادقيق   اوقد فرق الفقهاء بين هاتين الالمين تفريق   .)بعد(

 يتكرر.حالة منتظرة تتكرر بتكرر الزمن، أما الم التعليل فتدخل على ما ال 

ال في "قال النووي:  ال تطلُق إِّ
َ
، ف يتِّ ْوقِّ

ى التَّ
َ
ْحَمُل َعل

ُ
، ت ْدَعةِّ بِّ

ْ
ل ْو لِّ

َ
ةِّ أ

نَّ لسُّ ٌق لِّ الِّ
َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
: أ هِّ ْولِّ

َ
الالُم في ق

َيالي
َّ
امِّ َوالل يَّ

َ
َب األ

ُ
َعاق

َ
َبانِّ ت

َ
َتَعاق

َ
انِّ ت

َ
َرت

َ
َتانِّ ُمْنَتظ

َ
ُهَما َحال نَّ

َ
، أل ْدَعةِّ بِّ

ْ
وِّ ال

َ
ةِّ أ

نَّ َر َحالِّ السُّ رُّ
َ
ك

َ
َرانِّ ت رَّ

َ
َتك

َ
، َوت

ا الالمُ  مَّ
َ
ٌق، َوأ الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
ا َجاَء َرَمَضاُن فأ

َ
ذ َرَمَضاَن، َمْعَناُه: إِّ ٌق لِّ الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
ُه: أ

َ
ْول

َ
َبَه ق

ْ
ش

َ
أ
َ
، ف ُهورِّ

ُّ
ى الش

َ
 َعل

ُ
ة

َ
ل اخِّ  الدَّ

ا
َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
: أ هِّ ْولِّ

َ
ق

َ
، ك يلِّ ْعلِّ

لتَّ لِّ
َ
َهاُبُه، ف

َ
يُئُه َوذ ُر َمجِّ رَّ

َ
تطلُق في الَح َما ال َيَتك

َ
الٍن، ف

ُ
ى ف رِّض َ ْو لِّ

َ
ُفالٍن، أ ٌق لِّ َي لِّ ، َرض ِّ الِّ

ى. يْرض َ ا لِّ
َ
ُت َهذ

ْ
َعل

َ
عنى: ف

َ
، َوامل

َ
ط ْم َسخِّ

َ
يٌق  أ ْعلِّ

َ
ُهَو ت

َ
رَِّضاُه، ف ْو بِّ

َ
ُقُدومِّ َزْيٍد أ ٌق بِّ الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ْو ق

َ
 .(28)"َول
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كما فرق الفقهاء بين الالم  التين.ونالحظ هنا أن الباء ليست كالالم في ذلك، بل هي للتعليق في الح    

 والباء في كنايات الطالق.

، بخالف قوله: َباَرَك هللُا فِّ "قال الرافعي:  كِّ
َ
الق: قوله: َباَرَك هللُا ل

َّ
، وكأن ومن كنايات الط يكِّ

ر برغبته فيها واالستمتاع بها، فال يصلح كناية  "بارك هللُا فيكِّ "قوله:  عِّ
ْ

معناه: بارك هللا لي فيك، وهو ُيش

، أي الفراَق ونحوه َراق، وقوله: َباَرَك هللا لكِّ وهذه الفروق الدقيقة بين معاني الحروف ال  .(29)"عن الفِّ

 يمكن معرفتها إال بقواعد النحو.

ق في تعاليق  :الظروف /ارابعً  ِّ
ّ
الطالق أدوات ال تدل على زمن وال تقتضيه، فيشترط قد يستخدم املطل

أما إذا استخدم أدوات تقتض ي  فيها الفور، مثل )إْن( الشرطية، فقد ذكر أبو حيان أنها ال تشعر بزمان.

 .الزمن كالظروف؛ فإنها تكون على التراخي

اَل "قال القاض ي زكريا: 
َ
ْو ق

َ
َها  -ل

َ
ا ل ب  اطِّ

َ
ٌق إْن -ُمخ الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
ْو : أ

َ
ت، َول

ْ
ئ ا: شِّ ْور 

َ
ْت ف

َ
ال

َ
ْن ق إِّ

َ
ت؛ ف

ْ
ئ شِّ

ْت 
َ
ق

ُ
ل
َ
ت(؛ ط

ْ
ئ رِّيرِّ )شِّ

ْ
َتك َفْوُر  .بِّ

ْ
 ال

ْ
َرط

َ
ت
ْ

ت؛ لم ُيش
ْ
ئ ٌق َمَتى شِّ الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ْن ق

َ
أ
َ
ْفظِّ )َمَتى( ك

َ
ل َق بِّ

َّ
ْو َعل

َ
 .(30)"أ

قي نْفَسكِّ إْن "وقال السراج البلقيني:  ِّ
ّ
: طل فةِّ

َّ
ه املكل َزوجتِّ  لِّ

ُ
ف

َّ
؛ فهو تمليٌك  إذا قال املكل تِّ

ْ
شئ

يكِّ .للطالقِّ على الَجديدِّ  بولِّ التْملِّ
َ
باُر الَفْورِّ كما في ق ن ُجملةِّ ذلَك اعتِّ بارِّ الَفورِّ ما  ..... ومِّ ن اعتِّ َنى مِّ

ْ
وُيستث

ٍت شاَءْت 
ْ
ْفَسها أيَّ وق

َ
َق ن ِّ

ّ
طل

ُ
ْن ت

َ
؛ فإنَّ لها أ تِّ

ْ
ئ ْفَسكِّ متى شِّ

َ
ي ن قِّ ِّ

ّ
ي فقال: طل راخِّ

َّ
 .(31)"إذا صرََّح بالت

لو قال: "ومن أثر الضبط النحوي لبعض الظروف في عبارات الطالق ما أوضحه البغوي بقوله: 

: يقع في الحال؛ ألن اليوم الذي هو فيه: أمُس غٍد -على اإلضافة  -أنتِّ طالٌق أمَس غٍد، أو غَد أمسِّ 

. لفجر من الغد، ولغا : طلقت إذا طلع ا-ال على اإلضافة  -، اأمسِّ أو أمسِّ غد   اولو قال: غد   وغُد أمسِّ

كر األمس  .(32)"ذِّ

نه القاض ي زكريا بقوله:  اومنها أيض   و "ما بيَّ
َ
ٍة، أ

َ
ق

ْ
ل
َ
ْو َبْعَد ط

َ
ْبَل أ

َ
 ق

 
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
ٌق ط الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
: أ هِّ ْولِّ

َ
ق ُع بِّ

َ
وَيق

ٍة 
َ
ق

ْ
ل
َ
ْحَت ط

َ
ْو ت

َ
، أ

ٌ
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
ْو َمَعَها ط

َ
ٍة أ

َ
ق

ْ
ل
َ
ْو َمَع ط

َ
، أ

ٌ
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
َها ط

َ
ْبل

َ
ْو ق

َ
َها َبْعَدَها أ

َ
ْوق

َ
ْو ف

َ
ٍة أ

َ
ق

ْ
ل
َ
ْوَق ط

َ
ْو ف

َ
، أ

ٌ
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
ْحَتَها ط

َ
ْو ت

َ
أ

َمْمُسوَسةِّ 
ْ
ل ؛ لِّ َتانِّ

َ
ق

ْ
ل
َ
: ط

ٌ
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
 .(33)"ط

وفي كل ذلك ما يؤكد ما يهدف إليه البحث من تأثر مسائل الفقه بقواعد النحو، ولهذا يتضح 

 رع.بجالء أهمية إتقان الفقيه لقواعد النحو؛ لتكون فتواه موافقة ملقتض ى الش
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ز النحاة حذف املصدر وإقامة صفته مقامه، كما قال ابن الصائغ:  :املصدر /اخامًس   "جوَّ
ُ

ف
ْ
يجوز َحذ

 
 

ُت لك جميال
ْ
ل
ُ
َفتُه، كقولك: )ق اَم مقاَمه صِّ

َ
 املصدر إذا ق

 
ُت لك قوال

ْ
ل
ُ
ا( أي: ق   ( و)ضربته وجيع 

 
؛ جميال

قيمت الّصفة مقامه
ُ
، وأ

َ
 .(34)"فحذف املصدر املوصوف

(، فجعلها بعضهم وهذا ما اس
 
، بنصب )واحدة

 
ق: أنت واحدة ِّ

ّ
تفاد منه الفقهاء فيما لو قال املطل

، فتطلق طلقة واحدة، وال يصح للزوج أن ينوي 
 
 واحدة

 
صفة ملصدر محذوف، تقديره: أنت طالٌق طلقة

  أكثر من طلقة واحدة بهذا اللفظ.
 

، فاختلف الحكم وخالف في ذلك بعض الفقهاء، فأعربوها حاال

)واحدة( مرفوعة أو مجرورة فستخرج عن هذين اإلعرابين،  كلمةأما إذا كانت  لذلك. االفقهي تبع  

 .لحالتها اإلعرابية اوسيكون لها أحكام فقهية أخرى تبع  

 "وقد أوضح ذلك كله القاض ي زكريا بقوله: 
 
َدة تِّ َواحِّ

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ْصبِّ  -إْن ق النَّ ُه ال  -بِّ نَّ إِّ

َ
ا، ف َوى َعَدد 

َ
َون

 
َ
 َيق

 
َدة؛ َعَمال ،  ُع إال َواحِّ

 
َدة  َواحِّ

 
ة

َ
ق

ْ
ل
َ
ْي: طالٌق ط

َ
وٍف، أ

ُ
ْصَدٍر َمْحذ

َ
 ملِّ

ٌ
َفة ( صِّ

 
َدة نَّ )َواحِّ

َ
ْن أ ، مِّ ْفظِّ

َّ
رِّ الل اهِّ

َ
ظ بِّ

ُر. ِّ
ّ
ث
َ
ؤ

ُ
يَّ ال ت ْنوِّ

َ
ُل امل  َمَع َما ال َيْحَتمِّ

ُ
ة يَّ  َوالّنِّ

َحُه في  ، َوَصحَّ َزاليَّ
َ
غ

ْ
َك ال لِّ

َ
ي في ذ َع الَحاوِّ بِّ

َ
ُت: ت

ْ
ل
ُ
، َبْل ق ْيهِّ

َ
ُهْم َما َساَعَدْه َعل

ّ
نَّ ُجل كِّ

َ
، ل ْنَهاجِّ ْصلِّ املِّ

َ
أ

َها  ةِّ َعْن َزْوجِّ
َ
ْرأ

َ
دِّ امل

َوحُّ
َ
ى ت

َ
َمالِّ الَحْملِّ َعل ؛ الْحتِّ ّيِّ ْنوِّ

َ
وعِّ امل

ُ
ُوق وا: بِّ

ُ
ال

َ
َواُه  -ق

َ
َما ن  -بِّ

 
َها  ؛ َحْمال نَّ

َ
ى أ

َ
َدٍة َعل َواحِّ لِّ

 .
ٌ
َرة دَّ

َ
 َحاٌل ُمق

تِّ وَ 
ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ْو ق

َ
 ول

ٌ
َدة عِّ  -احِّ

ْ
ف الرَّ   -بِّ

 
؛ َحْمال يُّ ْنوِّ

َ
ُع امل

َ
َيق

َ
َعَددِّ  ف

ْ
ال ْوجِّ بِّ دِّ َعْن الزَّ

َوحُّ ى التَّ
َ
( َعل

ٌ
َدة ـ)َواحِّ لِّ

القِّ ُمْنَتٍف ُهَنا.
َّ
لط  لِّ

 
َفة ( صِّ

ٌ
َدة ْونِّ )َواحِّ

َ
َماُل ك ، َواْحتِّ ّيِّ ْنوِّ

َ ْ
 امل

ّيِّ  ْنوِّ
َ
وُع امل

ُ
: ُوق يهِّ ْوجِّ هِّ َوالتَّ المِّ

َ
 ك

ُ
ة يَّ ضِّ

َ
ْو َوق

َ
َدٍة(، أ اُت َواحِّ

َ
تِّ ذ

ْ
ن
َ
ـ)أ  بِّ

ُر الَجرُّ دَّ
َ
، َوُيق ونِّ

ُ
ك الَجّرِّ َوالسُّ ا بِّ

ْيض 
َ
أ

َم 
ْ
ُحك

ْ
ْحُن ال َيْمَنُع ال

َّ
َحَن، َوالل

َ
ُم ل ِّ

ّ
ل
َ
َتك

ُ
وُن امل

ُ
وهذه األحكام الدقيقة ال يمكن أن يستوعبها إال من  .(35)"َيك

 .كانت له دراية بقواعد النحو

ق لفظ الطالق فإنه يحتمل وجهين من اإلعراب: التوكيد؛ فال يتعدد إذا كرر  :التوكيد /اسادًس  ِّ
ّ
املطل

الطالق، أو عطف البيان؛ فيتعدد الطالق. والذي يحدد أحدهما: قصُد الناطق مع صحته من الناحية 

 
 

وله أن يقصد ببعض  لألول. ا؛ لم يجز أن يكون الثاني توكيد  النحوية، فلو فصل بين اللفظين مثال

 وقد أوضح الفقهاء هذه األحوال بالتفصيل. توكيد وببعضها العطف.األلفاظ ال
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َرار نفذ "قال اإلمام الغزالي: 
ْ
ن قصد الّتك إِّ

َ
ق؛ ف الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
ق أ الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
ق أ الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
اَل ملدخول بها: أ

َ
ذا ق إِّ

 
َ
يق َيةِّ اإلِّ انِّ

َّ
الث ن نوى بِّ َدة، َوإِّ ال َواحِّ يد لم َيقع إِّ كِّ

ْ
أ ن قصد التَّ الث، َوإِّ

َّ
َية َوقع الث انِّ

َّ
يد للث كِّ

ْ
أ اع وبالثالثة التَّ

الث
َّ
يد األولى لم يقبل َوَوقع الث كِّ

ْ
أ
َ
ن نوى بالثالثة ت ، َوإِّ َتانِّ

ْ
ن ّن  ؛ثِّ

َ
يد. أل كِّ

ْ
أ َفْصل يْمَنع قصد التَّ

ْ
ل ال

ّ
ل
َ
 تخ

الِّ 
َ
ت ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
و ق

َ
يد، َول كِّ

ْ
أ ن يْقصد التَّ

َ
لُه أ

َ
ٌق؛ ف الِّ

َ
ٌق ط الِّ

َ
ٌق ط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
و ق

َ
ق؛ لم ُيمكن َول الِّ

َ
ق َوط

د.
َّ
ك

َ
ؤ
ُ
ي امل ن ُيَساوِّ

َ
ي أ َبغِّ

ْ
د َين ِّ

ّ
ك

َ
ؤ
ُ ْ
 امل

ْ
ذ َواو الفاصلة؛ إِّ

ْ
يد؛ لتخلل ال كِّ

ْ
أ   قصد التَّ

يد األولى لم  كِّ
ْ
أ
َ
و قصد ت

َ
َية َجاَز، َول انِّ

َّ
يد الث كِّ

ْ
أ
َ
ٌق، َوقصد بالثالثة ت الِّ

َ
ٌق َوط الِّ

َ
ٌق َوط الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
و ق

َ
َول

َفْصل.
ْ
 يجز؛ لتخلل ال

َك وَ  لِّ
َ
ذ

َ
َفاظ، َوك

ْ
ل
َ
يد؛ لتغاير األ كِّ

ْ
أ الث، َواْمتنع قصد التَّ

َّ
ق؛ َوقع الث الِّ

َ
ق بل ط الِّ

َ
ق َوط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
و ق

َ
ل

ة 
َ
ث الِّ

َّ
ن تْجَعل الث

َ
يجوز أ

َ
ق؛ ف الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
ق أ الِّ

َ
ٌق ط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
و ق

َ
ق فطالق، َول الِّ

َ
ق َوط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
ْوله: أ

َ
 اتأكيد  ق

يد كِّ
ْ
أ ير تْحَتمل في التَّ مِّ

َعاَدة أدوات الضَّ ن إِّ
َ
ت؛ أل

ْ
ن
َ
ْوله: أ

َ
ل ق

ّ
ل
َ
ن تخ َية َوإِّ انِّ

َّ
 .(36)"للث

كما نبه الشيخ سليمان الجمل إلى أن الحالة اإلعرابية إذا تغيرت لم يجز التوكيد، حيث قال: 

ْو "
َ
ل
َ
، ف عِّ

ْ
ف ْي: َمَع الرَّ

َ
ٌق، أ الِّ

َ
ٌق ط الِّ

َ
ٌق ط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ْع في الَحالِّ لو ق

َ
ْم َيق

َ
ا ل ق  الِّ

َ
ٌق ط الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ْن ق

َ
أ
َ
َصَب؛ ك

َ
ن

َتانِّ 
َ
ق

ْ
ل
َ
َع ط

َ
َها َوق

َ
ق

َّ
ل
َ
ا ط

َ
ذ إِّ

َ
ْيٌء، ف

َ
 . أي ألن إعرابها تغير من توكيد إلى حال.(37)"ش 

د بشرط أن يوافقه 
َّ
د عن لفظ املؤك ِّ

ّ
وقد نبه النحاة في التوكيد إلى جواز اختالف لفظ املؤك

التوكيد اللفظي: هو إعادة اللفظ األول بعينه أو موافقه. كقولك: أنت بالخير "ل الفاكهي: معنى، كما قا

 
َ
؛ ألن معنى الفجاج والسبل سبال افجاج   ن، ومنه نحو: مِّ حقيق حقيق، وقولك: أنت بالخير حقيق ق

مطلقة  وقد بنى على ذلك الفقهاء صحة التوكيد في مثل قول املطلق: أنتِّ  .(38)"واحد، وهو: الطرق 

وإن قال: أنت مطلقة، أنت مفارقة، أنت مسرحة؛ "قال العمراني:  مع خالف بينهم في ذلك. ،مسرحة

 ففيه وجهان:

أحدهما: حكمه حكم ما لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ ألنه لم يأت بحروف عطف، 

طالق؛ ألن الحكم إذا  والثاني: حكمه حكم ما لو قال: أنت طالق وطالق ثم والفراق والسراح كالطالق.

 .(39)"تغير بمغايرة حروف العطف؛ فألن يتغير بمغايرة اللفظ أولى

 للعطف حروف متنوعة، لكل واحد منها معناه الخاص الذي يؤثر في املراد من الجملة. :العطف/اسابعً 

زيد وعمرو، الواو العاطفة: ومذهب جمهور النحويين أنها للجمع املطلق، فإذا قلت: قام "قال املرادي: 

  ااحتمل ثالثة أوجه: األول: أن يكونا قاما مع  
 

. والثالث: في وقت واحد. والثاني: أن يكون املتقدم قام أوال
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قال سيبويه: وليس في هذا دليل على أنه بدأ بش يء قبل ش يء، وال بش يء بعد  . أن يكون املتأخر قام أوال

قطرب وثعلب وأبي عمر الزاهد غالم ثعلب،  وذهب قوم إلى أنها للترتيب، وهو منقول عن .(40)ش يء

وقد بنى على ذلك الفقهاء مسائل مهمة، مثل وقوع  .(41)"والربعي، وهشام، وأبي جعفر الدينوري

، وهذا يؤثر في طالق املرأة غير املدخول بها؛ ألنها تخرج من العدة بأول متتاٍل أو بشكل  االطلقات مع  

 طلقة.

اَل "قال القاض ي زكريا: 
َ
ْو ق

َ
ٌق؛ ل الِّ

َ
ٌق َوط الِّ

َ
ٌق َوط الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
أ
َ
اَر ف ت الدَّ

ْ
ل
َ
َها: إْن َدخ وٍل بِّ

ُ
ْيرِّ َمْدخ

َ
غ لِّ

مَّ  َها مِّ ْحوِّ
َ
مَّ َون

ُ
ث  بِّ

َ
ف

َ
يَب َبْيَنَها، ال إْن َعط ْرتِّ

َ
ولِّ َوال ت

ُ
خ الدُّ َها بِّ قِّ

ُّ
َتَعل ؛ لِّ

ُ
الث

َّ
َعْت الث

َ
ْت: َوق

َ
ل
َ
َدخ

َ
يَب ف ْرتِّ

َّ
ي الت ا َيْقَتض ِّ

،
ُ

الث
َّ
ُع الث

َ
ق

َ
ال ت

َ
ولى ف

ُ
األ يُن بِّ بِّ

َ
َها ت نَّ

َ
؛ أل

ْ
ط

َ
ق

َ
 ف

ٌ
َدة  .(42)"َبْل َواحِّ

الختالف النحاة في كون الواو للترتيب؛ فقد اختلف الفقهاء في اشتراط الترتيب بين  اونظر  

ا "قال اإلسنوي:  األفعال املعلق بها الطالق إذا كانت متعاطفة بالواو. لو قال: إن دخلتِّ وكلمتِّ زيد 

دهما كيف كان، ولنا وجه في اشتراط تقديم األول؛ بناء على أن الواو تقتض ي فأنت طالق؛ طلقت بوجو 

 الترتيب.

ولو أتى بـ)ثم( أو )الفاء( فيشترط تقديم األول، بل يشترط في )الفاء( إيصاله باألول، ويشترط 

لحروف؛ على املعاني النحوية لتلك ا اوهكذا يتبين من تعدد آراء الفقهاء اعتماد   .(43)االنفصال في )ثم(

 ما يبرهن على مدى أهمية فهم النحو في القدرة على إصابة الحق في مسائل الفقه.

 

 
ً
، بالترخيم؟  :الترخيم /اثامن هذا مبني على جواز ترخيم غير  هل يقع طالق من قال لزوجته: أنت طالِّ

 أواخر األسماء "املنادى، وقد قال سيبويه: 
ُ

غير ذلك من تخفيفا، كما حذفوا ة املفردوالترخيم حذف

.. واعلم أن الترخيم ال يكون إال في النداء إال أن ُيضطّر شاعٌر، وإنما كان ذلك في .كالمهم تخفيفا،

 .(44)"النداء لكثرته في كالمهم

، "ولذلك قال البلقيني:  الِّ
َ
: يا ط َوى، بخالفِّ

َ
، لم يقْع، وإْن ن

َ
َرَك القاف

َ
، وت الِّ

َ
ولو قاَل: أنتِّ ط

؛  يةِّ ُع بالّنِّ
َ
داءِّ فإنه يق  .(45)"إذِّ الترخيُم مستعَمٌل في الّنِّ

( املصدري/اتاسعً 
ْ
إذا قال الرجل لزوجته: أنتِّ طالق إْن دخلتِّ الدار؛ فإنها ال تطلق إال بدخول  :ة)أن

أما إذا فتح همزة )أْن(، فقال: أنتِّ طالق أْن دخلت الدار؛ فإن الحكم يتغير،  الدار؛ ألن )إْن( للتعليق.

 
 

 إن كان عا فتطلق حاال
 
بالنحو؛ ألن )أْن( هنا ليست للشرط، بل هي )أن( املصدرية التي تكون  ارف

 ، وهو الالم التعليلية هنا.اللتعليل؛ لتقدير حرف الجر فيها اطراد  
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اطرد االستغناء عن حرف الجر املتعين مع )أْن( و)أّن(، تقول: عجبت أن تقوم، "قال ابن عقيل: 

 .(46)"لطولهما بمتعلقهما اأنك قائم، فحذف الحرف تخفيف   أو أنك قائم، واألصل: من أن تقوم، ومن

َما، "ولذلك قال القاض ي زكريا:  يهِّ َفْتحِّ فِّ
ْ
ال اَر، بِّ تِّ الدَّ

ْ
ل
َ
ْو أْن َدخ

َ
اَر، أ ي الدَّ لِّ

ُ
ْدخ

َ
ٌق أْن لم ت الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
اَل: أ

َ
ْو ق

َ
ل

ْت في الَحالِّ 
َ
ق

ُ
ل
َ
؛ ط

َ
ة يَّ َعَربِّ

ْ
 ال

ُ
ْم ال  -َوُهَو َيْعرِّف

َ
ْت أ

َ
ل
َ
َعَدمِّ -َدخ ْي: لِّ

َ
، أ يقِّ ْعلِّ

يلِّ ال التَّ ْعلِّ
ى التَّ

َ
ْعَنى َعل

َ
نَّ امل

َ
؛ أل

ولِّ 
ُ
خ َعالى: الدُّ

َ
ْوله ت

َ
َما في ق

َ
، ك ولِّ

ُ
خ ْو الدُّ

َ
يَن أ ا َماٍل َوَبنِّ

َ
اَن ذ

َ
ْن ك

َ
ْن لم .[14]سورة القلم، آية أ

َ
أ ال بِّ .. َوإِّ

ُه، َوُهَو ال 
َ
ْصُدُه ل

َ
َر ق اهِّ

َّ
نَّ الظ

َ
؛ أل

ُ
َفة وَجَد الّصِّ

ُ
ى ت ُق َحتَّ

ُ
ل
ْ
ط

َ
ال ت

َ
يٌق؛ ف ْعلِّ

َ
ُهَو ت

َ
 ف

َ
ة يَّ َعَربِّ

ْ
 ال

ْ
ُز َبْيَن َيْعرِّف . ُيَمّيِّ َدَواتِّ

َ
 األ

ْقُتك 
َّ
ل
َ
ْن ط

َ
ٌق أ الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
: أ ةِّ يَّ َعَربِّ

ْ
ال  بِّ

ُ
َعارِّف

ْ
اَل ال

َ
ْن ق إِّ

َ
َفْتحِّ  -ف

ْ
ال ؛ إْحَداُهَما -بِّ َتْينِّ

َ
ق

ْ
ل
َ
ْت في الَحالِّ ط

َ
ق

ُ
ل
َ
؛ ط

ْقُتك
َّ
ل
َ
ني ط

َ
ٌق أل الِّ

َ
تِّ ط

ْ
ن
َ
ْعَنى: أ

َ
نَّ امل

َ
؛ أل هِّ في الَحالِّ اعِّ

َ
يق إِّ َرى بِّ

ْ
خ

ُ
، َواأل َرارِّهِّ

ْ
ق إِّ  .(47)"بِّ

أدوت "ذكر النحاة أن أدوات الشرط وضعت لتدل على التعليق، كما قال ابن مالك:  :الشرط  /اعاشرً 

الشرط وهي كلمات وضعت لتدل على التعليق بين جملتين، والحكم بسببية أوالهما ومسببية 

العموم أو وقد فصل النحاة في معاني هذه األدوات، وما يدل منها على الفور أو التكرار أو  .(48)"الثانية

 الزمان، فاستفاد منها الفقهاء، وبنوا عليها أحكامهم.

ما(: للتكرار وعموم األزمان."قال العز بن عبدالسالم: 
َّ
و)إن( و)إذا(  أّما ألفاظ التعليق: فـ)كل

ق الطالق بهذه األلفاظ على  و)متى( و)ما( و)مهما( و)أيَّ وقٍت( و)أيَّ حين(: للعموم دون التكرار.
َّ
فإذا عل

ما(، فإذا قال: مهما و 
َّ
ر الشرط إال في )كل ر بتكرُّ ُوجد على الفور أو التراخي طلقت، وال يتكرَّ

َ
جودِّ ش يٍء، ف

ا، 
 
ما ضربتك فأنتِّ طالق، فضربها ثالث

َّ
ت اليمين بالضرب األّول، وإن قال: كل

َّ
ضربُتكِّ فأنت طالق، انحل

ا
 
 .(49)"طلقت ثالث

له ابن امللقن بقوله:  َق "هذا إذا كان التعليق بالفعل، أما إذا كان بنفي فعل؛ فقد فصَّ
َّ
ْو َعل

َ
َول

ْن  ُه إِّ
نَّ
َ
ذَهُب أ

َ
امل

َ
، ف ْعلِّ َنْفيِّ فِّ  بِّ

َّ
َها كـ)إذا(  َق َعل ْيرِّ

َ
غ ْو بِّ

َ
، أ ولِّ

ُ
خ َن الدُّ سِّ مِّ

ْ
َيأ

ْ
ْنَد ال َع عِّ

َ
ي( َوق لِّ

ُ
ْدخ

َ
ْن لم ت ـ)إِّ

َ
ْن( ك ـ)إِّ بِّ

َعاَر أو سائرِّ األ 
ْ

، وال إش دِّ االشتراطِّ ُدلُّ على مجرَّ
َ
ْعُل؛ ألنَّ )إْن( ت فِّ

ْ
َك ال لِّ

َ
ْيهِّ ذ ُن فِّ ّيِّ َزَمٍن ُيْمكِّ ْنَد ُمض ِّ عِّ

َ
، ف دواتِّ

 تَرى لو قال قائٌل: متى ألقاَك؟ َحُسَن 
َ
، أال  زماٍن كـ)متى( في الداللةِّ على األوقاتِّ

ُ
، و)إذا( ظرف لُه بالزمانِّ

َت، كما 
ْ
ئ لِّ الداَر! معناُه: إْن أن يقوَل: إذا شِّ

ُ
ْدخ

َ
َت، فقولُه: إْن لم أ

ْ
ئ ْن شِّ َت، وال يحَسُن إِّ

ْ
ئ يحَسُن: متى شِّ

َها
ُ
ول

ُ
ني ُدخ

َ
لِّ الداَر، معناُه: أيَّ وقٍت فات

ُ
، وقوله: إذا لم أْدخ َها، وفواتُه باملوتِّ

ُ
ول

ُ
ني ُدخ

َ
ات

َ
 .(50)"ف

الشرط بالفاء إذا لم يصلح ومن األحكام املشهورة في الجمل الشرطية: لزوم اقتران جواب 

 
 
والجزاُء يكوُن بالفعلِّ "؛ كالجمل االسمية أو الطلبية، كما قال العكبري: االجواب أن يكون شرط
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َى َعن حرٍف يدّل  نِّ
ْ
ن يعقبه، فاسُتغ

َ
ْرط أ

َّ
فعل الش ق بِّ

َّ
ْعل املعل فِّ

ْ
َفاء؛ ألنَّ حكَم ال

ْ
لى ال املجزومِّ َوال يحتاُج إِّ

ذا لم تج إِّ
َ
ي ُهَو حكُم على التعقيب، ف ذِّ

َّ
َفاءِّ في الَجواب؛ لتدلَّ على التعقيب ال

ْ
ال ْئت بِّ ْئت باسم جِّ و جِّ

َ
زْم أ

ي   ْرط َماضِّ
َّ

اَن فعُل الش
َ
ذا ك ها إِّ

ُ
ف

ْ
تي َحذ

ْ
ثر َما َيأ

ْ
يل، َوأك لِّ

َ
ْت، َوُهَو ق

َ
ف َعالى: االَجَزاء، ورّبما ُحذِّ

َ
ه ت ْولِّ

َ
ق

َ
َوإْن ، ك

كم  رِّكون أطْعُتموهم إنَّ
ْ

ش
ُ َ
ر121نعام، آية]سورة األ مل اعِّ

َّ
ْول الش

َ
ق

َ
ْسَتْقبل، ك

ُ
 : (51)[، َوقد َجاَء َمَع امل

 ................................................               َمْن َيْفعلِّ الحسناتِّ هللُا يشكرها

ْيهِّ 
َ
اس َعل

َ
  .(52)"َوال ُيق

طالق، فهل تطلق  وقد بنى على ذلك الفقهاء حكم قول الرجل لزوجته: إن دخلت الدار أنت

 
 

لحذف الفاء من الجواب كما ذكر  ا؛ نظر  ا؛ الختالل الجواب بعدم اقترانه بالفاء؟ أم يعتبر تعليق  حاال

 النحاة؟

يٌق " أجاب عن ذلك القاض ي زكريا بقوله: ْعلِّ
َ
: ت َفاءِّ

ْ
فِّ ال

ْ
َحذ ٌق( بِّ الِّ

َ
ت ط

ْ
ن
َ
اَر أ تِّ الدَّ

ْ
ل
َ
ُه )إْن َدخ نَّ

َ
؛ أل

ْنهُ  ْفُهوُم مِّ
َ
 امل

ْ
ا... َوال ير  ثِّ

َ
 ك

ُ
ف

َ
ْحذ

ُ
 .(53)"َفاُء ت

ومن خالل هذه املسائل املتنوعة من باب الطالق؛ يتضح مقدار اعتماد املسائل الفقهية على 

 
 

بعلوم  القواعد النحوية، ويظهر مدى الخلل الكبير الذي يمكن أن يصدر من الفقيه إذا كان جاهال

اللغة العربية، ومن ثم تكون دراية الفقيه بالقواعد النحوية، وإتقانه لدقائقها، من األهمية بمكان في 

 القدرة على ضبط أحكام املسائل الفقهية.

 

 

 

 :الخاتمة

وبعد أن جمعنا ما أمكننا جمعه من مسائل باب الطالق التي بناها الفقهاء على القواعد 

أقوال النحاة وآرائهم، فإننا نشير إلى مجمل النتائج التي توصل إليها هذا النحوية، وقمنا بمقارنتها ب

 :كما يليالبحث 

 .اهتمام كبار فقهاء األمة بعلوم اللغة العربية 

 .إتقان علوم اللغة العربية شرط مهم من شروط االجتهاد في الفقه اإلسالمي 

  إليها في مسائل الطالق.استوعب الفقهاء أحكام االستثناء وشرحوها بدقة؛ لشدة الحاجة 
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 .اعتمد الفقهاء رأي الكوفيين في استثناء أكثر من النصف 

 .منع الفقهاء تقدم املستثنى على العامل واملستثنى منه؛ موافقين أحد اآلراء النحوية في ذلك 

   اوافي   اجعل الفقهاء الحال أحد وسائل التعليق في الطالق، فشرحوا أثره شرح. 

  بعض الفقهاء يحاسبون 
 
بها؛ ألنه يجب أن  االناطق بمقتض ى قواعد النحو وإن لم يكن عارف

 يعلمها.

 .دقة الفقهاء في توضيح معاني حروف الجر املؤثرة في عبارات الطالق 

  من االمتداد الزمني. عليهادرس الفقهاء أثر الظروف على عبارات الطالق وما تضفيه 

  ِّكثيرة حققها الفقهاء. البيان في تكرار ألفاظ الطالق مسائُل  وعطفِّ  َبْيَن التوكيد 

 .استفاد الفقهاء من معاني حروف العطف في تعليقات الطالق 

 .في عدم جواز ترخيم غير املنادى 
َ
 تبع الفقهاُء النحاة

 .فّصل الفقهاء في شرح أدوات الشرط باعتبارها أهم أدوات التعليق في الطالق 

فقهية أخرى، تبرز أهمية إتقان  اسات نحوية متعددة، ترصد أبواب  ولهذا يوص ي البحث بدرا

 الفقيه للقواعد النحوية، في فهم وضبط أحكام املسائل الفقهية في كافة األبواب.
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 التلطف في اإلشارة لأللفاظ الجنسية في تفسيرين ملعاني القرآن الكريم باإلنجليزية 

 دراسة لسانية تقابلية  
A contrastive Study of Sexual Euphemistic Expressions of Two English 
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 : ملخص

سعت هذه الدراسة للكشف عن التلطف في اإلشارة لأللفاظ الجنسية في تفسيرين ملعاني القرآن الكريم باإلنجليزية، 

في سعيها ذلك، تقا بل بين ما ورد  هما تفسير عبد هللا يوسف علي، وتفسير محمد خان وتقي الدين الهاللي، والدراسة، 

من ألفاظ جنسية، في التفسيرين، وما جاء من مقابالت لهذه األلفاظ في كتاب هللا عز وجل، ولعل املقارنة بين األلفاظ 

نسبية   من  اللغات  بين  عما  هو اآلخر  يكشف  التقابلية  اللسانية  الدراسة  اإلنجليزية ضرب من  في  ومقابالتها  القرآنية 

هذا، وخلصت الدراسة إلى أن التفسير الذي جاء به عبد هللا يوسف علي ظّل في    الم ورؤيته.لغوية وثقافية في معاينة الع

، بإيراد  
ً
 حرفيا

ً
حدود اللفظ التلطيفي الوارد في القرآن الكريم، وعلى ذلك، سعى الرجل إلى تفسير اللفظ القرآني تفسيرا

خان   تفسير  وأما  اإلنجليزية.  اللغة  في  إليه  معنى،  األلفاظ،  في  أقرب  سعى،   ،
ً
ثقافيا  

ً
اجتماعيا  

ً
تفسيرا فجاء  والهاللي 

األغلب، إلى أن يقابل اللفظ التلطيفي القرآني بلفظ مباشر في اإلنجليزية، وهو بذلك، يخاطب أفهام املتلقين األجانب 

ل وأطر  اتجاهات  من  املنظرون  عما حدده  يخرج  ال  التفسيرين  بين  التباين  فإن  وعليه،  غيرهم،  بلغة  ال  عمليات  بلغتهم 

 .الترجمة بين اللغات

 التلطف، املحظور، األلفاظ الجنسية، القرآن الكريم، التحليل التقابلي :يةمفتاح .كلمات

Abstact : 

    This study investigates euphemism of sexual expressions in two English translations, 
namely: Abdullah Yousef Ali translation and Mohamed Khan/ Taqi Eddin Al-Hilali 
translation. The study compares English euphemistic expressions with their Arabic 
equivalents in Quran. 
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 The study concludes that Yousef depends on literal translation, while Khan and 
Hilali focus on the socio-cultural dimensions in their translation, taking into 
consideration socio-cultural nations in the English Language 
.Keywords Taboo, Euphemistic, Holy Quran, Sexual Expressions, Contrastive Analysis 
 

 

 فاتحة الدراسة: 

الكريم   القرآن  ملعاني  تفسيرين  في  ذكرها  الوارد  الجنسية  األلفاظ  تتبع  إلى  الورقات  هذه  تهدف 

باإلنجليزية، أما التفسيران باإلنجليزية، فأحدهما لعبد هللا يوسف علي، واآلخر ملحمد محسن خان ومحمد  

رة في األوساط األكاديمية، والدراسة، إذ تسعى لتتبع األلفاظ   تقي الدين الهاللي، وهما من التفسيرات املقدَّ

األلفاظ   قابلت  ألفاظ  من  أعاله،  التفسيران،  به  جاء  عما  للكشف  تهدف  فـإنها  التفسيرين،  في  الجنسية 

بين اللغات   الجنسية في القرآن تبنيها للمنهج اللساني التقابلي إنما تكشف عما  الكريم، ولعل الدراسة في 

 اللغوية والثقافية الخاصة برؤية العالم ومعاينته. من تباينات في النسبية

في    املفترض  التباين  ذلك  عن  الكشف  في  فتتمثل  ورقات  من  يتلو  ما  في  البحثية  اإلشكالية  أما 

تفسيرين ملعاني القرآن الكريم، وعلى وجه التعيين، التباين في مقابلة األلفاظ الجنسية القرآنية بمقابالت 

 يحمله هذا التباين من دالالت تتصل باختالف التوجهات الترجمية.لفظية إنجليزية، مع ما 

وعليه، فإن الفرضية األساسية للبحث تكمن في تقرير حقيقة التباين في نقل املفردات الجنسية   

 القرآنية إلى اللغة اإلنجليزية، وفق املنهج العام الذي يتبناه كل مترجم في عملية النقل.

 

 ة: اإلطار النظري للدراس -2

2- 1  :
ً
 ومفهوما

ً
 التلطف، مصطلحا

تفض ي    مادة  وهي  ف(،  ط،  )ل،  املادة  من  املعجمات  في  "التلطف"  لـ  اللغوية  الداللة  تتأتى 

، وتلطفت بفالن: احتلت له 2. واللطيف من الكالم ما غمض معناه وخفي1باشتقاقاتها املتنوعة إلى الترفق 

 . 3حتى اطلعت على أسراره 

 ،
ً
مصطلحا التلطف،  األجنبي:    وأما  للمصطلح  ترجمة  إال  واملصطلح  ”Euphemism“فليس   ،

،  4ومعناه: الكالم   ”Pheme“ومعناه: حسن، و    ”Eu“األجنبي وفد من اللغة اليونانية، وهو يتكون من شقين:  

بـ "حسن الكالم"، أو "الكالم الحسن"، لكن املترجمين  وعلى ذلك، فإن الترجمة الحرفية للمصطلح تكون 

،  العرب ما ظلو 
ً
ا عند حدود تلك الترجمة الحرفية، بل راحوا يضعون مصطلحات كثيرة، ليدلوا بها، جميعا

 .”Euphemism“على ما يقصده املصطلح األجنبي 
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التلطف  األجنبي:  للمصطلح   
ً
مقابال املوضوعة  العربية  املصطلحات  أظهر  والتحايل  5ولعل 

اللغوي  6اللغوي  التعبير 7واإليتيكيت  في   8ولطف  التعبير 9التعبير والتلطف  التعبير 10وتلطيف    11وحسن 

 .13والتهوين والتورية واإليهام والتوجيه والتخيير والتلميح والكياسة  12وتحسين اللفظ 

إن ما ترتضيه الدراسة الحالية من جملة املصطلحات سالفة الذكر هو مصطلح "التلطف"؛ إذ   

الدارسين بين   
ً
شيوعا األكثر  املصطلح  فإنها،  14هو  ذلك،  وعلى  هذا  ،  نحو  لتنحو  الحالية،  الدراسة  أي 

فإن   آخر،  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  املصطلحات.  توحيد  على  العمل  في  تسهم  أن  منها   
ً
أمال الشيوع، 

في   دقة  واألكثر   
ً
إيجازا األكثر  املصطلح  هو  ""التلطف"  أن  من  سابق  دارس  به  جاء  وما  تتوافق  الدراسة 

 .Euphemism”  15“ن املصطلح الداللة على ما تبتغيه الدراسات املعاصرة م

تستسيغه   آخر  بلفظ  األلفاظ  من  املكروه  إلى  اإلشارة  من  إلى ضرب   ،"
ً
"تعريفا التلطف،  ويشير 

اللغوية الجماعة  16الجماعة  حظرته  محظور،  لفظ  عن   
ً
بديال إال  ثمة،  التلطف،  يكون  ال  ذلك،  وعلى   ،

؛ 17والكياسة واألدب والخجل واالحتشام   اللغوية ألسباب كثيرة، تتمحور حول ثالثة عوامل: الخوف والفزع

إلى ما أشار إليه أبو حيان التوحيدي في حكايته عن ابن فارس، من أنه "جرى بين يديه أسماء   مع التنبه 

 
ً
قبيحا الش يء  رأوا  ملا  فقال:  قبحها؟  مع  بكثرتها  العرب  أرادت  ماذا  الحاضرين:  بعض  فقال  وكثرتها،  الفرج 

ية عند فشوها تصير إلى حد االسم األول، فينتقلون إلى كناية أخرى... وعلى  جعلوا يكنون عنه، وكانت الكنا

 .18هذا، كثرت الكنايات وليس غرضهم تكثيرها 

وما ذكره التوحيدي عن التلطف هو عين ما ذهب إليه أحد الدارسين املعاصرين، من أن العربي  

ج مجاز  إلى  التأثير   ضعيف 
ً
مألوفا أصبح  مجاز  من  باللفظ  ينتقل  وأكثر كان  النفس  في   

ً
وقعا أحسن  ديد 

 
ً
 .19أثرا

 عن لفظ  
ً
إن ما تفض ي إليه املقوالت السابقة هو دينامية التلطف، فاللفظ التلطيفي يجيء بديال

محظور، واللفظ التلطيفي ذاته قد يؤول إلى الحظر، إذا ما ارتأت الجماعة اللغوية ذلك، ومن ثم، تبحث 

ه، وباستمرار االستبدال، تتحصل اللغة على وفرة من األلفاظ الجماعة عن لفظ تلطيفي آخر بديل، وعلي

 املحظورة والتلطيفية، وهو ما تكشف عنه الدراسة في حقل األلفاظ الجنسية.

 

 تفسير معاني القرآن باإلنجليزية:  2 -2

في إطارها املقارن، تتفحص الدراسة تفسيرين ملعاني القرآن الكريم باإلنجليزية، هما تفسير عبد  

علي،  هللا يوسف  هللا  عبد  أما  الهاللي؛  الدين  تقي  ومحمد  خان  محسن  محمد  وتفسير  علي،  يوسف   

كان   وإن  ملسوغات،  عنه  ُعِدل  ثّم  طويل،  لزمن  السعودية  العربية  اململكة  في   
ً
معتمدا ظلَّ  فتفسيره 

لدالالت األلف الدقيق  النقل  بوصفه قمة، من جهة  إليه  ينظرون  زالوا  بالترجمة ما  اظ، عامة، املنشغلون 

 . 20وإن خال، في كثير من مواقعه، من امليز بين املترادفات، واستطرد في مواضع ال يحبذ االستطراد فيها
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ويرى أحد الباحثين أن ما طرحه عبد هللا يوسف علي من تفسير ملعاني القرآن هو أقرب التفاسير  

التفاسي بعده من  املراد، وكل ما جاء  املعنى  إلى  إنما هو عالة عليهباللغة اإلنجليزية  الباحث  21ر  كان  ، وإن 

نفسه أخذ على الرجل ضعفه في التفسير في مواضع، ووقوعه في الخطأ في مواضع، وتأثره باألفكار الغربية 

 .22في مواضع أخرى 

 ملعاني القرآن الكريم باإلنجليزية،  
ً
أما محمد محسن خان ومحمد تقي الدين الهاللي، فألفا تفسيرا

 . 23فاسير في هذا الباب وأشهرها ُعّد من أفضل الت

 

 الدراسات السابقة:  3 -2

املعنى    وتلطيف  اللفظ  تحسين  منها  شتى،  مباحث  في  بالدرس  التلطف  العرب  األقدمون  تناول 

)ت   الثعالبي  أفرد  فقد  والتعريض.  اللطيفة  الكناية  430والكنايات  كتاب  أسماه:   
ً
كتابا بالتأليف  هـ( 

"في   جاء  إنه  عنه  قال  تؤدي والتعريض،  مقبولة  بألفاظ  نشره  ويستقبح  ذكره،  يستهجن  عما  الكنايات 

، إن نظرة عجلى للكتاب تريك أن الرجل  24املعنى، وتفصح عن املغزى، وتحسن القبيح، وتلطف الكثيف" 

الجنس   في  للتلطف  يعرض  الناس هذا، فهو  يوم  في  التلطف  من  التكلم عليه  يرد  إنما جاء على كثير مما 

الع والعيوب  الدراسة  واملرض  له  تتصدى  ملا  ويعرض  قية، 
ُ
والُخل والجسدية  ألفاظ    الحاليةقلية  من 

في   الحكيم  الذكر  تلطف   فوق 
ً
تلطفا يرى  الرجل ال  أن  إلى  التنبه  والتلطف. مع  الحظر  فيها  جنسية، وقع 

، بتلك األلفاظ الجنسية ما أطلق عليه الثعالبي: "الك25إشارته لتلك األلفاظ
ً
ناية  ، ولعل مما يتصل، وثيقا

، وتجدر اإلشارة  26عن املرأة"، وهي كنايات تقع ممن ال يجسرون على تسميتها، أو يتذممون من التصريح بها

، أسماه: "فصل في الكناية عما 
ً
إلى أن الثعالبي عقد في كتاب آخر له هو: "فقه اللغة وسر العربية" فصال

 . 27يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه"

العب  أبو  ف 
ّ
أل آخر،  جانب  )ت  من  الجرجاني  كنايات  482اس  من  "املنتخب  أسماه:   ،

ً
كتابا هـ( 

بالكنايات  السخيفة  الفواحش  ذكر  عن  للتحرز  جاء  الكتاب  أن  فيه  جاء  البلغاء"،  وإرشادات  األدباء 

في عالقة  28اللطيفة الواردة  الجنسية  لأللفاظ  ذكر  الكتاب على  في  الجرجاني قصر معظم األبواب  ، وكان 

 .29الرجل باملرأة

، بإيجاز، لنموذجين مما درسه األقدمون من التلطف، وأما املحدثون العرب فما كا  
ً
ن ذلك عرضا

 ملا يشتمل عليه التلطف 
ً
، بل جاء البحث في الحقل، وعبر غير دراسة، عرضا

ً
استفاضوا في التلطف بحثا

األبعاد عن  تكشف  دقيقة،  تخصصية  دراسات  ضمن  التلطف  غور  في  السبر  دون  رئيسة،  أبواب    من 

 الذهنية والثقافية واالجتماعية للظاهرة. 
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عام    الراجحي  العزيز  عبد  بن  علي  دراسة  البحثية  املحاوالت  تلك  أظهر  من  م، 2000ولعل 

، ومن الدراسات للحقل أطروحة محمد محمود كالوتي، 30واملعنونة بـ: "ظاهرة التلطف في أساليب العربية" 

بـ: "ترجمة القرآن الكريم بين الحظر واإلباحة" م، واملعن2001في جامعة الجنان اللبنانية عام   ، ومن 31ونة 

األساليب   في  التلطف  "ظاهرة  بـ:  واملعنونة  الثبيتي،  إبراهيم  بن  سعيد  بن  محمد  دراسة   ،
ً
أيضا ذلك، 

لالنتباه الالفتة  الدراسات  ومن  اللغوية"،  الجماعة  لدى  األلفاظ  لتقبل  داللية  دراسة  في    ،العربية/ 

العلمية،   املصطلحي" تخصصيتها  التطور  في  التلطف  "أثر  بـ:  واملعنونة  خضر  أبو  سعيد  ومن  32دراسة   ،

في  دراسة  العربية،  اللغة  في  واملحظور  التلطف  بعنوان:  عيد،  أبو  محمد  كتبه  ما   ،
ً
أيضا الدراسات 

 .33اللسانيات االجتماعية 

ورك  باإلنجليزية،  اللغوية  الدراسات  من  بعض  العربية  في  التلطف  عن  وكتبت  هذه هذا،  زت 

واملصرية،   األردنية  اللهجة  مثل  من  املعاصرة،  اللهجات  في  التلطف  عن  البحث  في  اهتماماتها  الدراسات 

والقرآن   للعربية  الفصيح  في املستوى  التلطف  لدراسة   من االهتمام 
ً
بعضا الدراسات  وكذلك منحت هذه 

 . 34الكريم

عن  الدارسون  لحظ  فقد  الغرب،  في  التلطف  دراسات  صعيد  على  للسانيين أما  متسارعة  اية 

، حتى لقد أنجز القوم معجمات متخصصة في التلطف 
ً
 وتطبيقيا

ً
 .35الغربيين بالباب، نظريا

العربية  في  بالتلطف  املعنية  الدراسات  في  الندرة  من  الحالة  هذه  وإزاء  الدراسة    ،وعليه،  تجيء 

في اإلشار  التلطف  ذاك  التلطف، هو  بتتبع جانب من  بوصفها معنية  الجنسية، وعلى  الحالية،  لأللفاظ  ة 

 مستوى تفسيرين ملعاني القرآن باإلنجليزية. 

 

 : اإلطار التطبيقي(  الدراسة التقابلية لأللفاظ الجنسية -3

تمثل األلفاظ الجنسية الجزء األكبر من مجمل املحظورات اللغوية، ال في العربية، فحسب، بل  

، وراء الحظر في تلك األلفاظ، ولعل الخجل واالحتشام والتأدب تقف 36في أكثر اللغات
ً
، وتقف،  37، جميعا

  
ً
 اجتماعيا

ً
بديال تكون  أن  بها  يتحرى  ألفاظ تلطيفية،  اللغوي من  الناطق  يتكئ عليه  هي األخرى، خلف ما 

 ملا ُحظر.
ً
 مستحسنا

واأللفاظ التلطفية ليست موضوعة للمعاني التي تذهب إليها األلفاظ املحظورة، بل هي وضعت؛  

إير  عن   
ً
ستر تنزها إلى  كالحاجة  األقوال  ستر  إلى  الحاجة  إذ  ألجله،  وضع  عما   

ً
وتحرزا املحظور،  اللفظ  اد 

 . 38األفعال، والكناية عنها حرز ملعانيها 

وكان أحد الدارسين املعاصرين سجل كثرة بالغة في األلفاظ الجنسية في العربية، حتى خيل إليه   

ي دال على اسم أو فعل أو حال لذلك الجانب  أن ليس ثمة من مادة معجمية عربية تخلو من لفظ جنس 

 عن املحظور،  
ً
 للتلطف بديال

ً
من حياة البشر والحيوان، ويفسر الدارس عينه األمر؛ بأن العربي يضع لفظا
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بتلطيف آخر  وأتى  التلطفي حظره،  اللفظ  إذا ما اشتهر  الجنسية  39حتى  ؛ وهكذا، حتى ألضحت األلفاظ 

ت اللغوية. على أية حال، فإن ما يقدم من صفحات إنما هو محاولة  كثرة غالبة من املحظورات والتلطفا

، في النص القرآني وفي التفسيرين سالفي الذكر، مع التنبه،  
ً
لعرض تلك األلفاظ الجنسية، وتناولها، علميا

 من العرض والتناول العلمي سيتوزع على محاور متوالية، وعلى النحو اآلتي:
ً
 إلى أن كال

 

 ؤشرة على العضو الجنس ي: األلفاظ امل 1 -3

 الفرج:  *

"ويحفظن فروجهن"   تعالى:  اللفظ فيه قوله  اآلية  40ومما جاء  في  املعنى  يوسف  ، وفسر عبد هللا 

بقوله:   أخرى and guard their modesty”  41“الكريمة  مواضع  في  عينه  التفسير  وورد  خان 42،  وأما   ،

باإلنجليزية:   املعنى  ففسرا  أن   ”and protect their private parts“والهاللي  على  هاللين  بين  النص  مع   ،

 .from illegal sexual acts”  43“الحفظ يكون من: 

اللفظ "فرج"،   في مقاربة  تباينات واضحة  تكشف عن  التفسيرين، أعاله،  لهذين  نظرة عجلى  إن 

التلطف:   في  بلفظ موغل  يوسف  قابله عبد هللا  الطهارة والحياء،  modestyففي حين  دال على  وبما هو ، 

التعبير   والهاللي  خان  انتخب  املحظور،  اللفظ  عن   
ً
وبعدا عمومية  األكثر  ”private parts“أكثر  وهو   ،

 مباشرة في الداللة؛ خاصة، وهما يكشفان عن مرادهما من "األعضاء الخاصة" بما أورداه بين هاللين. 

بين التفسيرين في موضع آخر، ففي قو   الدراسة  له تعالى: "التي أحصنت والتباين ذاته ال تلحظه 

، من جهة Modesty، وهو مرادف للفظ  Chastity، يتفق التفسيران على مقابلة "الفرج" باللفظ  44فرجها"

الكريمة:   لآلية  يوسف  هللا  عبد  تفسير  جاء  ذلك،  وعلى  والعفة،  الطهارة  على  العمومية   who“الداللة 

guarded her chastity” 45  جاء ذاته،  وبالتعبير  وكذلك،  والهاللي:  ،  خان   who guarded her“تفسير 

chastity” 46 47. والتماثل ذاته نجده في مواقع أخرى. 

 

 السوأة:  *

من    عنهما  وري  ما  لهما  "ليبدي  تعالى:  قوله  في  الجنس ي  العضو  على  للداللة  اللفظ  وجاء 

بـ  48سْوءاتهما"  يوسف  هللا  عبد  عند  ثمة،  "السوأة"،  وفسرت   ،“Shame”التفس جاء  وعليه،  لآلية ،  ير 

اللفظ  ”In order to reveal to them their shame“:  49الكريمة، أعاله،  نقله ملعنى  نقل قريب من  ، وهو 

جاء   لذا  كثيرة،  مواضع  في  للفرج  تفسيرهما  مع   
ً
متماثال والهاللي  خان  عند  التفسير  جاء  وكذا  "الفرج"، 

بالقول  عينها  لآلية  was hidden from them of their  “In order to uncover that which:  50التفسير 

private parts”. 
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ال    فإن  هنا،  تقابل  ”private parts“ومن  والهاللي،  خان  عند   ،“shame”    ما وهو  يوسف،  عند 

 من جنوح "خان والهاللي" إلى االقتراب من اللفظ املحظور، في حين إن عبد هللا 
ً
يعيدنا إلى ما تقرر سابقا

 يوسف ظّل بعيد الخطى عن ذلك. 

التفسير    بذات  السوأة  فّسر  املواقع،  بعض  وفي  يوسف،  مواضع shame 51وكان  في  كان  وإن   ،

، فالسوأة، ثمة فسرت 52أخرى، فسر السوأة بالعري أو التجرد، كما في قوله تعالى: "فبدت لهما سْوآتهما" 

أثر  nakedness  53بـ:   على  ليؤشر  املوطن  هذا  في  علي  يوسف  هللا  عبد  إليه  ذهب  ما  ولعل  النصوص  . 

"السوأة"  بين  فالربط  الرجل،  عند  باإلنجليزية  القرآن  معاني  تفسير  في  الحكيم  للذكر  العربية  التفسيرية 

 .54والعري والتجرد من اللباس أمر تكلمت عنه بعض النصوص التفسيرية املعروفة

ير أنهما اتبعا في كثير من املواضع، غ ”private parts“أما خان والهاللي فظال على تفسير السوأة بــ:  

 للسوأة، مع التنبه إلى أنه عاد في املوضع ذاته  ”shame“عبد هللا يوسف في مواضع محددة، لتجيء  
ً
، مقابال

 .private parts”  55“بين هاللين بــ:  ”shame“ليشرح 

 

اقعة الجنسية: 2 -3  األلفاظ املؤشرة على املو

َيقُدم  انطوى النص الشريف على عدد من األلفاظ املؤشرة على    املواقعة الجنسية، ولعل في ما 

 من سطور عرض لتلك األلفاظ وما يقابلها في التفسيرين موضع الدراسة:

 

 النكاح: *

إال    ينكح  ال  "الزاني  تعالى:  قوله  ذلك  ومن  الكريم،  الخطاب  من  كثيرة  مواضع  في  اللفظ  ورد  و 

بالقول 56زانية"  الكريمة  اآلية  فسر  يوسف  هللا  عبد  وكان   ،57  :no man guilty of adultery or  “Let

fornication marry Any but a woman similarly guilty”. 

 .”The adulterer marries not out an adulteress“: 58وأما خان والهاللي ففسراها 

الخالفي    املوضع  هو  ثمة،  الكريمة،  اآلية  في  النكاح  للفظ  الشريف  املوضع  أن  إلى  التنبه  ويجدر 

في كش  الوحيد  ووفق  فالناس،  اللفظ؛  إال  اتفسير  يرد  ال   
ٌ
لفظ "النكاح"  أن  على  يتفقون  الزمخشري،  ف 

بمعنى الزواج في كل النصوص الشريفة، إال في هذا املوضع ففيه خالف، مع أن صاحب التفسير، أعاله،  

 
ً
 ارنة، ثمة.، وهو ما تبعه فيه التفسيران موضع املق59ذهب بالتفسير إلى "الزواج" في هذا املوضع، أيضا

  ،
ً
لفظا النكاح،  مقابلة  إلى  دفعتهما  عوامل  من  التفسيرين  وراء  يكمن  عما  يكشف  ذلك  ولعل 

نصوص ”marriage“باللفظ   من  الدراسة  عليه  وقعت  ما  كل  في  يوسف  عبد هللا  عند  األمر  هو  كما   ،60 ،

كثيرة مواضع  في  يوسف  تبعا  اللذين  والهاللي  خان  عند  األمر  هو  معه61وكما  وتباينا  أخرى،   ،  مواضع  في 

النكاح لم يفسر، وفق التفسيرين، إال  wed”  62“بتفسير اللفظ بلفظ مرادف هو   ، وعلى ذلك، فإن لفظ 
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تفسيرهما ملعنى   في  التلطف  بعين  نظرا  التفسيرين  بأن  تزعم  الحالية  الدراسة  يجعل  الزواج، وهو ما  بأنه 

لـ: "  من األقدمين نظروا 
ً
 ال تلطف فيه "النكاح"، مع التنبه إلى أن بعضا

ً
 محظورا

ً
،  63النكاح" بوصفه لفظا

 ربما بسبب مشاكلته الصوتية للفظ املحظور، ومن ثم، جاء التلطف في تفسير املعنى باإلنجليزية. 

 

 املّس:  *

: "من قبل أن يتماسا"، فقد جاء "املس" عند  64ومما جاء فيه اللفظ من آيات كريمات قوله تعالى 

بـ:    
ً
يوسف مفسرا نحو من ch”“touعبد هللا  الكريمة على  اآلية  بتفسيره   Before they touch“:  65، وذلك 

each other”. 

  
ً
: 67، وتبعاه في تفسيره لقوله عّز وجل66وتبع خاُن والهاللي عبَدهللا يوسف في هذا املوضع، حرفيا

"، فقد جاء اللفظ  
ً
 للمس ”touch“"ولم يمسسني بشٌر ولم أُك بغيا

ً
، مفسرا

ً
النحو    ، كما جاء على68، أيضا

 .69ذاته في التفسيرين سالفي الذكر في مواضع أخرى كثيرة 

"املس" على    بتفسير  في مواضع أخرى،  اللفظ املحظور  اقتربا من  والهاللي  إلى أن خان  التنبه  مع 

ذاته  ”have sexual relation“:  70أنه اللفظ  في حين إن عبد هللا يوسف حافظ على   ،“touch”   في معظم

التفسير بواس ،  71مواطن  لم  تبدل  "ما  تعالى:  قوله  موضع  في  التلطف  من  عاٍل  قدر  فيه  آخر،   
ً
لفظا ه 

 .”before consummation“: 73، فقد فّسر الرجل "املس"، ثمة، بقوله72تمسوهّن"

 اللمس:  *

ـــــّز من قائل   وكـــــان التفسيران توافقا على ما يقابل اآليـ74وجــــاء في قوله عــــــ ستم النساء"، 
م
ـــة  : "أو مل

، وهي ”or you  have been in contact with women“:  75الكريمة باإلنجليزيـــــة، فهي عند عبدهللا يوسف 

 .)or you have been in contact with women” )i.e. sexual intercourse“: 76كذلك عند خان والهاللي

إلي  بأقرب األلفاظ  "اللمس"  التفسيرين قابال  أن  يلحظ، أعاله،  في اإلنجليزية  ومما  ، ”contact“ه 

وهي مقابلة لفظية تحفظ ما في التعبير العربي من تلطف، غير أنها قد ال تفض ي إلى املعنى املأموم في النص،  

  : .  و منصوص عليه، أعاله ، بما ه”contact“ولعل ذلك يكشف عما دفع خان والهاللي لتفسير ما قصدا بـ 

 ومآالته التفسيرية. ”touch“في النظر إلى اللفظ مع التنبه إلى أن التحليل ذاته يستقيم 

 

 الدخول: *

، وكان 77وجاء اللفظ في قوله تعالى: "وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن"  

فسر   ذلك،  وعلى  تلطف،  من  األصلي  النص  في  ما  إلى  يجنح  تفسير  على  أخرى،  كرة  اتفقا،  التفسيران 
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الكر  اآلية  يوسف  بالقول عبدهللا  والهاللي،  ”To whom you have gone in“:  78يمة  خان  فعل  وكذلك   ،

 
ً
 ، وهو ما جعل التفسيرين، ثمة، أسيرين للفظ القرآني. 79حرفيا

 

 االستمتاع:  *

منهن"   به  استمتعتم  "فما  تعالى:  قوله  ذلك  في  80ومن  للتخالف   
ً
موضعا الكريمة  اآلية  وكانت   ،

بالقول التفسير، فقد لزم عبد هللا يوسف السيا : 81ق التلطيفي للفظ القرآني "استمتعتم"، ليفسر اآلية 

“seeing that you derive Benefit from them” للمحظور بتفسير أقرب  والهاللي  ذلك، جاء خان  وإزاء   .

 .”So with those of who, you have enjoyed sexual relations“: 82وأبعد عن التلطف، بالقول 

 

 القرب:  *

تعالى  هرن" كقوله 
ْ
يط حتى  تقربوهن  "وال  على 83:  جاء  يوسف  هللا  لعبد  التفسيري  املعنى  وكان   ،

، في حين إن املعنى عند خان والهاللي ”and do not approach them until they are clean“: 84النحو اآلتي 

 .”and go not unto them“: 85كان

، إذ هو ظّل  ”approach“يوسف    وكرة أخرى، فإن ما هو أقرب إلى التلطف كان تفسير عبد هللا  

 للفظ القرآني مع ما يشتمل عليه من ظالل تلطيفية، مع التنبه إلى أن اللفظ األجنبي  
ً
 ”approach“أسيرا

 قد ال يفض ي إلى ما يفض ي إليه اللفظ في العربية. 

 

 اإلتيان:  *

هللا"  أمركم  حيث  من  "فأتوهن  تعالى:  قوله  في  "اإل86وذلك  يوسف  هللا  عبد  فسر  إذ  بما ،  تيان" 

"القرب":   به  فسرا approach”  ،“ye may approach them” 87“فسر  والهاللي  خان  فإن  وكذلك،   ،

 .Then go in unto them as Allãh has ordained for you” 88“"اإلتيان" بما فسرا به "القرب": 

اللفظ    عليه  يشتمل  ما  عليه”approach“إنَّ  يشتمل  مما  أظهر  تلطف  إلى  بنا  يفض ي  اللفظ:    ، 

unto  وعليه، فإن عبد هللا يوسف في تفسيره يظل األقرب للسياقات التلطفية من خان والهاللي،  ولعل ،

، 89ذلك يتضح، على نحو آخر، بتفسير "اإلتيان"، إذ جاء للرجال، ففي قوله تعالى: "أئنكم لتأتون الرجال" 

، وأما خان والهاللي  ed approach men”“Do ye inde: 90لزم عبد هللا يوسف التفسير، أعاله، باللفظ ذاته

مباشر  بلفظ  "اإلتيان"  الرجلين:  ”Verily, you practice sadomy with men“:  91ففسرا  جعل  ما  وهو   ،

 خان والهاللي األقرب ال للسياقات التلطيفية، بل لسياقات اللغة الهدف: اإلنجليزية.

 

 التغش ي:  *
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تغشاها    "فلما  تعالى:  قوله  في  التغش ي  "وجاء 
ً
خفيفا  

ً
حمال هللا 92حملت  عبد  فّسرها  فقد   ،

 . ”when they are united“: 93يوسف 

بالقول   تفسيرهما  فجاء  والهاللي  خان  والنصان، ”when he had sexual relation“:  94وأما   ،

هللا   عبد  ظل  حين  ففي  التلطف،  تلمس  في  تباين  من  التفسيرين  بين  عما  أخرى،  كرة  يكشفان،  أعاله، 

ب تلطيفية يوسف، كعهدنا  القرآني األصلي مع ما اشتمل عليه من ظالل  اللفظ  الدراسة، أسير  في هذه    ه 

حاف ثقافية  بــ:    ة،ومعان  "للتغش ي"  بتفسيره  حتى  ”united“وذلك،  الش يء  في  للش يء  دخول  التغش ي  إذ   ،

املواقعة الج95كأنهما متحدان  في داللته على  والهاللي بلفظ صريح ومباشر  التفسير عند خان  نسية ، جاء 

“sexual relation”  أنه إال  تلطيفية،  ظالل  من  "التغش ي"  في  عما  بالتفسير  يبتعد  كان  وإن  ذلك،  ولعل   ،

 يقترب باللفظ من سياقات التلقي االجتماعي للناطقين باإلنجليزية. 

إن ما بين التفسيرين من تخالف لهو مثال على ما تشتمل عليه النظرية املعاصرة في الترجمة من 

ثقافي  تباينات؛ سوسيو  إطار  في  تدور  يجعلونها  للترجمة  أو 96فاملنظرون  الشعوري  املعنى  من  إطار  وفي   ،

آخر   
ً
حينا املعنى،  إلى 97ظالل  بالعودة  للمعنى  بالتوصل  تقول  فنظريته  ثقافي  السوسيو  اإلطار  وأما   ،

وهو   الثقافات،  بل  اللغات  يترجم  ال  واإلنسان  الثقافة،  هي  فاللغة  الثقافية،  بأصحاب املرجعية  دفع  ما 

املباشر  باملعنى  العناية  إلى  انفصال98النظر السوسيوثقافي  لغة اتصال ال  الترجمة عندهم  إذ  ما  99.  ، وهو 

، فيما أتى به خان والهاللي من تفسيرات للمعنى القرآني.
ً
 نقف عليه، جليا

بالتركيز   ،
ً
وثيقا فيتصل،  القرآن  ملعاني  تفسير  من  علي  يوسف  عبدهللا  قّدمه  ما  املعنى    وأما  على 

حظر اللفظ   100الشعوري وظالل املعنى، وهو ما ينشأ عن االلتفات إلى ما يرتبط به اللفظ من سياق ثقافي 

، كرة أخرى، بما يصطلح عليه بالترجمة التفسيرية، إذ هي تراوح 
ً
األصل وأتى ببديل عنه، وهو يتصل، وثيقا

 .101بين الترجمة والتفسير 

 

 التحتية:  *

قوله   في  ذكرها  عبادنا صالحين"   وجاء  من  عبدين  تحت  "كانتا  وجل:  التفسيري  102عّز  فالنص   ،

 They were )respectively( under two of our righteous“: 103لآلية الكريمة تمثل عند هللا يوسف بقوله

servants” عينه املوضع  في  والهاللي  خان  به  جاء  وما  يتماثل  تفسير  وهو  من  104،   
ً
يكون ضربا ذلك  ولعل   ،

التبعية التي لحظتها الدراسة في تفسير خان والهاللي لتفسير عبد هللا يوسف؛ وهو ما يتسق وما زعمه أحد 

 .105الباحثين من أن كل ما جاء من تفسيرات الحقة لتفسير عبد هللا يوسف إنما كانت عالة عليه
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 الطمث:  *

، وهو موضع عاد فيه التفسيران  106نس قبلهم وال جان" وجاء الطمث في قوله تعالى: "لم يطمثهن إ 

بالقول  التلطف  منحى  فانتحى  يوسف  أما عبدهللا  التلطف،  تلمس  في   whom no man or“:  107ليتخالفا 

Jinn before them has touched”. 

 منهما التصال أوضح مع اآلخر غير العربي، مع ما   
ً
وأما خان والهاللي فذهبا مذهب املباشرة، سعيا

نطوي عليه ذاك االتصال من غض للطرف عما يحمله اللفظ القرآني األصلي من معاٍن تلطيفية، وعلى  ي

 .”desiring none except their husbands“: 108ذلك جاء التفسير عند الرجلين 

 

 املباشرة: *

بالقول 109ومن ذلك قوله تعالى: "فاآلن باشروهن"   So“:  110، وأما عبد هللا يوسف، ففسر املعنى 

now associate with them”  في حين إن خان والهاللي جاءا بنص تفسيري آخر، يؤكد منهجهما العام في ،

 منهما إليصال الرسالة القرآنية لسياقات ثقافية  
ً
املنحى التلطفي عند عبد هللا يوسف، طلبا التخالف مع 

 . ion with them”“So now have sexual relat: 111أخرى غير عربية، وعلى ذلك جاء النص التفسيري 

، وكذلك، جاء خان والهاللي بتفسيرهما 112وكان عبد هللا يوسف كرر تفسيره عينه في موضع آخر  

 .113ذاته في شرحهما ملعنى آية أخرى في النص الكريم

 

 الرفث: *

 sexual“عند عبد هللا يوسف و    ”approach“وباملقاربة ذاتهـا جـــاء التفسير ملعنى "الرفـــث"، فهي:   

relation”    عند خان والهاللي، وعليه، جاء النص التفسيري لقوله تعالى: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى

يوسف  114نسائكم"  والهاللي ”is the approach to your wives“:  115عند عبد هللا   it is“:  116، وعند خان 

made lawful for you to have sexual relation with your wives”. 

 

 الحرث:  *

، ومن الالفت في  117وجاء "الحرث" في قوله عز وجل: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"  

ما وقفت عليه الدراسة الحالية من تقابل، أن التفسيرين، وبرغم كل التباين، وبرغم انتحاء خان والهاللي 

 منهما للجانب االتصالي مع اآلخر، إال
ً
أن التفسيرين اتفقا على    منهج التفسير السوسيوثقافي املباشر، سعيا

باللفظ:   تفسيره  "الحرث"، ولذا، جاء  اللفظ  في  التلطيفي املشتمل عليه  املعنى  في حدود  يظال  ، ”tilth“أن 

، وكذا، جاء عند  ”your wives are As tilth unto you so approach your tilth“:  118عند عبد هللا يوسف
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. مع you, so go to your tilth when or how you will” “your wives are a tilth for:  119خان والهاللي

 في اإلنجليزية، قد ال تفض ي إلى ما يفض ي إليه "الحرث" في العربية. ”tilth“التنبه إلى أن 

 

 املراودة:  *

نفسه"   بيتها عن  في  التي هو  "وراودته  تعالى:  اللفظ:  120كقوله  التفسيران على   ”seduce“، واتفق 

املرا ملعنى   
ً
بالقول تفسيرا يوسف  عبدهللا  عند  التفسير  فجاء  الكريمة،  اآلية  موقع  في   ,He was“:  121ودة 

sought to seduce him from his )true( self”122. وأما خان والهاللي فقاال  :“And she, in whose house 

he was, sought to seduce him )to do anevilact(”"املراودة" ملعنى  التفسيران  جاء  وكذلك،   .   : بـ 

“seduce” 123 "124في محكم قوله: "ولقد راودته عن نفسه. 

 من أفعال جنسية، فافترق  
ّ
أما في ما جاء من نصوص كريمة، دل فيها اللفظ "مراودة" على ما شذ

، وهو لفظ ينطوي على كثير  Snatchالتفسيران؛ ليجيء املقابل اإلنجليزي للمراودة عند عبد هللا يوسف:  

التلطف معاني  في125من  املتلقين   ،  أفهام  يقصد  مباشر  بلفظ  جاء  والهاللي  خان  عند  التفسير  إن  حين 

 And they indeed sought to shame his guest )by asking to“: 126األجانب، انظر إلى الرجلين إذ يقوالن

commit( Sodomy with him” . 

 

 الفحشاء:  *

 في النص الشريف، وجاء بدالالت متعد 
ً
دة، لعل ما يمكن للدراسة أن تقف  وهو لفظ تكرر كثيرا

يأتين الفاحشة" الحرام، ومن ذلك، قوله تعالى: "والالتي  املواقعة  ، فقد 127عليه منها هي تلك الداللة على 

 If any of your women are guilty of“: 128فسر عبد هللا يوسف "الفاحشة" بذات املنحى التلطفي، فقال 

lewdness”. 

والهاللي، فجاء    ،  وأما خان 
ً
كثيرا الدراسة  إليه  الذي أملحت  العام  لينسجم  ومنهجهما  تفسيرهما 

 . ”And those of your women who commit illegal sexual intercourse“: 129فقاال

، وكذلك، فعل خان والهاللي في املواضع  130وكرر عبد هللا يوسف تفسيره عينه في مواضع أخرى  

بـ  ، فأعادا القول بما قااله، أعال 131ذاتها  في    ”Sodomy“ه، مع التنبه إلى أن خان والهاللي فسرا "الفاحشة" 

 من أفعال
ّ
التفسير 132مواضع تكون الفاحشة فيها دالة على ما شذ ، في حين إن عبد هللا يوسف قرَّ على 

 .133عينه، أعاله، في ذات املواضع 
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اقعة:  3 -3  األلفاظ الدالة على هجر املو

 ف 
ً
 ي النص الشريف: ولعل أظهر تلك األلفاظ ورودا

 اإلحصان:  *

مسافحين"   غير  "محصنين  تعالى:  جاء  134كقوله  إذ  "اإلحصان"  معنى  في  التفسيران  وتخالف   ،

 except for these all others Are lawful“:  135املعنى على نحو من التلطف عند عبد هللا يوسف، بالقول 

provided”وال خان  عند  الداللة  صريح  باللفظ  وجاء  t committing illegal sexual “no:  136اللي ه، 

intercourse you seek them in marriage” . 

 

 االعتزال:  *

النساء"   "فاعتزلوا  تعالى:  قوله  فيه،  اللفظ  جاء  بين  137ومما  للتوافق  موضع  الكريمة  واآلية   ،

يوسف  التفسير عند عبد هللا  إذ جاء  ، وكذا، جاء عند  ”so keep away from women“:  138التفسيرين: 

 .”keep away from women“: 139والهاللي خان

 الهجر:  *

املضاجع"   في  "واهجروهن  تعالى:  في  140كقوله  واحد  بمعنى  جاء  كاالعتزال،  و"الهجر"   ،

 . ”refuse to share their beds“: 141التفسيرين 

 

 املظاهرة:  *

ى باللفظ  وألن "املظاهرة" لفظ محمل باألبعاد االجتماعية والثقافية، فسر عبد هللا يوسف املعن 

، وهو ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: "وما جعل أزواجكم  ”Zihãr“العربي ذاته، إذ نص عليه بكتابة صوتية: 

أمهاتكم" منهن  تظهرون  باإلنجليزية142الالئي  التفسير  جاء  إذ   ،143  :“he made your wives whom ye 

divorce by Zihãr your mothers”" 144الظهار"، فقاال، وأما خان والهاللي ففسرا معنى :“Neither has he 

made your wives whom you declare to be like your mothers” . 

 

 خاتمة:  -4

الكريم،   القرآني  النص  في   
ً
ورودا الجنسية  األلفاظ  ألظهر  تقابلي  بعرض  الفائتة  الورقات  جاءت 

تفسيريين باإلنجليزية شيو   ،وفي نصين  القرآن  التفسيرات ملعاني  أكثر  في األوساط األكاديمية،  من   
ً
ولعل عا

األلفاظ   حقل  في  إنجليزية  ألفاظ  من  يقابلها  وما  القرآنية  األلفاظ  على  الدراسة  أجرتها  التي  املقارنة 

مثال  في  كما  وأخرى،  لغة  بين  تتباين  رؤية  وهي  للعالم،  ومتباينة  متعددة  رؤية  عن  كشفت  الجنسية، 
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تتباين د اخل اللغة الواحدة، كما هو الحال في التباين الحاصل عن تباين العربية واإلنجليزية، ال بل إنها 

 رؤى املترجمين للنص القرآني الشريف. 

   
ً
أسيرا ظل  علي  يوسف  هللا  لعبد  التفسيري  املوازي  النص  أن  إلى  الدراسة  خلصت  ذلك،  وعلى 

إنجليزية، فيها ترجمة حرف ية للنص العربي،  للتعبيرات القرآنية لأللفاظ الجنسية، ومن ثم جاء بتعبيرات 

 حتى لو جاءت تلك التعبيرات غريبة عن السياق الثقافي للغة اإلنجليزية. 

يراعي     ،
ً
ثقافيا  

ً
براجماتيا  

ً
تفسيرا فجاء  الهاللي،  الدين  وتقي  خان  ملحمد  التفسيري  النص  أما 

ال الحدود  يراعي  مما  أكثر  اإلنجليزي  الثقافي  السياق  في  له  املتلقين  وفهم  التعبير  الحرفية مقبولية  لغوية 

  ،
ً
للنص القرآني األصلي، وبلغة أخرى، فإن ما جاء به خان والهاللي إنما يتحرى الوصول ملا يعرف، لسانيا

بالكتابة التواصلية، أي قدرة اللغة على التواصل واإلبالغ، حتى لو كان االنشغال بهذه الكفاية على حساب  

لكفايات قرينة بلغة أخرى مختلفة عن اللغة املترجم  االنشغال بالكفايات اللغوية، خاصة حين تكون تلك ا

 إليها. 

 

 هذا وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج واالقتراحات هذا بيان لها:  

 نتائج الدراسة:  1 -4

رغم حالة التباين سالفة الذكر، تلحظ الدراسة تأثر خان والهاللي بتفسير معاني القرآن باإلنجليزية   -

، ال يكاد يغادر بناء السمت على السمت، لعبد هللا يوسف، إذ ج
ً
اء هذا التأثر في مواضع كثيرة جليا

وهو ما يعيدنا إلى ما ذكره أحد الباحثين بأن كل ما جاء بعد تفسير عبد هللا يوسف إنما  هو عالة  

 عليه.

براغماتي  ومما يدلل على حالة التأثر، أعاله، أن خان والهاللي، وبرغم أن منهجهما العام في التفسير   -

ال يلتمس التلطف، إال أنهما تبعا عبد هللا يوسف في تلطيفه لبعض من العبارات واأللفاظ في    ،ثقافي

 من الرجلين على منهجهما العام.
ً
ل خروجا

ّ
 بعض املواطن، مما شك

بناًء على ما سبق؛ يمكن لنا الزعم بأن عبد هللا يوسف ظلَّ األكثر صرامة في التمسك بحدود املنهج،   -

 ي حين تفلت خان والهاللي من حدود منهجهما في غير موطن.ف

إذا كان البعض يزعم بأن عبد هللا يوسف علي هو األكثر دقة في نقل معاني املفردات من العربية إلى   -

اإلنجليزية، فإن ذلك الزعم يصمد إذا ما كان مقصد التفسير أن يحفظ ما في املفردات القرآنية من  

باملفسر للبحث عما يقابل اللفظ القرآني في اللغة األخرى من مفردات، وأما إذا ظالل تلطيفية، تدفع 

، يسعى ألن يخاطب أفهام الناس في الثقافة األخرى، فإن تفسير  
ً
 ثقافيا

ً
كان مقصد التفسير براغماتيا

 خان والهاللي هو األكثر دقة في ذلك. 
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بين التفسير  - ين إنما يمثل تلك الحالة املعهودة من  لعل مجمل ما وقفت عليه الدراسة من تخالفات 

الفجوة  تجسر  أن  إما  فالترجمة  ونظرياتها،  الترجمة  مقاصد  في  التراثي  وحتى  املعاصر  التخالف 

الثقافية، وهو ما كان في تفسير خان والهاللي، وإما أن تسهم بتوسيع تلك الفجوة، وهو ما كان عليه 

 .145عبد هللا يوسف علي 

 

 االقتراحات:  2 -4

بالدراسة إلى  إن   - بين التفسيرين من تخالف إنما يدفع  بالترجمة التفاوضية، وهي    أن تقترح العملما 

التفاوضية   الترجمة  إذ  والخيانة،  األمانة  بين  إيكو،  أمبرتو  يقول  كما  يجمع،  الترجمة،  من  ضرب 

الحرف  خيانة  مع  املضمون  وأمانة  املضمون  خيانة  مع  الحرف  أمانة  اآلخ 146تتجاوز  إلى  لتصل  ر ، 

 اللغوي والثقافي بأقرب األلفاظ في النص األصلي.

ينطوي عليه هذا   - اللغات، مع ما  في  الجنسية ومقابالتها  في األلفاظ  النظر   من 
ً
الدراسة مزيدا تقترح 

 النظر من الكشف عن األبعاد الثقافية واالجتماعية الخاصة بكل لغة من اللغات. 

بأ - ، وباأللفاظ الجنسية  تقترح الدراسة إنشاء معاجم لغوية خاصة 
ً
لفاظ التلطف واملحظور، عموما

.
ً
 خصوصا
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 : ملخص

ا  علـــ  مقـــال  ـــحفي بتطبيقـــ  كشـــف عـــر االســـتراتيجية اإلحاليـــة للغـــة العنـــف املضـــادالبحـــل  اـــ  ال يهـــد 
 

عنيـــف عنفـــ

ا شــــر فــــي  ــــحيفة الصــــحو  اليمنيــــة عــــام مضــــاد 
ُ
ا2011، ون

 
ــ الــــنص فــــي التــــ   ر و قنــــا   لغــــة أهميــــة ال لمــــة وســــلطة م، مبّينــ

 داتي بـــ املــن ا الوصـــفي ، واســـت دم البحـــل ختارهـــا ال اتــا ةعنايـــة لفوـــئ اآلخــر وجراةمـــ  بلغـــة راقيــةاوكيـــف  ،الجمهــور 

 ي.تحليل الخطاب النقد وساةل مر كما استفاد التحليل واالستدالل، واملن ا النص ي، 

روعية العنـــف باللغــة عنـــد اســت دام لغـــة العنــف املضـــاد للداللــة علـــ  مشــ وتوصــل البحــل  اـــ  عــدد مـــر النتــاة  أهمهـــا:  

الدفا  عر النفس وقهر الظرو  االجتماعية والسياسية، ووجود نــوع ن نصــي ن يجســدان االســتراتيجية اإلحاليــة للغــة 

ووجــــود عنــــف مارســــ  اللفظـــي، واســــتراتيجية التماســــك املعنــــوي، بــــالرب   االســــتراتيجية اإلحاليــــة العنـــف املضــــاد همــــا:

  محاكمت .طلا ت  و هيمنفوئ ب، وقاومت  لغة ال اتا يس "صالئ"برةاسة الرةآنذاك  الحاكم  النظام

االســـــتراتيجية اإلحاليـــــة، املقـــــال الصـــــحفي اليمنـــــي، لغـــــة العنـــــف املضـــــاد، الـــــرب  اللفظـــــي، التماســـــك  :يـــــةكلمـــــات مفتاح

 املعنوي.

 

Abstract: 
The research attempts to examine the referral strategy of counter-violent 

language by investigating the harsh and aggressive linguistic features employed in the 
Yemeni newspaper “Al-Sahwa” which was published in 2011 and explaining the 

importance of the word and the authority of the text’s language in influencing and 

persuading the audience. Moreover, this study aims to highlight how the writer 
cautiously chooses his utterance to oppose the other and his crimes in an advanced 
language. The method of this research relied on various approaches, including 
descriptive, analytical, inference and textual approaches as well as critical discourse 
analysis. 
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The study has revealed various findings. Among of the most important findings 
are: The use of counter-violent language to denote the legitimacy of violence in 
language in defending oneself and forcing social and political conditions. This study 
also revealed the presence of two textual types that embody the strategy of reference of 
the counter-violent language: The strategy of reference with cohesion and the strategy 
of coherence. Furthermore, this research found the existence of violence practiced by 
the ruling regime headed by President “Saleh” at that time and the writer’s language 

countered it by exposing his power and asking his trial. 
Keywords: Referral strategy, Yemeni press article, counter-violent language, cohesion, 
coherence.   

 

   :قدمةم .1

تصميم   ذات  شاملة  خطابية  استراتيجيات  توظيف  من  اإلعالمي  الخطاب  مقصدية  تتجلى 

على   تطبيقها  وعند  فيه،  ترد  الذي  السياق  لدواعي  وفًقا  الخطاب  أهداف  لتحقيق  مناسبين  وتخطيط 

اإلحالية،   االستراتيجية  االستراتيجيات  هذه  ومن  بوضوح،  املقصدية  تلك  تبرز  حية  إعالمية  نصوص 

ستناًدا إلى ذلك جاء هذا البحث بعنوان "االستراتيجية اإلحالية للغة العنف املضاد في  املقال الصحفي  وا

اليمني: مقاربة نصية نقدية"؛ ليكشف عن سلطة لغة النص في توظيف االستراتيجية اإلحالية للغة العنف  

الحاكمة   للسلطة  مضاًدا  عنًفا  عنيف  يمني  صحفي  مقال  على  تطبيًقا  إلى 2011عام  املضاد  ليصل  م؛ 

 تحقيق األهداف املرجّوة.

لها  ّتاب 
ُ
وتبرز أهمية املوضوع من أهمية الصحافة املعاصرة في الواقع الحالي، وكيفية توظيف الك

التأثير  في  النص  لغة  وسلطة  الكلمة  أهمية  ُيظهر  املوضوع  أن  كما  وأيديولوجياتها،  أهدافها  يخدم  بما 

بوساط املستهدف  الجمهور  اآلخر وإقناع  لفضح  بعناية  الكاتب  يختارها  وكيف  اإلحالية،  االستراتيجية  ة 

اآلتي: كيف ُوظفت االستراتيجية   الجوهري  السؤال  في  البحث  راقية. ولذلك جاءت مشكلة  بلغة  وجرائمه 

ما   اآلتية:  الفرعية  البحث  أسئلة  منه  وتتفرع  اليمني؟  الصحفي  املقال  في  املضاد  العنف  للغة  اإلحالية 

اال  االستراتيجية  مفهوم  اليمني  الصحفي  املقال  وظف  وكيف  املضاد؟  العنف  ولغة  اإلحالية  ستراتيجية 

 اإلحالية بالربط اللفظي والتماسك املعنوي؟.  

بين االستراتيجية اإلحالية ولغة العنف املضاد، وأن  جوهرية كما يفترض البحث أنه ال توجد عالقة 

لصحفي، وال يوجد ارتباط جوهري بين الربط اللفظي والتماسك االستراتيجية اإلحالية ال تؤثر في املقال ا

توضيح  اآلتية:  البحث  أهداف  جاءت  فرضياته  قراءة  ومحاولة  وتساؤالته  البحث  ولحل مشكلة  املعنوي.  

مفهوم االستراتيجية اإلحالية ولغة العنف املضاد، وإبراز عالقة االستراتيجة اإلحالية بلغة العنف املضاد، 
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أقسام املقال   وبيان  في  املعنوي  والتماسك  اللفظي  بالربط  اإلحالة  كيفية  وتحليل  اإلحالية،  االستراتيجية 

االستراتيجية   تعريف  التمهيد:  تناول  ومبحثين؛  تمهيد  إلى  الدراسة  سمت 
ُ
ق ذلك  وألجل  اليمني،  الصحفي 

اإلحالة   فيه  وضح  نظري؛  األول  واملبحث  املضاد،  العنف  ولغة  اإلحالية  اللفظي، واالستراتيجية  بالربط 

 م. 2011والتماسك املعنوي، واملبحث الثاني تطبيقي استند على مقال صحفي يمني معارض عام 

واختار الباحث لهذا البحث منهجية علمية مناسبة اعتمد فيها على املنهج الوصفي بأداتي التحليل  

النقدي عند معرفة اإلحاالت  واالستدالل املنطقي، واملنهج النص ي، مع االستفادة من منهج تحليل الخطاب 

 النصية وفضح النص لسلطة اآلخر.

 الدراسات السابقة  .2

في حقيقة األمر لم يجد الباحث دراسة عربية أو أجنبية تتناول االستراتيجية اإلحالية للغة العنف املضاد 

ا القعاري  علي  محمد  دراسة  عدا  اليمني  املقال  على  وتطبيقها  املعاصرة،  الصحافة  مدونة  بـــ  في  ملعنونة 

الدراسات   مجلة  في  منشوًرا  ا 
ً
بحث وتعد  تحليلية"،  دراسة  اليمنية  الصحافة  في  العنف  قضايا  "معالجة 

م، وعند قراءتها  2014يونيو  -، وتاريخ إبريل  40جامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن في العدد  -االجتماعية 

تعتمد على منهج املسح وأداة تحليل املضمون، اتضح أنها دراسة إعالمية كمية، ودراسة وصفية تفسيرية  

وتوصل الباحث إلى بروز ثالث قضايا للعنف في الصحافة اليمنية هي: التحريض على العنف، والتحريض  

على الكراهية، والتحريض على الحرب. كما اطلع الباحث على دراسة أخرى عبارة عن بحث صغير بعنوان 

امل السياس ي  الخطاب  في  اللغوي  نظرية  "العنف  السياس ي من خالل  الشتم  أيديولوجيات  في  دراسة  غربي، 

تبيان   مجلة  في  منشور  لساني  بحث  وهي  همام،  محمد  للدكتور  العامة"  الكالم  واهتم 2016أفعال  م، 

نظري على  نموذج  تجريب  البحث  في هذا  الكاتب  التداولية، وحاول  العامة  الكالم  أفعال  بنظرية  الباحث 

املغرب السياس ي  الفوض ى الخطاب  من  حالة  إلى  السلبي  التعبيري  بالفعل  الخطاب  انزالق  إلى  وتوصل  ي، 

والعنف وتدهور اللغة السياسية عامة على مستوى املفردات أو التراكيب أو الصياغات أو امللفوظات أو 

وو  االستعارات.  أو  اإلشارات  أو  اإليحاءات  أو  السيميائية  العالمات  أو  اإلشارات  أو  الكالمية  جد األفعال 

للباحثة   حاسوبية"  مدونة  على  معتمد  تحليل  الصحافة:  لغة  في  العنف  "ألفاظ  بعنوان:  دراسة  الباحث 

عبدالرحمن،   بنت  نورة  األميرة  جامعة  في  نوقشت  ماجستير،  رسالة  وهي  الزنيدي،  سليمان  بنت  منال 

عام   السعودية،  العربية  في2018-هـ  1439باململكة  سعت  حاسوبية  لسانية  دراسة  وهي  إلى م.  الباحثة  ها 

 كمًيا في الصحف العربية 
ً

تقديم أدوات معالجة اللغة العربية واستثمارها في تحليل ألفاظ العنف تحليال

العربية من   النصوص  بلس، وبوت كات لجمع  وباد  كأداة ويب،  الحاسوبية  املعالجة  أدوات  باالعتماد على 

وقد حد وغيرها،  البحث  وبعض محركات  العربية،  الصحف  تصفية مواقع  طريق  عن  العنف  ألفاظ  دت 
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الجسدي، وصنفت   والعنف  املعنوي،  والعنف  اللفظي،  العنف  قوائم؛  ثالث  في  العنف  ألفاظ  مترادفات 

 .هذه املفردات بعد النظر في قاموس املعاني ملعرفة أفعال العنف وبعض معانيها

وامل املوضوع  حيث  من  تختلف  أنها  يرى  السابقة  للدراسات  الباحث  قراءة  تتناول  ومن  ولم  والعينة،  نهج 

دت العنف، والثانية لغوية  
ّ
املقال اليمني بالدراسة والتحليل، وكانت األولى إعالمية تختص بقضايا عامة ول

تناولت   التي  الحالية  الدراسة  لسانية حاسوبية، بخالف  والثالثة  املغرب،  دولة  في  تداولي  بجزء  محصورة 

وطبقتها   النصية،  اإلحالية  عام  االستراتيجية  مضاًدا  عنًفا  عنيف  مقال صحفي  وستبتدئ 2011على  م، 

 محتويات البحث بتمهيد ثم تنتقل إلى الدراسة النظرية والتطبيقية.  

 التمهيد: مفاهيم الدراسة . 3

 مفهوم االستراتيجية، واالستراتيجية في الخطاب  3-1

املدار   وبحسب  تتناولها،  التي  الحقول  بتعدد  االستراتيجية  مفاهيم  والعلمية  تتعدد  الفكرية  املختلفة  س 

الخطط   وضع  فن  وهو  لالستراتيجية،  العام  باملعنى  املفاهيم  تلك  نجمل  أن  ويمكن  إليها،  تنتمي  التي 

اتخاذ قرار وتحقيق هدف   التصميم واملخطط، ويمكن ألي استراتيجية  العسكرية، ويستند على مفهومي 

املؤثر (1)معين العوامل  أهم  من  والسلطة  املقاصد  وأن  في  .  البالغ  األثر  ذات  االستراتيجية  اختيار  في  ة 

توجيه املرسل الختيار استراتيجية خطابه وتأويلها، وتعمل على  اللغة  لها    . (2) استعمال  أن  دليل على  وهذا 

الباحث   يعرفها  ذلك  إلى  أهدافه. واستناًدا  لتحقيق  الفاعل االجتماعي ومقاصده وسلطته  بخطاب  عالقة 

: إن االستراتيجية خطة عملية محكمة ووسيلة إبالغية ُينتجها فاعل اجتماعي معين، تعريًفا إجرائًيا بالقول 

وُيحيل بها إلى عدد من املتلقين بوساطة مجموعة من الوسائل النصية، ويكون لها مقاصد نابعة من سلطة  

إليديولوجية قوية وهيمنة عليا سواء في الجوانب السياسية أم االجتماعية أم االقتصادية أم الثقافية أم ا 

في   االستراتيجية  مفهوم  أما  مناسبة.  بلغة  هدف مقصود  إلى  ليصل  وعوامل محددة،  معايير  وفق  وغيرها 

تنفيذ   بخطابه، من أجل  للتلفظ  املرسل  يتخذه  الذي  املناسب  "عبارة عن املسلك  بأنها  الخطاب فتعّرف 

ا من خالل  أهدافه،  لتحقيق  تؤدي  التي  مقاصده،  عن  والتعبير  وغير  إراداته،  اللغوية  العالمات  ستعمال 

املرسل" ويستحسنه  املتنوعة،  بعناصره  التلفظ  سياق  يقتضيه  ملا  وفًقا  و (3) اللغوية،  يختار .  ذلك  ألجل 

الكثيرة  املرسل استراتيجية خطابه وفًقا لدواعي السياق التي تصبح معايير لتصنيف استراتيجيات الخطاب

اتيجية اإلحالية التي اختارها الباحث نقطة انطالق لبحثه وبأن واملتنوعة، ومن هذه االستراتيجيات االستر 

 لها عالقة بلغة العنف كما يلي.  

 

 مفهوم االستراتيجية اإلحالية  3-2
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تسقط   ال  فهي  النص،  داخل  وظيفة  تؤدي  التي  الخطاب  استراتيجيات  من  واحدة  اإلحالية  االستراتيجية 

ل املعنى والقيم االجتماعية على املحال عليه فحس
َّ
ب، وإنما تؤسس عالقات انسجام مع الطريقة التي ُيمث

الخطاب   تقييم واضع  بها على اآلخرين... وتعكس االستراتيجية اإلحالية  وُيحال  الفاعلون االجتماعيون  بها 

على   إحاالت  مجرد  منها  أكثر  معيًنا  أيديولوجًيا  بعًدا  وتحمل  يقع،  مما  موقفه  وتبين  لها،  وفهمه  لألحداث 

أ أو  بعينهمأحداث  وإظهار  (4)شخاص  والسياق  باملقام  مرتبطة  النصية  اإلحالة  أن  إلى  السلمي  ويشير   .

القصد وفهم الحوار الصريح واملضمر، سواء أكان حرفًيا أم استعارًيا، وكل ذلك من األمور املهمة في تأويل  

لصحافة املعاصرة،  . وتتعدد مباحث االستراتيجية اإلحالية في ا(5) الخطاب والكشف عن انسجامه واتساقه

الصحافة   في  البارز  التأثير  لديها  ويكون  ومساماته،  النص  في  تتعمق  التي  النصية  اإلحالة  أهمها:  ومن 

 املعاصرة، وخاصة في املقاالت الصحفية التي تتسم بالعنف في لغتها وأسلوبها كما سيتضح الحًقا.

 

 :لغة العنف املضاد  3-3

"الُعْنف:    منظور:  ابن  يقول  وم"بداية 
َّ
والل والتْقريُع  التْوبيُخ   :

ُ
ْعِنيف والتَّ ِبِه...  ق 

ْ
الّرِف  

ُ
ة
َّ
َوِقل مر 

َ
باأل .  ( 6) الُخْرُق 

والغلظة   بالشدة  األمور  معالجة  فسكون،  بضم  العنف:  أن  قلعجي  العمل  (7)ويبين  العنف:  معاني  ومن   ،

ال إلى  اللجوء  أو  القوة  واستعمال  واملخالفة،  واالنتهاك  التدنيس  أو  القوة بالخشونة  هو  والعنف  تهديد... 

القاهرة لألشياء، ومن معانيه أيًضا: اإلكراه واإلرغام... ولذلك ينصرف مفهوم العنف اللغوي إلى ضرب من  

والشدة،  والكره  واللوم،  والتقريع  والتوبيخ  والتعدي،  الخرق  إلى:  فيشير  املألوف،  على  الخارج  السلوك 

إلرادة، والتهديد والوعيد، والتعبير ضد املشاعر واألحاسيس،  والتأثير واإلجبار والتدمير، والتصرف ضد ا

. وفي االصطالح ُيعّرف العنف بأنه: "كل كلمة أو مصطلح (8)واإلكراه واإلرغام، والتطاول على حرية اآلخرين

أو عبارة... وكل صورة...، توحي بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى العنف، وتدعو ملمارسته ضد فرد أو فئة 

ويعد العنف "لغة التخاطب األخيرة املمكنة مع الواقع ومع اآلخرين حين يحس املرء بالعجز     . (9) ماعة"أو ج

عن إيصال صوته بوسائل الحوار العادي وحين تترسخ القناعة لديه بالفشل في إقناعهم باالعتراف بكيانه  

 . (10) وقيمته"

العرقي   والعنف  املضاد،  العنف  أبرزها:  متعّددة  أوجه  والعنف وللعنف  الديني،  والعنف  اإلثني،  أو 

س، والعنف الجنس ي، والعنف الرمزي  س، والعنف املؤسَّ   (118  –  99، الصفحات  2015)الحيدري،    املقدَّ

بـ)العنف   يسمى  والذي  العنف  أوجه  من  األول  الوجه  هو  عنده  ستقف  والذي  منها  الدراسة  يهم  وما   ،

استاملضاد(   مشروعّية  جمهوره  أو  فاعله  يرى  ُيمارس الذي  حين  ا  استثنائيًّ  
ً

عمال باعتباره  العنف؛  خدام 

  
ً

للدفاع عن النفس في أوقات الخطر، والبقاء على قيد الحياة، والتربية، والدفاع عن الوطن؛ بوصفه عمال

إلى قنوات  الظروف االجتماعية والسياسّية، وحّولتها  ينبثق من ظروف غير عادّية وغير طبيعّية، فرضتها 
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ن الرفض والشعور بالغضب العارم املخزون، ومنه يأتي العنف السياس ي؛ إما من السلطة  للتعبير الحاد ع

الشعبي   الكفاح  إلى  املعارضة أساليب سياسية مختلفة كاالحتجاجات حتى تصل  باستخدام  وإما  نفسها، 

 .(11)املسلح الذي يستخدم كل وسائل العنف ضد السلطة، ويصل في ذروته إلى االنقالب والثورة

العربي"  وبرز   بــ"الربيع  في فترة ما تسمى  العنف املضاد  في وسائل اإلعالم  (12) هذا  انتشرت  التسمية  ، وهذه 

العربي العالم  في  الشعبية  االحتجاجات  أحداث  على  للداللة  والعاملية  في  (13) املحلية  خاصة  وبصفة   ،

ل سمة ميزاتها وأساليبها قد تحمل سمة الرفق أو سمة العنف؛ ولكالجمهورية اليمنية؛ ألن اللغة العربية  

ب على خطابها إذا كانت املجتمعات مستقرة وهادئةودالالتها في الخطاب العربي؛ ف
ُ
لغة الرفق، بينما إذا   يغل

حدب  كل  من  واالحتجاجات  والحروب  املشكالت  وتتناوشها  مستقرة،  وغير  مضطربة  املجتمعات  كانت 

جتمع اليمني، وكتب عدد من الصحفيين عن هذه وصوب فتنشأ لغة العنف، وهو ما رأيناه واضًحا في امل

األحداث، وما رافقها من عنف وعنف مضاد، خاصة لغة العنف املضاد عندما توظف للضرورة في الجانب 

  اإليجابي، وهو ما رأته هذه الدراسة ممكًنا في معرفة أثر اإلحالة بلغة العنف املضاد في مقال صحفي يمني،

ثمة   اجوهرية  عالقة  وأن  املضادبين  العنف  ولغة  اإلحالية  واالنسجام   الستراتيجية  الترابط  حيث  من 

اللغة   من خالل اللغة التي ُيكتب بها، فإذا كانت  وأن االستراتيجية اإلحالية تؤثر في املقال الصحفي والتأثير،

نيًفا، وهو ، بينما إذا كانت اللغة قوية يكون املقال عتأدبألفاظ    يًفا وفيهلط  الصحفي  رقيقة يظهر املقال

وكيفية توظيف االستراتيجية اإلحالية للغة العنف   ما سيتضح أكثر في الدراسة التطبيقية للمقال العنيف

بوساطة   و ياإلحالاالستراتيجية  املضاد  اللفظي،  بالربط  بة  اإلحالية  في االستراتيجية  املعنوي  التماسك 

 مبحثين: نظري وتطبيقي كما هو مبين في السطور التالية.

 أنوا  االستراتيجية اإلحالية للغة العنف املضاد املبحل األول:  . 4

االستراتيجية اإلحالية للغة العنف املضاد نظرًيا، وستقتصر على    نوعيوفي هذا املبحث ستذكر الدراسة  

تعريف الربط اللفظي وتعداد وسائله، والتماسك املعنوي وأهم قضاياه؛ بوصفهما أهم نوعين تتحقق بهما 

 النصية. اإلحالة 

 

 : االستراتيجية اإلحالية بالرب  اللفظي 4-1

تسمى   داللية  وحدة  النص  ألن  النصية؛  بها  تتحقق  التي  اللغوية  الوسائل  إحدى  اللفظي  بالربط  اإلحالة 

وحدة املعنى في السياق، ويحقق استمرارية الوقائع في النص، األمر الذي يسهل على القارئ متابعة خيوط 

املتحركة   بين األلفاظ  الترابط  في االستعمال لجمعه  اللفظي أقرب  بالربط  تسميته  النص، ويبدو أن  عبر 

الشكلية والصريحة في النص، وربطه بين أجزاء النص بواسطة تلك األلفاظ، ويكّون شبكة من العالقات  

أهمها:   متعددة  أنواع  وهي  الخطاب،  وحدات  أو  الفقرات  أو  ببعض  بعضها  الجمل  تربط  التي  الداللية 
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ويتضمن  ا واالستبدال،  واملقارنة،  واإلشارية،  الشخصية،  اإلحالة:  ضمائر  وتتضمن  النصية،  إلحالة 

االستبدال: االسمي، والفعلي، والعباري، والحذف، ويشمل الحذف: االسمي، والفعلي، والعباري، والوصل،  

أ  ويشمل  املعجمي،  والربط  والزمني،  والسببي،  واالستدراكي،  اإلضافي،  الوصل:  التكرار،  ويضم  شكال 

.وللربط اللفظي وسائل عديدة أهمها ثالث وسائل تحيل بها إلى النص باعتباره عملية تواصل  (14) والتضام

النحوي  والربط  املعجمي،  والربط  الصوتي،  الربط  في  (15)هي:  عميق  أثر  لها  والوسائل  األشكال  وهذه   .

وت املضاد،  العنف  نحو  اللغة  فيها  وجهت  إذا  الصحفي  اإلحالية  النص/املقال  االستراتيجية  برداء  لبست 

 النصية اللفظية عند ارتباطها بالتماسك املعنوي.

 

 : اإلحالية بالتماسك املعنوي  االستراتيجية 4-2

النص  تنظيم  عن  الناتج  املعنى  تدفق  إدراك  من  القارئ  ن 
ّ
يمك املعنوي  التماسك  أن  أن (16)واضٌح  كما   ،

 إال إذا تماسكت الوحدة االتصالية التماسك ظاهرة تشتمل على تفاعل القارئ مع  
ً

النص، وال يكون فعاال

ا ضمنًيا أو صريًحا بواسطة محددين رئيسين هما: التماسك الداللي القائم على  
ً
بين املؤلف والنص تماسك

التماسك   أن  إلى  إضافة  السياق،  مع  النص  على  القائم  البراجماتي  والتماسك  الداللية،  وعالقاته  النص 

ع يتضمن  بين  املعنوي  الداللي  الربط  هي:  أساسية  محاور  ثالثة  من  تنطلق  وجميعها  الوسائل،  من  دًدا 

النص في  املعلومات  تنظيم  كيفية  ثم  األساسية،  الفكرة  ومعرفة  عليه  (17) القضايا،  ستبنى  ما  وهو   ،

وتنظيم   القضايا  بين  الداللية  الخيوط  بتتبع  معنوًيا  املقال/النص  إنتاج  عند  اإلحالية  اإلستراتيجية 

ا في الواقع املعاصر.
ً
 املعلومات لتصل إلى الهدف والغاية املرجوة من اللغة التي أصبحت سالًحا فتاك

 

 االستراتيجية اإلحالية للغة العنف املضاد في املقال الصحفياملبحل الثاني:  . 5

تيار وفي هذا املبحث سيطبق الباحث هذه االستراتيجية على نموذج من الصحافة املعاصرة، ويتضمن اخ

اليمني   الصحفي  املقال  اآلتي: كيف وظف  السؤال  عن  البحث  ذلك سيجيب  وألجل  يمني،  مقال صحفي 

االستراتيجية اإلحالية للغة العنف املضاد عن طريق اإلحالة بالربط اللفظي والتماسك املعنوي؟ ولإلجابة  

املعنوي أهم معياري أن الربط اللفظي والتماسك  ن في الدراسات النصية،  عن السؤال تحسن اإلشارة إلى 

ويتضمنان الخصائص الشكلية للنص، ورأى الباحث أنهما ضمن االستراتيجية اإلحالية للممارسة النصية  

وفق تحليل الخطاب النقدي، ومن أجل ذلك فتوظيف الصحافة اليمنية لهذه االستراتيجية ال يظهر إال 

الربط اللفظي والتماسك املعنوي، وهذه  من وجود نص تطبيقي شامل، ونعرف بوساطته كيفية اإلحالة ب 

الدراسة التطبيقية ستكشف مدى استعمالهما لخدمة لغة العنف املضاد في الصحافة اليمنية املعاصرة،  

 للمساحة البحثية املتاحة، وبوصفه أكثر نمطية؛ ألن 
ً

ويرى الباحث اختيار مقال واحد للتحليل استغالال

موضوًعا لتفصيالت التحليل، وإذا احتاجت إلى قيود زمنية، فإن  "املقال الذي يسجل أعلى نمطية يكون  
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واحد" مقال  في  تأكيدها  يتم  أن  أيًضا  يمكن  التحليل  اختيار  (18)تفاصيل  في  ممكًنا  الباحث  رآه  ما  وهذا   ،

املوالية   األخرى  الوجهة  في  عنه  املسكوت  إلى  ينظر  ثم  للتحليل،  وسيخضعه  للسلطة،  معارض  رأي  مقال 

السلطة ع بطريقة غير مباشرة.  لصحف  النص  اللفظي املستقاة من وراء  العنف  تجليات  إلى  التطرق  ند 

 :ونص هذا املقال كما يلي

 (19)مطلوب للعدالة

 ")ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميًعا...( 

هم أذكياء وأصحاب عقول ليس هناك أغبى من املستبدين الجبابرة أو الطغاة املفسدين الذين يعتقدون أن

متميزة يستطيعون أن يضحكوا على شعوبهم ويكذبوا عليها ويزيفوا الحقائق. النظام اليمني لم يكتف  

بارتكاب مجزرة جمعة الكرامة التي أدلتها مثبوتة وموجودة بما فيها القناصة الذين جندهم والبيوت التي 

يمة الشنيعة ليظهر على شعبه هذا الغباء األحمق الذي كانوا فيها واألسلحة التي معهم وارتكابهم تلك الجر 

فقد كل ش يء من روح املسئولية أو خلق اإلنسانية ليعلن أن هذه فتنة بين املعتصمين والسكان، ولكن  

تلك الفرية دحضت بأدلة الجريمة وإعالن السكان براءتهم من ذلك وقال البعض ملاذا لم تكن هذه  

تمثل قمة الغبى والحمق أن تشكل لجنة للتحقيق. وأن يعتبر الشهداء  الجريمة في اعتصام التحرير؟ و 

شهداء الديمقراطية وإعالن حالة الطوارئ ويوم حداد، والشعب اليمني غني هذه اإلجراءات التي تريد أن  

تغطي على عين الشمس، فأنت الذي ارتكبت الجريمة عن طريق عناصرك في األمن والبلطجية الذي  

 جندتهم.

منك شيئا واحدا هو أن تسلم نفسك للعدالة أنت ومن معك من املجرمين والبالطجة، فاليوم   واملطلوب

ليس مطلوب منك الرحيل اليوم أنت مطلوب للمحاكمة بكل الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب اليمني  

منطقة    جرائم حرب صعدة وما تم من قتل في الجنوب في حق الحراك السلمي ابتداء من قتل الشهداء في

ردفان وما ارتكب في حق املواطنين في املعجلة في أبين وشبوة ومأرب وأرحب وغيرها باسم اإلرهاب وما 

ارتكبته في حق الشعب من نهب ثروات البترول والغاز والذهب.. وغيرها وتركت الشعب فقيرا يموت في 

 الصحراء بحثا عن لقمة العيش أو يموت جوعا ومرضا لذلك.

 الشعب صاحية... والناس قد سئموا الرؤيا وقد يئسوا كفى خداعا فعين

 واملوت من مدفع حر نقول له...موتا وإن أهمونا أنه عرس )الزبيري(
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وأنت تريد أن تشعلها حربا أهلية أو انفصال وفتنة فأنت الحرب األهلية وأنت االنفصال، والفتنة  

يمن، لقد اعتمدت على االستخفاف والتخلف والجهل واألمية.. وبرحيلك سترحل معك جميع مشاكل ال

والطاعة، ولكن الشعب اليمني اليوم تحرر من االستخفاف والطاعة وتحول إلى الرفض واملقاومة والثورة  

حتى يسقط نظامك بل قد سقط عمليا، واعتمدت على التهديد والوعيد والقوة والبطش، الشعب قال  

 النظام وقدم للمحاكمة إن شاء هللا".)فاقض ما أنت قاض( ولعل موضوعي هذا سيقرأ وقد سقط 

وسبب اختيار هذا املقال دون غيره من املقاالت الصحفية؛ ألنه مقال يحقق هدف البحث، وتضمن لغة 

 معارًضا وعنيًفا ضد السلطة، ويفّند بعض اآلراء التي نشرتها الصحف التي  
ً

العنف املضاد؛ بوصفه مقاال

ا االختيارات  من  بعدد  السلطة  إلى  ذي  تنتمي  املشترك  اللقاء  أحزاب  أقوى  أحد  إلى  ينتمي  وكاتبه  للغوية، 

في  لإلصالح  اليمني  للتجمع  التنفيذي  املكتب  رئيس  يعد  إذ  عالية؛  الحزب  في  وسلطته  اإلسالمي  التوجه 

محافظة تعز اليمنية، وسيعرف الباحث فيه مدى إنتاج النص بوساطة اإلحالة بالربط اللفظي والتماسك  

 ين اثنين في الصفحات التالية.املعنوي في مطلب

 : اإلحالية بالرب  اللفظي في املقال الصحفي االستراتيجية 5-1

كما عرفنا سابًقا بأن الربط اللفظي أحد الوسائل اللغوية التي تتحقق بها النصية، وال تظهر وحدة معنى 

السياق، إطار  في  إال  للد  النص  مكتوًبا   صحفًيا 
ً

مقاال اختار  الباحث  أن  فتجدر  ومادام  التطبيقية  راسة 

اإلشارة إلى استبعاد النوع األول من أنواع الربط اللفظي وهو الربط الصوتي؛ ألن املدونة مكتوبة وليست 

آليتين  في األولى على  يقتصر  إذ  النحوي؛  والربط  الربط املعجمي،  دراسة  التطبيق على  شفوية، وسيتبقى 

اللفظي امل بالربط  للنص مثلتا اإلحالة  في األخرى على  إنتاجيتين  والتضام، ويقتصر  التكرار  عجمي، وهما: 

والربط   الزمني،  والربط  اإلضافي،  الربط  ومنه:  والوصل  باألدوات،  النحوي  الربط  تضمنها  إنتاجية  آليات 

 السببي، والحذف، واإلحالة.

بظهوره في    ومن هذا املنطلق، وبالعودة إلى املقال الصحفي اآلنف الذكر نجد أن إنتاج النص تجلى شكلًيا

العنيفة  التصرفات  ضد  وعنيف  قوي  فعل  رد  جاء  أنه  ومناسبته  الصحوة،  لصحيفة  داخلية  صفحة 

م في صنعاء، والتي سماها الكاتب )مجزرة جمعة الكرامة(. ويمكن 18/3/2011لـ"صالح" ونظامه بعد تاريخ  

 دراستها وفق الوسائل اآلتية:

ذي يقوم على مستوى املعجم، فيعمل على استمرارية املعنى وهو ذلك الربط اإلحالي الالرب  املعجمي؛  -أ  

 .  (20) ويتحقق الربط املعجمي داخل النص السابق بوساطة آليتين هما: التكرار والتضام
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بالتكرار، ويقصد   -1 التكرار؛ فالنص املذكور آنًفا أنتجه الكاتب باستعمال اإلحاالت املعجمية، التي تبدأ 

للكلما املباشرة  اإلعادة  ومن  به  والترادف؛  اللفظي،  واالشتراك  والجزئي،  املباشر،  التكرار  إلى  وينقسم  ت، 

األمثلة على ذلك من املقال السابق في التكرار املباشر للكلمات الدالة على العنف املضاد نجد تكرار الكلمة  

تكررت   الواحدة أكثر من مرة نحو: )حرب، وتكررت ثالث مرات(، و)قتل، وتكررت أربع مرات(، و)شهداء

مرتين(،  تكررت  و)انفصال  مرات(،  ثالث  تكررت  و)فتنة  مرتين(،  تكررت  و)محاكمة  مرات(،  ثالث 

داخل   نجده  الجزئي  والربط  مرات(،  ثالث  تكررتا  و)سقط/يسقط  مرات(،  ثالث  تكررتا  و)رحيل/سترحل 

الحرب األهلية انفصال وفتنة، فأنت  أو  أهلية  تشعلها حرًبا  تريد أن  "وأنت  نحو:  وأنت االنفصال    الجملة 

الغبى   قمة  األحمق،  الغباء  هذا  شعبه  على  "ليظهر  جزئًيا:  ترتبطان  اللتان  الجملتان  ومثله  والفتنة". 

من  تحرر  اليوم  اليمني  الشعب  ولكن  والطاعة،  االستخفاف  على  اعتمدت  ومثلها:"لقد  والحمق"، 

في جزئية الربط واإلحالة. ومن  االستخفاف والطاعة". وهناك تكرار أيًضا للحروف واألدوات كما سنعرفه  

واحد   وجذرها  مرات  سبع  وتكررت  )الجريمة/الجرائم/املجرمين(  الواحد  بالجذر  املشترك  الجزئي  التكرار 

)بلطجي(، واحد  ومفردهما  البلطجية/البالطجة  نحو:  بالتسميات  اإلحالة  ومنها  هذا و   )جرم(،  استعمل 

ويقصد الدارجة،  املحلية  اليمنية  اللهجة  في  أعمال    الجمع  ببعض  للقيام  املأجورون  األشخاص  بهم 

افتعال الشغب   دليل على  الرسمي على الخصوم، وهذا  غير  للعنف  الحاكم  النظام  الشغب، واستعملهم 

وارتكبتها،  وارتكبت،  )ارتكب،  الكلمات  ورود  وكذلك  املمتلكات،  ونهب  والقوة  والفتوة  واالستعراض 

ت )ركب(، وكلها  إذ وارتكبته( وجذرها واحد هو  الداللية؛  الترادف  التكرار عالقة  بهذا  اآلخر.ويرتبط  فضح 

نحو:   الصفات  تعدد  من  تأتي  وهذه  واحد،  بشري  جنس  على  تدل  التي  بالكلمات  اإلحالة  في  نالحظه 

)املستبدين، والجبابرة، والطغاة، والقناصة، ومجرمين، وبالطجة( ومثله الترادف بين األفعال واألسماء من 

نحو: )يكذبوا، ويزيفوا، وفرية، وخداع(، جهة، وبين األسما ء بعضها ببعض؛ ألن لها عالقة داللية واحدة 

والبطش(.   والقوة،  والوعيد،  و)التهديد،  املوت(  يموت،  و)قتل،  وأمية(.  وجهل،  )تخلف،  وحمق(،  و)غبى، 

قبل النظام،  و)الرفض، واملقاومة، والثورة(. وكلها استعملها الكاتب ليحيل بها لفظًيا إلى وجود عنف من  

 وتقابله لغة عنف مضاد يعمل على مقاومته بسلطة الكلمة وفضح هيمنة السلطة السياسية القاهرة. 

وجود -  2 عبر  املعنى  استمرارية  على  تعمل  التي  املعجمي  اإلحالي  الربط  آليات  من  آلية  ويعد  التضام؛ 

ق أساًسا متشابًها بين الجمل في  مجموعة من الكلمات التي يتكرر استخدامها في سياقات متشابهة مما يخل

(، وتنقسم وسائل التضام إلى: االرتباط بموضوع معين، وهو ما أطلق عليه خطابي 2009)شبل،   21النص 

بالقوة نظًرا الرتباطها بعالقة نسقية أو تعارض مثل:  بالفعل أو  بالتالزم الذكري، بتوارد زوج من الكلمات 

املقال السابق وجود (22) ة، الضحك()ولد، بنت(، و)املرض، الطبيب(، و)النكت . ومن األمثلة على ذلك من 

وقناصة،   ومجزرة،  )قتل،  وأدواتها:  الحرب  حقل  وهو  متشابه  سياق  إلى  تنتمي  الكاتب  أنتجها  كلمات 

القضاء،  حقل  إلى  تنتمي  مشتركة  فيها صفات  كلمات  ووجود  وشهداء(،  والجريمة،  واألسلحة،  وجندهم، 
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واملحاكم(، ووجود كلمات تنتمي إلى حقل املوت، وهي: )حداد، ويموت، ويقتل(.  وهي )العدالة، والتحقيق،  

وفقيًرا،  العيش،  ولقمة  وجوًعا،  )نهب،  وهي:  املشترك،  واالقتصاد  الفساد  حقل  إلى  تنتمي  كلمات  ووجود 

كلمات في بعض  السابق  املقال  في  النص  أنتجه  الذي  التضاد،  أو  التقابل  يأتي  التضام  ه واملفسدين(. ومن 

ويقابلها  سلمي(،  وحراك  )الطاعة،  ومثلها  واملحاكمة(،  )العدالة،  ويقابلها  القتل(  أو  )الجريمة  نحو 

)الرفض، واملقاومة، والثورة، والحرب األهلية، واالنفصال(. ومن التضام نالحظ عالقة الجزء بالكل نحو:  

عالقة   ومثلها  الشعب،  من  كجزء  البالطجة  أو  املجرمين  أو  الشهداء  والذهب عالقة  )البترول  كلمات 

قول  نحو  النعوت/الصفات؛  بوساطة  الكلمات  تتضام  أن  ويمكن  الكلية.  )الثروات(  من  الجزئية  والغاز( 

الكاتب: املستبدين الجبابرة، الطغاة املفسدين، الجريمة الشنيعة، الغباء األحمق. وبوساطة هذا التضام 

اكمة بلغة عنف مضاد يبين مساوئها. وهكذا يكون املعجمي قصدية الكاتب النصية في انتقاد السلطة الح

العنف   املقال/النص قد سار على استراتيجية إحالية مترابطة ومكررة ومتضامة معجمًيا؛ لتؤدي وظيفة 

 املضاد عن طريق الربط اللفظي املعجمي، وآليات أخرى تتجلى في الربط النحوي كما سيأتي. 

 همها:وفيه عدد من األنواع أالرب  النحوي، -ب 

من   - 1 عدد  توظيف  عند  إنتاجه  اكتمل  النص  بأن  الربط  هذا  وتجلى  الحروف،  أو  باألدوات  الربط 

أو(   )و،  بالحروف:  الربط  الحروف؛  أو  املرجو، ومن أهم األدوات  إلى هدفه  ليصل  األدوات والحروف 

إْن، أّن،  للداللة على العطف إذ تكررت )و( سبًعا وخمسين مرة، وتكررت )أو( خمس مرات ، و)أْن،  

كأن( بارتباط )أن( باألفعال نحو )وأنت تريد أن تشعلها حربا أهلية( وتكررت تسع مرات، و)أّن، وكأن(  

للداللة على التوكيد ففي أّن تكررت مرتين، نحو )ليعلن أّن هذه فتنة(، وكأّن وردت مرة واحدة عند  

تكررت مرتين للداللة على النفي نحو  لتي  استناد الكاتب إلى اآلية: )فكأّنما قتل الناس جميًعا(، و)لم( ا

على  للداللة  مرتين  تكررت  التي  و)لكن(  الكرامة(،  جمعة  مجزرة  بارتكاب  يكتف  لم  اليمني  )النظام 

االستدراك في قوله )ولكن تلك الفرية دحضت بأدلة الجريمة وإعالن السكان براءتهم من ذلك(، وورد 

املؤ  امليثاق  في صحيفة  ورد  ما  على  تعقيًبا  بتاريخ  ذلك  للسلطة  "الحادث 21/3/2011يدة  بقولها:  م 

األليم الذي وقع في الخط الدائري املؤدي إلى ساحة بوابة جامعة صنعاء...والذي ذهب ضحيته عدد  

لساحة  املجاورة  األحياء  وسكان  معتصمين  بين  وقعت  التي  االشتباكات  جراء  والجرحى  القتلى  من 

ولق )بل،  الحرفان  وأخيًرا  صنعاء"،  قول  جامعة  في  اإلضراب  على  للداللة  )بل(  الحرف  ورد  إذ  د(؛ 

في  والتحقيق  التأكيد  للداللة على  بل قد سقط عملًيا(، و)لقد( وردت  نظامك  الكاتب )حتى يسقط 

منها:  تكررت كثيًرا ونأخذ  التي  الجر  بحروف  والربط  :)لقد اعتمدت على االستخفاف والطاعة(  قوله 

امل بفتح  )من(  تكررت  إذ  وفي(؛  مرة.  )من،  عشرة  أربع  تكررت  و)في(  مرة(،  عشرة  ثالث  وكسرها  يم 

 وغيرهما. 
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جمعة   - 2 مجزرة  نحو:  الظاهر  االسم  إليه  واملضاف  املضاف  الربط  هذا  وتضمن  اإلضافي:  الربط 

الغبى   قمة  وتمثل  ذلك،  من  براءتهم  السكان  وإعالن  الجريمة،  بأدلة  دحضت  الفرية  تلك  الكرامة، 

يق، شهداء الديمقراطية، إعالن حالة الطوارئ ويوم حداد، والضمير  والحمق أن تشكل لجنة للتحق

 املتصل في )عناصرك( في جملة: "ارتكبت الجريمة أنت وعناصرك في األمن والبلطجية".

على    - 3 الكرامة...ليظهر  جمعة  مجزرة  بارتكاب  يكتف  لم  اليمني  "النظام  ومثاله:  السببي،  الربط 

عتصمين والسكان"، وهذا ربط سببي يتضح من أن النظام ارتكب  شعبه...ليعلن أن هذه فتنة بين امل

املجزرة، وقال إن سببها وقوع فتنة بين املعتصمين والسكان، ولذلك جاءت النتيجة من هذا السبب  

لذلك   كلمة  وجود  أيًضا  ومثاله  ارتكبتها".  التي  الجرائم  بكل  للمحاكمة  مطلوب  "أنت  الكاتب:  قول  في 

ا عن لقمة العيش أو  التي تعود على الربط ال
ً
سببي نحو: "وتركت الشعب فقيرا يموت في الصحراء بحث

 يموت جوًعا ومرًضا لذلك".

الربط الزمني: ومثاله "فاليوم ليس مطلوبا منك الرحيل، اليوم أنت مطلوب للعدالة، لكن الشعب    - 4

 اليمني اليوم تحرر. يوم حداد".

ية تشير إلى عملية استرجاع املعنى اإلحالي في الخطاب مرة اإلحالة اإلشارية: وتعّرف بأنها: عالقة دالل  – 5

أخرى، فيقع التماسك عبر استمرارية املعنى، وتقسم إلى إحالة نصية )داخلية( سواٌء أكانت سابقة أم 

 . ومن األمثلة على ذلك. (23) الحقة، وإحالة سياقية )خارجية(

وجودية،-أ   ضمائر  نوعان:  الضمائر  وهذه  بالضمائر،  للمخاطب   اإلحالة  أنت  املنفصلة؛  الضمائر  وهي 

نحو:   اللفظي  التوكيد  مع  التخصيص  للداللة  مرات  سبع  وتكررت  املفرد،   أنت االنفصال،    أنتاملتكلم 

ارتكبت، والضمير )هو( للمفرد الغائب وذكر مرة واحدة؛ ألن الغائب املقصود واحد   أنتالحرب األهلية،  

نحو: واملطلوب منك شيًئا واح الغائب   هودا  وليس غيره؛  للجمع  للعدالة. والضمير هم  نفسك  تسلم  أن 

املكرر مرتين، نحو: ليس هناك أغبى من املستبدين الجبابرة أو الطغاة املفسدين الذين يعتقدون  أنهم  نحو 

أذكياء وأصحاب عقول متميزة". والنوع الثاني ضمائر ملكية، وهي الضمائر املتصلة سواء للمخاطب   أنهم

: شعبه، عليها، ارتكبت، عناصرك، مجرمين، تركت، برحيلك، مفسدين، يعتقدون، أنهم  أو للغائب؛ نحو

 في: أنت االنفصال؛ إحالة  
ً

يستطيعون أن يضحكوا. وتوزعت بين اإلحالة القبلية والبعدية واملقامية فمثال

ذي يدل على  قبلية ومداها قريب، بينما "املطلوب.. هو"إحالة بعدية ومداها بعيد، ومثله الضمير )هم( ال

 اإلحالة البعدية، وفي الضمائر املتصلة إحاالت مقامية تعود على "صالح" أو نظامه.

اإلحالة باألسماء املوصولة نحو: )الذي( وتكررت ثالث مرات، و)التي( وتكررت خمس مرات، و)الذين( -ب  

 لها من النص اآلتي: "النظام اليمني لم يكتف بارتكا
ً

ب مجزرة جمعة الكرامة  وتكررت مرتين، ونأخذ مثاال

معهم   التيكانوا فيها واألسلحة    التيجندهم والبيوت    الذير أدلتها مثبوتة وموجودة بما فيها القناصة    التي

األحمق   الغباء  هذا  شعبه  على  ليظهر  الشنيعة  الجريمة  تلك  روح    الذيوارتكابهم  من  ش يء  كل  فقد 
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كان لتربط بين  املسئولية". فاإلحالة باألسماء املوصولة في النص  ت إحاالت بعدية للمفرد والجمع، وجاءت 

 الكلمات الدالة على التذكير والتأنيث والجمع وبين أجزاء النص العنيف وتكراره بوسائل عدة.

هذا -جـ   نحو:  مرتين،  تكررت  هذا  ففي  هناك(؛  تلك،  لذلك،  ذلك،  هذه،  )هذا،  اإلشارة:  بأسماء  اإلحالة 

ثالث   تكررت  السكان  الغباء األحمق، و)هذه  )إعالن  نحو:  تكررت مرتين(  فتنة، و)ذلك  نحو: هذه  مرات( 

و)تلك تكررت مرتين( نحو: )ارتكابهم تلك الجريمة الشنيعة(، و)هناك وردت مرة واحدة   براءتهم من ذلك(،

إحاالت   جاءت  اإلشارة  بأسماء  اإلحاالت  أن  ويتضح  الجبابرة(.  املستبدين  من  أغبى  هناك  )ليس  قوله  في 

ه في  التي استند  قبلية  الفرية  به على  لتدل  ذلك  في  املقامية  للداللة على اإلحالة  ذا وهذه، وتلك، وجاءت 

 إليها "صالح" ونظامه املتضمنة وجود فتنة ونزاع بين املعتصمين وأهالي الحي.

 .اإلحالة بأل التعريف: املستبدين، الطغاة، املفسدين، االنفصال، الرفض، واملقاومة، والثورة، الحرب   -د 

مطلوب  -هـ   أنت  اليوم  الرحيل  منك  مطلوب  ليس  فاليوم  الكاتب:"  قول  في  يوم،  اليوم،  بالزمن:  اإلحالة 

باليوم تتضمن الوقت املعاصر وليس اليوم   للمحاكمة بكل الجرائم التي ارتكبتها". وداللة اإلحالة الزمانية 

والوعيد، ووجود وقت كاف إلبراز   ساعة، وفيه داللة أيًضا على الشمول والسرعة والتهديد   24املكون من  

 الجرائم التي ستفض ي إلى املحاكمة.

الحذف؛ ووجد في النص في مواطن عدة؛ أهمها: حذف الفاعل واستبداله بالضمير الظاهر: ارتكبت    - 6

الجريمة، تركت الشعب...، واملستتر: سترحل معك جميع مشاكل اليمن، بل قد سقط عملًيا. وحذف 

ال بأدلة  براءتهم الفعل: دحضت  السكان  بإعالن  ودحضت  والتقدير  براءتهم،  السكان  وإعالن  جريمة 

إلى   وتحول  الطاعة...  على  واعتمدت  والتقدير:  والطاعة،  االستخفاف  على  اعتمدت  ذلك...لقد  من 

الرفض واملقاومة والثورة، والتقدير: وتحول إلى الرفض، وتحول إلى املقاومة، وتحول إلى الثورة؛ وجاء  

 هيل واالختصار، وجذب االنتباه والتأثير.الحذف للتس

 

 : اإلحالية بالتماسك املعنوي في املقال الصحفي االستراتيجية 5-2

 :وصف بنية النص  -أ 

بتاريخ   الصحوة  صحيفة  في  شر 
ُ
ون الفقيه،  عبدالحافظ  للكاتب  رأي  مقال  آنًفا  املذكور  النص 

بالعنوان )مطلوب للعدالة( للداللة    م، وعنونه بقوله )مطلوب للعدالة(؛ ولعل الكاتب24/3/2011 أحال 

عام   ونظامه  "صالح"،  الرئيس  به  قاصًدا  مضاد  عنف  وجود  قوي  2011على  فعل  كرد  املقال  كر 
ُ
وذ م، 

م في صنعاء، والتي سماها الكاتب )مجزرة جمعة 18/3/2011وعنيف ضدهم بعد )جمعة الكرامة( بتاريخ  
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رف املتلقين عن الحقيقة، وكأن عنوان املقال يذكر بأن  الكرامة( بعد ما سمع بوجود ادعاءات كاذبة تص

اليمني(    والعدالة هي التي تطالب به، ولم يصرح باسمه بل صرح باسم )النظام 
ً

"صالح" اقترف إثًما وقتال

بعده  ذكر  ثم  البداية،  في  )مطلوب(  املفعول  اسم  ذكر  إذ  مباشر؛  غير  أي  رمزًيا  املضاد  العنف  وجعل 

لة هي التي تطلبه على سبيل املجاز املرسل، ولكن املقصود القضاة املتسمين بالعدالة العدالة، وكأن العدا

املوقف  ذلك جلًيا سياق  أكد  أخرى، ومما  في فقرة  الكاتب  ذكره  كما  نظامه  به مع  الذين سيطالبون  هم 

بذكر صفات  الذي جاء به املقال، وافتتاحيته بالتناص القرآني الذي ذكر فيها آية القتل، ثم دخل مباشرة  

املستبدين والجبابرة والطغاة واملفسدين بأسلوب النفي وكأنه يشير إلى الرئيس ذاته ثم نظامه الذي ذكره  

تليها، سارًدا عدًدا من األفعال والجرائم التي ارتكبها )صالح ونظامه( وبرز فيها تكذيب الكاتب   بالفقرة التي 

ب الجريمة، وفّند ذلك جميًعا في لغة عنيفة مترابطة لكل ما يقال، وسرد الحجج الواضحة التي تدين مرتك

كما  ووسائلها  الرئيسة،  املوضوع  فكرة  تخدم  معنوًيا  ا 
ً
تماسك ومتماسكة  ونحوًيا،  معجمًيا  لفظًيا؛  ا 

ً
ترابط

 يلي..

 

 :تماسك الوحد  االتصالية )املؤلف والنص( –ب 

د اإلحالة املعنوية بإظهار جرائم  وتجلى هذا التماسك ببيان قصد املؤلف من النص، ويتضمن هذا القص

 "صالح" ونظامه للعلن التي أضرت باليمن واليمنيين، ونفي أكاذيب "صالح" ونظامه، واملطالبة بالعدالة.

 

 : التناص استراتيجية-ج

يعد    "الذي  التناص  استخدم  االتصالية  الوحدة  بتماسك  املرتبط  املعنوي  التماسك  الكاتب  يبرز  ولكي 

 نصًيا عند
ً

في موضعين   (24) ما تتقاطع في نص معين ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"تداخال

 من القرآن وموضع من الشعر، كما يلي:

؛ إذ ورد في موضعين؛ املوضع األول: افتتاحية املقال بـــــ )ومن قتل نفسا بغير الكريم  التناص من القرآن    -1

جميعا...(،   الناس  قتل  فكأنما  األرض  في  فساد  أو  أنت نفس  ما  )فاقض  بــ  املقال  اختتم  الثاني:  واملوضع 

قاض...(، وتفسير ذلك وفق تحليل الخطاب النقدي للتناص نجد أن العبارة األولى هي آية قرآنية يقول هللا  

اَس َجِميًعا...﴾ ] َتَل النَّ
َ
َما ق نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ْرِض ف

َ ْ
َساٍد ِفي األ

َ
ْو ف

َ
ْيِر َنْفٍس أ

َ
َتَل َنْفًسا ِبغ

َ
سورة املائدة، من اآلية  تعالى: ﴿َمن ق

والفساد 32 القتل  على  تتكلم  القرآنية  اآلية  وهذه  النص،  في  استهاللية  جملة  وجعلها  الكاتب  ابتدأها   ،]

 
َ

ِبال َها 
َ
ْتل
َ
ق َواْسَتَحلَّ  ْرِض، 

َ ْ
األ ِفي  َساٍد 

َ
ف ْو 

َ
أ ِقَصاٍص  ِمْن  َسَبٍب  ْيِر 

َ
ِبغ َنْفًسا  َتَل 

َ
ق "من  كثير:  ابن  قال    وجرمهما، 

 
َ

ْفٍس"َسَبٍب َوال ْفٍس َونَ ْرَق ِعْنَدُه َبْيَن نَ
َ
 ف

َ
ُه ال نَّ

َ
اَس َجِميًعا، أِل ْتَل النَّ

َ
َما ق نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
، ف

َ
ر بها  (25)  ِجَناَية

ّ
، وكأن الكاتب يذك

ما  بعد  النظام  قبل  من  املمارس  العنف  نتيجة  جاء  الذي  املضاد  العنف  باب  من  بها  ويستدل  املتلقي، 

د )مجزرة جمعة الكرامة(. أما في العبارة الثانية فأتت بعد قول الكاتب  سماها الكاتب بين ثنايا املقال وجو 
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والقوة   والوعيد  التهديد  على  واعتمدت  اليمن...  مشاكل  جميع  معك  سترحل  "وبرحيلك   : "صالح"  عن 

والبطش، الشعب قال )فاقض ما أنت قاض..."؛ ويظهر أن العبارة األخيرة اجتزأها الكاتب من نص قرآني  

ٰى    يحكي عن قول 
َ
ِثَرَك َعل

ْ
ؤ ن نُّ

َ
وا ل

ُ
ال
َ
السحرة لفرعون كما حكاها القرآن الكريم بقوله تعالى على لسانهم: ﴿ق

ا ۖ  
َ
َرن
َ
ط

َ
ِذي ف

َّ
َناِت َوال َبّيِ

ْ
ا ِمَن ال

َ
اض  َما َجاَءن

َ
 ق

َ
نت

َ
ِض َما أ

ْ
اق

َ
 الدُّ  ۖ ف

َ
َحَياة

ْ
ِذِه ال

ٰ
ي َه ْقض ِ

َ
َما ت َيا﴾ ]سورة طه، من  ِإنَّ

ْ
ن

ب[  72اآلية   الذين خرجوا منادين  والعالقة  بفرعون، وأن  تشبيه "صالح"  توضيح عالقة  التناص واآلية  ين 

من  يخافوا  ولم  الحق  عرفوا  الذين  السحرة  مثل  مثله  الحق،  ملعرفتهم  قتله  ومن  منه  يخافون  ال  برحيله 

 فرعون وجنوده بعد أن توعدهم ببطشه وقتلهم. 

 محمد محمود الزبيري وهما: اليمني شاعرببيتين لل الكاتبمن الشعر؛ ومنه استشهاد  التناص -2

 كفى خداعا فعين الشعب صاحية... والناس قد سئموا الرؤيا وقد يئسوا

 واملوت من مدفع حر نقول له...موتا وإن أهمونا أنه عرس

نبرة التحدي والقوة والتثوير، ناهيك عن   البيتانووردت تلك   من شعر الزبيري في منتصف املقال وفيهما 

 ية وطنية ثائرة هي الزبيري، لتأكيد سياق خطاب العنف املضاد الذي قصده الكاتب بالتناص.اختيار رمز 

   :التماسك الضمني والتماسك الصريح استراتيجية-د 

وتجلى التماسك الضمني في النص عندما لم يذكر الكاتب اسم "صالح" صراحة، بل أحال إلى عنف مضاد 

ر بأفعاله وجرائمه التي عملها، ثم  
ّ
ملح إلى أنه هو الذي أمر نظامه بافتعال تلك الجرائم، ناهيك عن أن يذك

في  الشهداء  وقتل  جرائم حرب صعدة،  نحو:  فيها  يد  له  وكأنه  عهده  في  وقعت  مماثلة  جرائم  ذكر  الكاتب 

أما   اإلرهاب.  باسم  وأرحب  ومأرب  وشبوة  أبين  في  املعجلة  في  املواطنين  في حق  ارتكب  وما  ردفان،  منطقة 

الربط  التماسك   في  سابًقا  عرفناها  كما  صريحة  ونحوية  معجمية  ربط  وسائل  وجود  في  فتجلى  الصريح 

 املعجمي والنحوي، وكلها متماسكة معنوًيا تخدم فكرة واحدة.

 

 : استراتيجية التماسك الدالاي والبراجماتي –ه 

قائم على النص  كما عرفنا سابًقا بأن مصدر التماسك يتضمن محددين رئيسين هما التماسك الداللي ال

من   ظاهر  الداللي  فالتماسك  السياق؛  مع  النص  على  القائم  البراجماتي  والتماسك  الداللية،  وعالقاته 

بالربط اللفظي )املعجمي والنحوي( كما عرفنا سابًقا، ووجود عالقات داللية كالترادف والتضاد  اإلحاالت 

في املوضوع تتمثل بــ)طلب العدالة(، ناهيك وعالقة بالجزء بالكل وغيرها، إضافة إلى وجود فكرة أساسية  

يستحق حكًما   وبموجبها  باليمن،  املضرة  إبراز جرائم "صالح ونظامه  تتضمن  للنص  العليا  البنية  أن  عن 
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، والتماسك البراجماتي، يأتي من سياق املوقف، املتضمن بأن الكاتب ضد "صالح" ونظامه،  
ً

قضائًيا عادال

العنيف النص  نسيج  لغته  لت 
ّ
ارتكبوها،    وشك التي  وأبرز األخطاء  ادعاءاتهما،  ب 

ّ
وكذ أبرز جرائمهما  الذي 

األمر الذي وضح أن سياق موقف ما أسماه )مجزرة جمعة الكرامة( جعله ُينتج لغة عنيفة استدعت كل 

جرائم صالح ونظامه املماثلة؛ كي يزيد من قوة حججه التي تتفاعل مع التغيرات السياقية املرتبطة بقضايا  

قة، وأدخل عليها ألفاظ املوت، ولقمة العيش، والجوع، واملرض؛ ليجعل الجمهور متعاطًفا معه، ولكي ساب

التي ظهرت في زمن "صالح" ونظامه، وحتى الفقر والجوع وعدم الحصول  يحسسه بتلك األشياء القبيحة 

بالواقع أو املوت، نتيجة ذل ك ويستحق بسببها  على لقمة العيش نتيجة تلك السياسة، التي تجعله يرض ى 

 الحكم العادل. 

 

  نتاج وساةل التماسك املعنوي  استراتيجية-و 

 الرب  الدالاي ب ن القضايا، ويمثلها:  – 1

إبراز سبب ونتيجة لغة العنف املضاد؛ ويتضح من دحض لغة الكاتب الفقيه كل أسباب العنف   -أ

ق ما هو موجود في الجدول  ومبررات ارتكاب الجرائم التي افتعلها النظام وكان مسكوًتا عنها، وف

 اآلتي:

 النتيجة السبا 

ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة في  

 صنعاء.

أدلتها مثبوتة وموجودة بما فيها القناصة الذين جندهم والبيوت التي  

 كانوا فيها واألسلحة التي معهم وارتكابهم تلك الجريمة الشنيعة.

سبب املجزرة وجود فتنة بين 

 املعتصمين والسكان.

الفرية دحضت بأدلة الجريمة وإعالن السكان براءتهم من ذلك  تلك

 وقال البعض ملاذا لم تكن هذه الجريمة في اعتصام التحرير؟ 

 قمة ]الغباء[ والحمق أن تشكل لجنة للتحقيق. وتشكيل لجنة للتحقيق.

يعتبر الشهداء شهداء 

الديمقراطية وإعالن حالة 

 الطوارئ ويوم حداد.

هذه اإلجراءات التي تريد أن تغطي على عين  الشعب اليمني غني  

الشمس، فأنت الذي ارتكبت الجريمة عن طريق عناصرك في األمن 

 والبلطجية الذين جندتهم.

إلى   النصية  باإلحالة  للقتل  تبريرات  قدم  النظام  أن  توضيح  أراد  الكاتب  أن  أيًضا  نستنتج  الجدول  ومن 

 بتشكيل لجنة ثم اعتبارهم وصف وجود فتنة بين املعتصمين، وهذه الفتنة  
ً

أدت إلى مجزرة، وقدم حلوال

شهداء مع إعالن الطوارئ والحداد، وكأن الغرض هو صرف األنظار والتهدئة وامتصاص الغضب بكل تلك 

وسائل   بوجود  ذلك  وأثبت  أخرى،  أحياًنا  أحياًنا، وضمنية  واضحة  قوية  عنيفة  بلغة  ودحضها  األسباب، 

الذين أسما كالجنود  لـ"صالح"  للجريمة  املباشر  تجنيدهم(، والتوجيه  تم  بلطجية/ بالطجة،  )قناصة،  هم 

 بالضمير أنت. 
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بيان التسلسل اإلجرامي لآلخر، وفضح السلطة بهذا التسلسل الهرمي الجملي الذي تتوزع جمله    -ب

د  ما بين الجمل االسمية والفعلية، البسيطة منها واملركبة؛ ويبدو أن الكاتب رفع من قوة األنا، وأرا

يستحقان  ونظامه  "صالح"،  أن  على  التأكيد  املتسلسلة  الجمل  من  التنوع  لهذا  استخدامه  من 

مباشرة   مضادة  عنيفة  بلغة  عليهم  ملقاة  التهم  وكانت  مجراها،  العدالة  فيهم  وتجري  املحاكمة، 

 حيًنا ورمزية حيًنا آخر وفق جمل متسلسلة تتضمنها الخطوات اآلتية:

 
املعتدل لجمل املقال نستنتج عالقة اإلضافة التي ربطت بين القضايا وخاصة  ومن هذا التسلسل الهرمي  

الربط بواو العطف )الواو( الذي عد عاطًفا إضافًيا، نحو )الرفض واملقاومة والثورة(، وحرف العطف )أو(  

ووجود   ومرًضا،  جوًعا  يموت  أو  الصحراء...  في  يموت  فقيًرا  الشعب  تركت  نحو:  الفصل  بعاطف  املسمى 

في  ال مرتبطة  قضايا  وجود  اآلخر  والش يء  تحرر.  اليوم  اليمني  الشعب  ولكن  نحو:  )لكن(،  املقابل  عاطف 

باسم اإلرهاب،   إليها كجرائم حرب صعدة والجنوب ومأرب وأرحب وغيرها  الكاتب  الخارجي، أحال  العالم 

نظام اإلرهاب شماعة  ولم يذكر تفاصيلها، وعدد قتالها، وكأنه يقول: إن هذه الجرائم زائفة، واستخدم ال

إشارة   وكذلك  املحاكمة.  الدعاوى  بهذه  يستحق  الذي  األمر  لسياساته،  املعارضين  املواطنين  ليقتل  فقط 

املعتصمين   بين  فتنة  هذه  أن  )ليعلن  الكاتب  قول  في  الخارجي  الواقع  إلى  أشار  "صالح"  أن  إلى  الكاتب 

كانت بين املعتصمين والسكان، وكأنه ينفي  والسكان(؛ واملقصود بالفتنة هو مناوشات وقالقل ومشكالت  

الجمعة،  هذه  بعد  حينها  "صالح"  الرئيس  خطاب  في  املقولة  تلك  ووردت  نظامه،  وعن  عنه  القتل  تهمة 
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الشهداء  باعتبار  عنها  قال  التي  اإلجراءات  تلك  إلى  أشار  ذاته  الوقت  وفي  له،  املوالية  الصحف  وبعض 

الطوارئ  بأنها فرية، وأشار إلى   شهداء الديمقراطية وإعالن حالة  ويوم حداد، وكأن الكاتب يريد إيضاحها 

 دحضها بعد ذلك كما عرفنا. 
 

وتمثيل ؛  -2 النص  فكرة موضو   وهي  بالعدالة،  املطالبة  الرئيسة  الفكرة  في  النص  موضوع  لنا  ويتضح 

بالعنوان اآلتي:   األحزاب املعارضة لــ"صالح" ونظامه، وبين الكاتب مقصده بذلك، من العنوان عندما أنتجه 

التنظيمية   النص عدًدا من الخطط  في موضوع  إلى "صالح" ونظامه، ونجد  به  للعدالة"، ويحيل  "مطلوب 

 للموضوع الذي تشكل به الخطاب العام، من أهمها:

كثيرة،  (أ مواطن  في  الشعب  بذكر  الخطاب  في  الجمع  دور  يبرز  أن  الكاتب  وأراد  )االتحاد(،  الجمع 

ني غني عن هذه اإلجراءات، وما ارتكبته في حق الشعب... تركت الشعب  نحو قوله: الشعب اليم

 فقيًرا...فعين الشعب صاحية... الشعب اليمني اليوم تحرر... الشعب قال )فاقض ما أنت قاض(. 

السببية، وذكرت في النص كثيًرا، وكأن الكاتب يقول لـ"صالح" ونظامه أنت السبب فيما يحصل في   (ب

أنت   اليمن من مشاكل وجرائم  له: أنت الحرب األهلية، 
ً

وحروب وفتن، وبعنف رمزي يقول مثال

 االنفصال، أنت الفتنة.

من   (ج بد  ال  لها  ونتيجة  العلن،  إلى  األسباب  بروز  في  وتجلت  والوعيد،  بالتهديد  املبطنة  االستجابة 

م  االستجابة، وتضمنها موضوع الخطاب في قول الكاتب: )واملطلوب منك شيًئا واحًدا هو أن تسل

نفسك للعدالة أنت ومن معك من املجرمين والبالطجة(، وفي موطن آخر يقول: "برحيلك سترحل  

 معك جميع مشاكل اليمن".

ودعوة   (د الكاتب،  خوف  وعدم  الصريح  كالتقرير  التأكيد  خطط  من  عدًدا  املوضوع  في  نجد  كما 

ن باب الثقة  النظام بتسليم نفسه للمحاكمة، ووجود عالمات صريحة في النص ذكرها الكاتب م

تحرر...  اليوم  اليمني  الشعب  عملًيا،  سقط  قد  بل  نظامك  يسقط  حتى  قوله:  نحو  والتفاؤل 

موضوعي هذا سيقرأ وقد سقط النظام وقدم للمحاكمة إن شاء هللا. وأخيًرا حدود املوضوعات  

 كانت كتلة واحدة بخمس فقرات.
 

 استراتيجية البنية الكبرى وقواعد البناء – 3

البني الفساد  تتجلى  وتجريم  بالعدالة  )املطالبة  هي:   
ً

كامال النص  إليها  يحيل  بجملة  للنص  الكبرى  ة 

والظلم والقتل( منطلقة من خطاب عام تطالب به املعارضة، وإنتاج النص ببنائه على فقرات متتابعة  

طرف التي  السلطة  فضح  وهدفها  والخاتمة،  العرض  ثم  قرآنية  بآية  االستهاللية  باملقدمة  ها ابتداًء 

عنًفا   وعنيف  ومتماسك  مترابط  لغوي  بأسلوب  املتلقي  القارئ  إلى  جرائمهم  وإبراز  ونظامه(،  )صالح 
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أبرزت جانب   نتيجة  إلى  بارزة، والوصول  داللية  رمزًيا، وأحداثه متتابعة، واتسم بعالقات  أو  صريًحا 

ي جنوب غرب شبه  املكان والزمان والهدف؛ ففي املكان يتضح بمكان عام هو مكان الدولة اليمنية ف

الكاتب  ما سماها  ومنها  األرض  هذه  على  السلطة  جرائم  فيه  ومكان خاص حدثت  العربية،  الجزيرة 

بمجزرة الكرامة في ساحة جامعة صنعاء، وسميت بساحة التغيير، أما الزمان فيتجلى بزمن عام هو 

العن2011عهد رئاسة "صالح" لليمن، وخاص تجلى بزمن   ف، ومنها حدث م الذي كثرت فيه أحداث 

نصه  بعنوان  العدل،  طلب  هدفه  مضاًدا  عنًفا  عنيًفا  نًصا  الكاتب  فيه  أنتج  الذي  الكرامة  جمعة 

القائل: )مطلوب للعدالة(، وهو محتوى إنساني واجتماعي في الوقت ذاته، ويحمل منظوًرا مستقبلًيا  

 يهم بلغة قوية وعنيفة.تمثل بالعدالة واملطالبة بالقصاص وأخذ الحقوق وانتزاعها ممن صادرها عل

 

 . الخاتمة: 6

أن االستراتيجية خطة عملية محكمة ذات عالقة بخطاب التفاعل االجتماعي    نستنتج مما سبق

وأن االستراتيجية اإلحالية واحدة من استراتيجيات الخطاب التي تؤدي وظيفة داخل  ومقاصده وسلطته،  

لها،   وفهمه  لألحداث  الخطاب  واضع  تقييم  وتعكس  إلى النص،  إضافة  معيًنا  أيديولوجًيا  بعًدا  وتحمل 

اإلحاالت على أحداث وأشخاص، وأن لغة العنف املضاد يرى فاعلها مشروعّية استخدام العنف؛ بوصفه  

إلى   وحّولتها  والسياسّية،  االجتماعية  الظروف  فرضتها  طبيعّية،  غير  ظروف  من  ينبثق  ا   استثنائيًّ  
ً

عمال

الرفض،   عن  الحاد  للتعبير  باستخدام  قنوات  وإما  نفسها،  السلطة  من  إما  السياس ي؛  العنف  منها  ويأتي 

املعارضة أساليب سياسية مختلفة كاالحتجاجات حتى تصل إلى الكفاح الشعبي املسلح الذي يستخدم كل  

وسائل العنف ضد السلطة. واستخدم البحث لغة العنف املضاد؛ للداللة على مشروعية العنف باللغة؛ 

البحث  أكدم. كما 2011ونتيجة الظروف االجتماعية والسياسية التي حصلت في العام للدفاع عن النفس 

عالقة   توجد  املضادجوهرية  أنه  العنف  ولغة  اإلحالية  االستراتيجية  واالنسجام    بين  الترابط  حيث  من 

اللغة   ذا كانتمن خالل اللغة التي ُيكتب بها، فإ  وأن االستراتيجية اإلحالية تؤثر في املقال الصحفي والتأثير،

، بينما إذا كانت اللغة قوية يكون املقال عنيًفا، وهو  تأدبألفاظ و  يًفا وفيهلط الصحفي  رقيقة يظهر املقال

   كما أن البحث أظهر  ما رأيناه في الدراسة التطبيقية للمقال العنيف،  
ً
بين الربط اللفظي    اجوهريً   اارتباط

لتي تقوم عليها اإلحالية النصية، وكل استراتيجية إحالية  ؛ بوصفهما كالعملة الواحدة اوالتماسك املعنوي 

ا معنوًيا في وقت واحد.
ً
ا تماسك

ً
ا لفظًيا، ومتماسك

ً
ا ترابط

ً
 بهما تكمل األخرى ليظهر النص مترابط

املضاداأنو   عن  الدراسة  وكشفت العنف  للغة  اإلحالية  االستراتيجية  إلىع  وقسمتها  هما:   ،  نوعين 

ب اإلحالية  نوعين االستراتيجية  أهم  بوصفهما  املعنوي؛  بالتماسك  اإلحالية  واالستراتيجية  اللفظي،  الربط 
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االستراتيجية األولى اإلحالة   وتضمنت  تتحقق بهما اإلحالة النصية، وطبقتهما على املقال الصحفي اليمني؛

بأنواعه والفصل  باألدوات  النحوي  والربط  والتضام،  بالتكرار،  اإلحالة  بوساطة  املعجمي  الربط بالربط   :

اإلضافي، والزمني، والسببي، والحذف، واإلحالة النصية اإلشارية من ضمائر وأسماء إشارة وموصولة وأل 

تعريف وغيرها، وأحال الكاتب بها لفظًيا ليشير إلى وجود عنف مارسه النظام، وقاومته لغة الكاتب بعنف  

القاهرة، أما االستراتيجية الثانية  مضاد استخدم له سلطة الكلمة، وفضح بها هيمنة السلطة السياسية  

أهمها  فرعية  استراتيجيات  ذات  مترابطة  اتصالية  ووحدة  متماسكة،  نصية  بنية  وجود  عن  فكشفت 

وسائل  وإنتاج  والبراجماتي،  الداللي  والتماسك  والتناص،  والصريح،  الضمني  التماسك  استراتيجيات: 

القضايا،   بين  الداللي  الربط  حيث  من  املعنوي  واإلضافات،  التماسك  لآلخر،  اإلجرامي  التسلسل  وبيان 

املقال   في  الكاتب  وأبرز  والوعيد،  والتهديد  والسببية  بالجمع  النص  وتمثيل  والنتائج،  األسباب  وتفصيل 

الصحفي التطبيقي التماسك املعنوي املرتبط بتماسك الوحدة االتصالية باستخدام استراتيجية التناص  

ت عندما  نصًيا   
ً

تداخال يعد  في الذي  أخرى  نصوص  من  مقتطعة  عديدة  ملفوظات  معين  نص  في  تقاطع 

أجل  من  ذلك  وكل  واإلقناع.   التأثير،  وزيادة  النص،  لتقوية  الشعر،  من  وموضع  القرآن  من  موضعين 

بالعدالة وتجريم الفساد والظلم والقتل(، وإبراز  بــ)املطالبة  االنتهاء بتوضيح البنية الكبرى للنص املتمثلة 

اإل واملطالبة  املحتوى  بالعدالة   
ً

متمثال مستقبلًيا  منظوًرا  يحمل  الذي  ذاته،  الوقت  في  واالجتماعي  نساني 

من  باإلكثار  البحث  ويوص ي  وعنيفة.  قوية  بلغة  عليهم  ممن صادرها  وانتزاعها  الحقوق  وأخذ  بالقصاص 

وغيرها والسياسة،  االجتماع  وعلم  باإلعالم  العربية  اللغة  تقرن  التي  البينية  باألزمات، الدراسات  وتهتم   ،

واختيار اللغة املناسبة لإلقناع والتأثير، ويوص ي البحث أيًضا بالتوسع في مدونات البحث اإلعالمي املرئي أو 

يعيش املجتمع   للعنف؛ كي  لغة  أكثر، ومحاربة أي  الظاهرة ومالبساتها  لتتضح هذه  املكتوب؛  أو  املسموع 

 بسالم.
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 : ملخص

قسيمه إلى دراسة نصية لسانية، من خالل ت -يناقش هذا البحث االستراتيجية التضامنية في الخطاب التوعوي الصحي

مبحثين: يتناول األول منهما الخلفية النظرية لالستراتيجية وعناصرها ومبادئها وآلياتها ووسائلها، ويتناول مبحثه الثاني 

الدراسة التطبيقية متخذا من الخطاب التوعوي الصحي لوزارة الصحة في اململكة العربية السعودية مادة للبحث، 

نصة التواصل االجتماعي تويتر، وذلك باستخدام منهج التحليل الوظيفي، وكان أبرز معتمًدا على الخطاب املنشور في م

 ما خرج به البحث من نتائج:

 توافر االستراتيجية التضامنية في الخطاب التوعوي الصحي مما كان له األثر في تحقيق مقاصد الخطاب .1

 ي بناء خطاب تواصلي فاعل.استثمار املخاِطب لوسائل االستراتيجية التضامنية وآلياتها ف .2

 أما أبرز توصياته فهي:

 دراسة الخطاب التوعوي الصحي دراسة تداولية. .1

 دراسة االستراتيجية التوجيهية في الخطاب التوعوي الصحي. .2

 الكلمات املفتاحية: 

 االستراتيجية التضامنية، الخطاب التوعوي، مقاصد الخطاب، تحليل الخطاب

 
Abstract:  

This research discusses the solidarity strategy in the health awareness discourse in two 

main parts: 

The first part deals with the theoretical background for the strategy, its items, 

principles, ways and methods. 

The second part deals with the practical study taking the solidarity strategy in the 

health awareness discourse of Ministry of Health of Kingdom of Saudi Arabia as a 

material for the study depending on the discourse published in Twitter using the 

functional analysis approach.  

The main results of the research are: 
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1. The existence of the solidarity strategy in the health awareness discourse and it 

had great effect in achieving the goals of the discourse 

2. Investing the addressee for the mains of the solidarity strategy in forming 

effective communicative discourse 

The main recommendations of the research are: 

1-Studying the solidarity strategy in the health awareness discourse  

Pragmatically. 

2- Studying the guidance strategy in the health awareness discourse. 

 

Keywords: The Solidarity Strategy, The Awareness Discourse, Goals of discourse, 

Discourse analysis 

 

  :مقدمة. 1

أسهمت وسائل التواصل االجتماعي في االنتشار السريع لألخبار واملعلومات بغض النظر عن 

موثوقيتها وصدقها، ومع تسارع الطرح اإلعالمي في هذه املنصات أصبحت وجهة  للقراء في تلقي 

حقائق واملصادر، وكان لتفش ي وباء كورونا واجتياحه العالم أثر في املعلومات واألخبار، والبحث عن ال

تدفق كثير من املعلومات الزائفة، واألخبار املكذوبة مما فاقم األزمة، وبث الخوف، وزرع الرعب في 

نفوس سكان العالم، فكان لزاًما على الجهات الصحية املعنية التعامل مع األزمة  بمهنية عالية، 

عات املغلوطة بشفافية واضحة، ومقاومة االدعاءات الخاطئة بخطاب توعوي يفندها، والتصدي للشائ

ويجلي الحقيقة، ويضع الحقائق بأدلتها في نصابها الصحيح أمام املتلقين،  فالخطاب التوعوي له 

حظوته عند متلقية، فهو يمثل العتبة األولى للتعامل معهم من خالل الرسائل ذات العالقة املوجهة 

بين، لتحقيق مقاصد معينة، تتضمن الحث على االستجابة للسلوكيات اإليجابية من ج
َ
هة ما إلى املخاط

أو التحذير من السلوكيات الخاطئة، وتتركز أولوياته على جذب انتباههم واستثارة اهتمامهم لتحقيق 

 قبولهم واستمالة أذهانهم للقضايا املضمنة في الخطاب.

ه إلى استخدام استراتيجية خطابية يستطيع بوساطتها النفاذ إلى ويعمد املخاِطب لتحقيق أهداف

الجارية -أذهان املخاطبين وكسب قبولهم، كونها: " محصلة لسلسة من عمليات االختيار واتخاذ القرار 

علم بواسطتها خطوات الحل ووسائله لتنفيذ أهداف اتصالية -في العادة عن وعي
ُ
تتبوأ و ، (1)"التي ت

الخطاب في توصيل يستعين بها منجز  كانة مهمة في الخطاب، فهي تحدد الطرائق التياالستراتيجيات م

األسلوبية التي  ويمكن الوقوف على خصوصية اإلستراتيجية الخطابية بفهم االختيارات ،مقاصده

ب(2) خطابهفي بناء  خاِطبيعتمد عليها امل
َ
 .(3) ، فغاية قصد املخاِطب هي إفهام املخاط

يجية التضامنية( من أبرز االستراتيجية الخطابية التي وجهت عناية الباحث اللسانين وتعد )االسترات

ي أهمية اللغة في الخطاب التعاملحين تفطنوا إلى منذ الستينيات من القرن املاض ي، الغربيين 
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بوامل خاِطبإلى تأسيس عالقة متينة بين امل، كونها تهدف (4) التواصلي
َ
، لكسب ثقته وتحقيق (5) خاط

 قبوله.

عليه يناقش هذا البحث )االستراتيجية التضامنية في الخطاب التوعوي الصحي( من خالل مقاربته 

ا، وذلك بتقسيم البحث إلى مبحثين: يتناول األول منهما الخلفية النظرية لالستراتيجية وما  ا ونصيًّ لسانيًّ

لخطاب التوعوي دراسة نصية يتعلق بها من مفاهيم وقضايا ذات عالقة بها، ويختص الثاني بدراسة ا

منهج التحليل الوظيفي الذي ُيحلل لسانية وفق وسائل االستراتيجية التضامنية، وذلك باستخدام 

، فالتحليل الوظيفي للغة الخطاب ُيعنى بربط النظام اللغوي (6)اللغة وفًقا لوظائف عناصرها

شكل ِبنية هذا النظام بالوظائف التي يمكن لهذا النظام أن يؤديها من خالل التراكيب ا
ُ
ملختلفة، التي ت

 . ثم ختم البحث(7)وأساسه، مع النظر إلى أن كل تركيب أو بناء لغوي يمكن أن يؤدي وظيفة مختلفة

ْجملخاتمة ب
ُ
 أبرز نتائجه وتوصياته. ت

 :الخلفية النظرية .املبحث األول:2

 مدخل:1، 2

لى الغير للتعبير عن قصد املرسل ُيعرف الخطاب في مفهومه العام بأنه:" كل منطوق موجه إ

 من اعتبارات السياق، فال خطاب دون انضوائه (8)ولتحقيق هدفه"
ً
، فاملخاِطب ال ينتج خطابه غفال

يسعى املخاِطب في ، لذا (9)تحت سياق معين، كما ال يتجلى الخطاب دون استعمال العالمات املناسبة

سمى استراتيجإتباع خطط إلى أثناء إنجاز خطابه لتحقيق أهدافه 
ُ
 التي، و يةمعينة هي التي يمكن أن ت

كل محاولة للوصول إلى ، و:"(10) ترتبط بظروف إنتاج الخطاب تظهر من خالل أنساق لغوية محددة

عنى االستراتيجية في الدراسات (11)ة"األهداف بواسطة تصرف لغوي تعد من حيث املبدأ استراتيجي
ُ
، وت

ب من جهة أخرى مع اللسانية الوظيفية بالعالقات التفاع
َ
لية بين الخطاب ومنتجه، وبينه وبين املخاط

، كون الخطاب اللغوي (12) مراعاة اإلطار الزمني واملكاني، وكذا السياق االجتماعي املؤثر في هذه العالقات

ا عاًما
ً
جب ربط إستراتيجية الخطاب بالوظيفة األساسية التي تؤديها ، لذا: "ي(13) يتضمن وراءه سياق

 .(14)"ي ذلك الخطاباللغة ف

وتعد االستراتيجية التخاطبية املسلك املناسب الذي يتخذه املخاِطب للتلفظ بخطابه، لتنفيذ 

إرادته، والتعبير عن مقاصده التي تؤدي إلى تحقيق أهدافه، من خالل استعمال العالمات اللغوية وغير 

افر مجموعة من ضتويتحدد نمطها بــــــ، (15) اللغوية، وفًقا ملا يقتضيه سياق التلفظ بعناصره املتنوعة

، وموضوع الخطاب وهدفه وأسلوبه ،وبنيته ،وهدفه ،موضوع الخطاب هي:الوسائط أهمها أربعة 

صنف استراتيجيات الخطاب وفق معايير من أبرزها: املعيار (16) يحددان بنيته وأسلوبه
ُ
. وعليه ت

من العناصر الخطاب، وتعد هذه العالقة  االجتماعي، وُيعنى بطبيعة العالقة التخاطبية بين طرفي

وتؤطر عملية التلفظ  ،تتحكم في االختيارات اللغوية للمتكلمالتي  للسياق، فهياملكونة  همةامل
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الشكل ، أما املعيار اللغوي فُيعنى بداللة ةاإلستراتيجيضوء هذا املعطيات يمكن فهم  فيبالخطاب، و

ويركز معيار هدف الخطاب على ربط النشاط اللغوي  ،خاِطباللغوي على املعنى املقصود لدى امل

ب إال إذا كان لكالمه قصد(17) بالدوافع التي تقف وراءه
َ
، فالخطاب (18)، فاملخاِطب ال يتكلم مع املخاط

القصدية من وراء إنتاج ، أو مقصد، كما أن (19)ا ال يحكمه هدفا عشوائيًّ ال يكون خطابً بين طرفين 

باألغراض ، فالخطاب الذي ينتجه املخاِطب يرتبط (20)التواصلالخطاب عنصر مهم من عناصر 

بواملقاصد التي يريد إيصالها إلى امل
َ
ق بتلك  خاط

ّ
في ظروف سياقية مناسبة تخضع ألحوالهما، وما يتعل

هو الذي يراعي  وفق استراتيجية معينة الناجح الخطاب، و (21)األحوال من معرفة مشتركة وغيرها

 :"املراحل اآلتية

 .السياق الذي يجري فيه التواصل بكل أبعاده املؤثرة إدراك .1

تحديد العالقة بين السياق والعالمة املستعملة ليتم اختيار اإلستراتيجية الخطابية  .2

 .املالئمة

 .(22) "التلفظ بالخطاب .3

 :االستراتيجية التضامنية 2,2

 عالقته مع امل باعتبار  يةخطابال تهالستراتيجي خاِطباختيار امل تحددي
َ
 عاملين هما:  وفق بخاط

ة إلى االنعدام التامقد العالقة السابقة بينهما التي  .1 ، ويسعى املخاِطب تتدرج من الحميميَّ

 إلى تعويضها بحضورها في الخطاب.

لطة،  .2  فالسُّ
َ
فال سلطة ألحٍد  درجةالخطاب، وقد يتساويان في ال يقد يمتلكها أحد طرف

 .(23) القة، أو حينما ال تربطهما أية عمنهما على اآلخر

أحدهما يتعلق بالتوجه إلى الغير، والثاني ولذا فإن الخطاب التواصلي ُيبنى على قصدين:" 

، شريطة بناء عالقة تفاعلية تضامنية تبقي عملية االتصال مستمرة (24)"يتصل بإفهام هذا الغير

مثمرة بين  وواعية، وُيعد: "التضامن في الخطاب نهج ومسلك ِخطابي يقوم على إرساء عالقة تعاون 

 متخاطبين أو أكثر، ويعمل كل طرف منهما على تعميق وزيادة هذا التعاون وإثماره ملصلحة الطرفين"

، وذلك باستخدام:" بنية خطابية قصدية لها حضورها في سياق عملية التفاعل والتواصل بين (25)

 اجتماعية ت
ً
قوى الُعرى الوثيقة بين املتخاطبين، لينظر من خاللها إلى امللفوظات باعتبارها أفعاال

 .(26)املتخاطبين"

التي يحاول  التضامنية يتلخص في أنها االستراتيجية:" الستراتيجيةعليه فإن أشمل مفهوم ل

املرسل أن يجسد بها درجة عالقته باملرسل إليه ونوعها، وأن يعبر عن مدى احترامه لها ورغبته في 

ق بينهما، وإجماال هي محاولة التقرب من املرسل إليه املحافظة عليها أو تطويرها بإزالة معالم الفرو 

املرسل عن يعبر  يسعى طرفا الخطاب إلى التقارب ورفع الفوارق بينهما، ويمكن أن، ففيها: "(27)"وتقريبه
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رب اللغوية التي تق يةتلك العالقة بأدوات لغوية كثيرة، منها على سبيل املثال ال الحصر، األدوات اإلشار 

ويعمد املخاِطب إلى اختيار هذه االستراتيجية:  ،(28) "رب منه، وتجمع األطراف التخاطبيةالبعيد أو تقت

إذا كان بصدد إنشاء أو تقوية العالقة بينه وبين املتلقي، ويسعى املرسل من خالل استخدام هذه "

وأنه يعطيه  االستراتيجية إلى تقوية أواصر القربى بينه وبين املتلقي بأن يعبر عن تقديره للمرسل إليه،

ا من املرسل إليه قيمة محترمة ومكانة الئقة وللعالقة أيضا، فهي إذن محاولة املرسل أن يكون قريبً 

 .(29)"ألغراض معينة

تؤكد رغبة املخاِطب في التضامن  معينة،لغوية  عالماتتتجسد هذه اإلستراتيجية من خالل و 

ب، وتشير إلى أهميته ومكانته، مما يجعله يستامل مع
َ
نتج أن املخاِطب قدم تنازالت عن سلطته التي خاط

يتمتع بها، أما إذا تلفظ املخاِطب بالخطاب وفق ما تقتضيه سلطته فإنه الخطاب استخدم 

املخاِطب وبهدف  ا بقصدمرهونً ها ويظل استعمال إستراتيجية أخرى هي االستراتيجية التوجيهية،

وأن يقلص  ،ن يساوي بين درجات أطرافهشأن الخطاب بهذه االستراتيجية أ، فمن: "(30) الخطاب

وتنتفي به عوامل التشتت حتى تصبح العالقة  ،املسافات ويقلل الدرجات مما يضيق معه إطار الفرقة

كانت العالقة بسيطة أو غير موجودة بين طرفي  متى ماو ، (31) ه"في نهاية الخطاب أفضل منها في بدايت

في هذا الخطاب هو تأسيس العالقات مع خاِطب دور امليسعى إلى تأسيسها، ف خاِطبالخطاب، فإن امل

 .(32)عليهاآلخرين والسعي الجاد للمحافظة 

وجيه أو  ة:" ال ُيخاطب املرسل إليه بمنطق التَّ ضامنيَّ كما أن املخاِطب في االستراتيجية التَّ

أثير فيه أ واصل العمودي )التراتبي(، بل يحرص على االقتراب منه بأدب بقصد التَّ كثر، خصوًصا إذا التَّ

 ، (33)علم أنَّ القضية موضوع الحوار ليست عقلية محضة، بل يتداخل فيها ما هو عاطفي بما هو عقلي"

 عناصر االستراتيجية التضامنية: 2,3

تسهم عدد من العناصر االجتماعية منفردة أو مجتمعة في اختيار املخاِطب لالستراتيجية 

 التضامنية في خطابه، ومنها:

 ابه واالختالف االجتماعي.مدى التش .1

 مدى تكرار االتصال. .2

 مدى امتداد املعرفة الشخصية. .3

 درجة التآلف، أو كمية معرفة طرفي الخطاب لكل منهم. .4

 مدى الشعور بتطابق املزاج أو الهدف أو التفكير. .5

 األثر اإليجابي أو السلبي. .6

العناصر هي ِقوام وتجتمع كل العناصر في إطار واحد هو إطار العالقة التخاطبية، وهذه 

تأسيس الخطاب، حتى ولو كان هدفه ينحصر في إبالغ الرسالة، فإن املخاِطب يتلفظ بخطابه بعد أن 
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يضع نفسه مكان اآلخر، ويضع اآلخر مكان نفسه، حتى يبني تصوره الكامل لخطابه من حيث اختيار 

ب وتأصيلها واملحافظة االستراتيجية املناسبة للسياق في إنتاجه، وفي تأسيس العالقة مع املخ
َ
اط

 .(34)عليها

 

 مبادئ االستراتيجية التضامنية: 4، 2

 ترتكز االستراتيجية التضامنية على عدد من املبادئ التي توصف بها، ومنها:

مبدأ املصلحة املشتركة: وهو مبدأ أساس ينطلق منه املخاطب، ويكون بالتركيز على ما يحقق  .1

 هن، وتعميق العالقة وتوسيع نطاقها.صالح الطرفين، وتطوير التعاون الرا

 منهما  .2
ً
ب بأن كال

َ
مكمال لآلخر في كل مبدأ التكامل واالنسجام: ويكون بإشعار املخاِطب املخاط

 ش يء،

 مبدأ التساوي والتكافؤ أو الدونية وعدم االستعالء:  .3
ً
ا من هذا يؤسس املخاطب تفاعله انطالق

 بصفته املفهوم في الحوار 
ً
ا وهو ا مهًم عملية التواصل؛ وذلك يوضح جانبً  ا فيأيضً  امهًم  مبدأ

 السعي إلى انتفاء وإلغاء محدد السلطة فيها. 

ب ب على تثبيت قرائن التشابه والترابط التي تجمعهيعمل املخاِط مبدأ التشابه والتماثل:  .4
َ
 باملخاط

(35). 

 مسوغات االستراتيجية التضامنية: 5، 2

التضامنية ملسوغات عدة تختلف باختالف القصد يستخدم املخاِطب في خطابه االستراتيجية 

 من إنشاء الخطاب وفق هذه االستراتيجية، غير أن أبرز املسوغات تتمثل في:

، من خالل تقوية أواصر القربى بينهما، وذلك بأن (36) تأسيس العالقة بين طرفي الخطاب .1

ب، وأنه ينزله املكانة الالئقة به، و 
َ
يمنحه القيمة التي يعبر املخاِطب عن تقديره للمخاط

 .(37) يستحقها

التركيز على حسن التعامل مع صاحب السلطة، بطريقة تحقق األهداف وتنقل املقاصد،  .2

 وتؤسس العالقات وتحافظ عليها.

ب. .3
َ
 تحسين صورة املخاِطب أمام املخاطبين باستخدام الصيغ التي تقربه من املخاط

تقليص الدور عل الخطابي، وذلك بتفعيل التضامن في حياة الناس بما ينعكس على التفا .4

لطوي الذي يمارسه امل  .في خطابه خاِطبالسُّ

وتستخدم في املجال التعليمي حين يتصف الخطاب التعليمي بالتضامن والتأدب والتخلق  .5

 مع املتعلم، مما ييسر له الفهم واكتساب املعارف، ويبعث لديه الرغبة في التعلم واملعرفة.
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س ي حين يسعى املخاِطب إلى كسب والء اآلخرين من خالل وتستخدم في املجال السيا .6

 تقليص املسافات بينه وبينهم لضمان استجابتهم وتحقيق قبولهم.

عد العالقة بين طرفي الخطاب ومهما يكن من أمر فإن 
ُ
للسياق، مة املكونة همن العناصر املت

، وتعين في استخدام طابوتؤطر عملية التلفظ بالخ ،تتحكم في االختيارات اللغوية للمتكلم فهي

ب، وتستثمر ذلك في 
َ
استراتيجية خطابية تناسب السياق التواصلي، وتقرب بين املخاِطب واملخاط

 .(38) املحافظة على العالقة لتحقيق املقاصد من العملية التواصلية

 املبحث الثاني: الدراسة التطبيقية:. 3

  مدونة البحث: 1، 3

توعوي الصحي الصادر من وزارة الصحة في اململكة العربية تتمثل مدونة البحث في الخطاب ال

ا ُضمنت في تغريدات 2021السعودية، لشهر ديسمبر للعام  م، ويتكون من أربعة عشر خطاًب توعويًّ

 @[.SaudiMOHاملعرف ]( وفق Twitter منشورة في منصة التواصل االجتماعي )تويتر،

 

و  وسائل 2، 3
َ
غ

ُّ
ة في الخطاب التوعوي الصحي:االستراتيجية التضامنية الل  يَّ

يرتبط تحليل الخطاب بدراسة الجوانب االستراتيجية للخطاب، ودراسة بناء الخطاب من 

خالل دراسة االختيارات اللغوية ودورها في إنشاء الخطاب، وهي التي تجعل الخطاب مؤثًرا في املتلقين، 

ذا فإن القصد والخيار االستراتيجي من خالل إقناعهم بقضايا مقصودة، أو حثهم على فعل معين، ل

، لذا ال يمكن للخطاب أن (39) غالًبا ما يكونان موضع اهتمام لكيفية تشكل الخطــاب وكيفية تفسيره

، عليه فإن أبرز الوسائل (40) يتجسد إال بوسائل لغوية تدل على استراتيجية الخطاب املستخدمة

 وي الصحي تنقسم إلى قسمين:اللغوية لالستراتيجية التضامنية في الخطاب التوع

 األدوات اللغوية: وهي املوجودة في املعجم اللغوي. -أ

، وتوضيحها (41) اآلليات اللغوية: وهي شكل الخطاب الذي يختاره املخاِطب لينتج خطابه -ب

 كاآلتي:

 

 األدوات اللغوية، ومنها: -أ

 الفاظ املعجم التضامني: 1-أ

ة األصل في املستوى املعجمي، لتتسامى درجات املعنى ُيعدُّ معنى الكلمة املركزي هو الدرج

، ولذا فإن اختيار االستراتيجية التضامنية هو اختيار لحقل داللي من حقول (42) باستعمال كلمات أخرى 

، (43) املعجم، يضم كل األلفاظ التي تنتمي إلى داللة معينة ويمكن أن تخدم االستراتيجية املستخدمة

البنية اللغوية في بناء اآللية الخطابية وتشكيلها من خالل عمله على توثيق وقد أسهم هذا النمط من 
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ا نيابة (44) أواصر املودة والتضامن بين أطراف الخطاب اللغوي 
ً
، واملخاِطب قد يختار من املعجم ألفاظ

ا في خطابه للداللة على التضامن  عن الفاظ أخرى تنتمي إلى حقلها الداللي، فيجعلها مؤشًرا لغويًّ

ب
َ
ألننا ، ومن نماذج األلفاظ التضامنية في الخطاب التوعوي الصحي النص:" (45) والتقرب من املخاط

مهما ، والنص:"(46)"#حافظ_على_مستواك وبادر بأخذ الجرعة التنشيطية نحرص على صحتك

فردات وتشابهت املعاني تظل صحتكم أولوية وخدمتكم مسؤولية
ُ
 ، وبالنظر إلى الخلفية (47)"تعددت امل

املحيطة بالخطاب التوعوي  ُيلحظ أن املخاِطب يعي أن من أولوياته بناء ثقافة صحية، وصناعة وعي 

ب، ويكسب قبوله في عالم معلوماتي متدفق باألخبار املتضاربة، 
َ
مجتمعي يستجلب عناية املخاط

اق تضامني واملعلومات املتناقضة، والشائعات املغرضة وذلك باستخدام ألفاظ ذات تأثير ممتد في سي

ب في لفظتي: )نحرص، تظل( وما 
َ
واضح السياق والداللة، فالخطاب السابق ُيظهر تضامًنا مع املخاط

بعدهما، فاملخاِطب في التركيب اللغوي للنص يتخلى عن سلطته التراتبية إلى إبراز عاطفته الصادقة 

ب، وإظهار دواعي االحترام له، والحرص على سالمته، 
َ
ق مقاصده تجنب األساليب ولتحقيتجاه املخاط

التلقينية التوجيهية املباشرة إلى توظيف ألفاظ )صحتك، خدمتكم( لتبرهن على حرص املخاِطب على 

ب، وترسيخ مبدأ ان العناية بصحة املجتمع هي أولوية 
َ
تغيير القناعات الخاطئة التي لدى املخاط

 للوزارة.

اء الذي يضاعف من مسؤولية ومن ألفاظ املعجم التضامني ما يدل على الشكر والثن

 في تحقيق مقاصد الخطاب، ومثاله النص: " 
ً
ا فاعال

ً
ب، ليكون طرف

َ
التزامك بلبس الكمامة دليل املخاط

، (48)"حافظ على االحترازات الوقائية لتحمي نفسك وغيرك من اإلصابة بإذن هللا .وعيك ومسؤوليتك

ب ُيدرك داللة املصدر )التزامك( املتضمنة مع
َ
نى االمتنان والشكر بداللة ألفاظ الثناء املوصوف فاملخاط

ا رئيًسا في 
ً
بها )وعي، مسؤولية، تحمي( الدالة على التزامه بمسؤولياته األخالقية واالجتماعية كونه شريك

حماية املجتمع، مما يؤكد تضامن أطراف الخطاب التوعوي وتفاعلهم في قبول مضامين الخطاب، 

 وتحييد مهددات صحة املجتمع.

 

 اإلشاريات الشخصية )الضمائر(: 2-أ

وظف ضمن وسائل بناء األرضيات املشتركة بين أطراف 
ُ
عد من املكونات اللغوية التي ت

ُ
وت

صنف اإلشاريات في اللغة حسب معايير منها: العدد، والجنس، وُبعد املرجع عن (49) الخطاب
ُ
، وت

وائد كثيرة، منها: تأسيس العالقة املخاِطب أو قربه، والستخدامها في االستراتيجية التضامنية ف

عد من أبرز الوسائل (50) االجتماعية، واإلسهام في تطويرها والحفاظ عليها
ُ
، ومن أنواعها الضمائر التي ت

التي تجسد االستراتيجية التضامنية، ألنها تحمل معنين هما: معنى ظاهر للحظة، ومعنى ُيكتشف من 

اإلشارية التضامنية ضمير املخاطب )أنت( الذي ُيستخدم في ، ومن الدالالت (51) خالل السياق املخاطب
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ب ويعلي من شأنه، 
َ
سياق تأسيس عالقة تشاركية ذات هدف مشترك، يتودد فيها املخاِطب للمخاط

اختر الجانب الصحيح، استكمل تحصينك، واحِم ومثاله في الخطاب التوعوي الصحي النموذج: "

نجاح الخطاب التوعوي في النفاذ إلى متلقيه مرهون ، ومما ال شك فيه أن (52)"نفسك ومجتمعك

بوضوح أهدافه، وموثوقية مضامينه، وعليه يعمد املخاِطب إلى وضع الخيارات منوطة بغاياتها أمام 

بنى نتائج كل مرحلة على املرحلة السابقة، ففي النموذج ُيلحظ أن 
ُ
ب وفق تسلسل منطقي ت

َ
املخاط

ال التحصين الذي يؤدي بدوره إلى حماية النفس واملجتمع، اختيار الجانب الصحيح يتطلب استكم

وقد أسهم ضمير املخاطب املقدر )أنت( املكرر في األفعال )اختر، استكمل، احم( في امتداد الصلة 

التشاركية بين أطراف الخطاب، وتوجيه انتباهه بأنه املعني بالخطاب، مما ينمي مؤشرات الوعي الصحي 

قيام بمسؤوليته وواجبه لتحقيق نتيجة ختامية تتلخص في )الحد من مهددات لديه، ويعزز دافعيته لل

 الصحة(.

عدي أحًدا وأنت ال تعلم.أما في النموذج:" 
ُ
التزم بلبس ..حتى ال تصاب بالعدوى أو ت

ب ملقدمات الخطاب، فبعض القضايا (53)"الكمامة
َ
، فقد قدم املخاِطب النتيجة الستثارة ذهن املخاط

ب ذات األهمية ال
َ
كبرى تفرض على املخاِطب اختيار األلفاظ منوطة بغاياتها التواصلية، وليبقى املخاط

ب إلى 
َ
في اتصال تفاعلي مع املخاِطب يتأسس الخطاب التوعوي على تقديم النتيجة لتشويق املخاط

األمر املتعلق بها، كما أن استخدام الضمير )وأنت ال تعلم( خرج من دائرة االستعمال اللغوي عن 

تصنيفه اللغوي األصلي لتحقيق مقاصد خطابية نبيلة، تتمثل في التضامن والتعاون وإزالة الفوارق بين 

ب ملقاصد معينة تحمل معنى االعتذار املسبق، كما يتقارب فيها (54) املتخاطبين
َ
، كونها تركز على املخاط

 ى سالمة املجتمع.أطراف الخطاب ويتآزرون لتحقيق النتيجة الختامية املتمثلة في الحفاظ عل

 من ضمير آخر، كأن يعدل عن 
ً
وقد يستعيض املخاِطب في سياقة اللغوي بضمير بدال

استخدام الضمير املنفصل إلى استخدام الضمير املتصل، فتتجاوز وظيفته الداللة النحوية إلى 

د ظهور أي لسالمتك وسالمتهم، عن"، ومثاله النموذج: (55) االستعمال التداولي للداللة على التضامن

 حول الخطر الذي يحيط . والنموذج: "(56)"أعراض تنفسية التزم بالعزل املنزلي
ً
تتزايد املخاوف عامليا

فمن  .(57)"وتعزز من نجاح مستقبلهم -بإذن هللا-باألطفال من فيروس كورونا، اللقاحات تحافظ عليهم 

ب تختل
َ
ف باختالف الخطاب، مسلمات الخطاب التوعوي الصحي أن ُيحدث ردة فعل لدى املخاط

كتبني سلوكيات صحيحة، أو االهتداء إلى حقائق صحيحة، أو بناء وعي صحي ناجح، وتسهم 

االستراتيجية التضامنية في تحقيق هذه املكاسب من خالل وضوح وحدة هدف الخطاب، واستخدام 

ب، وتأسيس عالقة احتر 
َ
ام تضامنية معه، الصيغة اإلخبارية التي تتحاش ى املواجهة املباشرة مع املخاط

والتودد إليه لضمان استجابته، وفي النموذجين ُيلحظ أن الضمائر )كاف الخطاب / املفرد، وهاء 

الغيبة/ الجمع( في األلفاظ )سالمتك، سالمتهم، عليهم، مستقبلهم( هي عوض عن ضمائر منفصلة 
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ب، وقد استغنى املخاِطب 
َ
عنها إلذابة الفوارق )أنت، هم( يستدعي استخدامها املواجهة مع املخاط

ب وتأكيد العناية به، وتجسيد التضامن معه في القضايا املشتركة، لتغيير 
َ
بينهما، وإثارة انتباه املخاط

 قناعاته، وكسب ثقته باملضامين املستهدفة.

 

 

 

 

 اآلليات اللغوية، ومنها: -ب

 املكاشفة: 1-ب

ن ملضامينه ألسباب مختلفة، من العقبات أمام الخطاب التوعوي تفاوت درجة استجابة املتلقي 

 على القرب من 
ً
ا، أو دليال ولذا يلجأ املخاِطب في خطابه إلى نهج املكاشفة بصفتها عنصًرا تضامنيًّ

ـب وكشف بعض الحقائق دليل على التضامن والثقة 
َ
ب، ألّن استعمال الصراحة مـع املخاط

َ
، (58)املخاط

حرصك على أخذ جرعات اللقاح وقاية "ية: ونماذج ذلك في الخطاب التوعوي الصحي النصوص اآلت

عدي أحًدا وأنت " و: .(59)"من مضاعفات الفيروس وتعزيز ملناعتك بإذن هللا
ُ
حتى ال تصاب بالعدوى أو ت

 حول الخطر الذي يحيط باألطفال من "و: .(60)"التزم بلبس الكمامة..ال تعلم.
ً
تتزايد املخاوف عامليا

فمن مظاهر  .(61)"وتعزز من نجاح مستقبلهم -بإذن هللا- فيروس كورونا، اللقاحات تحافظ عليهم

الخطاب التضامني استثماره للسياق املحيط بالحدث اللغوي، لتحديد أسلوب االتصال اللغوي 

ا بمقاصد 
ً
 في الحدث التواصلي، وعاملـــ

ً
ب فاعال

َ
الفاعل، واملحافظة على استمراريته بجعل املخاط

عالقات ناجحة، واتصال فعال ينجز مضامين الخطاب، ويحقق الخطاب، لتسهم تلك املعطيات في بناء 

ب تتمثل في 
َ
مقاصد نتيجته الختامية، والخطابات السابقة تتضمن عدًدا من املكاشفات للمخاط

التصدي لألخبار الكاذبة، والدعايات املضللة ذات العالقة بالقضية الكبرى )الحد من مهددات الوباء(، 

ب، فأسلوب املكاشفة في النماذج السابقة يعتمد املصداقية، والتي قد تحدث ردة فعل لدى 
َ
املخاط

ويثبت الحقائق في أن : )اللقاح وقاية، تعزيز للمناعة، الكمامة مانعة من نقل العدوى، الخطر محيط 

باألطفال، اللقاحات تحفظ األطفال، تعزز النجاح، مستقبل األطفال مسؤولية(، وهي مكاشفات 

ف في الحكم على األشياء، وتجلي الوعي في عدم االنسياق وراء املعلومات تستدعي إبعاد العواط

ب ويتشارك معه 
َ
املغلوطة، كما أن الخطاب التضامني يفصح عن مشاعر املخاِطب تجاه املخاط

ا، ويبعث في نفسه التفاؤل بتجاوز األزمة، واستشراف املستقبل، إضافة إلى أن  الهاجس املؤرق عامليًّ

الصريحة ملعانيها املباشرة أسهم في وضوح داللتها بال غموض أو سطحية، وذلك مدعاة حمولة االلفاظ 
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ب، وأن يكون تأثير الخطاب التضامني أشمل وأوسع
َ
، وأن تكون االستجابة له إلى النفاذ إلى ذهن املخاط

 أسرع وأفضل.

 

ب: 2-ب
َ
 ذكر خصائص املخاط

ب واستجابته، ولذا يلجأ إن أهم مقصد يتغياه املخاِطب في خطابه هو حصوله عل 
َ
ى قبول املخاط

املخاِطب إلى استخدام أساليب تتحقق بها مقاصده، ويعد أسلوب التعريض ببعض خصائص 

ب التي يجسد 
َ
ب من أنواع آلية املصانعة اللغوية، فحين يذكر املخاِطب بعض خصائص املخاط

َ
املخاط

 لغويًّ (62) بها معرفته وقربه منه
ً
، ومن نماذج ذلك في الخطاب التوعي ، فإنه يؤسس بذلك اتصاال

ً
ا فاعال

حافظ على االحترازات  .التزامك بلبس الكمامة دليل وعيك ومسؤوليتكالصحي النماذج اآلتية: و:" 

حرصك على أخذ جرعات اللقاح وقاية . و:"(63)"الوقائية لتحمي نفسك وغيرك من اإلصابة بإذن هللا

. مما ال شك فيه أن طبيعة العالقة بين أطراف (64)"هللامن مضاعفات الفيروس وتعزيز ملناعتك بإذن 

ب، 
َ
علي من شأن املخاط

ُ
التواصل اللغوي تتطلب تحديد دوافع الخطاب وتوظيفها في سياقات كالمية ت

وتوجه عنايته للحقائق للقبول بها والتسليم بمضمونها، وفي النماذج السابقة ُيلحظ أن األلفاظ 

شعر 
ُ
ب بمكانته بعناية بالغة دون افتعال أو مبالغة وذلك  )وعيك، مسؤوليتك، حرصك( ت

َ
املخاط

بتضمينها بعض خصائصه، مما يسهم في إحداث األثر النفس ي لديه فيميل إلى الفكرة، وينصاع إلى 

التوجيه، فلن تتحقق السالمة املجتمعية إال بوجود مواطن واٍع ومسؤول وحريص، وهي واجبات 

 كد إزاحة الفوارق بينهما لتحقيق نتيجة ختامية.يشترك فيها أطراف الخطاب مما يؤ 

 

 الخطاب غير املباشر: 3-ب

من أهم عوامل نجاح الخطاب التوعوي هو إيجازه وقصره على املضمون والحاجة، واختيار  

األلفاظ املؤدية ملعانيه، فالخطاب التضامني تنصب عنايته على مضامين الخطاب، وهي آلية تضامنية 

ب أو إكراهه على فعل الش يء تنفيذ املطالب، ويتحقق ذلك تتمثل في عدم اإللح
َ
اح على املخاط

باستخدام الخطاب الذي يحتفظ بمسافة كافية بين طرفيه، وذلك باالبتعاد عن استعمال الخطاب 

رغم ، ومن نماذج ذلك في الخطاب التوعوي الصحي النماذج اآلتية: "(65) الذي يدل على الطلب مباشرة

بهرك
ُ
اختر الجانب الصحيح، استكمل تحصينك واحِم . و:"(66) !"نتائجها.. فال تنَس لبسها بساطتها، ست

أخذ اللقاحات واستكمال التحصين بها، وتعزيز فعاليتها بالجرعة املنشطة، . و:" (67)"نفسك ومجتمعك

 . يسعى الخطاب التضامني إلى جمع املعاني املشتركة لتتعاضد(68)"أفضل وسيلة للتعامل مع املتحورات

ب ليتمكن من اإلحاطة باملوضوع واستيعاب حقيقته، واستحضار 
َ
في استجالء الحقيقة في ذهن املخاط

نتيجته ليصل إلى املقصد بنفسه، والنماذج السابقة تضمنت توجيهات غير مباشرة تتمثل في: )نتائج 
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ي لبس الكمامة، استكمال التحصين خيار صحيح، الجرعة املنشطة أفضل وسيلة للوقاية(، وه

ب، وتقرر أن هذه األمور من مسلمات حماية 
َ
سياقات توضح الفكرة، وتبين الغرض، وتشوق املخاط

املجتمع، فالتذكير بها وفق ما يقتضيه سياق الخطاب توجيهات غير مباشرة لها غاية واضحة ومطلب 

ب محور الحدث 
َ
محدد )حماية املجتمع(، كما أن الصيغة الخبرية في النصوص تجعل املخاط

تواصلي، وتؤكد الرغبة في التقرب منه واستبقاء مودته، وجذبه إلى القضية األساس لإليحاء بدوره ال

 الفاعل وأهمية استجابته في تحقيق مضامين الخطاب.

عليه يمكن القول إن الوسائل اللغوية لالستراتيجية التضامنية املستخدمة في الخطاب 

 التوعوي الصحي أسهمت في:

 ة ناجحة تزيل الفوارق الطبقية بين أطراف الخطاب.تأسيس عملية تواصلي .1

 املشاركة الفاعلة في القضايا التوعوية بأسلوب ُيبقي أطراف الخطاب في قلب القضية. .2

 بناء خطاب تضامني أعمق أثًرا وأكثر إقناًعا لوضوح مقاصده ودالالته ومضامينه. .3

ة، ويحقق مكاسب تقديم القضايا التوعوية بأسلوب يعزز الثقة، ويستثير الدافعي .4

 صحية.

 توظيف املسائل الصحية في سياقات أسلوبية تضامنية تؤدي إلى نتائج حقيقة مؤكدة.  .5

 

 مبادئ االستراتيجية التضامنية في الخطاب التوعوي الصحي: 3، 3

سبقت اإلشارة إلى أن االستراتيجية التضامنية تركز على عدد من املبادئ التي يتأسس بها 

العالقة بين أطراف العملية التواصلية، وتلغي الفوارق الطبقية  هي مبادئ تحكمالخطاب التضامني، و 

ب، وُيبنى على أساس تقاسم املصالح 
َ
بينها، فالخطاب التضامني ذو تأثير واسع، يمس مشاعر املخاط

معه، لتحقيق مكاسب مشتركة، كما أن نجاحه في تحقيق مقاصده مرهون بتنوع مضامينه، وتعدد 

تخدام الخطاب التضامني في الخطاب التوعوي الصحي له األثر في استمالة املخاطبين إلى أساليبه، فاس

ا ينبع من وجدان املخاِطب، ويعبر عن عاطفة 
ً
فحوى الخطاب، وتوجيه انتباههم، كونه خطاًبا صادق

ب، كم
َ
ا صادقة، وقد أسهم تنوع عرض القضايا في سياقات لغوية متنوعة  في إحداث األثر لدى املخاط

ب للوصول إلى الغايات املقصودة. عليه 
َ
أن وضوح األفكار يؤكد حرص املخاِطب في االقتراب من املخاط

 فإن أبرز مبادئ االستراتيجية التضامنية في الخطاب التوعوي الصحي تمثلت في:

مبدأ املصلحة املشتركة: وهو مبدأ أساس ينطلق منه املخاطب، ويكون بالتركيز على ما  .1

. (69) طرفين، وتطوير التعاون الراهن، وتعميق العالقة وتوسيع نطاقهايحقق صالح ال

عدي " ونماذج هذا املبدأ في الخطاب التوعوي الصحي هي: 
ُ
حتى ال تصاب بالعدوى أو ت
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لسالمتك وسالمتهم، عند ظهور أي . و:"(70)"التزم بلبس الكمامة..أحًدا وأنت ال تعلم.

االحترازات أصبحت من العادات، تأكد من . و:" (71)"أعراض تنفسية التزم بالعزل املنزلي

 .(72)"تطبيقها دائًما؛ للحفاظ على سالمتك وسالمة اآلخرين بإذن هللا

وبالنظر إلى مضامين النماذج يلحظ أنها تتضمن موجهات تنتهي إلى نتيجة ختامية واحدة 

دوى، السالمة، يتشارك فيها أطراف العملية التواصلية، وتحقق مصالح مشتركة، فمصطلحات )الع

أعراض، العزل، احترازات( تتضمن الداللة على أن غاية املخاِطب هو تقرير حقائق علمية بعيًدا عن 

ب إلى التصدي ألخطار الجائحة الجسيمة بتطبيق احترازات 
َ
الدوافع الشخصية، وتوجيه املخاط

 آلتية:السالمة الشخصية حماية للنفس واملجتمع، ويتأكد هذا املبدأ في املحددات ا

 تقاسم املصالح بين الطرفين، فالتقيد باإلجراءات االحترازية سالمة للفرد واملجتمع. -أ

ب. -ب
َ
 أن التصدي ألضرار هذه الجائحة يتطلب التعاون بين املخاِطب واملخاط

 أن االستثمار في صحة اإلنسان هو غاية املخاِطب الكبرى، مما يستلزم التعاون معه. -ج

 امني يؤكد أن املقاصد تشاركية والنفع عام للجميع.ذكر الغايات في الخطاب التض -د

ب بأن كال منهما مكمال لآلخر في  .2
َ
مبدأ التكامل واالنسجام: ويكون بإشعار املخاِطب املخاط

ألننا نحرص على " . ومن نماذجه في الخطاب التوعوي الصحي النماذج:(73) كل ش يء

مهما تعددت . و:"(74)"#حافظ_على_مستواك وبادر بأخذ الجرعة التنشيطية صحتك

فردات وتشابهت املعاني تظل صحتكم أولوية وخدمتكم مسؤولية
ُ
اختر الجانب . و:"(75)"امل

 .(76)"الصحيح، استكمل تحصينك واحِم نفسك ومجتمعك

من خالل مضامين النماذج يتضح أن املخاِطب يسعى إلى بناء خطاب توعوي تضامني فاعٍل 

ب واال
َ
نسجام معه في سياق تواصلي مشترك، يقوم على االحترام، يترسم مالمحه بالقرب من املخاط

ومراعاة األحوال املحيطة بالسياق، فمصطلحات )نحرص، صحتك، مستواك، صحتكم، أولوي، 

خدمتكم، مسؤولية، الجناب الصحيح، احم نفسك(، تؤسس عالقة تودد يرغب املخاِطب من خاللها 

سياق وراء األخبار الزائفة واملغلوطة، فمقاصد في تجاوز الحاجز النفس ي عند املخاِطب لعدم االن

الخطاب تحكمها املصلحة املتبادلة، والذات العاطفية، وتستلزم تكامل األدوار بين طرفي االتصال، 

 ويتأكد هذا املبدأ في املحددات اآلتية:

وضوح السياقات ومضامينها ومقاصدها في الخطاب التضامني يؤكد االنسجام بين أطراف  -أ

 التواصلية.العملية 

ب والتأثير في  -ب
َ
تبني املخاِطب أسلوب تضمين النتيجة في خطابه يؤكد انسجامه مع املخاط

 مشاعره.
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الظاهرة تضفي مصداقية الخطاب التضامني بأن تحقيق الغاية  بمقاصد الخطاباإليقان  -ج

 الكبرى هو عملية تكاملية بين الطرفين.

ب ركن أساس في الخطاب و  -د
َ
مقاصده كفيل بخلق الدافعية لديه التأكيد على أن املخاط

 للتضامن مع توجيهات املخاِطب.

ا من  .3
ً
مبدأ التساوي والتكافؤ أو الدونية وعدم االستعالء: يؤسس املخاطب تفاعله انطالق

هذا املفهوم في الحوار كمبدأ مهم أيضا في عملية التواصل؛ وذلك يوضح جانبا مهما وهو 

. ومن نماذجه في الخطاب التوعوي الصحي (77) فيها السعي إلى انتفاء وإلغاء محدد السلطة

حافظ على االحترازات  .التزامك بلبس الكمامة دليل وعيك ومسؤوليتك" النماذج اآلتية:

حرصك على أخذ جرعات . و:"(78)"الوقائية لتحمي نفسك وغيرك من اإلصابة بإذن هللا

مهما طال الطريق . و:"(79)"اللقاح وقاية من مضاعفات الفيروس وتعزيز ملناعتك بإذن هللا

 .(80)#حافظ_على_مستواك الجرعة التنشيطية تحافظ على مستوى مناعتك"

ب، 
َ
باستعراض هذه املضامين يظهر حرص املخاِطب على تقرير املساواة والود بينه وبين املخاط

لتقيد بها، بل فهو لم يعتمد على سلطته كونه املعني بتقرير األوامر والتوجيهات التي يجب االمتثال لها وا

استدعى الخطاب الذي يؤكد التكافؤ بين طرفيه رغبة في توثيق العالقة وتقويتها ملعطيات معينة، 

فاملصطلحات )وعي، مسؤولية، نفسك، غيرك، حرصك، مناعتك، مستواك، حافظ، تحافظ، 

، وتظهر عناية مناعتك( في سياقاتها اإلخبارية تشير إلى العالقات االجتماعية  املتعلقة بطرفي الخطاب

ب وتضامنه معه، ويتأكد هذا املبدأ في املحددات اآلتية:
َ
 املخاِطب باملخاط

حرص املخاِطب في بناء خطابه التضامني على خلق عالقة احترام وتودد مع  -أ

ب.
َ
 املخاط

ب دون إغفال ملضمون الخطاب. -ب
َ
 تأكيد الخطاب التضامني على مراعاة أحوال املخاط

ب النفسية، واالعتماد على تقرير البعد عن التوجيه املباش -ج
َ
ر مراعاة لظروف املخاط

 النتائج لتكون الحقائق واضحة أمامه.

ب لبناء  -د
َ
اعتماد املخاِطب في خطابه على تأكيد مبدأ الحرص التام على صحة املخاط

 الثقة واالطمئنان واالرتياح لديه.

والترابط التي تجمعه  مبدأ التشابه والتماثل: يعمل املخاِطب على تثبيت قرائن التشابه .4

ب
َ
تتراكم مهامك، " . ومن نماذجه في الخطاب التوعوي الصحي النماذج اآلتية:(81) باملخاط

وتتعطل أعمالك، بسبب #االنفلونزا_املوسمية، احصل على التطعيم من املراكز 

 حول الخطر الذي يحيط . و:"(82)"الصحية، لتجاوز هذه اللحظات
ً
تتزايد املخاوف عامليا
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وتعزز من نجاح  -بإذن هللا-ال من فيروس كورونا، اللقاحات تحافظ عليهم باألطف

أخذ اللقاحات واستكمال التحصين بها، وتعزيز فعاليتها بالجرعة . و:" (83)"مستقبلهم

 .(84)"املنشطة، أفضل وسيلة للتعامل مع املتحورات

ب من خالل النماذج السابقة يتجلى أن املخاِطب تخلى عن سلطته التوجيهية 
َ
ليترك للمخاط

حرية االختيار، فلم يسلك في خطاب أسلوب الطلب واألمر والتوجيه والتهديد، بل اعتمد أسلوب 

الصيغة اإلخبارية اإليجابية التي تؤكد التشابه بين طرفي الخطاب، وتلغي املسافة االجتماعية بينهما، 

ب في محور العملية التخا
َ
عرض باألثر والنتيجة لتضع املخاط

ُ
طبية، فاملصطلحات )تتراكم مهامك، كما ت

تتعطل أعمالك، تجاوز هذه اللحظات، تتزايد املخاوف، أفضل وسيلة( في سياقتها تؤكد عاطفة 

ب التي تفصح عن تضامنه معه والحرص على حصول قبوله واقتناعه، ويتأكد 
َ
املخاِطب تجاه املخاط

 هذا املبدأ في املحددات اآلتية:

ب حرص املخاِطب في بناء خطا -أ
َ
به التضامني على تقليص الفجوة بينه وبين املخاط

 حقائق غير موثوق بصحتها.بسبب ما تعرض له من 

استثمار الخطاب التضامني في سياقه التأكيد على النتيجة الستجالب قناعة  -ب

ب واستجابته.
َ
 املخاط

ب في نفس املخاِطب من خالل السياق الضمني ) -ج
َ
)تتراكم مهامك، تأكيد مكانة املخاط

 (.عطل أعمالك، تجاوز هذه اللحظاتتت

استحضار املخاِطب لألسلوب الخبري لتحقيق الجانب التضامني الذي قد يتجاوز  -د

 التقارب إلى تحقيق املقاصد.

 ختاًما:

إن املبادئ التخاطبية هي التي تهدف إلى كيفية إنجاز فعل تخاطبي ناجح سواء على مستوى 

، ويظهر (85) العالقات الناجحة من خالل هذا الخطاب تبليغ مضامين الخطاب، أو على مستوى بناء

ب، وبناء عالقة تضامنية معه يتقارب فيها معه 
َ
ذلك في قدرة املخاِطب على النفاذ إلى ذهن املخاط

ويحافظ عليها، وذلك باستخدامه األساليب اللغوية املعينة التي تربط األسباب بمسبباتها، والنتائج 

 
َ
ب صعوبة في فهمها، وإدراك املقصود منها، مما يزيد في قوة التأثير، ويدعم بمقدماتها، فال يجد املخاط

 القوة اإلقناعية التي تسترعي انتباهه، وتحقق فناعته لتحقيق مضامين الخطاب ومقاصده.

 

  خاتمة البحث ونتائجه وتوصياته:. 4
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ة حضورها الفاعل في   ضامنيَّ الخطاب التوعوي في نهاية هذا البحث يتضح أن لالستراتيجية التَّ

الصحي، فقد استثمر املخاِطب وسائلها وآلياتها اللغوية في بناء خطابه التوعوي، وفي تقليص املسافة 

ب، وبناء عالقة تضامنية قوامها االحترام املتبادل، وعمادها املسؤولية املشتركة، 
َ
بينه وبين املخاط

 من نتائج يتلخص في:وأساسها وحدة الهدف واملقصد، وكان أبرز ما خرج به البحث 

توافر االستراتيجية التضامنية في الخطاب التوعوي الصحي مما كان له األثر في تحقيق  .1

 مقاصد الخطاب

 استثمار املخاِطب لوسائل االستراتيجية التضامنية وآلياتها في بناء خطاب تواصلي فاعل. .2

ي جمع عناصرها حشد القضايا الكبرى في سياقات تضامنية موجزة يؤكد رغبة املخاِطب ف .3

ب.
َ
 املتباعدة في قالب يقتع به املخاط

استدعاء املخاِطب في خطابه التضامني للكثير من الـُمعينات اإلقناعية يؤكد رغبته في وضوح  .4

ب لحصول قبوله وقناعته.
َ
 الصورة للمخاط

5.  
َ
ب عناية املخاِطب بأسلوبه دون افتعال واضح، أو التواء وغموض، ُيرجح رغبته في شّدِ املخاط

 إليه لبناء عالقة تضامنية عميقة.

 أما أبرز ما خرج به من توصيات فهي:

 دراسة الخطاب التوعوي الصحي دراسة تداولية. .1

 دراسة االستراتيجية التوجيهية في الخطاب التوعوي الصحي. .2

 دراسة آليات اإلقناع ووسائله في الخطاب التوعوي الصحي. .3

 تعاون.تحليل الخطاب التوعوي الصحي وفق نظرية ال .4

 دراسة الترابط النص ي في الخطاب التوعوي الصحي. .5

 

 . هوامش البحث:5
 

 
 العلمي النشر  ،2ط العجمي، فالح: ترجمة النص ي، اللغة علم إلى مدخل ،1999 فيهفيجر، ديتر  ،:هاينه فولفجانج (1)

 .314 ص ،الرياض سعود، امللك جامعة واملطابع،

، استراتيجيات الخطاب اإلقناعي في بخالء الجاحظ، جامعة جياللي ليابس، سيدي 2016( ينظر: عبد الصمد، عالم، 2)

 .50بلعباس، الجزائر، ص 
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 مقاربة لغوية تداولية، د. عبد الهادي ظافر الشهري، -إستراتيجيات الخطاب، 2004الشهري، عبد الهادي، ( ينظر: 3)

 .183ص لجديد املتحدة، بيروت، دار الكتاب ا ،1ط

 .263، ص 2004ينظر: الشهري، عبد الهادي، ( 4)

، استراتيجيات الخطاب في القرآن الكريم: مقاربة تداولية في خطاب )أولي العزم من 2015طوبال، شفيقة، ( ينظر: 5)

 .67جيجل، الجزائر، ص ، الرسل(، جامعة محمد الصديق بن يحيى

 .111ص ، لبنان ،بيروت، دار الفكر اللبناني، 1ط ، معجم املصطلحات اللسانية، 1995 ،مبارك ،مبارك( ينظر: 6)

، دروس في األلسنية العامة، تعريب: صالح الفرمادي، محمد الشاوش، محمد 1985ينظر: دي سوسير، فردينان، ( 7)

 .115-111ص  طرابلس، ليبيا، ،الدار العربية للكتاب ،1عجينة، ط 

 .86، ص 2004هادي، الشهري، عبد ال( 8)

 .55، ص 2004ينظر: الشهري، عبد الهادي، ( 9)

 .49 ص ،2016 عالم، الصمد، عبدينظر: ( 10)

 .314ص  ،1999 فيهفيجر، ديتر  ،:هاينه فولفجانج( 11)

 مجلة مقاربات الجزائري، القادر  عبد األمير  شعر  في التضامنية التخاطبية االستراتيجية ،2018 عيس ى، بربار،ينظر: ( 12)

 .233 ص ،239-233ص ص ،(31) العدد ،(2) املجلد الجزائر، الجلفة، جامعة واملعرفة، العلوم

 الدار  العربي، الثقافي املركز  ،3ط ،(التناص إستراتيجية) الشعري  الخطاب تحليل ،1992 محمد، مفتاح،ينظر: ( 13)

 .70 ص املغرب، البيضاء،

 .51 ص ،2016 عالم، الصمد، عبد( 14)

 .62، ص 2004هري، عبد الهادي، ينظر: الش( 15)

 األمان، دار  مكتبة ،1ط واالمتداد، األصول : العربي اللغوي  الفكر  في الوظيفي املنحنى ،2006 أحمد، املتوكل،ينظر: ( 16)

 .32 ص املغرب، الرباط،

 .54 -52 ص ،2016 عالم، الصمد، عبد، و 179 -87، ص ص 2004الشهري، عبد الهادي، ينظر: ( 17)

 ص مصر، اإلسكندرية، الجامعية، املعرفة دار  ،1ط اللغوي، البحث في جديدة آفاق ،2002 محمود، حلة،ن: ينظر( 18)

89. 

 داللية، لغوية مقاربة: أنموذجا( عمران آل) سورة القرآني الخطاب استراتيجيات ،2016 جيلي، هدية،ينظر: ( 19)

 .52 ص الجزائر، ،2 سطيف دباغين، األمين محمد جامعة

 .52 ص ،2016 جيلي، دية،هينظر: ( 20)

 الدين لرض ي الحاجب ابن كافية شرح في النحوي  التحليل في ودورها املتكلم أغراض ،2009 عائشة، برارات،ينظر: ( 21)

 .28 ص الجزائر، ورقلة، مرباح قاصدي جامعة األستراباذي،

 .63، ص 2004الشهري، عبد الهادي، ( 22)

 .256، ص 2004الشهري، عبد الهادي،  ينظر: (23)

، املركز الثقافي العربي، الدار البيضا، املغرب، ص 1، اللسان وامليزان والتكوثر العقلي، ط1998عبد الرحمن، طه،  (24)

214. 
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، االستراتيجية التضامنية في )رواية الثالثة(: دراسة في الوظائف التداولية، حوليات جامعة 2013براهمي، إبراهيم،  (25)

 .33ص ، 67 -33(، ص ص 1(، العدد )7إلنسانية، الجزائر، املجلد )قاملة للعلوم االجتماعية وا

 .35، ص 2013براهمي، إبراهيم،  (26)

 .257، ص 2004الشهري، عبد الهادي،  (27)

 .54 ص ،2016 جيلي، هدية،( 28)

 .57 ص ،2016 جيلي، هدية،ينظر: ( 29)

 .257، ص 2004الشهري، عبد الهادي،  ينظر: (30)

 .258، ص 2004ي، الشهري، عبد الهاد (31)

 .60 ص ،2016 عالم، الصمد، عبدينظر: ( 32)

، االستراتيجيات التخاطبية في السنة النبوية، مجلة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة 2014مقبول، إدريس، ( 33)

 .545، ص 563 -532(، ص ص 18(، العدد )8املوصل، العراق، املجلد )

 .261 -259، ص 2004الشهري، عبد الهادي،  ينظر: (34)

 .36، 35، ص 2013براهمي، إبراهيم،  (35)

 .261، ص 2004الشهري، عبد الهادي،  ينظر: (36)

 .57 ص ،2016 جيلي، هدية،ينظر: ( 37)

 .52 ص ،2016 عالم، الصمد، عبدينظر: ( 38)

 .51، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ص 2لغة النص: النظرية والتطبيق، ط م، عل2009محمد، عزة، ينظر: ( 39)

 .267، ص 2004الشهري، عبد الهادي،  ينظر: (40)

 .267، ص 2004الشهري، عبد الهادي،  ينظر: (41)

 .69، ص 2004الشهري، عبد الهادي،  ينظر: (42)

 .87 ص ،2016 جيلي، هدية،ينظر: ( 43)

 .55، ص 2013براهمي، إبراهيم،  (44)

 .284، ص 2004الشهري، عبد الهادي،  ينظر: (45)

 (، تم االسترجاع من الرابط:2021ديسمبر  21[، )@SaudiMOHالسعودية، ]وزارة الصحة ( 46)

https://twitter.com/SaudiMOH/status/1473337471047974923?s=20 
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 : خصلامل

تنتمــــا دراســــة )ألزــــاا الرمــــح الترا ــــي( غلــــو أرــــد وــــروج ملــــو اللاــــة  وهــــو وــــرج اللاويــــات االجتماميــــة والتداوليــــة  غذ  ع ــــ   

بدراســـة الداللـــة التركيريـــة للرمـــح مـــ  ناريـــة   ومالكـــة هـــعا الرمـــح بـــالتزكذر االجتمـــا ي مـــ  ناريـــة أخـــر  . وهـــعا مـــا  جعلنـــا 

مــــت التــــراو الــــعم هــــو جــــحء مــــ  مااــــاا ا  ســــان  و أ ــــب  را ــــًرا لل اكــــات نتســــاءل مــــ  ســــّر هــــعا التو يــــ  والتعامــــل 

ا  حائيـــة منـــد الااتـــا واملبـــدج املعا ـــر  غذ  حاكيـــي و لســـتد ي منـــي مـــا  ماثـــل تجرلتـــي و ميولـــي الزكـــرم وال قـــافي والـــد  ا 

واانــا الدراســات تن ــا واالجتما ي. وم  الجد ر ذكــرأ أن دراســة الرمــح فــي وــ  املقالــة لــو  شــحدها الدراســات ال د  ــة   

ا ـــاتس لـــعا ُمنرـــا هـــعأ الدراســـة بت بيـــ  ن ريـــة التداوليـــة ملـــو ألزـــاا الرمـــوز  ملـــو دراســـة الرمـــح فـــي الشـــعر العرذـــي والرو

ا (س  لقــــــاء ال ــــــوء ملــــــو جوانــــــا تداوليــــــة ولاويــــــة   وأخــــــر   التراثيــــــة فــــــي املقــــــاالت األردنيــــــة ) أ.د خالــــــد الكركــــــي أنموذجــــــً

ا: مزحــــوم اجتماميـــة ور ــــارية. محــــاور ا ــً  : التداوليــــة : لاـــة وا ــــ الًرا  ثانيــ
ً
لدراســـة :  تنــــاول البحــــت امل ـــاور ااتيــــة : أوال

ا: التحليــل التــداولي للرمــوز التراثيــة فــي املقــاالت األردنيــة  ا : املقالة لاة وا ــ الًرا راًعــً
ً
الرمح الترا ي لاة وا  الًرا   ثال 

ولي للرمـــــح الترا ـــــي الشـــــعرم    التحليـــــل التـــــداولي للرمـــــح الترا ـــــي الـــــد  ا   التحليـــــل التـــــدا -) أ. د خالد الكركي أنموذًجا ( 

التحليـــل التــــداولي للرمـــح الترا ــــي القــــومي   التحليـــل التــــداولي للرمــــح الترا ـــي االجتمــــا ي  التحليــــل التـــداولي للرمــــح الترا ــــي 

 ة(األس ورم  التحليل التداولي للرمح الترا ي ال قافي .       وأخذًرا : ) الخاتم

 التحليل التداولي  خالد الكركي   الرموز التراثية  الوط كلمات مزتارية: 
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Abstract:  
The study of (words of the heritage symbol) belongs to one of the branches of 
linguistics, which is the branch of social and pragmatic linguistics, as it is concerned 
with studying the structural significance of the symbol on the one hand, and the 
relationship of this symbol to social thinking on the other hand. This is what makes us 
wonder about the secret of this employment and dealing with heritage, which is part of 
the human past, and has become present for the suggestive energies of the 
contemporary writer and creator, as he imitates and calls from him what is similar to 
his experience and his intellectual, cultural, religious and social tendencies. It is worth 
noting that the study of the symbol in the art of the article has not been witnessed by 
modern studies. The studies focused on studying the symbol in Arabic poetry and 
novels; Therefore, this study was concerned with the application of the deliberative 
theory to the expressions of heritage symbols in Jordanian articles (Prof. Dr. Khaled 
Al-Karaky as a model); To shed light on the pragmatic and linguistic aspects, as well as 
social and civilized ones. 
Key words: pragmatic analysis, Khaled Al-Karaky, traditional symbols, the homeland. 
 

 املقدمة  .1

تتتتتتتت ر تتتتتتتتي رروني  ت تتتتتتتير رحونرحطو ت تتتتتتتتيرطحون     ت تتتتتتت   ن   رحو   ات تتتتتتتتورحو ت تتتتتتت)ياوربت تتتتتتتتيرطبيت تتتتتتتيرين) ات تتتتتتتت ورحوريح ت تتتتتتتدرات نهضت

تتتتتتتتبر تتتتتتتت رات تتتتتتتت  ر طيات تتتتتتتتي رطد ت تتتتتتتت   رح ي   ت تتتتتتتتبرح  ت تتتتتتتت رات تتتتتتتتررحو   ت تتتتتتتتير   ر  وت تتتتتتتتبررن دت تتتتتتتتيرات تتتتتتتت)لرحولكحك ت تتتتتتتت رحو بت تتتتتتت ا ارر)ظ ت ظت

ر ربيرر كرحونن دي رطإض ءارج)ح به  ر

تتتتتتتت ط رر ــــو ر ت ــ تتتتتتتتورراألول ) الجانــــــــا الن ــــــــرم(:  القســ تتتتتتتتر  ر ت تتتتتتتت رح  ت تتتتتتتت     ر ركت تتتتتتتتيرطح ت تتتتتتتتيرولت تتتتتتتت)يرحونرحطو ت بفهت

تتتتتت  ب ر تتتتتتتت تتتتتت  رح  ت تتتتتتتت تتتتتتبرحوت تتتتتتتت تتتتتت رات تتتتتتتت تتتتتتيرر)ظ فت تتتتتتتت تتتتتت      رط  ف ت تتتتتتتت تتتتتتيرطح ت تتتتتتتت تتتتتت رولت تتتتتتتت تتتتتتارحولكح،ت تتتتتتتت ــا ي حو بت وأمــــــــــــــا القســــــــــــــو ال ــــــــــــ

ــــي( تتتتتتررر) الت بيقــ تتتتت ر  ت تتتتت)يرطح ت تتتتت ر ضت تتتتت  روهت تتتتت ر ت تتتتتيرحو ت تتتتت)لرحولكحك ت تتتتتورحو بت تتتتتر ربت تتتتترحط بروات تتتتت رحونت تتتتت ط رحوني  ت فن ت

تتتتتتتتت ور  ر  وتتتتتتتتتررحو   تتتتتتتتت ر تتتتتتتتتت و ب تتتتتتتت رات تتتتتتتتتنا  رحو   ت تتتتتتتت اب رف  ت تتتتتتتتت )ي رطحو  ت تتتتتتتت رطح  ت تتتتتتتتت ياوبرطح  يت تتتتتتتتر ي رطحونت ارحوت

ر تتتتتتتترع تتتتتتتت)  رضت تتتتتتتت ح  رحو)جت تتتتتتتتيرط ت تتتتتتتت ي رح  ر ت تتتتتتتت روت تتتتتتتتور    ت كر ت تتتتتتتتع ا رو اوت
ع
تتتتتتتت  تتتتتتتتيرفت تتتتتتتتفه ر  حارّا  ك ت تتتتتتتت)لري) ت حو بت

تتتتتتتتتتكر تتتتتتتتتت   ي رط وت تتتتتتتتتت يرحوف ات تتتتتتتتتتبرحو ضت تتتتتتتتتتيرات تتتتتتتتتت)حي رحوف   ت تتتتتتتتتت  رحو ت تتتتتتتتتت  رلات تتتتتتتتتت  رطح   بت تتتتتتتتتت رطحوات تتتتتتتتتت رطحو  ت حو  ت

تتتتتتتت  تتتتتتتتيرو  ات تتتتتتتت ارح      ت رو  ا  ت
 
تتتتتتتت رح تتتتتتتت  ربتتتتتتتتتوررنات تتتتتتتتبر تتتتتتتتتا  رو   ت تتتتتتتت   رطحوتتتتتتتتت) ورات تتتتتتتت رحرنتتتتتتتتت ورف ات  رحوا يت

تتتتتتتتتتور تتتتتتتتتكربت تتتتتتتتت ر   ت تتتتتتتتتررحو   ت تتتتتتتتت ر نت تتتتتتتتتورا ت تتتتتتتتتن   ربت تتتتتتتتت ه  رطح  ت تتتتتتتتت   رح ضت ر  ت تتتتتتتتت ع تتتتتتتتتوركت يربت تتتتتتتتت ع تتتتتتتتتکرطحونيت تتتتتتتتت) رحو)حقت ق ت

تتتتتتتتتتير تتتتتتتتتتبر ربت تتتتتتتتتت رات فهت
ع
تتتتتتتتتت اب رو )ظ تتتتتتتتتت)ب رطحو  ت تتتتتتتتتت ون ا رحو ت تتتتتتتتتت ريت تتتتتتتتتتير     ات تتتتتتتتتت)لور ا نت تتتتتتتتتتيرو بت تتتتتتتتتت)   رحولكحك ت ح )ضت

رف  ر  ر
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تتتتتتر نر تتتتتتن   رحوت تتتتتتتررح ت تتتتتتيرف ت تتتتتت ورحوريح ت تتتتتت  رات تتتتتتور ت تتتتتتتيربت تتتتتت رولت تتتتتتير  ت تتتتتت رح   و ت تتتتتتت)ع رولنت تتتتتت ر  ر يت تتتتتتررحو   ت )ير  وت

تتتتتتبر تتتتتت    رات تتتتتت رط ت تتتتتتور ات تتتتت  يربت تتتتتتيرط ت تتتتتتيرحوف  ت تتتتتت ورحون   ت تتتتتتورات تتتتت ربت تتتتتتي رطجات تتتتتت  ري ف ت تتتتتتيرطر)يات تتتتتت  رج  و ت تتتتتيري ت يباات

تتتتتتتت   ر تتتتتتتا)يايرحوت تتتتتتت ر ت تتتتتتتت  ف  رطري  ت تتتتتتت ك كرحوات تتتتتتت اب رطحونت تتتتتتت)  رطحو  ت تتتتتتتتا)ي رطحو)جت تتتتتتت ح رحو ت تتتتتتتورحووت تتتتتتتكور ت ّا  ت

رج
 
تتتتتت  تتتتتتت رج ات تتتتتت  رطح   ضت تتتتتتت  رح   ت تتتتتتکريت تتتتتتتيررن ت  ري  ا ت

ع
تتتتتت تتتتتتت ورططظت تتتتتتبرات تتتتتتتنا    ورات تتتتتت  رح ت تتتتتتت ه رحوت تتتتتت رح ت  ر بت

 
تتتتتتترح ر ت

 حوريح ي رفه)رح  ه رحو) ف رحوني  لبرطحونرحط ب ر

 

   (1)توطئة : )  عري  باالستاذ  الدكتور خالد الكركي ( 

ــــحر : ـــ ــــو الشــ ـــ تتتتتتتتت    ر  وتتتتتتتتتترر  تتتتتتتتتتررحواااتتتتتتتتتتار تتتتتتتتت     رحو تتتتتتتتتتت   رراســ تتتتتتتتت يا رح ت بكتتتتتتتتتت  رحوتتتتتتتتتت)  ا رر1946/ر6/ر10رت

رحو  ك

ــا:ر ــ ـــ ــــل العلمــ ـــ تتتتتتتتت)يحراملؤهــ تتتتتتتتت ر  نت تتتتتتتتتك   ري ا    ت تتتتتتتتتير  وت تتتتتتتتت ق ي/رج بات تتتتتتتتت  رحو ت تتتتتتتتتيرحوريح ت تتتتتتتتتفير   ت تتتتتتتتتبرحوف ات ورات

تتتتتتتت ير تتتتتتتت  رحو ت تتتتتتتت  ريت تتتتتتتت  ربف ت تتتتتتتتبر ن يت تتتتتتتتيرات تتتتتتتتير ر يح ت تتتتتتتت يرطحوا طدت تتتتتتتت وي رحا ت تتتتتتتت)ح رحو  ت  ي و لتتتتتتتتتير1952-1918  ت

رح  ن  ز ي  ر

تتتتتتتتتتتيررال قائـــــــــــا الوزاريـــــــــــة:ر تتتتتتتتتتت رحو   فت تتتتتتتتتتت يرر1991ر1989طلات تتتتتتتتتتتيرطحا ت تتتتتتتتتتت رحو   فت تتتتتتتتتتتيرر1991طلات تتتتتتتتتتت رحو   فت طلات

تتتتتتتتت رر1991طحو تتتتتتتتتت   ر تتتتتتتتت  برطلات تتتتتتتتت  رحوات تتتتتتتتتيرطحونا ت تتتتتتتتت يرر1991حو   فت تتتتتتتتت رحا ت تتتتتتتتت)ليحءرططلات تتتتتتتتت مرحوت تتتتتتتتت ري ت ر1995   ت

رر2011ر2010    ري  مرحو)ليحءرططلا رحولكي يرر1996

ر   رربنه ر ررراملؤلزات : ك ذر   

تتتتتتتت  ر تتتتتتتتي  ربه جت تتتتتتتت  رورح لكج ت تتتتتتتتورقوت تتتتتتتت ياربت تتتتتتتت   رب نت تتتتتتتتبر  ت تتتتتتتتيرات تتتتتتتتير يح ت تتتتتتتت رح ن  ز ت تتتتتتتت حير  ت تتتتتتتتا ر ت تتتتتتتتير ت *رر ج ت

رر1989  حيرح ط  رج بايرحو كب)ك ر

تتتتتتتت  ر تتتتتتتتا رح  ت تتتتتتتتورحو ت تتتتتتتت ياربت تتتتتتتت  ررب نت تتتتتتتتبرقوت تتتتتتتيرات تتتتتتتتر   ر يح ت تتتتتتتت رح  ت تتتتتتتتا رحوا يت تتتتتتتتبرحو ت تتتتتتتتيرات تتتتتتت)لرح ي ا  ت * رحو بت

ر ر1986 ر4  رحوار  13 يح    رح ي بايرح ي   ي رحملي ر 

ر ر1990*ر طيح ر  د ي رب ن يرحو        رر

تتتتتتتتتتي رر تتتتتتتتتتررحوا   ت تتتتتتتتتتيرحو ح ت تتتتتتتتتتكط رطب ن ت تتتتتتتتتت  ري ت تتتتتتتتتتر   ر حيرح ي ت تتتتتتتتتتا رح  ت تتتتتتتتتتبرحو ت تتتتتتتتتتيرات تتتتتتتتتتيرحوا د ت تتتتتتتتت)لرحولكحك ت *رحو بت

ر1989    ر

ر

 امل ور األول : التداولية لاة و ا  الًرا  

ـــة ً : - ـــ ـ ــ ـــة لاــ ـــ ـ ــ  رر 2 جتتتتتتتتتتتت ءراتتتتتتتتتتتتبرواتتتتتتتتتتتت  رحواتتتتتتتتتتتت  ررالتداوليــ
 
رط ر ط  تتت  تتتتتتتت تتتتتتتتتتت  ر ح ر ر ت تتتتتتتتتتترحط  ر   ت تتتتتتتتتتتريررت  ربوت

تتتتتتتت ور تتتتتتتت رات تتتتتتتت  ء ر   رت تتتتتتتتر رحوخت تتتتتتترحطودرح  ت  رطرت
 
تتتتتتتترحط  تتتتتتتت ربنت تتتتتتتت  ء رجا ت تتتتتتت   رطر  ح رحوخت تتتتتتتت ر ت تتتتتتتت  ر  ت تتتتتتتتور ت تتتتتتت ربت ح ن ت

 ب ارطر كرب ا ر
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 ًرا :( ا  ال Pragmaticsالتداولية )  -

تتتتتتتتتتت يح ر تتتتتتتتتتتورحون ت تتتتتتتتتتتر ربت تتتتتتتتتتتيرلات تتتتتتتتتتت رب ر  ت تتتتتتتتتتته  ر نهت تتتتتتتتتتت  ب رحوات تتتتتتتتتتت مريت تتتتتتتتتتتيروت تتتتتتتتتتتيرحونرحطو ت تتت ر   ات تتتتتتتت تتتتتتتتتتترربت ت   ررير ت

تتتتتتت  ر تتتتتت  رطحوات تتتتتت رحولت تتتتتت ءريت تتتتتتيرجت تتتتتتنا  رحوريح ت تتتتتت حر ت تتتتتت  روت تتتتتتررظ)حا ات تتتتتت ا رطي ت تتتتتتا ر وت تتتتتت ر وت تتتتتتف يرحو ت حوفات

ر ررر 3 رابرّا ا ر رحونرحطو ير رحو  رح اا درطج)ا  ربنار اربورحونا يا ر ل رحو ي)رحآلّ ر

ــ .أ ـ ــ ـ ـــ  ن ريـ ــ ـــر  :  عريــ ــ ـــــد الاــ ـــــة منــ تتتتتتت ءر ة التداوليــ تتتتتترحطوه ر   ت تتتتتتت ررت تتتتتتيرحو ت تتتتتتت ورحو   ات تتتتتت يا رات تتتتتتت رّات  ات

  ر 4 رحول  رابربؤوف ته 

تتتت)ي مر ر - تتتت واربت تتتتؤطو  ر Charles morrisّ ت تتتت رطح ت تتتت  ن ف   ر هت تتتت ريت تتتتيرح ي ت تتتتيرر  قت  ر رحونرحطو ت

 وه  ر

  رusage ر رحونرحطو ير يح يرو  نا   رحو ل) ر Levinsonو فتا) ر ر -

تتتتتت كر ر - تتتتتت  رجت تتتتتتبرVan Jackفت تتتتتتيرات تتتتتتيرطحجن    ت تتتتتتيرطر   ل ت تتتتتت ا ار   ي ت تتتتتتفه رظت تتتتتتيري) ت تتتتتتيرو لت   ر يح ت

 حو)قدر فا  ر

ـــــر : .  ـــــد العــ ـــة منــ ــ ـــة التداوليــ ــ ـــــ  ن ريــ تتتتتتت ءر  عريــ تتتتتتترحطوه ر   ت تتتتتتت ررت تتتتتتتيرحو ت تتتتتتت ورحو   ات تتتتتتت يا رات تتتتتتت رّات  ات

  ر 5 رحول  رابربؤوف ته 

تتتتتتتتتتتيرلعـــــــــــري مبـــــــــــد الحـــــــــــادم الشـــــــــــحرم  - تتتتتتتتتتتبر  ف ت تتتتتتتتتتت  رات تتتتتتتتتتت،رح   ت تتتتتتتتتتتلبر طربايت تتتتتتتتتتت،رحون)ح ت تتتتتتتتتتتيرح ايت  ر يح ت

    ر و   ريريجيررنن طلرباي،رب رق و  رقرير ر ل ر فه يرح 

تتتتتتتتتتت  رويعـــــــــــري مســـــــــــعود ال ـــــــــــ راوم  - تتتتتتتتتتت  رط  ف ت تتتتتتتتتتتنا     رط ت تتتتتتتتتتت) ري ات تتتتتتتتتتت  رحو لت تتتتتتتتتتتيرحوت ت  ر  قت

تتتتتتتت نه ر تتتتتتتتارضت تتتتتتتتيرحو تتتتتتتت ر  نت تتتتتتتت  رح   ب تتتتتتتتيرحمل ن فت تتتتتتتت ل رطحواتتتتتتتت  ق  رطحو   ت تتتتتتتت  رحو ل)اتتتتتتتتيري نت ح تتتتتتتتن رحيرحوا بت

تتتتتتتتت يرطر تتتتتتتتتت  يرطح ت تتتتتتتتت ويرر)ح ت تتتتتتتتتت  ري ت تتتتتتتتتورح   ت تتتتتتتتت ربت تتتتتتتتتت ررنات تتتتتتتتت رحو ت تتتتتتتتتتورحوا)حبت تتتتتتتتت ر ت تتتتتتتتت   رطحو يت   ج تتتتتتتتتتتيرح   ت

 طحو ي ر ور     رحوف  رابرحون)ح  ري  رحو ل  رحو   ا ير ر

طا هتتتتتتتتتتت ربتتتتتتتتتتتورّا افتتتتتتتتتتت  ر   تتتتتتتتتتت ءرحوا د تتتتتتتتتتتير وتتتتتتتتتتت   رحونرحطو تتتتتتتتتتتير  رلاتتتتتتتتتتت رحواتتتتتتتتتتت  رح ا  تتتتتتتتتتت اور تتتتتتتتتتت طحر

تتتتتتت   ر تتتتتت  رحوت تتتتتتيريت تتتتتت رحوا قت تتتتتتتر ور لت تتتتتت  ربان ت تتتتتت  رح  يت تتتتتتيرحوت تتتتتترر يح ت تتتتتتترحط بر  ت تتتتتت ورحونت تتتتتتبرح رنت تتتتتت  رات تتتتتت طرحولت  ت

تتتتت حربت تتتتترء  تتتتت ريت تتتتت ر  نننت تتتتتيرحو ت تتتتت طلرحمل ن فت تتتتت رطحو ت تتتتتررح كت ر  ت تتتتت ء  تتتتت  رطح  هت تتتتتن فارلا  يرت تتتتتررحوت تتتتتنك  ر  ت تتتتتررح ت ورب   ت

رحو  رريرك رحوا  يارابرحمل    رحون)ح لب ر
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تتتتتتتتي ر تتتتتتتت   رحآلر ت تتتتتتتت ر  رحوك  ت تتتتتتتت ر ربفت تتتتتتتت  ر لت تتتتتتتتبرحا ت تتتتتتتت رات تتتتتتتت رب ت تتتتتتتت  ر نيوت تتتتتتتت رحونا افت تتتتتتتتکر ت تتتتتتتت  ر  حرج  ت تتتتتتتتورا ت طبت

تتتت   رحون)ح تتتتتتتتتتتتت  رج  ا تتتت، رح   تتتتتتتتت تتتتنك   رح ايتتتتتتتتت تتتتررح تتتتتتتتت تتتت ي رحون طاتتتتتتتتتتتتت  رب   تتتتتتتتت تتتتنا    رح  تتتتتتتتت تتتتي رح  تتتتتتتتت تتتت رحو لتتتتتتتتت هتتتتتتتتت

ررا ك روو)غربف ا  ربنار ار و   رحونرحطو ي رر

ر

ر: 6 رويمك  ر ر العنا ر التا يهتو بها ملماء التداولية ملو النحو اا ير

ر
 

 امل ور ال ا ي: الرمح الترا ي   لاة وا  الًرا 

: الرمح لاة وا  الًرا:
ً
 أوال

 الرمح لاة :  -

تتتتتتتتتتت رجتتتتتتتتتتتت ءراتتتتتتتتتتتتبرب يتتتتتتتتتتتت ر واتتتتتتتتتتتت  رحواتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت) رري ات تتتتتتتتتتت وه مرطا ت تتتتتتتتتتت  ركت تتتتتتتتتتت ري و ات تتتتتتتتتتت)ادر فت تتتتتتتتتتتاراروت    ر رحو بت

تتتتتتتت  ر تتتتتتتتفن   رطق ت تتتتتتتت ياري و ت تتتتتتتت)ر  ت تتتتتتتتع رات تتتتتتتت)  رطح  ت تتتتتتتتيرحووت تتتتتتتتكر ي  ت تتتتتتتتورف ت تتتتتتتتاربت تتتتتتتت)يرحو فت تتتتتتتتكربفهت تتتتتتتت يرف ت تتتتتتتتفن  ري ت حو ت

تتتتتت ر تتتتتتفن  رطحوفت تتتتتت ج   رطحو ت تتتتتت وا    رطح  ت تتتتتت ءريت تتتتتت يارطإ  ت تتتتتتار  ت تتتتتت  ر رر 7 حو بت تتتتتت  ريت تتتتتت  رح  ت تتتتتتبرحو نت تتتتتت ءرات تتتتتت رجت  رک ت

تتتتتتت  ري  ت
ع
ر     

ع
تتتتتت رر  ت

ع
تتتتتت)و ر   تتتتتت ري ت ر بت

 
تتتتتتتي رك  ت تتتتتت    رحو ت   

ع
تتتتتت رر  ت

ع
تتتتتتت  ر   تتتتتت  ر  نت تتتتتت  رثقت تتتتتتت رطحوات تتتتتت رطحوفت تتتتتتفيرطح   جت يارحو ت

 ﴾ر   ر   ح /
 
ريباح

ع
ر 41   ٍير  

ر

 الرمح ا  الًرا:   -

ر ر ر تتتتتت ا  ع تتتتتت،رحو ت تتتتتت يرح ايت تتتتتتکر  ن ت تتتتتت ا  ع ربت تتتتتت،رحو ت تتتتتت رطيحءرح ايت تتتتتت ربت تتتتتتير لت تتتتتت)لرحور وت تتتتتت يرات تتتتتت رحوات تتتتتتاري فه)بت حو بت

تتتتتتب تتتتتت لرحو ط ت تتتتتت   رجهت رطظت تتتتتت ع تتتتتت   را ات تتتتتتيريجت تتتتتت  ر ن ت تتتتتتبر نت تتتتتت ءرات تتتتتتبررطجت تتتتتت لرحو ط ت تتتتتت رجهت تتتتتتا رفا ر ت تتتتتت رحو بت تتتتتت)ر  ت ات

 املتلقي 
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تتتتتتار تتتتت   رحو بت تتتتتتيرّ ت تتتتتت ريرح ت تتتتتت حرح بت تتتتتت) برطات تتتتتت رحوت تتتتتت رطجت کر لت تتتتتتع تتتتتت  رون  ت تتتتتتن رحو ت تتتتتتررفت تتتتتتلرر ه ت ر لت تتتتت  يت  symbolقت

formationر رر ر8 ر«رر

 ثانًيا: التراو لاة وا  الًرا  

رالتراو لاة:  -

تتتتتت  رحر تتتتتت رح ت تتتتتير لت تتتتتتيرحوا د ت تتتتتت ج رحو لت تتتتتتبربات تتتتتت  ار طي  رات تتتتتر ربت تتتتتت ح رطي  رطرت تتتتتتيررت تتتتتتبر   ت تتتتت رات تتتتتت رح  ت تتتتتت  ر )يكت وت

تتتتتت  تتتتتتتي ر ر9 ح  ر ي   ت تتتتتت ج رحو لت تتتتتتبربات تتتتتت  رطي رات تتتتتت رحوت تتتتتت  اي،ر فات تتتتتت ح  ريت تتتتتتير رت تتتتتت ا ر   ت تتتتتت   رحو ت تتتتتتن ريرحو ت  رطح ت

﴾ 
ع
تتتتتتت ر ت
 
تتتتتتت  تتتتتتتكح ر  ت تتتتتتت   ) رحولت تتتتتتت   رثطرت   رطوتتتتتتتت رّاتتتتتتتتن رير   تتتتتتتتيررتتتتتتتت ح ريتتتتتتتت  اي،رح  تتتتتتتت   بر19 حوفنتتتتتتتت /ر  رح ت

تتتتتتتتيرح  تتتتتتتتيرحوا د ت تتتتتتتتكح راتتتتتتتتبرحو   فت تتتتتتتت)يرحولت تتتتتتتت  وربفهت تتتتتتتتر   روتتتتتتتت حر ا ت تتتتتتتت رح  ت تتتتتتتت ر  راتتتتتتتتبرحواوت تتتتتتتت ر  ت تتتتتتتتوري  ت ا  تتتتتتتت اربت

ار رب)حقفه رحو و ي ر ر  ن لر  ر )و)ج  رحو      رّط
 
ر    رر ا 

ر

 التراو ا  الًرا: -

تتتتتتتتتتتير تتتتتتتتتتت يارحوا د ت تتتتتتتتتتبرح  ضت تتتتتتتتتتت  رات تتتتتتتتتتت رحوف ت تتتتتتتتتت ر ح ي  ت تتتتتتتتتتتكح ري  ت  لرحولت
تتتتتتتتتتت ع تتتتتتتتتت ي  رلات تتتتتتتتتتتررح يت تتتتتتتتتتترر  يت تتتتتتتتتتر ن)يربي ت حوت

ر ر 10 حا  ب ي رحوا  را رحو   اي رطحو ليرطح   رطحوفو رطحو  ي رطحوف افي رطحونو)ل 

تتت     رر تتتتتتتت تتتتتتتتتت  رح يت تتتتتتتتتتت رحوف ت تتتتتتتتتت رح ي  ت تتتتتتتتتتت ر  ت تتتتتتتتتتكح  رو ضت تتتتتتتتتت)يرحولت تتتتتتتتتتتکربفهت تتتتتتتتتتر   رف ) ت تتتتتتتتتتت رجت تتتتتتتتتتر ن)يرفهلت تتتتتتتتتت رحوت  بت

ر ر ر11 ح جن   بر  وا  ح رطحون  و ر    رطح     ر  وا  ح 

تتتتتت   رط  ر تتتتتتكرح   ت تتتتتت)رف ت تتتتتت رات تتتتتترار  رح   ضت تتتتتتورق  ت تتتتتتكح ربت تتتتتت  رحولت تتتتتتررب )بت تتتتتتبررير ت تتتتتت     رات تتتتتت رحو ت تتتتتت ط رلات  ت

تتتتتتتت )ر تتتتتتتت ر ت تتتتتتتت  ر   ر  ت تتتتتتتتبرح   ضت تتتتتتتتركدرات تتتتتتتتكح ر ت تتتتتتتتيربنل ت تتتتتتتت   يرك ت تتتتتتتترر ت تتتتتتتت رّات تتتتتتتت روت تتتتتتتتكح  ر نهت تتتتتتتتورحولت تتتتتتتت ربت  رج)ح ت

زرحور ن)ير ا  رحو  ابري  ر     ربورحولكح  ر ر 12 و  ن  حيرابرح   ض  ررطقررب ع

رب رطحف ر و ورط   رو  رطح  ض ،ري   ض    ر .1

 ب رطحف رحا ا  رطح ن  ري رط و  ن  رط  شر  ،رحو)قدرحو حاو رر .2

ر رر ر13 حولكح ر نير ر ل رحو ي)رحآلّ ر ب رحور ن)يرفهل رجر   رف  ىر  رب رلا طربورر

 ح ف ا  رطحوا   ررطح فك ي ر   

 ح و )   ر طرح  ر   رحون   ي ررر   

رحو   رطحوا  ح  رر   

تتتتتتر  ر تتتتت اريت تتتتت ورحو  ت تتتتتورات تتتتت   رطو ت تتتتت رح   ت تتتتت ر  ت تتتتتيررتنلت تتتتتكارلب  ت تتتتتر ريفلت يت تتتتتير   تتتتتكار )ا ت تتتتتكح روفلت تتتتتن  رحولت تتتتتررح ت و ت

تتتتتت تتتتت ر  نت تتتتتتر اريت تتتتتيربيت تتتتتتكارلب  ت تتتتت رفلت تتتتتتر ر لت تتتتتكح ر ر ت تتتتتت  رحولت تتتتتك رط  ت تتتتتتك ررنل ت تتتتتت  رط  ت تتتتتت ر  تتتتتت رح   ضت ر ر  تتتتتت،ر وت

ر رر 14 ر  رربك)   رحو)حقک رح   ض  ر  وا  ح رطحون  و ررطح ب   رحو ا  ي

تتتتتتترر تتتتتت  ر يت تتتتتت ا   رطإ حر ت تتتتتتر  رح فت تتتتتت حرّات تتتتتت  روت تتتتتتررب )ب رت تتتتتتكح رطرير ت تتتتتت رحولت تتتتتت) رّا ات تتتتتت) ر ت تتتتتت رحورحي ت ح ن ت

تتتتتتتتت ابرطح تتتتتتتتت)يط رحو  ت تتتتتتتتت)رح ت تتتتتتتتتكح رات تتتتتتتتت  رحولت تتتتتتتتتي ريت تتتتتتتتت رحوريح ت تتتتتتتتت رب ت تتتتتتتتتكح  رر   ت رو لت
 
تتتتتتتتت  تتتتتتتتتر ربفه)بت  جن تتتتتتتتتتت  بر  ر يت
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تتتتتتتتتور تتتتتتتتت ربت تتتتتتتتت ر و  ت تتتتتتتتت  رط ت تتتتتتتتت)  رحوت تتتتتتتتكرحو لت تتتتتتتتت) رطف ت تتتتتتتتتا   رحو لت تتتتتتتتتل رطحو ت تتتتتتتتتف)  رحو  ت تتتتتتتتت) رطحو ت تتتتتتتت    رح  نت طح ت

ر رر 15 رح     رحو ا ررطحو  ا ر

تتتتتتتت رر تتتتتتتت)ر ضت تتتتتتتتكح  رفهت تتتتتتتتررحولت تتتتتتتتبررير ت تتتتتتتت )و يرات تتتتتتتتبرحو ت تتتتتتتت ر  ح ت تتتتتتتت ي ر  ت تتتتتتتت)يرحوات تتتتتتتت رح فهت تتتتتتتت ير لت تتتتتتتتکرح  ن ت تتتتتتتتررطقت طقت

تتتتتتتتير    ر تتتتتتتت يا رطحو لت تتتتتتتت رح   رطحونت تتتتتتتتي ر ا ت تتتتتتتتكح رحو   ف ت تتتتتتتت  رحولت تتتتتتتت  ح رب )بت تتتتتتتت     رطحوات تتتتتتتتي ر ت تتتتتتتتع رح جن    ت  رح ت

تتتتا  رطح  نتتتتتتتتتتتتت) ر تتتت رحولتتتتتتتتتتتتكح رحو  تتتتتتتتتتتتتل رطحو تتتتتتتتت تتتت ر ضتتتتتتتتت تتتت ر  تتتتتتتتت تتتت وا  ح  ري اضتتتتتتتتتتتت فير  تتتتتتتتت تتتتي ر تتتتتتتتت طحون  و تتتتتتتتتتتتر رطح    تتتتتتتتت

رطحو ف)  رطحو ل) رطف كرحو ل)  ر

ر

 امل ور ال الت: املقالة لاة وا  الًرا:

ــــة:  - ــ ـ ــ ـــــة لاــ ـ ــ طق   تتتتتتتتتتتيرر رقتتتتتتتتتتت  ر   تتتتتتتتتتت  رطقتتتتتتتتتتتررقتتتتتتتتتتت  رحو تتتتتتتتتتت)يرقتتتتتتتتتتت  ر 16 جتتتتتتتتتتت ءراتتتتتتتتتتتبرواتتتتتتتتتتت  رحواتتتتتتتتتتت  ر املقالــ

تتتتتتت  ر تتتتتتت ءرح  ت تتتتتتتررجت تتتتتتت   رطقت تتتتتتتوريت تتتتتتتک رحيت تتتتتتت  رح )ضت تتتتتتت ر  ضت تتتتتتت  )ا  رطح   ت تتتتتتتور ت تتتتتتتكار ت تتتتتتت   رح   ت تتتتتتت  رطب ت تتتتتتتيرطب ت طق  )وت

  )ضکرحو   )وي رق  رحو     رر

رف  ر  ر   )اورمل  ر  دررررررررررررررطب ر  ر   )اور ل رب   ررررررررررر

 

تتتتتتتتت  فيرح املقالــــــــــة ا ــــــــــ الًرا  : - تتتتتتتتت  رط ت تتتتتتتتت ورحآل ت تتتتتتتتت ح ررنت تتتتتتتتتورحوت تتتتتتتتتورحونا  تتتتتتتتتتكر ت تتتتتتتتت يرفت تتتتتتتتت   رطح فكت   ت

تتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتريته ر لت تتتتتتتتترحي ه رطقت تتتتتتتتتيرطبت تتتتتتتتت ح رحوك ف ت تتتتتتتتت) ري وت تتتتتتتتت  رقت تتتتتتتتتيرحير ت تتتتتتتتتي رف    وت تتتتتتتتت   رحو حر ت تتتتتتتتت)ح  رطح  فات طح  ت

تتتتتتتتت  ر تتتتتتتت تتتتتتتتتيري وف   ت تتتتتتتت تتتتتتتتتيرح  ر  ت تتتتتتتت تتتتتتتتت ر طرح   وت تتتتتتتت تتتتتتتتت  رطرت تتتتتتتت تتتتتتتتتكر نهت تتتتتتتت تتتتتتتتتا ا  ه رطحونا  ت تتتتتتتت تتتتتتتتتيرح ت تتتتتتتت تتتتتتتتت  ءرطبي طوت تتتتتتتت تتتتتتتتتيرح  ت تتتتتتتت يؤات

تتتتتتت ر تتتتتتتبرب   رت تتتتتتتكرات تتتتتتتي رط وت تتتتتتتير ب  وت تتتتتتتن رير   ت تتتتتتتورح ت تتتتتتت)ر ط ربت تتتتتتت    رطات  تتتتتتتت ق ررحو تتتتتتتت ر1595ر–ر1580 رب) ن ات

  ر( 17) فيه رحوورحقيرطح   رطح ) رطف كا ربورح ا   رح   ق يرر

تتتتتتتتتور تتتتتتتتت  ر ات تتتتتتتتتور ت تتتتتتتتت  ربت ات
 
تتتتتتتتتي رّ تتتتتتتتت ارج    ت تتتتتتتتتؤ  ريف ت تتتتتتتتتيررت تتتتتتتتت ار حر ت تتتتتتتتتورف ت تتتتتتتتت  ربت تتتتتتتتتيرف و ت تتتتتتتتت ءرح   وت تتتتتتتتت ّ ري ت طات

تتتتتتت ر تتتتتتتني)ح ور لت تتتتتتت رطح ت تتتتتتتا ا  رف  رت تتتتتت رح ت تتتتتتت ر لت تتتتتتتريارحوك رت تتتتتتت رقت تتتتتت رر هت تتتتتتتورا ت تتتتتتت   رطبت تتتتتتت رحو هت تتتتتت  رطحولكر ت حون ات

رحاق   ر طر ك يارح )ض) رورىرح ان    ر ا)يرحو  يئربور ج رحو) ) ر   ر

 ر
 
تتتتتر   تتتتتير ت تتتتت رحونرحطو ت تتتتت)ءر  ت تتتتت ر  ت تتتتت  ر  ت تتتتت حرحوات تتتتت) رات تتتتتررلات تتتتتي رقت تتتتتبرحوا د ت تتتتترحطو   رات تتتتتري ررت تتتتت ر ت تتتتت  روت تتتتتورح  ت فت

تتتتترر تتتتتري ر رطقت تتتتت ر ت تتتتيروت تتتتتورح   وت تتتتتبرفت تتتتت رات تتتتارحولكح،ت تتتتت  رحو بت تتتتت    ررط  ضت تتتتتك رنهت تتتت رل ت تتتتت رطق)ح  ت تتتتت ر ي   ت تتتتت ر  ن ت تتتت  روت حوت

تتتتتتت رلاتتتتتتتت) راتتتتتتتت حرحواتتتتتتتت  ر  تتتتتتتت رح  تتتتتتتتل  رح هن تتتتتتتت  رطحو تتتتتتتت تتتتتتتا حءرحواوت تتتتتتترر ت تتتتتتت ر  ت تتتتتتتارحولكح،ت تتتتتتتيرحو بت تتتتتتتبر يح ت      رات

رحوا ي رح  ر   ر

ر

القســـــــــو ال ــــــــــا ي ) التحليــــــــــل التــــــــــداولي للرمــــــــــوز التراثيــــــــــة فــــــــــي املقــــــــــاالت األردنيــــــــــة أ. د خالــــــــــد الكركــــــــــي 
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تتتتير تتتتتتتت تتتت  رط  ف ت تتتتتتتت تتتتررحو   ت تتتتتتتت تتتتر ن)ير  وت تتتتتتتت تتتتررحوت تتتتتتتت تتتتير  ت تتتتتتتت تتتت)لرحولكحك ت تتتتتتتت تتتتبرحو بت تتتتتتتت تتتت رات تتتتتتتت تتتت رو  يت تتتتتتتت تتتت رحون    ت تتتتتتتت تتتت حرح ي  ت تتتتتتتت ات

تتتتتتتتت)لر تتتتتتتتت ورحو بت تتتتتتتتتن رحب روهت تتتتتتتتت)يررح ت تتتتتتتتت ر ت تتتتتتتتتكر لت تتتتتتتتت   كر رطحولك  ت تتتتتتتتتيرطح  ت تتتتتتتتت  ورحور ت ت تتتتتتتتتيرطرح بت تتتتتتتتت يرح ي ا  ت  رح  ت

  ب جهتتتتتتتتتتت راتتتتتتتتتتتتبرح   تتتتتتتتتتت  رح  تتتتتتتتتتتت  بر ر  رب تتتتتتتتتتتت راتتتتتتتتتتت حرحولك  تتتتتتتتتتتتزر   تتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتتورك  فتتتتتتتتتتتتيرح  تتتتتتتتتتتن  رحو   تتتتتتتتتتتت راتتتتتتتتتتتتبر

رح ي)ح  رحولكحك ي ربورجهي رطر)ض  رح    ررحونرحطو يربورجهير   ى ر

ر

: التحليل التداولي للرمح الترا ي الشعرم 
ً
 أوال

تتتتتتتتتت ب ر تتتتتتتتت البرطحا ت تتتتتتتتت رح يت تتتتتتتتتورحواوت تتتتتتتتتا ايربت حر ت تتتتتتتتت)ل  تتتتتتتتتت ريبت تتتتتتتتتبرب   رت تتتتتتتتت رات تتتتتتتتتررحو   ت تتتتتتتتتر ن)ير  وت تتتتتتتتتن ريررحوت ح ت

ر تتتتتتتترع تتتتتتتترر ت تتتتتتتتير رطقت تتتتتتتت رحونرحطو ت تتتتتتتتبر  ت تتتتتتتت  رات حربه ت تتتتتتت)لر طي  تتتتتتتت ورحو بت تتتتتتتت رات تتتتتتتتر   ر  رر ات تتتتتتتت رح  ت تتتتتتتت،رحواوت تتتتتتت  ر  ت طحوا  ست

تتتتتتتتتتتر ار طر تتتتتتتتتت لرحمل ت تتتتتتتتتت يح رطح ط ت تتتتتتتتتت  رحوا ت تتتتتتتتتتيريت تتتتتتتتتتير ر  رحوا قت تتتتتتتتتت  رحا  وت تتتتتتتتتتوريت تتتتتتتتتت يربت تتتتتتتتتتير رح  ت تتتتتتتتتت و ر رف انت حوات

تتتتت   رر  تتتتتت  ء تتتتت ىر رطر  رحوات تتتتتير  ت تتتتتورجهت تتتتت ربت تتتتتير   ت تتتتت  ءري ا  وت تتتتتكرح  ت تتتتت)يرر ت تتتتت رر ت تتتتت  ربت تتتتتي رطدت تتتتتورجهت تتتتت يربت ح  ت

تتتتتتتت ر تتتتتتتترر و ت تتتتتتت  رلا ت تتتتتتتتنا   رحوت تتتتتتت  ر  رح  ت تتتتتتتتن رحيرحوا ت تتتتتتتورح ت تتتتتتتترربت تتتتتتتررحو وت تتتتتتتت   رونير ت تتتتتتت رح  ت تتتتتتتتبر ف ت تتتتتتت ٍلرات  ت

ر رر 18 رح نك  ر ك) رل ك رقور ر

ر   ر ر ربورحو ب)لرحو ا ايرحو  رطظفه رح  ن  رحور ن)ير  وررحو    رابرب

 

 شعراء م  الع ر الجاهلي  .1

تتتتتتت    ر جتتتتتتتت ءر ررامـــــــر  القـــــــر  - تتتتتتت ر ت  ر هت
 
تتتتتتت تتتتتتت  ر رطق)فت تتتتتتتبرب ت تتتتتتت ررر 19 رات تتتتتتت ر  ت تتتتتتتورحو   ت تتتتتتت اي يربت تتتتتتت يارر ت   ت

رح ان   ر رحو  يئ ر  نيض يرح  رحو    رطرحو  دربا  رف و    را)رحب ؤرحو  مرطحو  د ر

ه  ر
ر رت 

ه  ررررررر   )و)   يع    
رب  بَّ
 
ل ه ر     ر   ر  

 
ق)ف  رط    

ن  َّ
 
ر رط  س ، 

 
 كر 

 ر ه ر    ر ر ريرربورحو ج) رحو اي رر   رح ا  يرحو   ا ير
 
  رر 20   رر   رحو  درطق)ف

ر   
)ب  ي 

 
رف   ( 

رحور  )ىري     رحو   ا  ط  رررررررل  نز   
ب  ور    ىر    ٍ رط  رب   ك 

ف ر    ق 

تتتتتتتت   ر  رف تتتتتتتت ر ت  ر هت
 
تتتتتتتت تتتتتتت و بار رطق)فت تتتتتتتت ريت تتتتتتتتا   رطح نفت تتتتتتتت  رحو ت تتتتتتتت رحوت تتتتتتتت ر   ت تتتتتتت و    روت تتتتتتتت ر  ر رفت تتتتتتتت رحمل   ت الت

تتتتتتتكر تتتتتتتورف ت تتتتتت ربت تتتتتتتر ر ر  ت تتتتتتت  ر  رج ح ت تتتتتت و ريطدت تتتتتتت) رحوات تتتتتتت  رر  ر  ت تتتتتت ير ويهت تتتتتتت  رح  ت تتتتتتتورح ا  ت تتتتتت  ربت ر ا  ت
 
تتتتتتت   تتتتتت رر  ت   يت

تتتتتت)حر تتتتت)رفا ت تتتتتير رف ت تتتتتت ر  ب ت تتتتت رج ت تتتتت ر  ت تتتتت ر طر فه ) ت تتتتتت  ءر  )و) ت تتتتت ر ت تتتتت)حر ت تتتتتت  ر  ر ي)وت تتتتت رحو ت تتتتت ير  ت تتتتت) ري وتات ح ا ت

ر رر 21   ر فا ) ر ر وكروك  ر ط  ر ه ر  ر فض )حر  ر نك  )حرين  رر بير   كر   ك حرب

تتتتتتتتتت لرر 22   رحبتتتتتتتتتتت  رحو تتتتتتتتتتت مر ي تتتتتتتتتتت ر    ر ر تتتتتتتتتتتراربنهتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتكر  ر يت تتتتتتتتتت    رف ت تتتتتتتتتت يرطحوضت تتتتتتتتتت  رطحو ت تتتتتتتتتت)يرحو ت  رر ت

تتتتتت ر تتتتتتكر  ري   ت تتتتتتي رف ت تتتتتت ير ي ت تتتتتتبركت تتتتتت) و ر ت تتتتتتبرحوت تتتتتت يرات تتتتتت رقضت تتتتتت كر  ت تتتتتت  رحو وت تتتتتت ارحون ت تتتتتت  رف ت تتتتتت)يور ت تتتتتت ر ضت ج)ح ت

تتتتتتتترر  تتتتتتتت ءر ؤ ت تتتتتتتت حرح ركت تتتتتتتت ي رطرات تتتتتتتتوركت تتتتتتتت ر ت تتتتتتتت  رييت تتتتتتتتوربنت تتتتتتتتكربت تتتتتتتت ير   ت تتتتتتتت رحو ضت تتتتتتتتررجات تتتتتتتت طيرقت تتتتتتتت  رحوت تتتتتتتت)ريت لتتتتتتتتت ر يت

رح نيض يرحو    روش و يرحو  مرابرحو  ير ي  رطحو  يرو  ض يرحوف ا  ت ير ر

ر
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ر

تتتتتتير: ممــــــرو بـــــــ  كل ـــــــوم - تتتتتت ري)حيت تتتتتت)شر لت تتتتتت  ر ر  ت تتتتتتبرب ت تتتتتت رات تتتتتت رحو   ت فهت
ع
تتتتتت رطظ تتتتتتا ايرحو ت تتتتتت)لرحو ت تتتتتتورحو بت بت

  ر 23 حو  كر ر

تتتتتت البر تتتتتت  رجت تتتتتتبر نت تتتتتت)يرات تتتتتتور   ت تتتتتت طريت تتتتتتيروا ت تتتتتت رارر   ر رطبا  ت تتتتتتبرقوت تتتتتتيرات تتتتتتد رق ف ت تتتتتت)ح  ر  ت رح يت تتتتتت ء  تتتتت كر  ربت  رحو ت

ر  ر

تتتتتتتتتتت كر تتتتتتتتتتتيرحو ت تتتتتتتتتت ربي ف ت تتتتتتتتتتت  ر  رجات تتتتتتتتتتررحو   ت تتتتتتتتتتترر  ر  وت تتتتتتتتتتتنا   ر  ت تتتتتتتتتت رح  ت تتتتتتتتتتتارب  ت تتتتتتتتتت)يريبت تتتتتتتتتتتور   ت تتتتتتتتتت طريت   ت

تتتتتتتت  ر تتتتتتتت دطريت تتتتتتتت رحوت تتتتتتتتير لت تتتتتتتتبرحور وت تتتتتتتتيرر ر ت تتتتتتتت يارحونرحطو ت تتتتتتتت البر رطحا ت تتتتتتتت  رجت تتتتتتتتبر نت تتتتتتتت)يرات تتتتتتتتور   ت تتتتتتتت طريت تتتتتتتتير  ت   ا  ت

تتتتتتت ر تتتتتت ر  ت تتتتتتت رحو   ت تتتتتت  رط ي ت تتتتتت البرر ح،ت تتتتتتت  رجت تتتتتتبر نت تتتتتتيرات تتتتتتتيرلا   ت تتتتتت رحمل ف)ظت تتتتتت)يرطبا  نت تتتتتتتور   ت تتتتتت طريت تتتتتت ير  ت ش وت

ر نيض يرح ا  يرابر ا   رح ان   ر   يار ر

يا  ر  ر 
 
رح  ي   رررررررط  رر    ر   )ي     

 
 
 
رف ك     

ص   ري 
 را  ع

 
ر 

ر

فه رحو    رابرب   ر ر رف ررج ءرابرب   ر: شعراء ال عاليك .1
ع
بور   كرحو ب)لرحو ا ايرحو  رطظ

كرحو   يربور ب حءرر ر ه ار  د يربکر  حي ر    ءرو ا حءرحووا و ك ر ر  را حروكرو)ر ي   رو ورض )ف

حو ا رط ا و كرحو و رارح نو يري وتا رح ي الب ر   رحو  ف ىرط  طاريورحو)ي رطر يطر   ح ر قربه رر

 و ك رض فكرح ط ر ريرير    رحوا    رحو ح ررابرح ير ر رح )ق رطحو و ررطقرر   ري     رلبور  ي ر

   24 رب لكك رطا جمرح   ط ري و ا ر   رح    ارح ير را      

تتتتتتت)ي ر تتتتتتتورحوت تتتتتتت طاريت تتتتتتت ف ىرط ت تتتتتتتير رحو ت تتتتتتت رط   ت تتتتتتررحو   ت تتتتتتترر  ر  وت تتتتتتت  ر  ت تتتتتتتا حرف  ت تتتتتتتا و كريبت تتتتتتت ا ارحووت تتتتتتك رظت ّ ت

حر رقررّا ب رحو    ربکرا ورحو ب)لر ل رحو ي)رحآلّ  ر رطر يطر   

 ر  ب  رحووا و كرابرحولكح رحو ر  رضررحو )ىرحو  ر    ه رح    ارحو  ا ي 
 
ر ط 

رحملين ا يرك      رحو )يارطح   ط ر ورحو  ) ر

ر ل ر   رحو  ف ىرابر ب ن ر 
 
حرابرحوص  حءر ر و   رف  رحووا )كرحو  ر ارير ب رط    ر  ار 

طَّ  ر
 
ر  ه ر   َّ يَّ

 
ر  ر    ررررررر    ك       

 
ر 
       

 
رج     ٍ رر

 ار 
 
ر 

حر ورطا ورح   وير يح رحو    ر  ر    روا حير ري  رحوف  رحو)ح ررقررح ن   رح   ط ر ورحو    يرر  رلا ر 

رحو  ) رطح  و يرحوف   رطح ك   رطح جن   برطحو   اب ر  رحو    ر ر نل  كرر     ر  ،رو)ر )  رطقن  

طدرير    ر بکر  حير حووا و كر و   ار  ن ي ير  رب ر   ر ح )ج) ار ح ف ا  ر حو    ر )ع ر ط  رر

حر رفه)ر  ررحو    ر ا)رب  ) رحوتا رطر  اررحو    ي رو ور ر  رحووا )كرر 25 حو     رف  ر رر يطر   
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حو  ) ر   ر ي  رر ب)حجهير ابر طحوو )ير ح  رفکر ر و  ا  ر ر
 
با    حر يبا  حوش و   ر ا ور ح نيض ير

رح  ا  ر  )  رط ارحف  

طبي طوير حوا ي ر  يه  ر ح  ا  ر طحقکر طح    ر حووا و كر طرش ) ه ر ظ ا ار ون)ظ  ر ا ور )يار

حو )حا رحا ا   يرر ي  ر حو  ررح ا ر حواو ر حو   ربه  ر   ر حب ير حو  ر و  ر حوا ي ر ابربا كارح  ا  ر

ر رر 26 لا  رف  ر

طا حرحووا )كر  ا  رب   رحو   ري     رحو   ىرط     رحا ا  رطا)رب نررحو  ر   ر  رحو    اورر

ن  يربورحو    يرحو   ي رحونا  كرح   يرابرحوا و رطبنه رف ا    رف بار رحووا و ك ر ررح   حير ل رح  

ي     ر ورب)حجهيرح    ارحو    يري  ي رطحوووكرابرب)حجهيرحو    ر  ،ر ي  رح  ا  ر ارحف رطبنه رر

رحو ض يرحوف ا  ت ي 

ر

 ر ر برر ر ر   رلبور   ررر 27 ج ءرابرب   ر ر  )شر ل ري)حييرحو  كرر:  شعراء م  الع ر األموم  .2

  رف   ي   ري درحوه  ب ر برف كرا حرحوو  ل

ْض ر رح    ه رحو)ي   رابر   حف 
د     ْ

ه رررررررطا  ىرب ر ا   ْ ر 
 
ررك  ر ر رر

اتر/ر?رررر80رر-حو    رح نف ري   رحوه  بر رطو ر    رح   ر طر  ،ر ا  ر رطحوه  برا)ر ر ي)ر   رحوه  بر?رر

حرر700رر- بور بري ي ر     ر يور ا   ر يي ر بور حواهل  ر يور   ير حواو ررير  رر ر ابر وفص  ء ر   ر

ط   رقرر  ا رر حوااااربرح   ر ح  كرط    ر  رر ابر  رر طو ر وه  ر ر
 
ب طح  ربناو   و ي ر ر

 
ح ب)  رب)حو  

رط     رل ف  يريج  ربورق   رطا)ر    رح ي   رح  ه)يارحو  ر طوه 
 
   28   رر ريورحواد كر  ب 

ر ت  ر  ورحورا عي درواعبرحورا ري ي رطد نه ررررف   رح  ض ،رب ري

طقرر ك) رح نر  ءرحو بار رحوه  بر ربف  رطقرر ك) ر ي   ي ر  رح نيض يرحو اررحواب   رطحو    ر

حو  ر ن ي ر و  ر بور حوابور حو  درط ور وني  ر ور    ر يي را   رطح   ءرح ان   رف  ير و    ير

رجهير رط ا  يرا حرحو    ر  ررحو    ربورجهير   ىر 

ر

 العباساا  شعراء م  الع ر  .3

 بور  ه را ورحو ب)لر 

 رطجا رحا  يررررر 29 طي رح  رح ن   ري  كار  رر  ر  وررحو    رفف ررب   ر رح ي رطحو  حبيرر:  املتنبا    -

حبوكح )ياير ف  ر ر حورطوير ح    ر   ر بمر طقرر حو     ير ر فك  در ب  ط   ر ض يا  ر      ر ح    ر

حر )يرق  رح ن   ر رر  حو طيرب ف   

)ر   
ر ط      

 
رر رج      ك   

 ع
 
ل ر  ا 

 
رررررررف ريطيت ه  ك 

 
رظ
 
  

 
ر  رىرحو طي 
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ح ن   رحو  رلانر   رحو    رابرب   ر را)ريباربنار رح لا  رابرحو )ارطحوضا رطحو   رطحو    رط  رر

حرو )حقکرح ا    رطو  ن    ر  ويربورا ورب ا) يرياحطايرحو ؤاير  ررحو    رحو  ر نكئر ل رج   رب  ريبا 

حو  ر  غر )يارر ا)ر ي ر ي ) ر  ر طا)ر  ارر ل ر حورطوي ر حوف ي ر   ر ي و   ر حوا قير يبار   ض  ر

ح عي   رر طحون ا ر   ر رر ح رلر ي نه  ر رر حوا قير رن طل ر ح   )ياي ر   ر حورطوير   ر    ر

    رطوليررط   رفن  ربا يكر   رحورطوير  ل رب    رحو )ار  ررح ن   رفو غربنه ر  ل رحو و  ررح  

رط   ي ر ر

فه حرحو  رب رحور   رط ل رحو    را)ر فا رحو  رل ل ررف  كرح  ن  ر  وررحو    رف رر   ورابر

رب    ر   ىربنه  

ج ءر   رح ن   رابرحو  رحآلّ  ر   ر يه رحو) ورح ير    ر يحورط يىررر 30 ب   ر رحو) ورطحور    ح  ير -

    بي ريو) ر  حيرط رحءرح ن   رطر  )ح رح ي  ءر     ر ا  رح ي رحوا د يررض ري ونهضيرحو

طيؤىرر - ح ي   ير ر   ا  ر ح ي باير حو ي رررر 31 ب    ر حو) ور   ر ح ير  ف ار ح ي باير  ر فك  در

 طحونا   رحوا  ب ر    رطح    رحوا  س  رحوا ي ري   ا  رح ي  ارطحون)  ر رطح ن   ر   ر

 ر  رط ير ري  يرح ا ف  رحو )ا ير ي)رفرر    رررر 32   يررب   رح ي بايرح ي   ي را)حجمرابرحمل -

ح   ب بيكرح ي   ي رطا   ري   ر ي رحو   رحو  ر رلل  ير   نكر  ر   ي 

ر       
رط 
ت
ا )ٍيري  ر  ر   َّ 

 
ر    

 
رررررررو

 
ه ج  ح

رب 
ع
ر   

 د 
 
) ر 

 
رو  د 

 
ب ر  رط 

ر   ر   ك 
 
رررررررف

 
ي ر       بَّ

 
   ر   

رحور  ك  َّ   
 
و ر رط  ا   

 
ر   ك 

 
و ر  

ع
ر بر   

 ر رط ا رحو) ور    ط ر رحولض رحوا  کر  ر ر وكرحونه يرررر 33 ب    ر   لرح   كر يه رحو هرحءرر -

    ر ي)رحو   رح ن   ربور  )ح  رطر   رر ر

ك ي ي  ر
 
رح  رحو   حي  ري 

 
ل رق  ّ ر  

 
ر رررررررط  اح    

 ّ رحوا 
 
رر اي 

رحوا  ا  
 
ر  ري 

 
ل رق ر  

  ز حربه   رابرب    رحو    ر ر    ر  ويرطه رح  )ي رر   رح  رح ان   ر  نيض يرل ل رح ن   رر

حو ن ر ابر طحونا  ر حوريح  ير حو    ر ط و  ر ل ر   ا  ر حو ا اير ر ط   ب ر طقو  رور ح ن   ر ب)حق ر

ف كوربور ا حءرح  ي يرحولكحك يرطحون ك ر ه ر ر  ر  ررح نيض يرح ي بايرح ي   يرلان ريريبار رح ن    رطر

رط  ي ءرحواو)يرحوا د يرحو ر  ير ر

ر

 ثانًيا : التحليل التداولي للرمح الترا ي الد  ا
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 بورحو ب)لرحور ت يرحو  رطظفه رح  ن  رحور ن)ير  وررحو    رابرب   ر  ر ل رحو ي)رحآلّ  ر

ــــريو :  1 ــــررن الكــ تتتتتت رالقــ تتتتتتور انهت تتتتتتنه ربت تتتتتت  ررت تتتتتت  ر   ت تتتتتتبرب ت تتتتتت ءرات تتتتتتكرر 34 جت تتتتتت ف ط ر وت تتتتتت رح ات تتتتتت ر يهت طح  ر ر ت

 ح )ج رحق  طحرحوف ريير ل ر يطحلرحو  وري  )حربور ي     ر    رر

تتتتتتتتتتتور تتتتتتتتتتتكاربت تتتتتتتتتتت رحواوت تتتتتتتتتتتور ر رط  ت تتتتتتتتتتتيربت تتتتتتتتتتت رحو   ت تتتتتتتتتتت)ر  ت تتتتتتتتتتتيرات تتتتتتتتتتت)يارحوف ريت تتتتتتتتتتت ير ت تتتتتتتتتتترحط بر  نيضت تتتتتتتتتتتررحونت حو ات

رحوا ي   رحو  وري  )ح ر

ر

 األمالم   .2

ر   رحو    رحو ب)لرحور ت يرحون و ي ر

  رر 35  ر ر   ريورح     ر رابررب   ر ري  ر ر ر   ريورح     -

تتتتتتتتير - تتتتتتتت  رح ي رطحو  حبت تتتتتتتتبرب ت تتتتتتتت ءرات تتتتتتتت ر رجت تتتتتتتت ر  وت تتتتتتتتور يت تتتتتتتت ريت تتتتتتتتريررر 36 جافت تتتتتتتته ري وت تتتتتتتت رقر ت  ر رح ي رحو ت

رحجرح ر  نرط ربورجاف ريور ي ر  و ر   ر ارحور ورحو ا ير  ر

 ر ر  راتتتتتتتت ور تتتتتتتتبربؤرتتتتتتتتيرحونتتتتتتتت مر 37 ر  وتتتتتتتترريتتتتتتتتورحو)و تتتتتتتترر رجتتتتتتتت ءراتتتتتتتتبرب تتتتتتتت  ر  تتتتتتتت)شر لتتتتتتتت ري)حيتتتتتتتتيربؤرتتتتتتتتير -

تتتتتتت  ) ر تتتتتتت  ورلات تتتتتتتهرحءرحوت تتتتتتت رحو ت تتتتتت ريح  هت تتتتتتتورر  ت تتتتتتترريت تتتتتتت ر  وت تتتتتتت طير   ت تتتتتتت رحوت تتتتتتت  رق رت تتتتتتتكح رحوت تتتتتت)رحولت تتتتتتت حرات تتتتتتتاحي رطات ح ت

 حو)و ر رف   حر  ) ر ا   را  ر ورطحقکرحو   فيرابرحو) ور ر ر

تتتتتتتتتر و - تتتتتتتتت لرحوت تتتتتتتتتر ر ت تتتتتتتتت  ر ت تتتتتتتتت ريت تتتتتتتتت  ر كت تتتتتتتتت)ي ر رب ت تتتتتتتتتر ورحآل ت تتتتتتتتت لرحوت تتتتتتتتتوررر 38  ت تتتتتتتتت ر ربت تتتتتتتتت ويرح ط ت  ر رحو  ت

 لرحور ورابرحو  كر ر  لرحور ور   رح    فيرحو    رل  لرو رحو)ضکر ) ر ك     رطب    ر  ر

ررر 39 جاف رحو   ير رجاف رحو   يرب   ري  ر ر رجاف رحو   يرر -

تتتتتت ق ر ارحون ت تتتتتترع تتتتتت حلر ت تتتتتت)ا ايرايت تتتتتتيرحونوت تتتتتت يرح ف يقت تتتتتتبر  ت تتتتتت   رات تتتتتت ورحوش وت تتتتتت رات تتتتتتوررر)ظ ت تتتتتت ربت تتتتتتكرحو   ت  ک ت

  تتتتتتتت يدراتتتتتتتت ورحوش وتتتتتتتت   ر  ضتتتتتتتت ار لتتتتتتتت رحوتتتتتتتترطحيراتتتتتتتتبر ح تتتتتتتت ارحو   تتتتتتتت  ر نهتتتتتتتت رس  يتتتتتتتت  رب ضتتتتتتتت   رط  ضتتتتتتتت   

تتتتتتت  رررتتتتتتتت ر طراتتتتتتتتبرحو)جتتتتتتتترح  تتتتتتت ري و وت تتتتتتت ر ر   ت تتتتتتتيرف ت تتتتتتت  رح بت تتتتتتت  ر ت تتتتتتتوريت تتتتتتتبرلبت تتتتتتت يرات تتتتتتت ب ري   نوت تتتتتتت رطحا ت حوا يت

تتتتتتتته )  ير تتتتتتتتيرحووت تتتتتتتت يرحوهي ت تتتتتتتت   ر بت تتتتتتتت رحو ت تتتتتتتتكرحوا يت رحونف ت تتتتتتتت ع تتتتتتتتبرظت تتتتتتتت)يرات تتتتتتتتيرحو ت تتتتتتتتيرحوا د ت تتتتتتتت رح بت تتتتتتتت رّا  ت تتتتتتتت)ربت طات

تتتتتتتت ر تتتتتتتت    ر لت تتتتتتتت  ر ت تتتتتتتت)ي رحوت تتتتتتتتر ورح  ت تتتتتتتت لرحوت تتتتتتتت ر ت تتتتتتتت رب ت تتتتتتتتررح  ر ت تتتتتتتت رحو   ت تتتتتتتتار  ت تتتتتتتتي رطحو بت تتتتتتتتنا  يايرحول د ت طح  ت

ر ا   ربورحا ن  رحووه )  ر ر  ر  ربه يرري ا رف

ر

ــــاك  .3 ــ تتتتتتتت  ر: األمــ تتتتتتتتبرب   رت تتتتتتتت رات تتتتتتتتررحو   ت تتتتتتتتر ن)ير  وت تتتتتتتتن  رحوت تتتتتتتت رح  ت تتتتتتتت رطظفهت تتتتتتتتيرحو ت تتتتتتتت  ورحور ت ت تتتتتتتتورح بت بت

  ل رحو ي)رحآلّ  ر

ـــرا   - ــ تتتتتت  رالبــ تتتتتتكح ر   ت تتتتتتتدرو وت تتتتتت  رو ت تتتتتتت حءرر 40  رب ت تتتتتتيرح  ت تتتتتت ير   كت تتتتتتتكىر رح نيضت تتتتتت  رفلت تتتتتتكح ر   ت تتتتتتتدرو وت  رو ت

 طح ا ح 
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ــــررة : - ــ تتتتتتتتيرراأل ــ تتتتتتتت ري)حيت تتتتتتتت)شر لت تتتتتتتت  ر  ت تتتتتتتتبرب ت تتتتتتتت ءرات تتتتتتتت ر  رجت تتتتتتتت ورف  ت تتتتتتتت  رلات تتتتتتتت حرحوت تتتتتتتت رات تتتتتتتتي ر  ر  ت بؤرت

تتتتتتتتتتت  ير تتتتتتتتتتت  لري ضت تتتتتتتتتتت ر ت تتتتتتتتتتت ط ر ت تتتتتتتتتتت  ور  ت تتتتتتتتتتت  رحوت تتتتتتتتتتتورو  ت تتتتتتتتتتت رر ت تتتتتتتتتتتررح روت تتتتتتتتتتتير  ات تتتتتتتتتتتيركرط  رك  فت تتتتتتتتتتت طلريطلربؤرت رنت

 ...    حو هرحءر   ر

  طي ريبارحو ر ر رطف ا   ري  كارابرح     رحآلر ي رالقدس:   -

تتتتتتتت     تتتتتتتت  روف ات تتتتتتتتمر فنت تتتتتتتتي ر  ت تتتتتتتت رح ي رحمل ن ت تتتتتتتت ر ات تتتتتتتت ر ت تتتتتتتت ب رو ت تتتتتتتتر ر رط ت تتتتتتتت رحو ت تتتتتتتت)ير  ت تتتتتتتت  لررحوا ت  ر ت

تتتتتتتتف  ر تتتتتتتت  رحوات تتتتتتتت رطر  ر ت تتتتتتتتور  فت تتتتتتتترربت تتتتتتتت    ر ريت تتتتتتتتكر ت تتتتتتتتبري   ت تتتتتتتت طر لت تتتتتتتت  ري ت تتتتتتتت رح ي ر رحضت تتتتتتتتير   هت ح   ات

رر 41 طي ر  )حيرحو ر  ر ورح حي يارطحو      ر   لبر    طجکر رر

ـــر  : - ــ تتتتتتتر وررالكــ تتتتتتت لرحوت تتتتتتت  ر ر ت تتتتتتت  رب ت تتتتتتتكاربنهت تتتتتتتکر   ت تتتتتتبرب)حضت تتتتتتت ءرات تتتتتتت رجت تتتتتتتررحو   ت تتتتتتتر ن)ير  وت تتتتتتت) ورحوت بت

تتتتتتتتيرحو تتتتتتتت ري)حيت تتتتتتتت)شر لت تتتتتتتت   ر  ت تتتتتتتت ك رطب ت تتتتتتتتبرحو ت تتتتتتتت  رات تتتتتتتت  ررب ت تتتتتتتتكاربنهت تتتتتتتت   ر   ت تتتتتتتتبرب ت تتتتتتتت ءرات تتتتتتتتير رجت تتتتتتتتاربؤرت تتتتتتتت ك رطيبت  ت

  ررر 42   )شر ل ري)حييربؤريرر

تتتتتتتور تتتتتت ر ت تتتتتتبرحو  ت تتتتتتيرات تتتتتتور ا  ت تتتتتت ربت تتتتتت روهت تتتتتتير ت تتتتتت  ورح  ر ت تتتتتت رح بت تتتتتتر ر لت تتتتتت ررت تتتتتت)لرحو ت تتتتتت ورحو بت تتتتتت رات  رحو   ت
ع
تتتتتت طظت

تتتتتت ر تتتتتتير  ت تتتتتت  ورحمل   ت تتتتتت  رح بت تتتتتت ريت تتتتتتلكحر ن يرحون  ت تتتتتت  رح ت تتتتتتور ت تتتتتت ربت تتتتتت لر نهت تتتتتتررح فوت تتتتتت ر  ات تتتتتتنك   رحو ت تتتتتتررح ت ب   ت

تتتتتتت يا رحو تتتتتتتت ط رحونت تتتتتتتت   ر  ر يت تتتتتتتتارح كت تتتتتتتتبريبت تتتتتتتت ي رات تتتتتتتت بورح   ت تتتتتتتت رحونضت تتتتتتتتلكحر ن يرر  ت تتتتتتتت ورح  ت تتتتتتتت ل رطات تتتتتتتت رح  ت ا يت

تتتتتتتتت  ر تتتتتتتتت دطريت تتتتتتتتت رحوت تتتتتتتتتير لت تتتتتتتتتيرحورحوت تتتتتتتتت يارحو ل)ات تتتتتتتتتيرحا ت تتتتتتتتت  ور ر  ر   ات تتتتتتتتت ورح بت تتتتتتتتت ر هت تتتتتتتتترر  قنت تتتتتتتتت ر  ر نات حو   ت

  ررر 43 حورح رطح رو) رّ  كر   رحوو)يارحوو)ر يرطر بر    ر   ك)و)جبر

 ال اا ة:   .4

 ظفه رح  ن  رحور ن)ير  وررحو    رابرب   ر  ربورا ورحو ب)لرحو  رطر

 رررر 44 يبار رطحبانو  ورطرطحك يحو رابرب   ر رح ي رطحو  حبير -

ـــة :    ـــ ـــة الق ــ ـــ ــــار رادثــ ــ ــو استح ــ ــ ــ ــذر غلــ ــ ــ ــــح  شــ ــ ــــعا الرمــ ــ ــو لحــ ــ ــ ــــر  األولــ ــ تتتتتتتت رغن الن ــ تتتتتتتت ري لت تتتتتتتت  ر  رح انوت   ت

تتتتتت تتتتتت   رف ت تتتتتتكرط فضت تتتتتت ر وت تتتتتت  و رف  ف ت تتتتتت  د رطحبانوت تتتتتت ارفوت تتتتتتبرلد ت تتتتتت كارات تتتتتت ر  ت رو ت
 
تتتتتت  تتتتتت)يور  ريطب ت تتتتتتورفت   ربت

تتتتتتتبر تتتتتتت)  رات تتتتتتتي رط ت تتتتتتت ر ج ت تتتتتتت  رف يت تتتتتتتاحا رفاات تتتتتتتيرحولت تتتتتت رلا ت تتتتتتتررّا ت تتتتتتت ءرقت تتتتتتت)لري ضت تتتتتتتورحووت تتتتتتتيربت تتتتتتت ر يح ت ر   ت
 
تتتتتت ف ح  ت

ح بوتتتتتتتت يريتتتتتتتت و ف كرطحواتتتتتتتت كربتتتتتتتتکر ب تتتتتتتتكرح تتتتتتتتؤب    رفاتتتتتتتت ودرحوااتتتتتتتت   رطح  ) تتتتتتتتيربتتتتتتتتور تتتتتتتت   ريتتتتتتتت  رحا تتتتتتتت ي ر

تتتتت  ر  تتتتت رح ف ت تتتتت  رطو ت تتتتت    ر وت تتتتتبربت تتتتت يرات تتتتت)  ر ت تتتتت ر  ت تتتتت  رطب  ت تتتتت   ير وت تتتتتبر  ات تتتتت يرات تتتتت)  ر ت تتتتتكر  ت تتتتتورب  ت  تتتتتتررف ت

تتتتتتتتا ر  رط ت
 
تتتتتتتت)   تتتتتتتت ر وت تتتتتتتتن رح انوت تتتتتتتت  ي  رطفت تتتتتتتت)ور  ت تتتتتتتت رططجت تتتتتتتتكري  يقنت تتتتتتتت ر   ت تتتتتتتت رطقنت تتتتتتتت طيرفهابت تتتتتتتتكرحوت تتتتتتتت)ح ورب ت قت

ر ل ر  )يايرففنيه ر ر ل ر ر   رط   ر و  ر ط رحو   ا ربنه رط    ه ر و  ر ر ر
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و ور  ررحو ج) ر   رح   يرحو  رض  ري رحو بارر   در ب)ير ل رف كرب ر   رابر اورق يئرح     ربورر

حورح   يرر   حو  طلر حو ج) ر   ر و) ر ونا لر ر ور و ر ررحطو ير حر ح نا  ر ب)ي  حو  يئر   ر  ر ضف ر ل ر

طد  ر حوا ي رطح   ب ر ابرق)ار  ا   رح  ض يار ح     ر لبور ي  ر حو دطر حو    ر  لر ر فادر طح   يج ي ر

طب رر طحو ن ر طحورب ير طح   ط ر ح  و ير ل   ير ابر ح ن   ر طدؤ  ر قا)ر ر ابر ح بيررح   ض ر و ر رنا  ر

رحا ن  يرو بيرحوا د يرطحا  ب ي روور ك) رر ري ع ر  ع
 
حوا د يرحآل ربور    رطقه ربورق    رحمل ن    رطبؤ رح

جر ٍرر ل رر بور بنن ا  ر ي  ءر ح فض  ر   ر طحوا  ر ح    ر طب  يير حوا   ر  ر
 
 
 
ح  بور   كر حا  ه  ر   ر وكر

رو يرح انو ربورجر ر ر  مرح   ايرطحوار رطح ا طحا رون ه رش 

ا : التحليل التداولي للرمح الترا ي القومي
ً
 ثال 

حون و ي ح     ر ابر حض  ررر 45 ج ءر ق     ر  د ي ر ر ح   حي ر حوا و ر ب  ف ر حو ر ر ر   ر حوا )ير   ر  ر ر

ري و   ط ر ورح حي يارطحو     ر ر

تتتتتت ر طري تتتتتت ررت تتتتتتبرب   رت تتتتتت رات تتتتتت)طرحو   ت تتتتتتبر وت تتتتتتيرات رق)ب ت
 
تتتتتت)لح تتتتتترريبت تتتتتت ر نت تتتتتكحربت تتتتتت ورک  ت تتتتتتن  ر رفهت تتتتتتورح  ت تتتتتت  ربت  آ ت

تتتت  ر تتتتتتتت تتتتي رطحا ات تتتتتتتت تتتت ر رح   وت تتتتتتتت تتتتكح ر رح  فت تتتتتتتت تتتت  رح فلت تتتتتتتت تتتت يرب ت تتتتتتتت تتتت رحو فات تتتتتتتت تتتتورحوا)حبت تتتتتتتت تتتتكربت تتتتتتتت تتتت رحو   ت تتتتتتتت تتتت)لرري ت تتتتتتتت حو بت

ري ون ا رحوا ي  ر فكر ب ءرحآلي ا ءر رحاي  ارحو   اي ررر

تتتتتتتتت ح  ر تتتتتتتتکرح يت تتتتتتتت)حر ل ت تتتتتتتتررحير  ت تتتتتتتت  رحو    ت تتتتتتتت ح  رحو  ب ت تتتتتتتتتن  رطجت تتتتتتتت ح  رحا ت تتتتتتتتورجت تتتتتتتت ر ت تتتتتتتت ر   ت تتتتتتتت را ت حو   ت

ر ا رحوف ا  ر ي رحو  ر ضح ري   ييرح ياررح ي ا  ريي ع
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 بورحو ب)لرح جن    يررحو  رطظفه رح  ن  رحور ن)ير  وررحو    رابرب   ر   

رر 46 ريبا رر ر  ر  يرط  دري  كر رر -

 يبا ر رلف ياررح به  ر  -

تتتتتت تتتتتت يرحوت تتتتتت   رحوات تتتتتت)ءرحوات تتتتتتبرضت تتتتتتارات تتتتتتيرحو بت تتتتتت  ر  ر يح ت تتتتتت  رطح كت تتتتتت  رحوابت تتتتتت  رل ت تتتتتتر رحو  بت تتتتتت رح  ت تتتتتت رف ت   ررت

تتتتتتر ر تتتتتت يري   ت تتتتتت ر ت تتتتتت روهت تتتتتت)ح  رحو ت تتتتتت  ءرطح  ت تتتتتت رح  ت تتتتتت  رطب ن ت تتتتتت) ر هت تتتتتت ر  )بت تتتتتت  رحو ت تتتتتت بکرطح فات تتتتتتنك  رطحوات طح ت

تتتتتتتت رحو بتتتتتتتتتار ر تتتتتتتتيريفهت تتتتتتتت ربتتتتتتتتت روتتتتتتتتت ر  قت تتتتتتتت  رح تتتتتتتتتنك  رطح اتتتتتتتتتن کروكت تتتتتتتتلك يريت تتتتتتتت  رح ا فتتتتتتتتتيرح  ت تتتتتتتت  ر  تتتتتتتتت رل ت حو  بت

تتتتتتتت تتتتتتتت روهت تتتتتتتت حلرحو ت تتتتتتتت رح  ت تتتتتتتت ي روكت تتتتتتتت) رحوضت تتتتتتتت  رحو  ت تتتتتتتتررو  ت تتتتتتتتيري واتتتتتتتتت  ح رطحون  و ت تتتتتتتت و بارح ط ر ررر 47  ر  قت  رفت

تتتتتت ير تتتتتتر  ري  ت تتتتتتررح  ت تتتتتتررلات تتتتتت  ر  ت تتتتتتن رير  ضت ات تتتتتتير رّط تتتتتت   رح جن    ت تتتتتتبرح    ت تتتتتت  رات تتتتتتك ر  ت تتتتتتدري  ت تتتتتت يرط  ت تتتتتت ر ت  ت

تتتتتتتت لر تتتتتتتت رحو نت تتتتتتتت لرب ت تتتتتتتت   رحوفت تتتتتتتتبررب   ت تتتتتتتت  رات تتتتتتتت   رف  ت تتتتتتتتررح بهت تتتتتتتت   ر رلف يات تتتتتتتتارحو ت تتتتتتتت رحو بت تتتتتتتت ر ر بت تتتتتتتت،رفا ت تتتتتتتتررح ن ت قت

س رير  ض  رو   يار ل ر ف رورحو ه ررحوف ا  ي ر رطحواطح  رّط

ر
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تتتتتتتتتت ر ور  حات تتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتنه ربت تتتتتتتتتت )يا رف ت تتتتتتتتتتدرو  ت تتتتتتتتتت)يرك يت تتتتتتتتتت) ربفهت تتتتتتتتتت   ) ر ت تتتتتتتتتت رحو ت تتتتتتتتتت ر نفت  ت
ع
تتتتتتتتتت )يار رق  تتتتتتتتتت)يرح  ت بفهت

تتتتتتتتي ر تتتتتتتت  رح   حفت تتتتتتتت رطدت تتتتتتتت يا  رطد نهت تتتتتتتت  رحونت تتتتتتتت رطدت تتتتتتتت  ري نهت تتتتتتتتور  فت تتتتتتتتنه ربت تتتتتتتتي رطبت تتتتتتتت ر    ت تتتتتتتتور  حات تتتتتتتتنه ربت تتتتتتتتي رطربت   حفت

رابربن  رحو)حقک رطبنه ربور  حا ربي ر 
 
روه رحبنرح ح ر      رطبنه ربور  ىر  ع

تتتتتتتتت و بارر تتتتتتتتي رفت تتتتتتتتتير طرعي    ت تتتتتتتت رطيح  ت تتتتتتتتت)ياربت تتتتتتتت ر ت تتتتتتتت ربنهت تتتتتتتتت رطا  ت تتتتتتتتار هت تتتتتتتتت )يارو كبت تتتتتتتتنا  رح  ت تتتتتتتتا رلات   رحو ت

تتتتتتتتتير تتتتتتتتت رحونن دت تتتتتتتتت رر   ت تتتتتتتتتررب ت تتتتتتتتت ر يات تتتتتتتتتيربت تتتتتتتتتبررن دت تتتتتتتتت   رات تتتتتتتتتيرح  ت تتتتتتتتت) روك  ت تتتتتتتتتا)ي ر  ت تتتتتتتتت رر ت تتتتتتتتت )ي رررنات ح  ت

ا   ه رطحا ي ءري  وه رابرحو)قدرح رر 48 و  رل يار  ر   ) ر   ر ور  حءر وكلرحا ا   يرّط

 ذكر الكركي م  الرموز األس ورية:

ر رر 49  رابرب    رح    يرحو   ف ير رحو   بير ر  رارحولض رررزركاء اليمامة -

تتتتتتت   يرر تتتتتتتكار ت تتتتتتت ريفلت تتتتتتت ياوبر نوت تتتتتتتيرحونت تتتتتتابورح  ك  ت تتتتتتتكر  رحوت تتتتتتت )ياير ر وت تتتتتتت)لرح  ت تتتتتتتورحو بت تتتتتتتيربت تتتتتت ءرحو   بت ليقت

تتتتت راتتتتتتبرحو تتتتتتري راتتتتتتبر   تتتتتت ير اتتتتتت رطجتتتتتترلم تتتتت  ر  ت تتتتت  رات تتتتتل رحوت تتتتت ارحو ات تتتتتوربت تتتتت لريت تتتتتيريدت تتتتت  يرحي ت تتتتتبرح وت تتتتتبرات  رط ت

تتتتتت ءر تتتتتتدرليقت تتتتتترر   ت تتتتتت  رطقت تتتتتت ر ات تتتتتتري ري )بت تتتتتت رفت تتتتتترلمرحو ت تتتتتتبرجت تتتتتت ر لت تتتتتتنل  ريت تتتتتتك  رف  ت تتتتتتکرح    ت تتتتتتورر ت تتتتتت  ريت  ات

تتتتتتتت ر تتتتتتتت كا ري ت تتتتتتتتبربات تتتتتتتت)حرات تتتتتتتت  ورر فت تتتتتتتت  رحوت تتتتتتتتيرحو جت تتتتتتتتور ر ت تتتتتتتت يته ربت تتتتتتتترر ت تتتتتتتترلم رطقت تتتتتتتتبرجت تتتتتتتتيرات تتتتتتتتيربلزطجت حو   بت

ررر 50    )حربورشي  رطقرراابدرجرلمرط   درليق ءرحو   بي 

تتتتتتت)ار رو ت
 
تتتتتتت   تتتتتتت  ربت ضت تتتتتتت رر  تتتتتتت  رطحو ت تتتتتتتكح رحوا يت تتتتتتتبرحولت تتتتتتته كارات تتتتتتتيرحو ت تتتتتتت ءرحو   بت تتتتتتتيرليقت تتتتتتت رقوت تتتتتتت ع رلانيضت   رحوت

 حو و كارطحا يحكرطحوف  ير  ا  حلرح ان    رطد ون  برري   رحو   ربور )حق   رر

ــــــام :  - ـ ــ ــــة جلجــ ــ ـ ــ تتتتتتتتتتي رمل مــ تتتتتتتتتتبرحمل  ت تتتتتتتتتت)حج رات تتتتتتتتتتير رات تتتتتتتتتتتيرح ي   ت تتتتتتتتتت  ر رح ي بات تتتتتتتتتتبرب ت ح تتتتتتتتتتتتنا  ر:   51 رات

تتتتتتتتتتيررررحو   تتتتتتتتتتت راتتتتتتتتتتتبرب  وتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتن    رف    ت تت  رو  ات تتتتتتتت حرب   ت تتتتتتتتتتهر  تتتتتتتتتت)يرب ت تتتتتتتتتت )ياي رو وت تتتتتتتتتت يار  ت رGilgameshي  ت

تتتتتتتتتتت ور تتتتتتتتتتت رات  رحو   ت
ع

تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتررطظت تتتتتتتتتتت)  رف ت تتتتتتتتتتت) رح   ت تتتتتتتتتتت رب)ضت تتتتتتتتتتت  ر و)ح هت تتتتتتتتتتت) ريت تتت ررينت تتتتتتتت تتتتتتتتتتت   كر نهت ارح  ت تتتتتتتتتتت رع تتتتتتتتتتترر ت ّات

 ح   )يارونك) ر  حارّا  ك يرو ي  رج  و ير  ) ر رح ي بايرح ي   ي رابر   ر ر ر

  ي ال قافيسادًسا: التحليل التداولي للرمح الترا 

تتتتتتتت ر تتتتتتتتبرب   رت تتتتتتتت رات تتتتتتتررحو   ت تتتتتتتت ابر  ت تتتتتتتتارحو  ت تتتتتتت  رحو بت تتتتتتتتا  ير رفكت تتتتتتتتير ت تتتتتتت  ي رطك  فت تتتتتتتتيري ت تتتتتتتت   رك  فت تتتتتتتير ) ت حو   فت

  ل رحو ي)رحآلّ  ر

ــــما: - ــ ـ ــ ــافي الرســ ــ ــ ـ ــ ــــح ال قــ ــ ـ ــ تتتتتتتتتتتيررالرمــ تتتتتتتتتتتير ربري ت تتتتتتتتتتت)حب رك  ف ت تتت ر ر ررات تتتتتتتت تتتتتتتتتتتراربنهت تتتتتتتتتتت   ر ر ت تتتتتتتتتتتبرب ت تتت ءرات تتتتتتتت جت

تتتتتتتت)  رح  تتتتتتتترحفک رريت تتتتتتتتكربت تتتتتتتت   رح ي  رف ت تتتتتتتت حي ر ت تتتتتتتتري ر ت تتتتتتتت)حيرحون ت تتتتتتتتبر ت تتتتتتتتي رات تتتتتتتت كرحو   )ات تتتتتتتتورحو ت تتتتتتتت  ءربت تتتتتتتت ر ر ت ن  ت

 ر 52 رحو ا   ر
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ـــــعبا : - ـ ــ ـــــافي  الشــ ـ ــ ـــح ال قــ ــ ـــ تتتتتتتتت وا  ر رطحواتتتتتتتتتتتوري واتتتتتتتتتتتوررالرمــ تتتتتتتتتا  ر ر ررحواتتتتتتتتتتت  ريت ي  تتتتتتتتتتتن رحيرح  تتتتتتتتتتت رحو ت
 رر 53 

تتتتتتتت رح  تتتتتتتتتن  ر تتتتتتتت ري وت تتتتتتتت اربت تتتتتتتتيرحوا د تتتتتتتتتيرح ا  ت تتتتتتتتبرح   وت تتتتتتتتكح رات تتتتتتتت ا ارر)ظ تتتتتتتتت رحولت تتتتتتتتررو ت تتتتتتتتيربهت تتتتتتتتيرحو   ف ت ح    ت

تتتتتت ررح تتتتتت) ار  ت تتتتتتتبرحوات تتتتتتيرات تتتتتت   رح ي   ت تتتتتتت  رو   ت تتتتتترر  ) جت تتتتتت رلات تتتتتتررحو   ت تتتتتتتور  وت ربت
 
تتتتتتر  تتتتتتي ريت تتتتتتت طيرحولكحك ت تتتتتت) رطح يت   ت

ريد ه ري    ويررحول د ي رفك  درا ورحو ب)لر ر ا ايرط  ت يرطحجن    يرطق)ب يرطك  ف ي ر

ر

 الخاتمة:

تتتتتتتتور تتتتتتتتكربت تتتتتتتت ر   ت تتتتتتتتر ر  ت تتتتتتتت رقوت تتتتتتتتي رحو ت تتتتتتتت   رح ي   ت تتتتتتتتبرح  ت تتتتتتتت رات تتتتتتتتارحولكح،ت تتتتتتتت  ارحو بت تتتتتتتتبربت تتتتتتتتيرات تتتتتتتت ور يح ت تتتتتتتتر رفهت طيات

تتتتتتيرر  تتتتتت  ر يح ت تتتتتتبر  ضت تتتتتت ر ت تتتتتت ربت تتتتتتي ري نت تتتتتتيرول)ات تتتتتت ر يح ت تتتتتت   رف ت تتتتتت رفت تتتتتتير لت تتتتتتيرط  و ت تتتتتتيرطررحطو ت تتتتتتيرطحجن    ت يا  ت

رحو ي)رحآلّ  ر

تتتتتتتت  رطرردراســــــــة لاويــــــــة: تتتتتتتتررحو   ت تتتتتتتترر  ر  وت تتتتتتتتار  ت تتتتتتتترو) رحو بت تتتتتتتتدري ت تتتتتتتترطيرردراســــــــة تاري يــــــــة:حان ت تتتتتتتتدريت حان ت

تتتتتير ر تتتتتتتت تتتتت ب يرطح  ر  ت تتتتتتتت تتتتتيرطحا ت تتتتتتتت تتتتت)يرح ي ا  ت تتتتتتتت تتتتتبرحواوت تتتتتتتت تتتتتارات تتتتتتتت  رحان تتتتتتتتتتتتتتدريتتتتتتتتتتتتتت ملين کررودراســـــــــــــة اجتماميـــــــــــــةحو بت

تتتت يرطح تتتتتتتت تتتتيرطحوا   ت تتتتتتتت تتتتيرطحو   ف ت تتتتتتتت تتتت يورحو )ب ت تتتتتتتت تتتت رط فكت تتتتتتتت تتتتير رح ي  ت تتتت و باررودراســــــــــــة تداوليــــــــــــة:ور ت تتتتتتتتت حان تتتتتتتتتتتتتدريتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتبر تتتتتتتتتتت رات تتتتتتتتتتتير و ت تتتتتتتتتتتارطحا  وت تتتتتتتتتتتررحو بت تتتتتتتتتتت    ررير ت تتتتتتتتتتتار رطحو ت تتت رطيحءرحو بت تتتتتتتت تتتتتتتتتتترربت تتتتتتتتتتت ا   رح ط ر ررير ت تتتتتتتتتتتبرحرنت تتتتتتتتتتت رات حولكح،ت

تتتتتتتت  ب ر تتتتتتتت  رح  ت تتتتتتتت وررودراســــــــة دالليــــــــةح   ت تتتتتتتتيرضت تتتتتتتت)لرحولكحك ت تتتتتتتتت  رحو بت تتتتتتتتبرروت تتتتتتتتيرات تتتتتتتت    ) رحور و ت تتتتتتتتدريت  رحان ت

رحملي )   رحو  ررتنل ر ويه  ر

رف ررر)  درحوريح ير   رحو ن  جرحآلر ي رطد  ءر ل رب ر    رر

حر ل رحوف  رحو   ابرحوا  ررابرح ي   ر  1  ر   رحو ب)لرابرح     رح ي   ير  ار 

 ل ك رفورح    ربا    ر ر  ض رو  ا ه  ر ل رحو ب)لرحولكحك ي ر  2

 ر  ) رحو ب)لرحولكحك ير ل رقرير   كربورحونرحطو ي ر  3

تتتتتت  رح  4 تتتتتتبرح   ت تتتتتتيرات تتتتتت)لرحولكحك ت تتتتتمرحو بت تتتتتت ارّا ت تتتتتت)يرح   ت تتتتتت رروت تتتتتت  رف ت تتتتتت  رفيهت تتتتتت ر  ت تتتتتت  رحو ت تتتتتت  ب رحو  ات   ت

 ح جن    يرطحوا    يرطحو   ف يرطح  ض ياير ر

تتتتتتتير ر  5 تتتتتتتورجهت تتتتتتيربت تتتتتتتيرحوا د ت تتتتتت  رو لت تتتتتتت ر حي ت تتتتتتتا ايروك) ت تتتتتتيرحو ت تتتتتتت)لرحولكحك ت تتتتتت رحو بت تتتتتتتررحو   ت تتتتتت ر   ر  وت  )ظت

تتتتتتتتار تتتتتتتت رحو بت تتتتتتتتيرر)ظ ت تتتتتتتت ر  ف ت تتتتتتتتکر لت تتتتتتتت)رب  ت تتتتتتتتر  رفهت تتتتتتتتا رح  ت تتتتتتتتبرحو ت تتتتتتتتارات تتتتتتتت) رحو بت تتتتتتتتير ت تتتتتتتت  ر    ت ير يح ت تتتتتتتترع طقت

 ي  رررطح  ن  ء

تتتتتتتتترارو نتتتتتتتتتتت ك كراتتتتتتتتتتتبرطجتتتتتتتتتتترح رح ن  تتتتتتتتتتت ر  6 تتتتتتتتتنا  رحو   تتتتتتتتتتت ررح  تتتتتتتتتتت و  رحمل ن فتتتتتتتتتتتيرطرحون   تتتتتتتتتتت  رح ير ت لات

رطح نيض يرحوو)يرحو ا  يرو  بارحولكح،  ر

   وختاًما أسأل هللا التووي   وملو هللا ك د السريل   

 



 م(                 2022)جويلية 20 – مجلة مقامات   134 -117 ص: /01: العـــدد /06 املجلد

2543-3857 EISSN: 2253-0363 / ISSN:           
 

133 

 

 

 امل ادر واملراجت 

 ح   ر   رحو حيطرح و لكط  ر )قکرطلحيارحو   فيرح ي   ير   1

  رب  ار  ط  1965حيورب  )ي رج   رحور ور ي)رحوفض  روا  رحوا   رحورحيرح و ايرو ن و  رطحوت   رح    ر  2

حو  )  را  ء رحوني   رحونرحط برو ا  رح ؤ  رابرحو و  ررحوا د ي ر طحطاور ا حءرح ا    رحوا  ر   ) ج   رر  3

 10طرر 2013   ط ير  ن)يحار رج بايرحو كب)كر ر   حلر  ر   كرح ن ن ير ر

 ح وريرحوا ي   4

 15ر-11حو  )  را  ءر رحوني   رحونرحط برو ا  رح ؤ  ر رطر  5

 ح وريرحوا ي   6

 وا  رحوا   رب  ار ريبا ر  7

ش رح  )يورا یريا  ی رحو  ايرح ط ل ربت )يح رج بايرف  طس  رب هر ر يج    ر1381يج    ر ن   ر  8

  ر27 ر1381

 وا  رحوا   رب  ار طي     9

  ر45 رط1991ولكح رطح  رحكي رب  ار يح   رحو) رارحوا د ير رح ي ي   ربي رر  ير رحر  10

 18 حيرحو  ط  ر     رطرر-1جر    رفهل  ر   ايرحولكح ر ر   11

  ر50 رطر1993حو  اب ر ا  ر ر طا  رح  رحكي ر يح يرابرحو و رارح ا   ا رحري  رحو ن  رحوا   ر ب   ر  12

 36   ايرحولكح  رطرر  13

  25ح وريرحوا ي  رطرر  14

 رر2002 ر ب  ررم  منشورات اتحاد الكتا  العر  رريا   رر)ظ  رحولكح رابرحو طح يرحوا د ير رطر ي ربير  15

  ر5طر

 وا  رحوا   رب  ار ق   رر  16

  ر27ح    رّا ا رح   وير ر ن  رحون ط رح  ي ر رج بايرحوا )يرطحون  )و)ج  ر رطرر  17

  ر22حوني   رحونرحط برو ا  رح ؤ   رطرر  18

  ر274 رطر1990 ي رج ارارحو   ر ر    ر رحو     ر  ور ر طيح ر  در  19

 حو  مر رحب ؤ ر  )ح رحب ئرحو  م ر  20

  ر341ي رطر1998  رج ح ر ريطي  رابرحو  رطح     رطحاج حء رر ج يرر  ير ا   ر  و رحو ن  رحو  ا ا رر  21

  ير     رحو     ر  ور رحو ب)لرحولكحك يرابرحو ا رحوا ي رح  ر   ر حيرح ي   ري كط  رطب ن يرحو ح ررحوا ر  22

  ر25 رطر1989

 37طررحو     ر  23

 رر32طرررح وريرحوا ي ر  24

  ر42حو     رحو ب)لرحولكحك ي ر  25

 53ح وريرحوا ي ر ر  26



 
 التحليل التداولي للرموز التراثية في املقاالت األردنية ) األستاذ خالد الكركي أنموذجا(  -هناء الشلول 

 

134 

  ر38حو     ر طيح ر  د ي رطرر  27

 ب) ) يرحو ا ر  )ح رحوا   رفه  ير و لكط  ير رحو    ر  ر ريورحوا ل رحوه  ب ر  28

  ر24حو     ر طيح ر  د ير رط  29

 27طررح وريرحوا ي   30

 35طررح وريرحوا ي   31

 8طررح وريرحوا ي   32

  17طررح وريرحوا ي   33

  25 رطرح وريرحوا ي   34

 231ص  ح وريرحوا ي   35

 21ح وريرحوا ي رطر  36

 7ح وريرحوا ي رط  37

 139ح وريرحوا ي رطر  38

 43ح وريرحوا ي رطر  39

  178طررح وريرحوا ي   40

 149ر–ر95ح   رح وريرحوا ي  ربورطرر  41

  37 ر19 ر7ح وريرحوا ي رطر  42

 26حو  )  را  ء رحوني   رحونرحط برو ا  رح ؤ   رطرر  43

 23حو     ر طيح ر  د ي رطر  44

 149   رر95ح وريرحوا ي ر رح   ربورطرر  45

 33ح وريرحوا ي ر رر  46

 66حو  )  را  ء رحوني   رحونرحط برو ا  رح ؤ  رطرر  47

  ر61 ر2008 ب)س  رل    ر  48

  ر288 ر286حو     رحطيح ر  د يرطر  49

ر119ر-117 رطر2 ر 1حو ا رطبا   رح ي)ا  ربن رح اا)  ر رب ط ر  50

 9حو     ر طيح ر  د ي رطر  51

  ر234ر–ر259ح وريرحوا ي ر رطرر  52

 31ح وريرحوا ي  رر  53

ر



 150 -135 ص: /01: العـــدد/ 06 املجلد
 م(                2022)جويلية 20 – جلة مقاماتم

2543-3857EISSN: 2253-0363 / ISSN:

 

135 

  دراسة في األسس واملبادئ/مبادئ تصنيف اللغات في اللسانيات الحديثة

Title in English Classification principles of languages in modern linguistics/ 

 a study of the foundations and principles 

 

 محمد بوغارالباحث: 
Mohamed Boughar 

 )الجزائر(بازةاملركز الجامعي مرسلي عبد هللا_ تي
University Center Morsli Abdellah_Tipaza_Algeria 

mohamedboughar487@gmail.com 

 

 2022-04-22 تاريخ القبول: 2022-03-31 تاريخ االستالم:

 

 : ملخص

ية واللغة اليونانية واللغة الالتينية منعطفا هاما في تاريخ تمثل عشية اكتشاف العالقة الجينية بين اللغة السنسكريت

اللسانيات الحديثة ونقطة تحول كبرى في الدراسات اللغوية األروبية خاصة والعالم عامة، وفي إطار هذا االكتشاف 

خرى، وجا  وجد لسانيو القرن التاسع عشر أرضية خصبة للبحث في اللغات الهندوأروبية واللغات البشرية األ  الكبير 

هذا البحث لتبيين املناهج واملبادئ التي يقوم عليها التصنيف والتنميط اللغوي التي من خاللها ظهرت األسر والعائالت 

واألنماط اللغوية املختلفة وتعود هذه التصنيفات في مجملها إلى مبدأين أساسيين املبادئ النسقية واملبادئ السياقية  

ادئ منها التصنيف الوراثي واإلقليمي والجغرافي واأليديولوجي والتركيبي ثم تعددت وتوزعت ضمن الكثير من املب

 .التصنيفات حسب كل لساني ومنهجه في الدراسة

 . لسانيات. أسر لغوية.التصنيف تصنيف اللغات. تنميط. مبادئ :يةكلمات مفتاح

 

Abstract 

 The day of discovering the genetic relations between languages such as Sanskrit Greek 

Latin represents a pivotal transition in the history of modern linguistics and an 

important turning point in the European linguistic studies in particular as well as the 

word in general. In the context of this great discovery, linguists of the nineteenth 

century found a supportive land to make research in the Indo-European and other 

human languages. This research came to show us a set of methods and principles 

which based on classification and profiling linguistic through it appeared families and 

different patterns of languages , this classification refer to two  basic principles the 

systematic and the contextual one’s that were distributed to many principals among 

mailto:mohamedboughar487@gmail.com
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them the genetic , regional , geographical , ideological and synthetic classification. All 

this classifications multiplied according to each linguist and his-her method in study . 

Keywords: classification of language. Types. Princeples of classification. linguistics.  

familise language. 

 

   :مقدمة .1

قد ارتبط البحث في اللغة البشرية ومكوناتها وخصائصها وما يحرك ويفعل نواميسها بوجود      

اإلنسان على سطح هذه البسيطة من العصور السحيقة إلى يومنا هذا، وكانت في كل مرة ومع كل 

تي شغلت بحث ومع كل قوم تختلف أهداف البحث ومناهجه وآلياته وخلفياته، ومن أهم القضايا ال

البحث اللغوي منذ القديم البحث في العالقة بين اللغة والفكر والعالقة بين الدال واملدلول أو اللفظ 

حدثت نقطة تحول كبرى في البحث اللغوي على  1786واملعنى وأصل اللغات البشرية، ومع حلول عام 

وذلك باكتشاف الروابط  William Jones 1746- 1794املستوى العاملي مع اللغوي السير وليم جونز 

القوية والعالقة املتينة بين اللغة السنسكريتية واللغة اليونانية والالتينية، وبعد هذه املرحلة نجد 

الكثير من الباحثين اللغوين طرقوا عدة مناهج وآليات لغوية وغير لغوية الكتشاف واستنباط مالمح 

العالقة راحوا يصنفون اللغات ويبحثون عن هذه العالقة وهذا التشابه، وفي إطار البحث عن هذه 

الخصائص العامة والكلية املشتركة بينها، ثم رصها باعتبار أسس معينة في شكل أنظمة نمطية 

متشابهة وغير نمطية أو أسر وعائالت ومجموعات لغوية، لها عالقات تشابه وتقارب فيما بينها، ويعد 

من أهم ما ألف في هذا امليدان، كما نجد من   Greenberg لغرينبرغ 1963كتاب "املشتركات العاملية" 

اللسانيين املقارنين والتاريخيين باحثين ال يقلون أهمية عن غرينبرغ  قد اهتموا بهذا النوع من البحث 

في كتابه "مباحث حول أصل اللغة النرويجية  Rasmus Rask 1787-1832 من أمثال "راسموس راسك"

في كتابه "نظام تصريف السنسكريتية  Franz Pop 1791-1869فرانز بوب  القديمة أو األيسلندية"، و 

 Jacopومقارنته باألنظمة الصرفية في اللغات اليونانية والالتينية والفارسية والجرمانية"، وجاكوب غريم

Grimm  1785-1863  في "كتاب نحو الجرمانية" وغيرهم، ويالحظ في كل هؤالء أنهم اعتمدوا عدة

لتصنيف اللغات وتنميطها، لكن ما يكادون يتفقون حوله غالبا أنهم فزعوا ابتداء إلى  أسس مختلفة

البنية اللغوية الداخلية التركيبية والشكلية لكن بعضهم وصل إلى بعض التصنيفات الخارجة عن 

 Friedrichالعقلية العلمية وعن أساليب البحث اللغوي انتهاء كما نجده عند "فردريك شليغل" 

Schlegel  وبعض الباحثين األ ملان، واعتمادا على ما يالحظ عند هؤالء اللغوين يمكن تقسيم معايير

ن تعود في مجملها إلى ومبادئ التصنيف إلى أربعة مبادئ كما يمكن تقسيمها إلى أكثر من ذلك لك

ا يسمى مبادئ تعود إلى البنية الشكلية والتركيبية للغات أو ممبدأين أساسيين مبادئ نسقية وتضم: 

عادة باألنظمة التركيبية والنحوية، وانطالقا من مجموعة من املشتركات العامة بين اللغات يصنفون 
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وية أو اللغات البشرية، وهذه الخصائص يمكن تقسيمها إلى ثنائيتين: خصائص شكلية وخصائص بن

يضا بالتصنيف التصنيف األسري للغات ويعرف أكليات مادية وكليات صورية، ومبادئ سياقية وتضم: 

النسبي أو التاريخي ويعتمد فيه على أسس القرابة الجينية بين اللغات، ثم تصنيفها إلى عائالت ثم إلى 

التصنيف الجغرافي أو اإلقليمي ويقوم أساسا على إلى فروع وهكذا إلى لغات ولهجات، و  مجموعات ثم

جغرافيا معينة أو إقليم واحد،  مبدأ تصنيف مجموعة السمات املتشابهة  واملتماثلة املوجودة ضمن

التصنيف األيديولوجي وهذا طة لغوية جغرافية للغات البشرية، و وهدفه العام رسم خطاطة أو خري

التصنيف يكاد يحصر بصورة اوضح عند الباحثين االملانين وذلك ضمن التصعيد القومي والحماس ي 

 ات السياسية وغيرها. للعنصر الجرماني اآلري ويقوم على النزعات العرقية والخلفي

وال يزال الكثير من هذه التصنيفات معموال به في البحث اللغوي إلى يومنا هذا، كتصنيف 

 "همبولدت" الذي استفاد منه "نعوم تشومسكي" في نظريته التوليدية وتصنيف "شليغل".

 

 املقال: إشكالية

ي فكرة الثواء للتقسيم والتصنيف أما اإلشكالية التي حاول املقال مناقشتها واإلجابة عنها فتكمن ف

 اللغوي، وجاءت مصاغة كما يلي:

ما هي املبادئ واملعايير األساسية التي قام عليها تصنيف وتنميط اللغات في الدرس اللساني  

الحديث؟ وهل يمكن اعتبار التصنيفات اللغوية التي بين أيدينا اليوم كافية الستوعاب 

 هذه املبادئ نابعة من صميم البحث اللغوي؟  اللغات البشرية؟  وهل يمكن اعتبار 

 :املقال فرضية

صنيف وتنميط التي قام عليها تتتمثل في تنوع املبادئ واملعايير والفرضية التي يقوم عليها املقال 

 الحديث واختالفها األخذ بها باختالف منطلق الدراسة وهدفها. اللغات في الدرس اللساني

 

 أهداف املقال:

ال إلى رصد وترتيب جملة املعايير واملبادئ التي اعتمدها اللغويون في الدرس اللساني يهدف هذا املق

مطلع العصر الحديث في تصنيفهم وتنميطهم للغات البشرية وفق رؤية خاصة، وكذلك الرد على 

بعض اآلراء التي لم تكن من صميم البحث اللغوي بل جاءت ألغراض أخرى خارجة عن العقلية 

 عايير ومنهجية البحث في اللغة نفسها.العلمية وعن م
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 :أهمية املقال

تتلخص أهمية البحث في بيان املبادئ واملعايير الحقيقية والعلمية لتصنيف اللغات البشرية من 

غيرها، وكذلك تبيين الوجه اآلخر والخفي لبعض اآلراء وبعض التصنيفات وردها إلى وجهها 

 الحقيقي والكشف عن بطالنها.

 ابة:منهجية اإلج

ابة إلى أوال املبادئ تكفل هذه اإلج تقسيم خطة اإلجابة ارتأيناالتساؤالت ولإلجابة عن اإلشكالية و 

أ ومبدأ البنية الداخلية للغات، ومبد ة والتركيبية للغات،: مبدأ البنية الشكليالنسقية وتتضمن

 والتصنيف نسبيال مبدأ التصنيفثانيا املبادئ السياقية وتتضمن:  البنية الصرفية للغات، 

مبدأ التصنيف األيديولوجي، وذيلت مقالي يف اإلقليمي والجغرافي، و مبدأ التصنو ، للغات الوراثي

بخاتمة أجملت فيها خالصة القول في مبادئ التصنيف والتنميط اللغوي وجملة من االستنتاجات 

 املهمة.

ة واللغتين اليونانية والالتينية مطلع العصر الحديث ومع اكتشاف العالقة بين اللغة السنسكريتي     

روبا مرتعا خصبا وثريا لالنتقال بالبحث اللغوي إلى عهد جديد، وإلى و وجد الباحثون اللغويون في أ

مناهج جديدة يتناولون بها الظاهرة اللغوية، فراحوا ضمن هذا األمر يدرسون هذه العالقة بين اللغتين 

ر إلى وضع مجموعة من التصنيفات اللغوية وفق معايير ويستتبون أصولها وجذورها، انتهى بهم األم

 ومبادئ خاصة، وفيما يلي نحاول أن نستعرض أهم هذه التصنيفات وأهم هذه املبادئ:

 

 املبادئ النسقية لتصنيف اللغات: .2

 مبدأ البنية الشكلية والتركيبية للغات: .  1.2

ف الخصائص البنوية والشكلية والتركيبية على وص Classificationويقوم هذا النوع من التصنيف      

املشتركة للغات، وذلك من خالل استنباط هذه الخصائص من األنماط اللغوية التي تستعملها 

مجموعة من التصنيفات أو مجموعة من بها لجملها، ويقع تحت هذا املبدأ املجتمعات في كالمها وتركي

 Wilhlem Vonات، ويعتبر "فليهلم فون همبولدت" املبادئ الفرعية التي يمكن من خاللها تصنيف اللغ

Humboldt 1767-1835 كما يقول روبينز R.H. Robins واحدا من أكثر املفكرين عمقا وأصالة في" :

، وهو من أوئل الفالسفة العقليين الذين تفطنوا لهذا 1املسائل اللغوية العامة في القرن التاسع عشر"

لدت التنوع اللغوي الحاصل بين ألسن املتكلمين والشعوب إلى النوع من التصنيف، حيث يرجع همبو 

وجود سببين كليين تشترك فيه كل اللغات البشرية، أحدهما شكلي يمس الشق اللغوي والنظامي 
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للغة، والثاني عضوي يمس املتكلم وعملياته العقلية الباطنية املعقدة، ومن خالل هذا واتباعا ملا قال 

باختالف اللغة البشرية وانطالقا من نمط جهازها النحوي والقواعدي فإنه به "هايرد" فيما يتعلق 

 "توصل إلى إثبات شكلين مختلفين ومتكاملين للغة:

 شكل خارجي آلي يتمثل في الكالم. 

 .2شكل داخلي يتمثل في العلميات العقلية التحتية" 

فإنه تمكن من تخليف عمل يعد  ونظرا إلتقان "همبولدت" الكثير من اللغات األروبية الشرقية والغربية

من أهم الجهود التي توصل إليها، وال يزال هذا التقسيم معموال به في البحث اللغوي حتى هذا العصر، 

 وذلك من خالل تصنيف اللغات ضمن تقسيم ثالثي حسب نمط التركيب املشهور في هذه اللغات:

 Isolatingاللغات الفاصلة  

 Agglutinativeاللغات الالصقة  

 Inflectionalاللغات املتصرفة  

 

 مبدأ البنية الداخلية للغة:  .2.2

وتصنف اللغات في هذا املبدأ انطالقا من السبب الذي يحكم تغير اللغات: أهو من اليسر إلى      

البساطة أم العكس؟  فيرى جمع اللسانيين وعلى رأسهم "راسموس راسك" أن التغير الذي يصيب 

لى أساسه يتجه من اليسر إلى البساطة وبالتالي يسير من الظواهر اللغة ويرجع التصنيف إليه وع

املتصرفة باتجاه الظواهر الفاصلة، وعلى عكس هذا النزعة يرجع جمع آخر من الباحثين يتزعمهم 

أن التغير والتنوع املوجود في اللغات يكون انطالقا  August Schleicher 1821-1868"أوغست شليشر" 

باتجاه الظواهر املتصرفة أي من اليسر إلى البساطة، وجاءت مالحظة شاليشر من الظواهر الفاصلة 

هذه وتابعه عليها خلق كثير من "ميوله إلى العلوم الطبيعية... ثم إن اللغة بالنسبة لشاليشر مثل الكائن 

مر ، ومهما يكن من أ3الحي، والتطور اللغوي يحدث بالتبادل مع تطور اإلنسانية والحضارة اإلنسانية"

فإنهم متفقون على أن التغيير يصيب البنية الداخلية للغة وتحكمه قوانين رتيبة وثابتة وعلى أساسها 

 يمكن تصنيف اللغات، ومن هنا ظهرت فكرت تقسيم اللغات الى ثالثة أقسام:

وفيها تتألف الكلمة من جذر جامد وكثيرا ما يضرب  :Isolating languages4اللغات العازلة   -1

 ى هذه النوع من اللغات بالصينية والفيتنامية.املثل عل
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وتحتوي  هذه اللغات على وحدات كالمية  : Agglutinative languages5للغات الالصقة ا -2

جذرية وزيادات رتيبة تضاف إلى الجذر حتى يتغير املعنى، وتكمن وظيفتها األساس في استخدام 

 من: affixes الزوائد 

 prefixesلسوبق ا 

 infixesالدواخل  

 sufixesاللواحق  

 sevisdirilmekومن هذه اللغات نجد اللغة التركية واللغة املجرية، ففي التركية نجد أن كلمة 

إلنشاء  ilلسببية و ل dirللمشاركة و  isيحب و  sevوتعني "يحببون في بعضهم البعض" تقسم إلى 

 .6وتدل على املصدر mekصيغة املبني للمجهول و 

 :  Inflecting languagesاللغات املتصرفة -3

تتسم هذه اللغات بانقسام مفرداتها إلى مورفيمات بطريقة اعتباطية غير ثابتة وتحتوي الكلمة 

الواحدة على عدد من الوحدات الداللية التي يصعب إلحاقها إلى األجزاء املختلفة للمفردة ككل، 

ابية الخاصة بالرفع والنصب ثم إن العالقة النحوية بين املفردات ال تظهر إال بالحركات اإلعر 

كالسنسكريتية واليونانية الكالسيكية والالتينية وبقية اللغات التي وصفها "راسموس  7والجر"

 9، واللغة العربية لغة تصريفية اشتقاقية"8راسك" بانها معقدة نسبيا"

 

 مبدأ البنية الصرفية للغات:.  3.2

بتصنيف اللغات انطالقا من املبدأ البنوي للغات يعد "شليجل" من أهم اللسانيين الذين اهتموا     

إلى التصنيف الجغرافي والتصنيف  والبنية اإلعرابية، بغية الوصول  وتحديدا من البنية الصرفية

املقطعي والتصنيف اإلعرابي والتصنيف التصريفي للغات "فتحدث عن التصنيف الجغرافي و 

، ومن هنا  10ت أحادية املقطع وثنائية املقطع"التصنيف املقطعي فصنف "اللغات األسيوية إلى لغا

توصل إلى التمييز بين صنفين من اللغات انطالقا من مبدأ البنية الصرفية اللغوية الداخلية، وقد 

صنف  اللغات املتصرفة إلى نوعين: تركيبية وتحليلية فالنوع األول يمثل اللغات املتصرفة بينما يشمل 

 :11العازل النوع الثاني بعض خصائص النوع 

وتشمل كل اللغات الهندوأروبية واستثنى اللغات : Actual Languagesاللغات املتصرفة   -1

السامية ألبنيتها التصريفية الخاصة بالجذور ألنها ليست قديمة العهد بل مستعارة من 

 .12األصل
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ة وهي لغات ناقصة تعوزها الحروف األساسي: Non-acting languagesاللغات غير املتصرفة   -2

 .13وتفتقر إلى الجنس والعدد والنعت والحالة واملصدر مثل اللغات الهندية األمريكية

يرى "شليجل" أنه "بواسطة التصريفات اإلعرابية أي التغييرات الداخلية لجذر الكلمة وعن طريق و 

 14زيادات خاصة أكانت تعبر سابقا عن الزمن املاض ي أو عن ضرورة مستقبلية أو عن عالقات أخرى"

 ليه يمكن تقسيم كل اللغات إلى صنفين رئيسيين:وع

لغات إعرابية: وهي اللغات التي يتغير شكل جذر الكلمات فيها بحسب عالقاتها النحوية بغيرها  -1

 من الكلمات وجل اللغات الهندوأروبية لغات غير إعرابية.

ن الكلمات يعبر لغات غير إعرابية: وهي لغات أحادية املقطع فالعالقات التركيبية والداللية بي -2

عنها بواسطة الحروف واألدوات فكل داللة جديدة يعبر عنها بواسطة إضافات خارجية عن 

 ومنها الصينية واملاليزية واللغات الهندية األمريكية. 15الجذر وليس عن طريق اإلعراب"

 

صنيف تنميط ويقصد بهذا الت   :Qualitative classificationالنوعي لتصنيف اللغات املبدأ   .4.2

اللغات على أساس الخصائص اللغوية الشكلية والصورية التي تمتاز بها اللغات البشرية، ويبنى هذا 

التصنيف على مميزات الشبه املوجودة بين الصوت والصرف التركيب، أو بعبارة أخرى يبنى على 

ف في القرن التاسع الغرافيمات واألصوات واملفردات والصرف والتركيب، وظهر هذا النوع من التصني

مع اللسانيات التاريخية وظهرت معه الكثير من الجهود واملحاوالت لتنميط وتصنيف اللغات  19عشر ق

انطالقا من نوعية األنماط اللغوية، وبعبارة أخرى، ويمكن القول إن "املقصود بالتصنيف النوعي 

ختلف فيه كل لغة عن غيرها في على أساس ما ت Typesللغات تصنيف لغات العالم أنواعا أو أنماطا 

خواصها التركيبية أو تتفق فيه، وهذا االختالف أو االتفاق ليس عشوائيا كما يسبق إلى الظن ولكنه 

، ومن اللسانيين الذين قدموا 16مرتبط بأسباب ومحكوم بضوابط  وقوانين يكشف عنها التصنيف"

الذي قدم تصنيفا   August Schlegelجهودا ذات أهمية في التصنيف النوعي نجد "أوغست شليجل" 

نوعيا نال اهتمام الباحثين في ذلك العصر ومازال معترفا به إلى يومنا هذا "ويشير أوتو يسبرسن إلى أن 

أوغست شقيق فريدريك فون شليغل هو الذي أدخل التصنيف الثالثي فهو يعتبر أن اللغات 

 الثة أصناف:، ومفاده أن اللغات تنقسم إلى ث17التصريفية هي األسمى"

 Isolating languagesللغات العازلة ا 

 Agglutinative languagesاللغات الالصقة  

 Inflecting languages 18اللغات التصريفية 
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 املبدأ النوعي لتصنيف اللغات املبني على السمات السطحية:.  5.2     

 ون من عمليتين:ويرى أن الفعل الكالمي يتك F.N. Finck19وهو تصنيف اللساني فينك      

 التحليل: أي تحليل املوقف الكالمي إلى مكوناته وعناصره املبنية له.  -1

التركيب: أي بناء املوقف من كل متكامل باستعمال بعض املفردات وقد خلص "فينك" إلى   -2

 أن اللغات ثمانية أصناف:

 

 

 

 الصينية Root-isolating      عازلة الجذر

 موائيةالسا Stem-isolating عازلة الساق

 العربية Root-inflected مصرفة الجذر

 اإلغريقية Stem-inflected مصرفة الساق

 الجورجية Group- inflected مصرفة جمعية

 السوبية Juxtaposing سابقية

 التركية Agglutinative الصقة 

 اإلسكيمو Incorporating إندماجية

 

 :Phonological classificationالتصنيف الفونولوجية .  6.2    

وهذا الشكل من التصنيف يقوم على وصف األنظمة الفونولوجية للغات واستنباط  العناصر       

الصوتية الباطنية املشتركة بين األنظمة ثم تصنيفها تصاعديا من أقل األنظمة  صوائت إلى أكثرها 

 صوائت وجاء تصنيفها كما يلي:

 عدد االصوات اللغة النظام الصائتي

الصوائت القصيرة في العربية وتمثيلها  العربية ثالثيال

 a. e. uفي اللغات األجنبية 

 Tonkawa i.o.e.aالتونكاوية  الرباعي

 i.u.e.o.a الالتينية القديمة الخماس ي

 i.u.e.o.a اإليطالية املعاصرة السباعي
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 .i.ù.I.u.e.a.o التركية الثماني

 i.t.u.e.a.o.ae.a اإلنجليزية التساعي

 

 تنميط اللغات على أساس البنية بالتركيبية:.  7.1    

وهو نوع التصنيف الذي يتتبع مجمل البنى النحوية والتركيبية للغات واستنباطها ثم يقوم       

بوصفها وتصنيفها، وانطالقا من هذه الخصائص تتحدد لنا ثالثة أنواع من اللغات: لغات تصريفية 

يها تغير البنية الصرفية واالشتقاقية للكلمة مؤد إلى تغير في املعنى و يسمى وهي نوع اللغات التي يكون ف

في العربية بالصرف ومثال ذلك: علم يعلم عالم معلم متعلم معلوم معلومة.. إلخ، فكل صيغة صرفية 

مشتقة من الجذر "علم" تؤدي داللة غير التي تؤديها بنفس املادة صيغة أخرى أقصد صيغة االشتقاق 

لعم ومعل وغيرها، ولغات إلصاقية: وهي نوع اللغات التي تتغير فيها داللة الكلمة الجذر بإضافة مثل: 

سوابق ولواحق كاإلنجليزية والفرنسية وغيرهما، ولغات عازلة: وهي من نوع اللغات التي يتحدد فيها 

غة الصينية مدلول الكلمة عن طريق موقعها أو ترتيبها املتخذ في سياق الكتابة أو الكالم كالل

. فاعل .مبتدأ. فعل مفعول// فاعل .مبتدأوالفيتنامية، وأكثر األنماط اللغوية حضورا في اللغات ثالثة: 

مفعول. فعل// فعل .فاعل. مفعول// وهناك الكثير من األنماط التي يصعب حصرها هنا، وهناك 

تدرس بصورة جادة وسبب أنماط وأنظمة أخرى لم تدرس أصال ولم تصنف إلى يومنا هذا، أو أنها لم 

ذلك عدم استوعاب العلماء لكل اللغات و لعدم اكتشاف بعضها اآلخر، حيث وجد في العقود األخيرة 

لغات في حوض األمازون وأوساط إفريقيا ال يعرف علماء اللغة عنها شيئا، وأورد "إدوارد سابير" 

Edward Sapir في الفصل السادس،  وكذلك روبير  1921 20مجموعة من التنميطات في كتابه اللغة

 .22في كتابه مدخل لفهم اللسانيات، ومحمود أحمد نحلة  Robert Martin21مارتن 

 

 املبادئ السياقية لتصنيف اللغات: .3

 Genitic classificationأو التصنيف الوراثي  Relative classificationالتصنيف النسبي  .1.3

سري للغات هو منهج  لغوي ظهر أواخر القرن الثامن التصنيف النسبي  للغات أو التصنيف األ 

، ويقوم على تصنيف اللغات التي إما أن تكون قد استعملت في فترة ما ثم تطورت 18عشر ق

لى أصلها، وإما أن تفترض اللغة إوثبت نسبها واجتمعت فيها من الخصائص ما دل على ذلك، فترد 

تي تضم أكثر من مائة لغة، وفي كال الحالتين كما هو الشأن بالنسبة للغات الهندوأروبية وال

أي لغات شقيقة،  Cognate languageفاللغات حال افتراضها أو ثبوت تطورها ونسبها يطلق عليها 

كالعربية والحبشية واآلرامية من اللغة السامية، والبرتغالية واإليطالية واإلسبانية من الالتينية، 

موعة من الخصائص والعالقات فيما بين اللغات يتم فهذه كلها لغات شقيقة، وبعد ثبوت مج
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، ثم تصنف descentتصنيفها  إلى عائالت لغوية على أساس القرابة الجينية و النسب واألصل 

لغات العائلة الواحدة إلى مجموعات لغوية ولغات املجموعة الواحدة إلى فروع لغوية والفرع 

اني "شليشر" رائد هذا النوع من التصنيفات وذلك الواحد إلى لغات واللغة إلى لهجات، ويعد اللس

من خالل "إدخاله خطاطة شجرة النسب إلى البحث اللغوي أو ما أسماه بالشجرة الساللية 

Strambau "وذلك بهدف رسم عرى القرابة بين اللغة األصلية أو األم ولغات 23للغات األروبية ،

ألول مرة من تطبيق  August Vic1833-1976 الشعبة الهندوأروبية، كما تمكن "أوغست فيك" 

نظرية شجرة األسر اللغوية لشليشر وقسم لغات العالم إلى مجموعتين: املجموعة الهندوإيرانية 

واملجموعة األروبية، ثم قسم املجموعة الثانية إلى مجموعة اللغات األروبية الجنوبية ومجموعة 

إلى املجموعة الجرمانية واملجموعة البلطية  اللغات األروبية الشمالية، وقسم املجموعة الشمالية

، ونجد أن أشهر األسر اللغوية التي ضمها تصنبف اللغات هي األسرة الهندوروبية بمائة 24السالفية

لغة وتضم: الهندية إيرانية، البلطية، السالفية، اإلغريقية، السلتية، اإليطاليقية، األناضولية، 

جرمانية، "وثمة أسر لغوية أخرى منها األسرة اإلفريقية واآلسيوية التخارية، األلبانية، األرمينية، ال

وهي أسرة كبرى موجودة في شمال إفريقيا وشرقها وجنوب غرب آسيا وهي تشتمل على نحو 

 . 26وخمسين لغة يتحدث بها نحو مائتي مليون" 25مائتين

 

 Regionalأو التصنيف اإلقليمي  Geographical classificationالتصنيف الجغرافي  .2.3

classification 

ويقوم التصنيف الجغرافي أو التصنيف اإلقليمي على رصد مجموع الخصائص الكالمية وغير الكالمية  

كنبرة الصوت ولون البشرة والعادات والتقاليد، والظواهر اللغوية غير األصيلة أحيانا كاالقتراض 

يقع بينها من تشابه وتماثل في إقليم أو في اللغوي والدخيل واالزدواجية والتعدد اللغوي وغير ذلك، وما 

جغرافيا معينة،  واألكيد في األمر أن هذا التماثل والتشابه في الخصائص الكالمية والنظامية وحتى 

العادات والتقاليد ضمن نطاق جغرافي واحد ليس وليد الصدفة بل هو وليد إفرازات يربطها شعور 

ح هذه املميزات ونظام من نوع خاص يتميز عادة بالركون و 
ْ
الرتابة والثبات ال يتغير إال في النادر، وِمن مل

"كوليثز" و  Henrich Meyerيكون التصنيف، ومن الذين اهتموا بهذا النوع من التصنيف "هنريخ ماير" 

H. Collitz  "ومن رواد هذا التصنيف أيضا اللغوي "كريستوف أدلونغ ،Christoph Adlung  

فق معايير سياقية كالتصنيف الجغرافي، وأخرى نسقية  كالتصنيف املقطعي فالتصنيف عنده يقوم و 

والتصنيف اإلعرابي، فهو يرى أن "هناك لغات آسيوية وأخرى أروبية وأخرى أمريكية ورابعة إفريقية، 

كما أن هناك لغات أحادية املقطع وأخرى ثنائية املقطع،  وهناك لغات إعرابية وأخرى غير إعرابية، 

من جمع معطيات لغوية هامة تتعلق بحوالي خمسمائة لغة ولهجة وأوضح  27لونغ  في مؤلفهوتمكن أد
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، لكن ما يالحظ على تصنيف "أدلونغ" أنه يكاد يكون 28بنيتها العامة وأصلها الجغرافي والساللي"

س جغرافيا بحتا أي أراد الوصول إلى تصنيف للغات قائم على التشابه والتماثل في جغرافية معنية ولي

كالتصنيف النوعي أو النسبي، ومن خالل العالقة الجغرافية ربط أدلونغ اللغة اليونانية واللغة 

الالتينية وجعلهما في أسرة واحدة وعليه يمكن القول: إن تصنيفاته تقوم على القرابة الجغرافية التي 

دة موحدة بشكل قوي وقد خلع عليها داللة تاريخية ومن هنا ربط بين اليونانية والالتينية في أسرة واح

أشار كما فعل "جونز" قبله إلى الدليل الواضح في السنسكريتية على اتصالها التاريخي باللغات 

، ويمثل إقليم دول البلقان مثال التصنيف الجغرافي وذلك من خالل اللغات التي 29الرئيسية في أروبا

والبلغارية والرومانية واليونانية املعاصرة،  تمثل املجموعات السكانية في هذه املنطقة كاللغة األلبانية 

 أو كما هو ممثل في التنوع اللهجي في الجزيرة العربية وشمال إفريقيا.

 : Ideological classificationولوجي يالتصنيف األيد.  3.3 

ويقع تصنيف اللغات ضمن هذا املبدأ تحت رحمة مستويات  خارجة كليا عن نطاق الدرس العلمي  

اللغوي، منها السياس ي والقومي والعرقي والعنصري واالقتصادي والثقافي، وبرز بشكل واضح  والبحث

هذا املبدأ عند بعض اللغوين األملان، ال لش يء إال ملجرد تفضيل الجنس األروبي بشكل عام والجنس 

عيد الجرماني بشكل أخص، وتفضيلهما ولغاتهما على باقي لغات األجناس األخرى، وذلك في إطار تص

 القومية األملانية في القرن التاسع عشر ويقع تحت هذا التصنيف:

 

 مبدأ الشهرة االجتماعية/ مبدأ املركزية السياسية: 

ويقوم هذا التصنيف على أساس الخلفيات واألغراض واألهداف األيديولوجية، إذ يرون أن اللغات 

ة ويدرجون تصنيفهم تحت رحمة تصنف تبعا ألسباب وعوامل خارجة عن اللغة وعن بنيتها الداخلي

مستويات أخرى تعود في مجملها  إلى نزعات أيديولوجية كالتطور االجتماعي والثقافي واالقتصادي 

اللسانيين أن هيمنة لغة معينة  -هؤالء–وهيمنة السياسية الخارجية لدولهم و"يعتقد عدد كبير من 

لية بل إلى شهرتها االجتماعية وإذا ما بلغ على حساب بعض اللغات األخرى ال تعود إلى مزاياها الداخ

كغلبة  30أهلها مستوى عال من التقدم والتحضر نظرا لالزدهار السياس ي واالجتماعي واالقتصادي"

اللغة اإلنجليزية على الويلزية، حيث انتشرت اللغة اإلنجليزية على حساب اللغات الكلتية،  فاللغة 

 Scottish والغيلية االسكتلندية  Welshانقرضتا والويلزية  Manxواللغة املانكية  Cornishالكورنية 

Gaelic  في انحسار مستمر أمام الزحف اإلنجليزي، أما اإليرلنديةIrish  فيحافظون عليها في منطقة

، ثم إن الناظر في األمر 31صغيرة وكأنها نوع من الحيوانات املهددة باالنقراض تعيش في محمية خاصة"

، وهذا 32إلنجليزية وتراجع الويلزية يعود بال ريب إلى كون إنجلترا مركز قوة وثروة"يتيقن أن "انتشار ا
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تفسير واضح في الخروج عن العقلية العلمية وعن اللغة في ذاتها في التصنيف، وهو وضع اجتماعي 

 وسياس ي يساعد على الهيمنة اإلنجليزية بقيادة إنجلترا والنظام الشمولي األمريكي الحديث.

 

 العرقي والقومي: املبدأ 

وجود تصنيفات لغوية لم تكن موضوعية وإنما قامت على اعتبارات عرقية  -املبدأ هو-ويقصد بهذا  

،  على غرار 33واضحة تنم عن حكم مسبق وأحكام قبلية جاهزة واحتقار سافر للحضارات غير األروبية

ت النبيلة هي ما تفرعت من اللغة ما نجده في تصنيف "شليغل" إلى لغات نبيلة ولغات غير نبيلة، فاللغا

السنسكريتية، ومنها جاءت الجرمانية ولهذا السبب فقط هي نبيلة، ألن الجرمانية منها، أما اللغات غير 

النبيلة كالصينية واللغات الهندية املنتشرة في أمريكا فإنها لغات ناقصة تكوينيا وتصنف في أدنى سلم 

ى نوع من العصبية والحماسة للقومية األملانية الصاعدة ألنه عل -شليغل-ترتيب اللغات، ويقوم تصور 

مثل غيره من اللغويين األملان يرون في أروبا الجرمانية مركز الكون، لذا لم يكن التحليل اللغوي معزوال 

النظر تصنيف "شليغل" وتقسيمه  ، وما يدعم هذا34عن التطلعات األيديولوجية الوطنية لألملان

رفة تمثلها الشعبة األروبية وأخرى عازلة تمثلها اللغة الصينية وثالثة لغات الثالثي: لغات متص

اندماجية تمثلها اللغة التركية وغرضه من هذا اإليحاُء بسمو الحضارة األروبية والقومية الجرمانية، 

لر" يك ميومما قد يضم لهذا التصنيف نوع آخر هو التصنيف اإلثنولوجي الذي جاء به "فريدر 

Friedrich Muller  فهو يصنف اللغات وفقا للمميزات اإلثنولوجية  ويمثل لذلك بلغات الشعوب

 .35املجعدة الشعر ولغات الشعوب امللساء الشعر"

 خاتمة:

وفي ختام ورقتنا البحثية يمكننا القول بأنه ظهور الدراسات اللغوية التصنيفية في إطار البحث عن      

وية والساللية والوراثية والنمطية بين اللغات توجت بعدة العالقات الصيغية والتصريفية والنح

مجهودات أدت إلى البحث عن العالقات القراببية والساللية والوراثية والنمطية وغيرها لألصل األول 

للغات أواخر القرن الثامن عشر، وخاصة بعد اكتشاف العالقة بين اللغة السنسكريتية واللغة 

، وكانت هذه نقطة التحول الكبرى في الدراسات اللغوية وقتها، وقد ُوجدت اليونانية واللغة الالتينية

الكثير من مناهج التصنيف اللغوي، ومن خاللها تفرعت الكثير من االعتبارات واملعايير واملبادئ التي 

حصر هذه املبادئ العامة قامت عليها تصنيفات اللغويين  في اللسانيات مطلع العصر الحديث ويمكن 

 مبادئ:دأين أساسيين في مب

 املبادئ النسقية وتضم:

 لشكلية والتركيبية للغات البشريةالبنية ا مبدأ 
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 Internal structureمبدأ البنية الداخلية للغة  

 Morphological structureمبدأ البنية الصرفية للغات  

 Qualitative classificationاملبدأ النوعي لتصنيف اللغات  

 ف اللغات املبني على السمات السطحيةاملبدأ النوعي لتصني 

 Phonological classificationالتصنيف الفونولوجي  

 التنميط على أساس البنية التركيبية 

 املبادئ السياقية وتضم:

 التصنيف النسبي والتصنيف الوراثي للغات 

 التصنيف اإلقليمي أو الجغرافي   

 Ideological classificationالتصنيف األيديولوجي  

 بدأ الشهرة االجتماعية أو مبدأ املركزية السياسيةم 

 املبدأ العرقي أو القومي.  

أثناء تصنيفاتهم وتنميطاتهم أما املالحظة املفيدة التي يمكن قولها: إن اللسانين مطلع العصر الحديث 

ن من ملمح وثبت الصيغ والخصائص بين اللغات، وردها إلى أصلها سواء كانت صيغ صوتية أو و يبدأ

رفية أو معجمية أو تركيبية نحوية، ثم نتيجة ما توصلوا إليه يصنفون اللغات على أساسها، أي إن ص

التصنيف والتنميط يكون آخر نتيجة يتوصلون إليها، ثم يستنتجون األنظمة العامة نسبية، وليست 

وراغي" فإنه ات النسبية لألستاذ "محمد األ نيساكلية بين اللغات البشرية، وهذا ما يثبت عكسه في الل

يتخذه هو قاعدة انطالق الدراسة، ال  ةيرى بزاوية معاكسة تماما، أي إن املبدأ النسبي لألنماط اللغوي

يكون عنده نتيجة دراسة الصيغ اللغوية، لذا فإنه يسلم أوليا أن األنماط اللغوية نسبية بين اللغات 

تختلف فيها طريقة اإلعراب فاألولى بالحركة البشرية وتنقسم إلى: أنماط توليفية كالعربية والالتينية و 

لرتبة فقط، وأنماط شجرية كاإلنجليزية والفرنسية واليابانية، ثم يقيم لحروف والرتبة والثانية باوا

 .تنميطه على أساس هذا املبدأ

يالحظ أن هناك الكثير و  ، وفي كل حال فإن كال الدراستين أفادت البحث اللغوي الحديث واملعاصر  

فات أو التنميطات للغات البشرية، وهناك الكثير من املبادئ واملعايير أيضا، كما يالحظ أن من التصني

هناك لغات لم تصنف أصال، أو صنفت بطريقة خطأ، وذلك من خالل دراستها بمنهج لغة أخرى كما 
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حاوالتهم فعل في الكثير من األحيان مع اإلنجليزية حين درست بمنهج اللغة الالتينية وباءت الكثير من م

إلى فشل، وكما فعل شاليشر أيضا في دراسته للغات الجرمانية واللغات الهندوأروبية من خالل املنهج 

التطوري أو املنهج الدارويني في اللغة، وهو ما جعله يبني بحثه على افتراضات ال تمت بصلة إلى البحث 

من نتائج تصنيفية  التاسع عشر اللغوي، رغم ما قدمه الرجل من قيمة إلى البحث اللغوي في القرن 

 مبهرة.

التصنيفات التي قام بها اللغويون مطلع العصر الحديث في مجملها أعادت الروح العلمية للبحث 

 اللغوي في خضم املناهج العلمية التي كانت سائدة وقتها.

ية يساعد هذا التصنيف في الكثير من األحيان في التعرف على أصول اللغات البشرية من الناح 

 التركيبية والنحوية واالشتقاقية والتصريفية واألصول األسرية والوراثية لها.

إن مما ال يخفى نفعه وفائدته العظيمة هو التصنيف الجغرافي الذي يمكننا من معرفة الخريطة  

 العاملية اللغوية للغات البشرية، خاصة في إطار االنفتاح العاملي اليوم على بعضه.

ض التصنيفات اللغوية لم تكن صادرة من روح علمية، وال من سياقات العلم يالحظ أيضا أن بعكما 

اللغوي، بل وجهتها بعض املستويات العرقية والنزعات األيديولوجية، ونجد هذه الروح بكثرة عند 

 بعض اللغويين األملان وذلك ضمن التصعيد القومي والعنصري األملاني في القرن التاسع عشر.

زيادة البحث وضبط منهجه بطريقة أكثر علمية هو التقسيم الثالثي للغات البشرية، وأخيرا ما يقترح ل

إذ هل يمكن استوعاب كل اللغات البشرية وحصرها ضمن هذا التقسيم؟ هل هو تقسيم موضوعي 

 وعلمي؟ 

 ألنه تم اكتشاف أماكن وجغرافيا لم يكن العلماء على علم بها، ووجدوا أناسا وقبائل يتحدثون لغات ال 

يعرفها اللغويون اليوم، وال يملكون أدنى تصور عن أنماط وعقلية هذه اللغات، ومثال ذلك ما تم 

اكتشافه في "أدغال وحوض األمازون وأواسط إفريقيا، ثم هل تقسيم اللغويين اللغات إلى نمطين: 

ت توليفي وشجري صحيح كليا أو نسبيا؟ وهل يستوعب كل اللغات البشرية؟ أم هو مجرد عموميا

 باحث؟.

ومما نسلم به أن الدراسات التصنيفية والتنميطية للغات البشرية من مطلع العصر الحديث 

حتى يومنا هذا كانت وال تزال معقل البحث في الكثير من قضايا اللغة وأفادت البحث اللغوي طيلة قرن 
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ة التي يواملنهج مية من الزمن أو أكثر، كما أعطت الدرس اللغوي نفسا جديدا من خالل اإلفرازات العل

 تمخضت عن هذه البحوث وعن هؤالء اللسانيين.
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 ريادة املغاربة في القواعد الفقهية

 من القرن الثامن الهجري إلى القرن الرابع عشر الهجري.
The Leadership of Moroccans in Jurisprudence Rules  

during the period from the eighth century AH to the fourteenth century AH 
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 2022-04-14 تاريخ القبول: 2022-03-26 تاريخ االستالم:

 

 ملخص البحث:

 في فن القواعد الفقهية. يهدف هذا البحث إلى إبراز دور؛ بل وريادة املدرسة املغاربية املالكية

فاملطلع على املسيرة التاريخية لهذا الفن؛ من خالل )القرن الثامن الهجري إلى القرن الرابع عشر الهجر( يجد  أن أبا 

هـ( من خالل تأليفه في "القواعد الفقهية" قد أصبح مرجعا أساسيا لكل من ألف بعده؛ حيث جاء 758عبد هللا املقري )

 ( وقام بتأليف كتابه: "إيضاح املسالك في قواعد اإلمام مالك"914ريس ي )أبو العباس الونش

وفي القرن ذاته ظهر نظم اإلمام علي بن قاسم الزقاق؛ "املنهج املنتخب في قواعد املذهب"؛ والذي كان هو اآلخر مؤسسا 

 مالك.للتأليف عن طريق أسلوب النظم؛ حيث يمكن اعتباره أول نظم في القواعد الفقيه في مذهب 

وهكذا تتابعت املؤلفات من قبل هذه املدرسة؛ سواء كان على مستوى )النثر( أو )النظم(؛ حتى كثرت التآليف؛ 

 وأصبحت املكتبة املالكية تزخر بهذه املؤلفات

 

Abstract: 

A person familiar with the historical process of this art, through (the 8thto the 

14thCentury AH), will find that Abu Abdulla Al-Maqarri(768 AH) through his 

authorship in “The Jurisprudence Rules” has become an essential reference for 

everyone who wrote after him, as Abu Al-Abbas Al-Wansharisi (914) came and 

authored his book: “Illustration of the Paths in the Qawaeid( rules)  Of Imam 

Malik.”In the same century, Imam Ali Bin QasimZaqqaq wrote the “The Chosen 

Method in the Rules of the Madhhab”; and become the founder of the authorship by 

the method of the system; which can be considered as the first system in the rules of 

jurisprudence in the doctrine of Malik. Thus, the writings by this School followed; 

mailto:Chewav2010@gmail.com
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whether at the level of (prose) or (writing) until composing or book writing abounded, 

and the Maliki library became abounding with these books.  

 

  :قدمةم .1

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

 بهديه، واستن بسنته إلى يوم الدين.

 وبعد

ملا كانت القواعد الفقهية مرجع مجتهد املذهب، والقواعد األصولية مرجع املجتهد املطلق والفروع 

ب يجتهدون في التأليف فيها، ومنذ أن بزغ فجر علم هذه القواعد مرجع املقلد؛ كان أهل كل مذه

 والعلماء يتنافسون، وفيه يؤلفون، وعلى جميع املستويات، فمنهم املختصر، ومنهم املطول.

وفي كل مذهب من املذاهب ظهرت مؤلفات، ولم يكن مذهب اإلمام مالك بدعا من هذه املذاهب، بل 

ملذهب الذي اعتنت مدارسه كلها بهذا العلم، ولكن كان لبعض هذه كان في صدارتها، وكيف ال! وهو ا

 املدارس السبق، مثل املدرسة املغاربية.

يقوملحقق كتاب "إيضاح املسالك": "...كما يلمس بوضوح وجالء ما للمغاربة القدامى من تضلع وتمكن 

ات كثيرة تزخر بها في هذا الفن بالذات وسبر ألغواره عبر التاريخ مخلفين كشاهد على ذلك مجلد

 1مكتباتنا الفقهية العامة منها والخاصة.."

ال يهدف هذا والغرض من كتابة هذا املقال هو إبراز جهود "العلماء املغاربة" في فن قواعد الفقه، و 

البحث إلى وضع معلمة لجميع تآليفهم في هذا الفن؛ وإنما يهدف إلى ضرب أمثلة من استحواذهم على 

حرازهم السبق؛ عبر القرون السالفة )من القرن الثامن الهجري وحتى القرن الرابع التأليف فيه، وإ

 عشر الهجري(

 

 ريادة املغاربة في القواعد الفقهية من القرن الثامن الهجري إلى القرن الرابع عشر الهجري..1

 جهود املغاربة باملؤلفات النثرية:

 تمهيد:

كية؛ خاصة في املؤلفات في فن القواعد الفقهية؛ يجد الباحث أن من خالل السير في أغوار املكتبة املال

املدرسة املغاربية قدمتلهذه املكتبة كثيرا من التراث؛ في خدمة القواعد الفقهية؛ يقول الشيخ: محمد 
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املامي بن البخاري: "..وأما كتب القواعد في املذاهب فلم أعثر في قطرنا على ش يء مدون منها إال قواعد 

 2ة، ومن أحسنها شروح املنجور على املنهج.."املالكي

وما ذاك إال الستحواذها على هذه التآليف منذ القرن الثامن الهجري وحتى عصرنا الحاضر، بدءا 

بفاس(، ومرورا بأبي الحسن علي 758وقيل  -758هـ  وقيل 759بإمام هذا الفن؛ أبي عبد هللا املقري )ت:

هــ(، وأبي العباس أحمد بن علي بن 914ن يحيى الونشريس ي )(، وأبي العباس أحمد ب912الزقاق )ت:

بفاس(. وليس انتهاء بالشيخ: محمد األمين ولد أحمد زيدان )ملرابط(.  995عبد الرحمن املنجور)ت 

 هــ(.1325املتوفى: )

 املبحث األول: جهود املغاربة باملؤلفات النثرية:

 املطلب األول: الجهود املستقلة

 و عبد هللا املقري وجهودهاملثال األول: أب

 3الفرع األول: ترجمة املقري 

هو أبو عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد القرش ي املقري، التلمساني؛ قال الونشريس ي بحقه ما نصه: 

املولد واملنشأ، الفاس ي  4محمد املقري، التلمسانيبن محمد "القاض ي الشهير اإلمام العالم أبو عبد هللا 

 املسكن، كان رح
ً
 محصال

ً
 جزال

ً
 نبيال متيقظا

ً
  ذكيا

ً
 نبيها

ً
 ظريفا

ً
 عامال

ً
 ؛5مه هللا تعالى عاملا

ولقد بلغ اإلمام املقري درجة االجتهاد في املذهب املالكي؛ ودرجة التخيير والتزييف بين األقوال، كما قال 

 ".6ابن مرزوق في كتابه املسمى: "النور البدري في التعريف بالفقيه املقري 

 

 فاته: من مؤل

 ، و"حاشية على مختصر ابن الحاجب الفقهي"8و"الحقائق والرقائق" 7"عمل من ملن حب" 

 و"القواعد"، وهذا الكتاب الذي يعنينا في هذا املقال.

وفي القرن الثامن الهجري بدأ إمام هذا الفن ــــ وعمدة من جاء بعده من املالكية ــــ أبو عبد هللا املقري 

 .9قاعدة 1200ق، وقد احتوى على تأليف كتاب رائع رائ

وهو في الحقيقة قد ضمنه خالصة تآليف من سبقه، ككتاب اإلمام القرافي "الفروق"؛ حيث يقول 

البدر القرافي؛ ابن اإلمام شهاب الدين القرافي: "إن املقري لخص قواعده من قواعد الشهاب القرافي 

 شهور املذهبوطرزها بذكر اإلمام أبي حنيفة وصاحبيه، وراعى فيها م
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 ..10ولقد امتازت قواعد املقري بذكر املذاهب األخرى؛ كالشافعية والحنفية

 بفاس(،758وقيل  -758هـ  وقيل 759واختلف في وفاتهفقيل: )ت:

 الفرع الثاني: نماذج من كتابه القواعد:

ل الخالف "قصدت إلى تمهيد ألف ومائتي قاعدة هي درر األصول القرينة ألمهات مسائيقول في مقدمته:

املبتذلة والغريبة، رجوت أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب املباني، وقصرت به أسباب 

األصول عن الوصول إلى مكامن الفصوص من النصوص واملعاني، فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما 

كلي هو  يشاكلها من املسائل، وصفحت في جمهورها عما يحصلها من الدالئل، ونعني بالقاعدة كل

أخص من األصول وسائر املعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية 

 .11الخاصة

 أول قاعدة ذكرها اإلمام املقري هي:

، 12القاعدة األولى: تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال املاء شرعي عند مالك ومحمد -1

ء مزيال للعين واألثر، فقاال: ال يجزئ في إزالة حس ي عن النعمان، وبعض املالكية؛ لكون املا

النجاسة إال املاء املطلق، وقال: يجزئ كل مائع طاهر قالع، فإن قلت تلزمهما النية، قلت: ال؛ 

ألن التعبد في املزيل ال اإلزالة؛ ألن اإلزالة باملاء القليل خارج عن القياس؛ إذ قياس التنجيس 

 نجاسة، ثم املاء النجس ال يرفع النجاسة.الحكُم بنجاسة املاء إذا القى ال

ويتضح الكالم إذا استعمل املاء وعصر، فغن مذهب الخصر نجاسة املعتصر، وطهارة املبلل، وال شك 

 .13أن ذلك على خالف القياس؛ إذ ال فصل بين ما انفصل، وما اتصل

 بدليل كالخبث، وعنده، قاعدة: طهورية املاء عندهما بالشرع  فتفتقر إلى نية؛ إال  القاعدة الثانية:

 وروي عن مالك بالطبع فال تفتقر؛ هذا أصل الشاش ي، والتحقيق ما مر ويأتي.

انتقال املاء عندهما بزوال سمة إطالقه فينتقل بالتغير، ولو قل على األصح؛ إال  القاعدة الثالثة:

 د اسم اخر لهبدليل كالقرار والتولد والجوار، وعنده بزوال سمة رقته ولطافته املوجب لتجدي

 إال بدليل، كنبيذ التمر في السفر، والعدم.

قاعد:التغيير ينافي اإلطالق مطلقا عند مالك، ونص الغزالي في الوجيز: أن التغير اليسير  القاعدة الرابعة:

 بالطاهر ال ينافي، بعد أن حد املطلق قبله بالباقي على أوصاف خلقته فتناقض،
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ألنه فسر األوصاف باللون، والطعم والريح، وقد تبقى  مع وزاد ابن شاش من غير مخالط له؛ 

 املخالطة، وينتفي اإلطالق.

 وأسقط ابن الحاجب األوصاف؛ فلم يحتج إلى زيادة، ولبعض املالكية خالف فيه، وفي تغير الريح.

 املثال الثاني: اإلمام أبو العباس الونشريس ي.

 الفرع األول: اإلمام الونشريس ي وقواعده.

 .14ألول: ترجمة الونشريس يالفرع ا

(، وهو من علماء القرن 914هو أحمد بن يحيى بن عبد الواحد بن علي الونشريس ي أبو العباس )

العاشر، بل قد يحسب على القرن التاسع الهجري؛ حيث لم يدرك من القرن العاشر إال أربع عشرة 

ملعرب"، وقد قرأ على كثير من الشيوخ كان قاضيا فقيها، مؤلفا، ويكفيه أن من مؤلفاته: "املعيار اسنة. 

 منهم:

 (854ــ أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني )ت:  1

 (864ــ أبو عبد هللا محمد بن علي بن قاسم املشهور باملري ) 2

 وغير هؤالء كثير.

أما تالمذته فال يحصون لكثرتهم، وقد كان يدرس "املدونة" ومختصر ابن الحجب الفرعي، وكان ذا 

، ومن 15مغربية في التدريس واإلفادة؛ كما يقول أحمد بوطاهر في "تحقيقه إيضاَح املسالك"طريقة 

 تالمذته:

(، وهو الذي نظم كتاب والده، وسمى نظمه: "النور املقتبس 955ــ ولده عبد الواحد الونشريس ي )ت  1

 16في نظم قواعد مالك بن أنس"

 (.951ــ أبو الحسن علي بن هارون املظفري، عالم فاس ) 2

 من مؤلفاته:

 "17"املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى اهل إفريقة واألندلس واملغرب 

 .18"إيضاح املسالك في قواعد اإلمام مالك" 

 الفرع الثاني: كتاب "إيضاح املسالك في قواعد اإلمام مالك"



 جري إلى القرن الرابع عشر الهجري من القرن الثامن اله ريادة املغاربة في القواعد الفقهية -محمد عبد هللا الشواف
 

156 

ى التأليف في هذا الفن، يأتي تأليف الونشريس ي لكتابه هذا بعد أن سبقه إمام الفن أبو عبد املقري إل

هــ( في كتابه: "الفروق"؛ الذي ضمنه 684بل سبقهما اإلمام أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي. )ت:

 ثمانية وأربعين وخمسمائة قاعدة. 

 (. 1200هــ( على ألف ومائتي قاعدة. )758بينما احتوى كتاب أبي عبد هللا املقري )

 منها أهم القواعد، وضمنها كتابه هذا. فجاء أبو العباس الونشريس ي وانتقى

َن غرضه وموضوعه في املقدمة بقوله: "...فإنك سألت أيها الفاضل الشريف، الرفيع القدر  وقد بيَّ

املنيف،  وصل هللا سعَدك، ويمن قصَدك، وحرس كنفك .. أن أجمع لك تلخيصا، مهذب الفصول،  

األسماع والقلوب ذكره، فكلفتني من ذلك عقبة محكم املباني واألصول، يسهل عليك أمره، ويخف على 

 19ال يقطعها بازل.."

وال تخفى على املتأمل عالقة الونشريس ي بأبي عبد هللا املقري، وتظهر تلك العالقة في عدة مستويات؛ 

 لعل من أهمها:

 قري.أن شيخه الذي تعلق به كثيرا، وهو أبو عبد هللا القوري )...(، كان من تالمذة أبي عبد هللا امل -1

 .20ان الونشريس ي ألف مؤلفا في ترجمة أبي عبد هللا املقري، كماذكره صاحب كتاب "نفح الطيب" -2

سيره على نهجه في كتابه: إيضاح املسالك إلى قواعد اإلمام مالك، بل أطلق بعض املترجمين له  -3

شريس ي اسم "القواعد" على هذا الكتاب، وال يخفى التشابه بين "القواعد" للمقري، وكتاب الون

 هذا.

تأليفه لكتاب "الدرر القالئد وغرر الدرر والفوائد" وقد جمع فيه ما قيده أبو عبد هللا املقري على  -4

 "املختصر الفقهي البن الحاجب"، وزاد عليه ما يناسبه.

لكن يمتاز كتاب "إيضاح املسالك" عن كتاب املقري "القواعد في أصول مسائل الخالف" بوضوح  -5

األمثلة؛ حيث أنه كما يقول محقق كتاب إيضاح املسالك: " فجاء أبو العباس العبارة، بل بكثرة 

فانتقى أهم القواعد، وضمنها هذا املختصر....وجمع تحت كل قاعدة ــ غالبا ــ مجموعة من املسائل 

واألحكام؛ بحيث لو تتبعها الباحث الستخرج منها ــ وحدهاــ مجلدا ضخما من املسائل الفقهية، 

أن يضفي عليها شيئا من الوضوح؛ إال أن طبيعة القواعد واملسائل املدرجة تحت كل  وربما حاول 

قاعدة، ومحاولة استيعابها؛ لم تسمح له بذلك لهذا كله كان الكتاب فريد نوعه في مادته، 

 21ومنهجه.."
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 الفرع الثالث: نماذج من قواعد الونشريس ي

 القاعدة األولى: 

 الغالب هل هو كاملحقق أم ال

ه سؤر ما عادته استعمال النجاسة، ولباس الكافر وغير املصلي، وإرسال الجارح وليس في وعلي

يده، ومن أدرك الصيد منفوذ املقاتل، وظن أنه املقصود، أو اشترك مع معلم، وظن أن املعلم 

 القاتل، ومن علق الطالق بالحيض أو الحمل في التنجيز والتأخير.

 كاملعدوم حسا أم ال؟ القاعدة الثانية: هل املعدوم شرعا

 وعليه إذا تجاوز الرعاف األنامل العليا هل يعتبر في الزائد قدُر الدرهم أو أكثر أم ال

وإذا فقد الحاضر املاء، وقلنا ليس من أهل التيمم؛ قال التونس ي: يجري على حكم من لم يجد ماء وال 

ليطأنها فوطئها حائضا، أو ليتزوجن ترابا، وإذا قتل محرم صيدا فهو ميتة؛ خالفا للشافعي، وإذا حلف 

فتزوج تزويجا فاسدا، أو ليبيعن العبد أو األمة فباعهما بيعا فاسدا، أو ألفيت حامال، أو حلف ليأكلن 

هذا الطعام ففسد ثم أكله، أو حلف على فعل معصية من قتل أو شرب ثم تجرأ وفعله، وإذا جار في 

 الفا، القسم فال يحاسب، ويبتدئ، واستقرى اللخمي خ

 ، 22وال يحلل وطء الحائض، وال يحصن، وال يوجب رجعة، وال يكون فيئة خالفا لعبد امللك

 .23وعليه عدم انتقال ضمان املشتَرى فاسدا إلى املشتري، ولو فات املبيع بيده؛ كوديعة عنده"

من خالل هذين النموذجين من كتاب الونشريس ي يمكن أن تتضح بعص سمات إيضاح املسالك؛ 

 :ومنها

 ــ كثرة األمثلة على القاعدة الواحدة. 1

 ــ تنوع األمثلة؛ حيث يذكر عدة أمثلة من عدة أبواب. 2

 ـــ وضوح األمثلة؛ فأغلبها ال يحتاج إلى شرح. 3

قبل أن أنتقل إلى الكالم على النموذج الثاني من هذا القرن يستحسن التذكير بكتاب "النور املقتبس في 

؛ وهو نظم لعبد الواحد بن أحمد الونشريس ي؛ ابن املؤلف؛ حيث أنه قام نظم قواعد مالك بن أنس"

بنظم قواعد والده، وهو نظم يمتاز بسهولة العبارة، وعمق اللفظ، يربو على ألف بيت، وفي هذا دليل 

شدة اهتمام "املغاربة" بهذا الفن؛ فلم يكل االبن على والده أمر القواعد؛ بل كان له هو اآلخر على 

 ير؛ ال يخفى على أحد.نصيب كب
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 املبحث الثاني: الجهود املنثورة املكملة: 

 وأقصد "باملنثورة املكملة" أنها تآليف غير مستقلة؛ بل هي تابعة وشارحة ملا سبقها

 املطلب األول: شرح املنجور على نظم الزقاق" املنهج املنتخب"

 الفرع األول: الشيخ املنجور 

شيخ املنجور كانت له اليد الطولى فيه؛ من خالل شرحه على "املنهج واملتأمل في هذا النوع يجد أن ال

 املنتخب للزقاق"

ولقد أصبح هذا الشرح مرجع كل الشارحين لهذه املنظومة املباركة؛ حتى أمكن إطالق عليه "الشراح"؛ 

كما أطلقت على العالمة بهرام؛ من خالل شروحه ملختصر شيخه العالمة خليل بن إسحاق عليه رحمة 

 هللا.

هو أحمد بن علي بن عبد هللا املنجور؛ عرف باملنجور الفاس ي آخر فقهاء املغرب  :24أوال: ــ ترجمته 

 وبياًنا وقراءة
ً

كان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم بالتاريخ والبيان  25ومشاركيهم في الفنون فقًها وأصوال

يل قوي التحقيق حسن واملنطق وغير ذلك وكانت له معرفة برجال الحديث شديد العناية بالتحص

اإللقاء والتقرير، معتنيا باملطالعة والتقييد واإلقراء، ال يكل وال يمل، شعاره اإلنصاف في البحث 

 واملذاكرة.    

 الفرع الثاني: شرح املنجور على املنهج املنتخب

ا أوالنا هللا علي كل حال والشكر له سبحانه علي م"الحمد  يقول املنجور في مقدمة شرحه على املنهج:

وبعد فالغرض أن أضع  ..من األفضال، والصالة والسالم علي سيدنا محمد، وعلي آله خير صحب وآل.

علي املنهج املنتخب إلي قواعد املذهب شرحا يبين العسير، ويكمل به إن شاء هللا القدير، وقد احتوي 

، وفهمه ال يوجد له هذا النظم من الفقه علي الغزير، وهو لصغر حجمه وكثرة علمه، وسهولة حفظه

نظير؛ فعلي اللبيب أن يأخذ في تحصيله بالجد والتشمير، وال يلتفت لغض  –فيما علمت  -في بابه 

مقصر من قدره، واحتقار حقير، وهللا سبحانه ولي التوفيق، والتسديد والتيسير، وهو حسبي ونعم 

 الوكيل، نعم املولي ونعم النصير.

 ثانيا: أمثلة من الشرح

 الزقاق: فصل في الصومقال علي 

 واحدة أو بعبادات ألف… هل رمضان بعبادة عرف 
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 بنية وهل )كذا( املسرود… هل االكتفاء والتجديد 

 كمتتابع بعذر يفقد… واليوم إن عين أو تجدد 

وقال املنجور في شرحه:"أي: رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات؟ اختلفوا فيه، وعليه تجديد   

 اء بها فى أول ليلةالنية أو االكتف

 قال فى إيضاح املسالك: وال منافاة بين االتحاد، والتكرير عند بعض كبراء الشيوخ، انتهى

ويعنى بهذا البعض اإلمام املقرى، ونصه: قاعدة: اختلف املالكية فى كون رمضان عبادة واحدة أو 

 كرير عندى وهما املختار انتهى.عبادات كثيرة، وينبنى عليه تكرير النية، وال منافاة بين االتحاد والت

وكذا مال خليل إلى التكرار فقال: والشاذ إن ثبت ظاهر فى النظر، ألن أيام الشهر عبادات متعددة، 

بدليل أن فساد يوم ال يوجب إفساد ما مض ى، وبه قال أبو حنيفة والشافعيقال اإلمام املقري: قاعدة: 

الشهر تيسيًرا على الخلق وأن أصله الصوم  املشهور من مذهب مالك أن الليل مستثنى من صوم

فتجزئ نية واحدة لجميع الشهر ويجب اإلمساك بالشك فى الفجر، ألنه األصل بخالف صوم يوم 

الشك، والشاذ أن أصله الفطر وأنه غير مستثنى، فيجب تكرير النية لكل يوم وال يجب اإلمساك إال 

 كبطلوع الفجر لآلية والحديث، واالعتبار بيوم الش

قوله:" وهل كذا املسرود واليوم إن عين أو تجدد" أي: هل الصوم املسرود ونذر يوم معين أبًدا، 

كرمضان فى االكتفاء بالنية فى أول ليلة أم البد من تجديد النية؟ ثالثها يلحق املسرود والحاصل أنه 

تجديد فيهما على يتفق على تجديد النية فيهما على القول بالتجديد فى رمضان ويختلف فى وجوب ال

القول باالكتفاء بالنية فى أول ليلة كمتتابع بعذر يفقد، أي: كما أختلف فى وجوب التجديد إذا انقطع 

 التتابع ]بعذر كمرض أو حيض، أو سفر أو نسيان

 قال ابن الحاجب: فإن انقطع التتابع بأمر املشهور تجديدها

نها ال تدرى أطهرت قبل الفجر أم ال؟ فلم يذكر وثالثها يجدد غير الحائض، لقوله فى الشاكة تقض ي، أل

ا أو يجرى فيه 
ً
النيةقال صاحب التوضيح: وانظر إذا أفطر متعمًدا لغير عذر هل يلزم التجديد اتفاق

 الخالف، وعبارة ابن بشير: ولو طرأ في رمضان ما أباح الفطر فهل يفتقر إلى إعادة التبييت قوالن انتهى

ة ابن بشير، وهذا كله إن طرأ الحيض مثال بعد أن بيت أول الشهر، وأما إن قلت: وعبارة املؤلف كعبار 

دخل عليها رمضان وهى حائض فال يجزيها الصوم فى أول طهرها دون تبييت إال على رأى عبد امللك أن 
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املتعين ال يفتقر إلى نية وقول املؤلف: "أم تجدد كمتتابع" يؤخذ منه ذلك إذ ال يقال التجديد إال بعد 

 قديمها وهذه القاعدة لها شبه ما بقاعدة هل تعتبر نية عدد الركعات أم ال، فتأمله.ت

وتقرير كالم املؤلف هل رمضان عرف بعبادة واحدة، أو ألف، أي: ُعهد وعرف فى الشرع بعبادات 

متعددة، عليه أي: على هذا األصل االكتفاء بنية واحدة عند أوله لجميعه والتجديد لها كل ليلة، وهو 

الصوم املسرود واليوم املعين املنذور أبًدا كصوم يوم كل خميس كذا أن يكتفى بنية واحدة أم تجدد 

 .26النية "وبعذر" من كالم املؤلف يتعلق بفقد أى يفقد تتابعه بسبب عذر، ويفقد العذر بعد كونه

 د مصادره.وإذا اكتفينا بهذا املثال؛ مخافة التطويل؛ فإنا نالحظ موسوعية املنجور؛ وكذا تعد

 فهو من ناحية ينقل عن املصادر التي سبقته، ولكنه ال يقتصر على مجرد النقل؛ بل نراه يشرح، ويعلق

ـــ الشرح يظهر عند بيانه لقول الونشريس ي: "...عند بعض كبراء الشيوخ"؛ فيعلق صاحبنا؛ مبينا أن 

 املقصود املقري، عيه رحمة هللا.

 املقري كامال؛ مخافة أن يكون وقع فيه لبس. ـــ لكنه من ناحية أخرى يسوق كالم

ـــ ثم ينتقل إلى النقل عن بعض املصادر األخرى؛ كابن الحاجب في "جامع األمهات" وشرحه للتوضيح 

 لخليل بن إسحاق؛ صاحب "املختصر".

 ومن خالل جهده العظيم أصبح "شرح املنجور" املرجع األول لشراح "املنهج املنتخب".

 عبد القادر السجلماس ي.املثال الثاني: 

اما القرن الثني عشر الهجري فلم يكن هو اآلخر بعيدا من هذا؛ فقد برز فيه جهابذة من املؤلفين؛ لعل 

 من أبرزهم:

هــ(؛ الذي كان يتولى القضاء في مدينة مكناسة؛ إلى أن توفي 1187عبد القادر بن محمد السجلماس ي )ت

 بها عليه رحمة هللا تعالى.

 ـــ في هذا املجال ــومن تآليفه 

 27ـــ شرح على املنهج املنتخب

 ـــ شرح على بستان فكر املهج )التكميل(

واملطالع للشرحين يجد أن السجلماس ي عليه رحمة هللا كان مهتما ــ أيما اهتمام ــ بهذا الفن؛ مع ما كان 

ل بمختصر خليل؛ عليه من التعمق في معرفة الفروع؛ فكان يذكر الفروع في القاعدة؛ مع االستدال

 28للشيخ أبي الضياء خليل بن إسحاق
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بالنسبة لشرحه على املنهج؛ ال يزال مخطوطا في املكتبات املورتانية، أما شرحه على "التكميل" فهو 

 موضوع أطروحتي للدكتورا، وهو وهلل الحمد قيد الطبع.

 :29أوال: ترجمة السجلماس ي

حمد بن عبد املالك بن العربي بن علي، ابن موالنا هو القاض ي العالمة أبو محمد عبد القادر بن م

محمد ابن موالنا علي الشريف الحسني، السجلماس ي، يصل نسبه إلى أعلى األنساب درجة، وأكرمهم 

 أرومة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم؛ عن طريق ابنته فاطمة الزهراء رض ي هللا عنها.

 

 ثانيا: نماذج من شرحه على التكميل: 

فيقول أحوج العبيد إلى فضل  "..أما بعد :لماس ي في مقدمة شرحه على "شرح التكميل"يقول السج

إني ملا رأيت شرح  الحسني سلك هللا به املنهج السني:  مواله الغني، عبد القادر بن محمد السجلماس ي

شتمل لنظمه "تكميل املنهج املنتخب" قد ا  الشيخ العالم الهمام أبي عبد هللا َمحمد بن أحمد ميارة

وبأبحاث ظهرت لي في  على فروع حسان سهلة املأخذ أتممت ذلك بذكر نصوص املختصر للشيخ خليل،

محال، وأضفت إلى ذلك شرح أبيات لم يكن مؤلفها شرحها، وبعضها قد كتب عليها في ورقة لم تكن 

لغالب آتي باألصل، وقد التزمت في الغالب اإلتيان بنص كالمه، ثم أتبعه بما زدت عليه، وفي غير ا

بمحصوله؛ وأفرد اإلعراب على حدة من بعد الفراغ من املعنى؛ خالف ما كان يفعله من االختالط 

والتقديم والتأخير، وأنبه على ما لم يعرب فيه؛ فجاء إن شاء هللا مهذبا جامعا لشرح املؤلف وزيادة 

 .30نسأل هللا به الحسنى وزيادة فهو حسبنا ونعم الوكيل"

ر شرح السجلماس ي مدونة قواعدية، وفقهية، ومن املسائل املذكورة في الشرح، وفي في الحقيقة يعتب

 النظم:

 ــ بيع الدين بالدين: وفي التعليق عليها يقول السجلماس ي رحمه هللا تعالى: 1

عندنا ثالث حقائق كلها ال تجوز؛ فيجب معرفتها، والفرق بين بعضها من بعض؛ قال في  "..أقـــــول:

 الفاسدة ــ "وحقيقته يعني بيع الكالئ بالكالئ بيُع ما في الذمة ب: ــ في البيوعقول ابن الحاجالتوضيح في 

  بش يء مؤخر":
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  اعلم أنَّ هناك ثالث حقائق:

جنسه  األولى: فسخ الدين في الدين، وهوأن يبيع الدين ممن هوعليه بش يء مؤخرمن غيرجنسه أومن

وهوأكثر؛ واملنع في هذه أشد من األخيرتين؛ ألنها ربا الجاهلية، أومن ربائها فهي محرمة بالقرآن؛ بخالف 

 األخيرتين فإنَّ اآلية ال تقتضيهما، وإنما املنع فيهما للحديث.

ِم، وهذه املرتبابتداء الدين بالدين وهو تأخير رأس مال السَّ  الحقيقة الثانية:
َ
ة أخف املراتب؛ ألنهم ل

 أجازوا التأخير فيه بشرط ثالثة أيام على املشهور.

بيع الدين بالدين وهي كالواسطة بينهما؛ فحكى الخالف في التأخير فيها وعزا املنع؛  الحقيقة الثالثة:

خمي عن املدونة.
َّ
 تبعا لل

في  "وككالئ بمثله فسُخ ما في الذمة ا بقوله:املنهي عنه وإلى هذه الثالث يشير في املختصر في البيوع

مؤخر ٍولو معينا يتأخر قبضه؛ كغائب أو مواضعة أو منافع عين، وبيعه بدين، وتأخير رأس مال 

 31"السلم

 فقد أتى رحمه هللا تعالى بالتفصيل الضروري للمسألة، ثم بعد ذلك استدل بمتن "مختصر خليل".

 اكتفي بهذا املثال، وما علم يدل على ما لم يعلم؛ وكما قال ابن مالك:ولعلي 

 .32"وليقس ما لم يقل"

 هــ(1325ــ  1229املثال الثالث: محمد األمين بن أحمد زيدان الجكني .) 

وقد قام الشيخ محمد األمين بشرح "املنهج"، وسما شرحه "املنهج إلى املنهج"، و"التكميل"، والكتابان 

 .33في مجلد واحد مطبوعان

هو محمد األمين بن أحمد زيدان بن محمد بن املختار بن السيد األمين بن املختار ابن أوال: ترجمته: 

 أحمد جار هللا، ينتهي نسبه إلى "جاكين"؛ الجد الجامع لقبيلة "الجكنيين".

 وقد كان رحمه هللا تعالى كثير العلم، ذائع الصيت، عرف بالذكاء، وجودة الفهم.

 34شيوخه: محمد بن علي العلوش ي؛ وكان الشيخ معجبا به أيما إعجاب من

أما طالبه فكانوا ال يحصون كثرة، ومنهم: ابناه علي ومحمد، ومن أشهر طالبه: الشريف محمد 

 املصطفى بن علي الطالب، ومحمد النعمة بن زيدان اليعقوبي وملرابط أحمد بن مود، وغيرهم.

خليل؛ سماه نصيحة الضعفاء؛ واشتهر بالنصيحة. وشرح على ومن مؤلفاته: شرح على مختصر 

 "مراقي السعود" في أصول الفقه؛ سماه نشر البنود على مراقي السعود.
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 35هذا باإلضافة إلى الشرحين املذكورين سابقا على املنهج والتكميل، وغيرهم

 ثانيا: نماذج من إسهامات محمد األمين في القواعد

 ى أصول املنهج املبرجأـ املنهج إلى املنهج إل

يعتبر شرح املنهج هذا من الشروح املختصرة؛ حيث يقتصر املؤلف على حل ألفاظ النظم؛ مع 

االقتصار على األمثلة الواردة فيه؛ وقد أشار في مقدمته إلى هذه أاملنهجية فقال: "...قصدي فيه أن 

 36"أحل ما أمكنني من ألفاظه على حالة تسهل بها معرفته على حفاظه...

، كما بين في مقدمته حيث يقول: "...وجل اعتمادي 37وقد اعتمد في شرحه هذا على شرح "املنجور"

 38فيه على املنجور.."

 واملنهجية املتبعة عنده هي دمج النظم مع الشرح، ومن األمثلة:

 ــ في الصالة 1

 هل يخرج السالم عنها سهوا .. نعم وال لكن ذاك أقوى    قال الناظم:

 هل يرجع باإلحرام ...      ثالثة كالشرب والطعام.عليه    

وقال في الشرح: "...قال في التوضيح: اختلف فيمن سلم قاصدا التحليل؛ يرى إتمامه، ثم شك هل 

يخرجه ذلك السالم عن حكمها؛ إذا كان سهوا أم ال يخرجه عنها؛ قيل نعم؛ يخرجه عنها، وقيل ال 

أقوى من القول بعدمه، وهذا الخالف ينبني عليه إذا سلم، ولم يخرجه عنها، لكن ذاك القول باإلخراج 

هل يرجع إلى الصالة باإلحرام، أو يرجع باله، وقيل: إن قرب جدا لم يحرم، وإن بعد جدا  ،يبطل جدا

أحرم، وهذا الثالث على "أن ما قارب الش يء يعطى له حكمه، فقوله: في ذلك ثالثة؛ أي: من األقوال 

حترزنا بقولنا: قاصد التحليل؛ مما لو سلم ساهيا؛ فلم يخرج بإجماع، وبقولنا: ولم املتقدمة قريبا، وا

 39يطل جدا من الطول جدا؛ فال يبنى على املشهور خالفا ملا في املبسوطة..."

 

 املبحث الثاني: الجهود العلمية باملنظومات 

 املطلب األول: الجهود املستقلة

 أوال: الجهود املستقلة

 نظم "املنهج املنتخب" لعي بن قاسم الزقاق.املثال األول: 
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هو أبو الحسن علي بن قاسم التجيبي، املعروف بالزقاق، من كبار  :40: التعريف بالزقاقالفرع األول 

رَّ به املقام بفاس، فصار  ، تتلمذ على يد أشهر علماء املغربفقهاء عصره باملغرب
َ
واألندلس، واستق

وخطيبها وقاضيها ومدرسها، وصاحب املنظومة الالمية في علم القضاء، املعروفة "بالمية  يَه فاسفق

 الزقاق".

 الفرع الثاني: نماذج من نظمه املنهج املنتخب في قواعد املذهب"

 وقفة مع نظم املنهج املنتخب:

 املؤلفات املنظومة في علم القواعد يعتبر كتاب "املنهج املنتخب إلى أصول وقواعد املذهب" من أشهر 

على أي نظم  -وليس عدم اطالعي دليال -عند املالكية، بل لعله أول نظم في هذا املجال، حيث لم أطلع

هـ( 955) هذا، وبما أن نظم عبد الواحد الونشريس ي في القواعد الفقهية املالكية قبل نظم الزقاق

كان قريبا من  -"وهذا النظم الذي يسمى "النور املقتبس في قواعد مالك بن أنس–لقواعد والده 

التاريخ الذي ألف فيه الزقاق نظمه هذا؛ فقد يتوهم بعض الباحثين أنه سبقه، ولكن الناظر في تاريخ 

وفاة كل منهما يتبين له أن نظم الزقاق أقدم؛ ضف إلى ذلك أن "الزقاق" من شيوخ عبد الواحد 

 ه(.914حيث أنه كان معاصرا للونشريس ي الوالد؛ صاحب املعيار )ت 41الونشريس ي

، وغيرهما، ، وفروق القرافيهذا خالصة للكتب التي سبقته؛ مثل قواعد املقري  وقد كان نظم الزقاق

 فهو في الحقيقة صفوة الصفوة؛ ضف إلى ذلك أنه نظم، والنظم أسهل للحفظ.

 ن يحفظ ما قد نثرا.عليه أ  فظه وعســـــــــــــــــــــراملن أراد ح

القسم األول من نظمه للقواعد الخالفية وتسمى "الهليات": أي: التي تبدأ بأداة  وقد خصص الزقاق

  االستفهام. "هل"

اني للقواعد األخرى والّضوابط والنظائر ونحوها،
ّ
وإلى هذا الّتقسيم يشير عبد القادر  والقسم الث

    –مبينا بداية كل قسم من النظم  - 42ىالسجلماس ي رحمه هللا تعال

 ذكر صاحب األصل القسم األّول من قولـه: "..أقـــــول: 

 ؛ إلى الفصل الذي َصدُره: 43"فصل هل غالب أو ما بشرع قد عدم"

 البيت؛  . . .44إعطاء ما وجد حكم ما عدم           

 .45كر لجمع النظائرالتي تذ وثنى بالقسم الثاني الذي هو القواعد

 وقد اعتنى كثيٌر من العلماء األجالء بهذا النظم والتعليق عليه.
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( بيتا من الرجز، وقد سلك فيه صاحبه منهجا خاصا، وإلى الغرض من تأليفه 444والنظم يقع في )

 وموضوعه يشير في املقدمة فيقول:

 بلفظ موجز وبعد فالقصد بهذا الرجز  ...          نظم قواعد              

 مما انتمى إلى اإلمام ابن أنس    ...   وصحبه وما لديهم من أسس            

 مع نبذ مما عليها قررا         ...     أومي لها فقط لكي أختصرا          

 46أفصله كما يليق يالفصول        ...     إذ هو أقرب لطالب الوصول         

 د في النظمالفرع الثاني: نماذج من القواع

الناظم يجمع بين عدة قواعد في بيت واحد، وقصده من ذلك االختصار، ولعل من أبرز األمثلة على 

 ذلك:

 ـــ القواعد الثالث التي ذكرها في مستهل كتابه، وهذه القواعد هي:

 ـــ القاعدة األولى: هل الغلب كاملحقق أم ال 1

 م تحقيقا وحسا أم ال؟ــ القاعدة الثانية: هل املعدوم شرعا كاملعدو  2

 ــ هل املوجود شرعا كاملوجود تحقيقا وحسا أم ال؟ 3

 وقد أدمج هذه القواعد الثالث في بيت واحد فقال:

 هل غالب أو ما بشرع قد عدم      ...    أو ضده كما بتحقيق علم      

 ثم بدأ بضرب األمثلة فقال: 

 إمام واصطراف كالسؤر والحيض وكالوطء رعاف  ...   تيمم وك      

 ونالحظ أنه رتب األمثلة على " اللف والنشر املرتب" فذكر لألولى مثالين هما:     

ــ "كالسؤر"، أي: سؤر ما عادته استعمال النجاسة؛ إذا لم تر النجاسة في فيه وقت شربه، وال عسر  1

؛ ــ بناء على أن الغالب االحتراز منه؛ كالطير والسبع والدجاج، هل ينجس ــ ماء كان أو طعاما فيراقان

كاملحقق أو ال؛ تغليبا لألصل، ثالثها: وهو املشهور يراق املاد دون الطعام؛ الستجازة طرح املاء؛ ألنه ليس 

له حرمة كحرمة الطعام؛ فيجوز طرحه على األرض، وكذا سؤر الكافر وشارب الخمر، وما أدخل يده 

 47فيه.

 قاتل، وظن أنه املقصودــ الصيد. أي: من أدرك الصيد منفوذ امل 2
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وقد ذكر الناظم ثالثة أمثلة للقاعدة الثانية )الوطء ــ الرعاف ــ التيمم(؛ بينما ذكر مثالين للقاعدة 

 الثالثة ) اإلمام ــ االصطراف(.

لقد اهتم العلماء باملنهج اهتماما عظيما، ومن خالل هذه النماذج التي سأذكرها  قيمة املنهج العلمية:

ح جليا ما نحن بصدده من ضرب األمثلة على عناية وريادة املدرسة املغاربية بفن قواعد يمكن أن يتض

 الفقه.

 شرح الناظم نفسه 1

(، ولكن ملا وصل إلى 931)ت:  ـ شرح ابن الناظم أبي العباس أحمد بن علي الزقاق2

هللا أن يرحم الناظم  النصف جاءه الداعي الذي ال ينجو منه ناج، فتوفي قبل إكماله؛ نسأل

 .(48)وابنه، وجميع موتى املسمين

 (961)ت: ــ شرح حفيد الناظم؛ عبد الوهاب بن محمد بن علي الزقاق 3

 ،(49)( وهو من أشهر شروح املنهج995أبي العباس، أحمد بن علي املنجور)تشرح املنجور ــ  4

ه هذا باختصار سماه "املختصر املذهب من شرح املنهج املنتخب". شرح واختصر املنجور 

لنظمه املنهج املنتخب، املسمى "املختصر من  وللمنجور أيضا شرح على اختصار الزقاق

 ملتقط الدرر"، وقد سمى املنجور شرحه "شرح املختصر من ملتقط الدرر".

 .50حتى أصبح معتمد أصحاب هذا الفنوفي الحقيقة رزق هللا شرح املنجور القبول؛ 

ـ شرح املنهج املنتخب ألبي الحسن علي بن عبد الواحد األنصاري السجلماس ي الجزائري، 5

 . (51)(1057)ت

شفاء الغليل من ظمأ العليل على املنهج املنتخب للعالمة السيد محمد بن علي اإليالني ـــ  6

 .(52)(1296اليعقوبي السوس ي )

 (53)هـ(1187من ألفاظ املنهج للعالمة عبد القادر السجلماس ي )تــ مفتاح املرتج  7

ـــ خواتم الذهب على املنهج املنتخب إلى قواعد املذهب لعبد الواحد بن محمد األمزواري  8

 .(54)(1250السوس ي ) كان حّيا سنة:

 .(55)م(1937ـ حاشية املنهج إلى املنهج تأليف األمير عبد الحفيظ العلوي )9

ثم  ألبي عبد هللا محمد بن أحمد الصباغ العقيلي املكناس ي شرح املنجور  ــ اختصار  10

 هــ(. 1076الفاس ي )
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 .(56)ــ إعداد املهج لالستفادة من املنهج ألحمد بن أحمد املختار الجكني الشنقيطي11

تيب أبي القاسم بن ــ اإلسعاف بالطلب مختصر شرح املنهج املنتخب؛ جمع واختصار وتر  12

 (57)محمد بن أحمد التواتي الليبي

 (    1282املثال الثاني: الشيخ محمد املامي بن البخاري املتوفى )

 الفرع األول: ترجمة الشيخ محمد املامي

هو محمد املامي بن البخاري بن حبيب هللا بن بارك هللا بن أحمد بزيد، ذو النسب املتصل بجعفر 

 (.1282( بمدينة تيرس؛ شمالي مورتانيا، وكانت وفاته سنة )1206ه. ولد سنة )الطيار؛ رض ي هللا عن

 الفرع الثاني: نظم صداق القواعد:

كان للشيخ محمد املامي اهتمام كبير بالقواعد الفقهية؛ بل كان يعيب على الفقهاء عدم اهتمامهم 

القواعد وحسنها، وعجز  بها، ولكنه بين في أنظامه أن سبب عزوف الناس عن هذا الفن هو عز هذه

 الفقهاء عن الوصول إلى مستواها؛ كما قال في نظمه 

 "صداق القواعد"؛ 

 وبعد فاعلم أنها القواعد ...   لعزها وحسنها قواعد

 وقل مشغوف بها ألنما  ...     غير الحرير كان يسبي الخدما

 وغير واحد لها قد نظما      ...  درا ولكن ليس يبدي الحرمـــا

 فرامها من لم يكن من أهلها ...   ملا رأى تبريحها بالفقها

 في نيلها بمائة قد رغبا   ....     أو مائتين فأبت كل اإلبا

 فيسر هللا عليه إلفها       ....    من بعدما أدى إليها ألفها

 وأربع من املئات خلفها  ...     تساق كالهدي فراقت طرفها

 58..    ليس عليه للورى من حجربعون رب مالك لألمر     .

 يعتبر هذا النظم من أحسن األنظام في هذا املجال سبكا، وحسن تنظيم.

وقد مر تأليف هذا النظم بعدة مراحل؛ انعكست تلك املراحل على االختالف في تسميته، وعدد 

 أبياته.

 أما التسمية فإنا نجد الشيخ: محمد املامي يسميه:

 59ونشريس ي و"املنهج" في نحو ألفينــ نظم القواعد الجامعة لل
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 ـــ نظم إيضاح املسالك"؛ كما قال في "كتابه البادية": ...وكقولي في نظم إيضاح املسالك:

 60واألصل والغالب في الش يء إذا    ...  تعارضا بأي ذاك أخذا      

 وسبب هاتين التسميتين أن "أوضح املسالك" و"املنهج" من أهم مصادره في هذا النظم.

 وأما عدد أبياته فأحيانا يصفه بأنه:

 ـــ ألفان؛ كما مر قريبا، وكقوله:

 61يحفها من خدم القواعد ... ألفان أو أقل أو بالزائد

 ـــ ألف وأربعمائة؛ كما قال: 

 فيسر هللا عليه إلفها  ...     من بعد ما أدى إليه ألفها

 ساق كالهدي فراقت طرفها.وأربع من املئات خلفها ...   ت

 ولكن الحال قد استقر على:

 ــ تسمية النظم ب"صداق القواعد"؛ كما جاء في الكتاب املطبوع.

 (؛ كما في النسخة التي بين أيدينا1456ــ عدد األبيات )

 ولم تقتصر جهود الشيخ محمد املامي في هذا الفن على "نظم صداق القواعد" وشرحه؛ بل ألف:

( 179املبهمة واألشباه واملثل في املنهج املنتخب للزقاق"، وهو نظم يقع في ) "نظم األبعاض

 بيتا، وهو مطبوع في ءاخر "شرح صداق القواعد"

 هـ( بمدينة والتة، الشنقيطية.1330ــ  1259املثال الثالث: محمد يحيى الوالتي )

ثم أتبعه بشرح سماه: حيث ألف نظما سماه "املجاز الواضح إلى معرفة قواعد املذهب الراجح"، 

 62"الدليل املاهر الناصح على املجاز الواضح"

 الفرع األول: ترجمته

هو القاض ي املفتي، العالمة كثير التآليف، سيوطي زمانه محمد يحيى بن محمد املختار بن الطالب 

 عبد هللا النفاع، الداوودي نسبا، الوالتي وطنا.

املكتبة زاخرة بتآليفه؛ في شتى العلوم، ومن مؤلفاته:  رزقه هللا قدرة فائقة على التأليف، فأصبحت

 "املجاز الواضح" وشرحه "الدليل املاهر الناصح.."

 الفرع الثاني: نماذج من كتابه:
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"..أما بعد فيقول أ فقر العبيد إلى مواله، الغني به عما سواه، محمد يحيى بن محمد املختار املقدمة:

ه على نظمنا املسمى "املجاز الواضح إلى معرفة قواعد املذهب بن الطالب عبد هللا: هذا شرح وضعت

الراجح"، وسميته "بالدليل املاهر الناصح على املجاز الواضح"؛ فالتزمت فيه اإليضاح والتقرير ملدلول 

 63القاعدة؛ ألن الحكم على الش يء فرع تصور..."

 أما مقدمة النظم فيقول فيها:

 ...  محمد املختار من يدعى أباهيقول من محمد يحيى سماه  

 حمدا ملن بنى قواعد الهدى ... للدفع للضر وجلب للجدى

 وندب الورى إليه مرشـــــــدا ... على لسان من به الحق بدا

ـــــر ... ومنقذ العاص ي من السعير ـــ ـــــ  محمد ميسر العسيــ

 ...  وما إلى هللا به عاص لجا صلى عليه هللا ما جن الدجى

 هذ وملا أن رأيت الهممـــــــا   ... تقاصرت وقل من تعلما

 أردت أن أوضح في الكُتب ما  ...  علمت من أصول من تقدما

 فها أنا أجمع في القواعد    ...   نظما مفيدا للفقيه املقتدي

 إلى أصول املذهب الصحاح    سميته املجاز ذا اإليضاح  ...

 وأسأل هللا دوام النفع        ...    به بجاه من أتى بالشرع

 فقد بين الناظم اسمه، والسبب الداعي للتأليف، وموضوع كتابه، وعنوانه...

ر واملراد بها الجهود التي تكون مكملة؛ وهي جهود كثيرة، وأوالها بالذك املطلبالثاني: الجهود التابعة:

"بستان فكر املهج في تكميل املنهج" للعالمة: أبي عبد هللا َمحمد بن أحمد؛ املعروف بميارة؛ )ت: 

 64(، وهو الفاس ي؛ نسبة إلى مدينة فاس املغربية1072

 

 

 أوال: ترجمته

وقد عاش في مدينة ، من علماء القرن الحادي عشر، 65هو أبو عبد هللا محمد بن أحمد ميارة الفاس ي

، ودرس في جامع القرويين، ذائع الصيت، ملتقى العلماء والفقهاء في القرن الحادي عشر الهجري، فاس

 ومن هناك صقلت مواهبه، ونمت ملكاته الفقهّية والعلمّية.
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 كما أشار إلى اسمه ومدينته التي عاش فيها فقال: _ في نظمه بستان فكر املهج في تكميل املنهج"

 ِميارة بذاك يدعى أبدا  قال محمد هو بن أحمدا

 وسكنى
ً
 (66)ويرتجي الختم بها بالحسنى  الفاس ي أصال منشأ

 شرعه بضابط منه سما  الحمد هلل الذي أتقن ما

 إلى أن يقول:

 إلى أصول املذهب املبرج  وبعد هذا مكمل للمنهج

 شقاق إمام ذا الفقه بال   نظم اإلمام العالم الزقاق

 من أسس وما عليها يبتلى  ذكرت فيه بعض ما قد أغفال

 كلية نافعة فال تمل  وزدته من خالص الفقه جمل

 وشرح منهج لعالم جليل  معتمدا في الجل توضيح خليل

 ذاك الذي يعرف باملنجور   شيخ الشيوخ العالم املشهور 

 ليظفر الحافظ باملعاني  ءاثرت فيه امليل للبيان

 تحسين لفظه رجا أن يعقال  مغلبا تحسين معناه على

 أتبعه شرحا ليكمل املنى  وبعد أن يكمل إن شا ربنا

 ذيال وتكميال لذاك املنهج  سميته بستان فكر املهج

 رب كريم باإلجابة قمن  والنفع دائما به أسأل ِمن

 ة مع نظم التكميل:وقف

( من الرجز، وقد أبدع فيه مؤلفه؛ استكماال ملا بقي على علي بن قاسم 806وهذا النظم يقع في )

 الزقاق في نظمه املنهج.

 كما قال هو في شرحه: هذا النظم إلى ثالثة أقسام:وقد قسم الناظم 

هارة الخ؟ وعليهما الخالف في "..األول: األمر الكلي الشامل ألصول مسائل الخالف؛ ذلك كقولنا هل الط

 اعتبارمقدارالتطهيرألهل األعذار، 

القسم الثاني: الضوابط الفقهية، وذلك كقولنا ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه؛ من النقود 

 واملطعومات الربوية.. الخ، 

التقييد القسم الثالث: الفروع الغريبة النقل، أو التي فيها تفصيل وتقسيم؛ كمسألة التخصيص و 

نا إلى ذلك في صدر النظم بالنية، ومسألة الوصية ملن يتزايد ألوالده التي ختمت بها؛ ونحوها؛ كما أشر 

 67... من أسس وما عليها يجتلى"، ذكرت فيه بعض ما قد أغفال    بقولنا:

 وزدته من خالص الفقه جمل ... كلية نافعة فال تمـــــــــــل             
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 التقسيم ذكره في شرحه لألبيات في خاتمة نظمه؛ حيث يقول: وهذا

 وما قصدت جمعه هنا كمل   ...   والحمد هلل على نيل األمل    

 ثم الصالة والسالم في الختام  ...  على النبي واآلل والصحب الكرام    

 في عام تسع بعد خمسين انتهى ... من بعد األلف وازدالفه وهى.    

 هــ(1059الخاتمة إلى تاريخ انتهاء هذا التأليف؛ أي: ) وأشار في هذه

ووفاء منه ــ رحمه هللا تعالى ــ بوعده الذي وعدنا به في بداية هذا النظم من قيامه بشرحه فقد شرح 

 .68"الروض املبهج في شرح بستان فكر املهج" نظمه بشرح سماه

 

لعبد الواحد الونشريس ي، املتوفى  69ساملثال الثاني: النور املقتبس من قواعد مذهب مالك بن أن

(955.) 

 : 70الفرع األول: ترجمته 

(، وتوفي 880هو عبد الواحد بن أحمد بن يحيى الونشريس ي، الفاس ي، ويكنى بأبي محمد، ولد بفاس )

 .71هــ(955رحمه هللا قتيال )

وعمق اللفظ،  قام عبد الواحد بنظم قواعد والده، وهو نظم يمتاز بسهولة العبارة، وقفة مع نظمه:

شدة اهتمام "املغاربة" بهذا الفن؛ فلم يكل االبن على والده أمر يربو على ألف بيت، وفي هذا دليل على 

 .القواعد؛ بل كان له هو اآلخر نصيب كبير؛ ال يخفى على أحد

 ثانيا: أمثلة من النظم:

 يقول في مقدمته:

 ومحتدا يقول عبد الواحد بن أحمدا  ... الونشريس ي منتما

 الحمد هلل الذي من أكرمه    ...  فقهه في دينه وفهمه

 وصلواته على محمد         ...  هادي الورى إلى الطريق األرشد

 وآله وصحبه مؤسس         ... قواعد الدين لكل مؤتس

 محمد وآله وصحبه        ...     حماته في سلمه وحربه

 سناه يقتبس   ...  فهم قواعد اإلمام ابن أنس هذا كتاب ِمن
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 ويقول في قاعدة: الش يء إذا اتصل بغيره، هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه

 محاذ يجعلوهل ملا بغيره يتصل  ...  حكم مباد أو  

 عليهما الغسل لطائل اللحى  ... واملسح في الرأس سبيله انتحى     

 الي القرن   ...    وشبهه ومسح بطن األذنكذا طهارة أع    

 وميت ما حياته في البر   ...   تطول وهو ينتمي للبحري     

 وذوبان امللح في املا والشجر ... يصاد ما عليه بالحل استقر   

 .72واألصل في الحرام والعكس وجب ... فيه الجزا والتفاق انتسب   

 الخاتمة:

ن أسبر فيه "املسار التاريخي" للتآليف في القواعد الفقهية؛ من من خالل هذا البحث الذي حاولت أ

 القرن الثامن الهجري إلى القرن الرابع عشر الهجري، يمكن ان أستنتج عدة أمور، منها:

 ــ أن املدرسة املالكية املغاربية كانت ـ وال تزال تولي اهتماما خاصا لهذا الفن. 1

 نت على مستويين:ـــ أن السيطرة من خالل التآليف كا 2 

 املستوى األول: السيطرة من خالل التآليف املؤسسة لهذا الفن؛ 

 سواء كانت عبر أسلوب النثر؛ كما عند إمام هذا الفن؛ أبي عبد هللا املقري.

 أو عبر أسلوب النظم؛ كما رأينا عند اإلمام علي بن قاسم الزقاق.

 الزقاق هو املؤسس من خالل النظم. فإذا كان املقري املؤسس للقواعد من خالل النثر؛ فإن

 املستوى الثاني: السيطرة من خالل التآليف التابعة، ومن األمثلة على ذلك:

 نظم بستان فكر املهج للشيخ ميارة.و كتاب  شرح املنجور على املنهج

ومن خالل هذه الكتب يتضح أن القرن الثامن الهجري كان انطالقة قوية لهذه املدرسة، وال زالت 

 تمرة عن طريق الباحثين املعاصرين؛ مما يعكس تجذر هذا االهتمام.التآليف مس

 وأقرب مثال على ذلك: الشيخ: صادق الغرياني حفظه هللا تعالى. من خالل كتبه:

 ــ تحقيق "إيضاح املسالك في قواعد اإلمام مالك.

 ـــ تطبيقات القواعد الفقهية من خالل كتاب الونشريس ي واملنهج املنتخب.

 وفق للصواب.وهللا امل
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 الهوامش :
 

 
هــ/ 1400(. تحقيق: أحمد أبو طاهر الخطابي الناشر: مطبعة فضالة املحمدية، سنة النشر 5إيضاح املسالك. )ـ  1

 م.1980
 (.246ينظر: الجمان؛ ضمن مجموعة من مؤلفات الشيخ محمد املامي ) -2
(، 122(، "وفيات الونشريس ي"، )2/191(، "اإلحاطة" البن الخطيب. )121ترجمته في: "بغية الرواد"؛ ليحيى بن خلدون) -3

(، للمقري، الحفيد؛ 7/204(، "نفح الطيب" )249(، "نيل االبتهاج. للتنبكتي،)288"الديباج املذهب" البن فرحون، )

 صاحب اإلضاءة.
 امليم، وسين مهملة، وبعضهم يقول تنمسان، بالنون عوض الالم تلمسان، بكسرتين، وسكون   -4

ها 
ّ
باملغرب وهما مدينتان متجاورتان مسّورتان، بينهما رمية حجر، إحداهما قديمة واألخرى حديثة، والحديثة اختط

مون ملوك املغرب، واسمها تافرزت، فيها يسكن الجند وأصحاب السلطان وأصناف من الناس، واسم القد
ّ
يمة امللث

أقادير، يسكنها الرعية، فهما كالفسطاط والقاهرة من أرض مصر، ويكون بتلمسان الخيل الراشدية، لها فضل على 

سائر الخيل، وتتخذ النساء بها من الصوف أنواعا من الكنابيش ال توجد في غيرها، ومنها إلى وهران مرحلة، ويزعم 

الجدار املذكور في القرآن، سمعته ممن رأى هذه املدينة وينسب  بعضهم أنه البلد الذي أقام به الخضر، عليه السالم،

اب بن خليفة التلمساني، ورد بغداد في حدود سنة 
ّ
اب بن أحمد بن خط

ّ
، كان 520إليها قوم، منهم: أبو الحسين خط

 (2/44شاعرا جّيد الشعر قاله أبو سعد. معجم البلدان، ياقوت الحموي،)
 (207ـ5)املقري، الحفيد، نفح الطيب،  -5
 (155البستان البن مريم، ) -6
 (.2687توجد نسخة خطية من الكتاب بالخزانة العامة بالرباط، تحت رقم: )م/ -7
 (2705توجد نسخة خطية من هذا الكتاب باملكتبة الوطنية بالجزائر؛ ضمن مجموع رقم ) -8
(، وقد حقق منه 24203ونس، تحت رقم: )كتاب املقري ال زال مخطوطا، وتوجد منه نسخة في دار الكتب الوطنية بت -9

جزء من قبل الدكتور أحمد بن عبد هللا بن حميد، أحد أئمة الحرم املكي، وقد طبع من قبل معهد البحوث العلمية 

 وإحياء التراث اإلسالمي، التابع لجامعة أم القرى 
 .1983 -1403(. دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى ، 248توشيح الديباج ) -10
     24203أبو عبد هللا املقري، مخطوط. أول وجه، من أول صفحة. مكتبة نونس الوطنية، رقم:  -11
(. وهو أحد األئمة األربعة؛ غني عن التعريف. ينظر: 204يقصد به اإلمام الشافعي؛ محمد بن إدريس الشافعي )ت -12

 (.254؟10/251البداية والنهاية: )
ينظر املطبوع، قواعد  24203ن املخطوط، مخطوط مكتبة تونس الوطنية رقم: أبو عبد هللا املقري، أول وجه م -13

 (.تحقيق: أحمد بن عبد هللا بن حميد.215-214املقري، )
 (.2/153(. والسلوة )53(. والبستان )187ترجمته في نيل االبتهاج في تطريز الديباج ألاحمد باب التنبكتي . ) -14
 (54ذهب مالك" )ينظر: إيضاح املسالك في قواعد م  -15
 .2007/ 1427الكتاب مطبوع، تحقيق: سالم أنيس والحسن بوقدون. دار ابن حزم،.بيروت لبنان. الطبعة األولى  -16
 (1981ــ1401الكتاب مطبوع من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية ، املغربية ) -17
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  2006ــ1426وقد حققه الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، -18
 (. تحقيق. أحمد أبو طاهر الخطابي.135لعباس الونشريس ي، إيضاح املسالك في قواعد أبي عبد هللا مالك" )أبو ا -19
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22-  
 (.136ــ140الونشريس ي، إيضاح املسالك، ) -23
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(، وكحالة، عمر 4/44(، الّزركلي، األعالم.)7/2400.)(. وموسوعة أعالم املغرب5/395/396هـ، )1347، الوطنية، الرباط

ان، عبدالرحمن، (. ابن زيد5/300رضا، معجم املؤلفين، مكتبة املثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت،)

 (.2/191م، ،)2009ه/ـ1430طبقات املؤلفين على عهد دولة العلويين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الغرب، 
 م. 2015( تحقيق محمد عبد هللا الشواف، جامعة شنقيط العصرية19ينظر: شرح السجلماس ي، الجزء األول، ) -30
( دراسة وتحقيق محمد عبد هللا الشواف. جامعة الزيتونة 213فاس ي. )ينظر: شرح السجلماس ي، على تكميل ميارة ال -31

(2021 ) 
 هذا شطر من الخالصة النحوية، املسماة "ألفية ابن مالك"، والبيت بتمامه ــ وهو من باب املبتدأـ -32

 ورغبة في الخير خير وعمل ...بر يزين واليقس ما لم يقل.
ألمين )حفيد املؤلف(. الناشر: دار الكتب املصرية ــ دار الكتب اللبنانية، تحيق: الحسين بن عبد الرحمن بن محمد ا -33

 بدون تاريخ.
 (. املصدر السابق.9ينظر: املنهج إلى املنهج. ) -34
 (17ــ  7تنظر ترجمته في "املنهج إلى املنهج . ) -35
 (19محمد األمين بن أحمد زيدان. املنهج إلى املنهج. ) -36
 نجور أصبح معتمد من جاء بعده؛ لدقة نقله، وسعة علم صاحبه..وقد تقدم أن شرح امل -37
 املصدر السابق نفس الصفحة. -38
 (36ــ 35املصدر السابق. ) -39
ترجمته: ابن القاض ي املكنساي، أحمد، جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس، دار املنصور  - .40

 /1م، )1973سنة: ، للطباعة والوراقة، الرباط
 (. تحقيق: سالم أنيس والحسان بوقدون.23نظم النور املقتبس من قواعد مالك ابن أنس. ) -41



 176 -151 ص: /01: العـــدد/ 06 املجلد
 م(                2022)جويلية 20 – جلة مقاماتم

2543-3857EISSN: 2253-0363 / ISSN:

 

175 

 

 
 ينظر: شرح السجلماس ي على تكميل ميارة الفاس ي. دراسة وتحقيق. محمدعبد هللا الشواف.  -42
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ر النظائر ، وهو ما قصد به ذك( في شرحه لهذه األبيات "هذا ابتداء القسم الثاني من القواعد995) قال املنجور 

والفروع، التي تدخل تحت أصل واحد، من غير إشارة إلى خالف، ولذا عبر عنه بفصل...". املنجور، شرح املنهج. 

تحقيق: محمد محمد األمين . أطروحة دكتوراه من الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. الناشر: دار عبد هللا 

 (468\2الشنقيطي. بدون تاريخ، )
 (، تحقيق؛ محمد عبد هللا الشواف. جامعة شنقيط العصرية.22-21ل من شرح السجلماس ي، )الجزء األوّ  -(45)

 (8ــ 5الزقاق، علي بن قاسم، نظم املنهج املنتخب، األبيات من ) -46
 (. دار التيسير للنشر والتوزيع12ــ 11ينظر: مفيد املطلب في املنهج املنتخب، الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم. ) -47

 .58. ص: فهرس املنجور  -(48)
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 (.2/278الحجوي، الفكر السامي؛)

 مرقون بدار الحديث الحسنية بالرباط، حققه عبد النعيم حميتي في رسالة دبلوم الدراسات العليا. -(52)

. وهو معروف متوفٌر في املحاظر املوريتانية )مخطوط( ويسمى "شرح 152الفهرس الشامل تحت رقم:  (كما جاء في53)

 السجلماس ي على املنهج"، 

 .2012هــ/  1433مطبوع بمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث.  -(54)

"نظم إيضاح  اعد مذهب مالك بن أنسهـ(، النور املقتبس من قو 955، أبو محمد عبدهللا )تالونشريس ي  -(55)

 .8م. ص: 2016ه/  1437، 1املسالك"، تحقيق: سالم أنيس و الحسان بوقدون، دار ابن حزم. بيروت ــ لبنان، ط.

 مطبوع عّدة طبعات ومتداول. -(56)

باعة والنشر والتوزيع؛ طرابلس مراجعة وتصحيح: حمزة أبو فارس وعبد اللطيف قنباشة. الناشر: دار الحكمة للط -(57)

 .1997ليبيا، سنة 
 (13ــ 6محمد املامي، صداق الواعد، األبيات ) -58
 (86(؛ ينظر: تحقيق "صداق القواعد وشرحه. )2ـ 1مقدمة في علم التبريع. ) -59
 (216محمد املامي، كتاب البادية ؛ ضمن مجموعة من املؤلفات للمؤلف. ) -60
 (415ر خليل ــ السلطانية، )خاتمة نظم مختصر خليل(. )محمد املامي، نظم مختص -61
 (2006( هـ ــ 1427الكتاب مطبوع من قبل مكتبة الوالتي إلحياء التراث اإلسالمي،)  -62
 (. 11مينظر: محمد يحيى الوالتي، الدليل املاهر الناصح. )2006تحقيق ونشر مكتبة الوالتي.  -63
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 م. 1995(. دار صادر ــ بيروت، 2/126الحموي،)
قافي  -65

ّ
راث الث

ّ
ترجمته: األفراني، محمد الّصغير، صفوة من انتشر من أخبار ُصلحاء القرن الحادي عشر، مركز الت
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 : ملخص

جرــة التبــاعن ولنــن مــن جرــة ال شــأ  ن الــنص والخطــاب املعاصــرين عختلفــان مــن مفرومنا ــا فــي تراثنــا العر ــ   لــ   مــن 

الخصوصــية والت يــذ  وبلــأ بامتبــار اوــتالا املنويــات الزماييــة واملهاييــة ومجــال االشت ــام  لــ لأ تطــر   شــهالية حــدود 

املقاريـة واالستحــحاب بالحــا   مرـل ع نــن القــول  ن اسـتع ال العل ــاي العــرب ملصـطلاي  الــنص  و الخطــاب   ســتدل 

 يـــل باإلمهـــان الوىـــوا م ـــ  يقـــاط التقـــاا  واالوـــتالا  وم ـــ  مـــا ع يـــذ املفـــاشي  مـــن تفـــرد اليـــومم  م  اســـتع الر ابـــل م ـــ  

 مرضتل ابيعة كل منظومة منرية واستقالليتاام

إلجابة مـن شـ ا اإلشـهاالت فـي فـل مفرـوم التـرار والعصـرية الـ ق ال  سـتصرص ىطعـا يصـوص الـو ي  ولننـل ل سع  بحثنا 

التراثيـــة منـــد العـــرب  لـــآت ودمـــة للقـــرفن النـــري   ومـــن ثـــ  مـــان الـــنص والخطـــاب  ال عنفصـــل م،اـــا  بامتبـــار  ن املفـــاشي 

املصــطلحات ال تنفصــل فــي التـــرار مــن القــرفن النــري   وىــد امت ـــديا فــي معالجــة اإلشــهالية الســابقة املـــن    مــن ا ــوغيرش

اولنـــا املزاوجـــة بـــين مـــا شــــو الوصـــف  والترت بـــات اإلجرائيـــة الخطابيـــة املعاصـــرة و ش رـــا التداوليـــة ولســـاييات الـــتلف   وح

 يظرق وما شو  جرائ   بصاعة اإلحااة واإلمادة.

 .يص  وطاب  ترار  تداولية :يةكل ات مفتاح

 

Abstract: 

There is no doubt that the contemporary text and discourse differ from their 

concepts in our Arab heritage, not in terms of difference but in terms of specificity, 

given the context, therefore, the problem of comparison present itself. Do the “Text” 

and “Discourse” refer to the same usage today? Or are there points of agreement and 

disagreement, and that there is a distinction of concepts? 
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There is no doubt that the contemporary text and discourse differ from their 

concepts in our Arab heritage, not in terms of difference but in terms of specificity and 

distinction, therefore, the problem of comparison  presents itself urgently. Do the 

“Text” and “Discourse” refer to the same usage today? Or are there points of 

agreement and disagreement, and that there is a distinction of concepts, imposed by the 

independence of each intellectual system? 

Keywords: Text; Discourse; Heritage; Pragmatics. 

 

 مقدمة:. 1

إن تناول مفهومي النص والخطاب في التراث ومقارنتهما بمفهومهما املعاصر ال يعني مطلقا أننا 

نبحث عن التطابق املطلق بين املفاهيم بقدر ما نعرض للمصطلحات الحديثة من جهة أصالتها في 

قيب عنها وجاهة املمارسة التراثية، وأنها في ذات التوجه النظري واإلجرائي الحديث. مما يكسب التن

وجدية، فاستقاللية التراث العربي وتكامله في إطار منظومة فكرية واحدة هو خاصية جوهرية تميزه، 

لكنها ال تنفي عنه االنضواء تحت العنوان العام املتمثل في الفكر اللغوي البشري على إطالقه، مع 

 االحتفاظ بالخصوصية والتميز.

خلط بين السياقات التكزينية وإن تشابهت النصوص، إن عملية البحث تستوجب منا عدم ال

ولذلك نؤكد على ضرورة االبتعاد عن قراءتين متطرفتين: قراءة تستصحب التراث إلى عصرنا فتكون 

نتائجها إحدى نتيجتين إما القول بأن التراث قد سبق إلى النظريات املعاصرة، وأن دور الباحث فيه 

تيجة الثانية نتيجة معاكسة تحكم على التراث بالنقص وتتهمه يقتصر على التنقيب واإلسقاط. والن

بالقصور، وقراءة ثانية تستصحب النظريات املعاصرة إلى التراث وتحاكمها بسياقه التكويني، فتقبلها 

إن تحقق لها اإلسقاط أو ترفضها، وفي كلتا القراءتين مجانبة للصواب؛ ذلك أن فيهما خلطا بين 

، وإدراجا للنصوص في سياقات نصوص أخرى، فتحاكم التراث بما استقر في سياقات تكوينية مختلفة

النظريات املعاصرة، أو تحاكم هذه األخيرة بما استقر في التراث دون اعتبار الستقالل سياق كل منهما 

عن سياق تكوين اآلخر وإنتاجه. ونحن نحاول أن نجعل قراءتنا قراءة وسطا، تقبل على قراءة التراث 

ب نظريات العصر، لكن دون إسقاط أو إهدار الستقاللية التراث وارتباط نصوصه بسياقها باستصحا

الخاص وظروف إنتاجها املستقلة عن سياق نصوص العصر، فنبقي بذلك على خصوصية التراث 

 ونقف على القيم التي تجعل من هذا التراث غير منفصل عن املعاصرة. 

 

 . مفروم النص بين القدع  والحدعث:2
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إطار ثنائية الخصوصية والتماهي التي أثرناها سابقا يمكننا القول بداية إن النص بمفهومه  في

املعاصر يختلف عن اصطالح القدماء، وإن استعمال القدماء ملصطلح "النص" ال يستدل به على ما 

 ( ذلك أن النحويين والبالغيين أطلقوا لفظ "النص" على1أصبح مستعمال له هذا املصطلح اليوم)

ضرب من الكالم، فاللفظ املحكم نص واملتشابه ليس نصا، دون أن يعني ذلك غياب املفهوم لغياب 

املصطلح، بل إنه محض غياب اصطالح نجد مفهومه حاضرا تحت مظله مصطلحات أخرى قائمة بنوا 

 (2عليها نظريتهم كمفهوم الكالم والخطاب والقول)

اآلراء حول ماهيته وحدوده وأشكاله ومتعلقاته، تعددت تعريفات النص قديما وحديثا، وتباينت 

خاصة في ظل ثنائية التراث والحداثة املطروحة بإلحاح؛ سواء على مستوى املفهوم ذاته أو على 

 مستوى طبيعة بحثنا، ولذلك ارتأينا ربط املفاهيم الحديثة للنص بمفاهيمه في التراث العربي اإلسالمي.

ا ال نعني بالتراث أبدا نصوص الوحي من قرآن وسنة، ذلك أن إن أهم ما نلحُّ عليه هنا هو أنن

التراث يعني التاريخية، ويقتض ي الصفة البشرية، وهو ما تتنزه عنه نصوص الوحي، وأن غاية ما 

نقصده بالتراث هو ما كان من صنع العلماء، ألنه ال يخرج عن إطار الجهد البشري وإن تعلق بالقرآن 

فنصوص الوحي وحدها هي التي تتصف بالقدسية، وتستعلي بمصدرها  الكريم أو السنة املطهرة،

 اإللهي عن محددات الزمان واملكان. 

نشأت البحوث اللغوية عند العرب أساسا لخدمة كتاب هللا، وكان القرآن الكريم أهم باعث 

ب هللا في عليها، ولذلك نجد مفهوم النص في التراث مرتبطا في عمومه بالقرآن الكريم، وربما كان كتا

شكله النص ي من أهم األسباب التي دفعت العلماء العرب إلى االهتمام بهذا املفهوم، حتى غدت النصية 

 سمة بارزة في تراثهم. 

ومثلما هي هيمنة مجال البحث على التعريف، وتوجيهه له حديثا فإن األمر ذاته نجده قديما، 

لذلك تعددت تعريفات النص في التراث حيث يأخذ التعريف املنحى الذي يحدده مجال البحث، و 

بتعدد االهتمامات؛ ففي مجال أصول الفقه نجد األصوليين يستعملون مصطلح النص والخطاب 

تعلق بأفعال إذا الشرع خطاب عن عبارة الشرعي والنص الشرعي أو نصوص التشريع، وكلها "

  3املكلفين")
ن في اآلية، مستغنى فيه بالتنزيل عن ( ونجد اإلمام الشافعي يكني عن النص بقوله: "بي 

( وبغض النظر عن املراد بالتعريف وداللة ألفاظه فإنه من الواضح أن املقصود هو 4التفسير")

نصوص الوحي دون سواها. يقول ابن حزم: "هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة، املستدل به على 

( ويقول 5يورد كما قاله املتكلم به نصا") حكم األشياء، وهو الظاهر نفسه، وقد يسمى كل كالم
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ما ال يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل، وينقسم إلى ما ثبت أصله قطعا، كنص الكتاب  الجويني: "النص

 (6والخبر املستفيض، وإلى ما لم يثبت أصله قطعا، كالذي ينقله اآلحاد وال مجال ]لتأويل[ في النوعين")

سمين هما: نصوص الوحي، والنصوص الدينية البشرية. ويقسم األصوليون النصوص إلى ق

ويورد غيرهم لفظ النص بمعنى املحكم غير املتشابه أو املحتمل للتأويل، مثل قول الثعالبي: "نصَّ في 

ى﴾]طه: 7إتمام الخطاب على آدم وأغفل حواء")
َ
ق

ْ
ش

َ
ت
َ
ة  ف

َجنَّ
ْ
َن ال َما م 

ُ
ك ر َجنَّ

ْ
 ُيخ

َ
ال

َ
( في تفسير قوله تعالى: ﴿ف

[. ومن ثم  فإن العلماء العرب القدماء لم يستعملوا مصطلح النص بمفهومه الحديث، وإنما كان 117

استعماال داال على الحدث ال على االسمية، والقرينة في ذلك أنهم لم يستعملوا جمع النص أي 

 (8"نصوص" الدال على تمحض املصدر لالسمية)

 . مفروم الخطاب:3

الفلسفة اليونانية، وبأفلطون على وجه التحديد، الذي ارتبط قديما مصطلح "الخطاب" ب

خاض "أول محاولة لضبط املقال وعقلنته وبناء منطقه على قواعد تستمد من داخل املقال نفسه، 

(. ثم تناوله أرسطو في الخطابة 9أكثر مما تستمد من أصل خرافي أو وضعي يفرض بداهته على املقال")

األفكار تؤدي إلى نتيجة محددة، ليرتبط في عصر النهضة  والبالغة، بوصفه وحدة منسجمة من

طاٌب في املنهج"، ثم واصل  بالفلسفة الكالسيكية، بفضل جهود ديكارت الذي اتخذه عنوانا  لكتابه "خ 

مصطلح الخطاب رحلته في أحضان البالغة إلى أن استقل بذاته موضوعا للدراسة، مع البحوث 

 اللسانية الحديثة.

( من ثنائية: اللغة والكالم عند دوسوسير، من خالل اشتغال شارل 10الحديث للخطاب) انطلق املفهوم

( وما تالها من جهود زليغ هاريس، الذي 11على دراسة الجانب االستعمالي للغة) -تلميذ دوسوسير  -بالي 

له؛ تعريفات الخطاب بألوان حقل الدراسة التي تتناو أسس ملفهوم النص في مقابل الجملة، ثم تلونت 

( أو هو 12فالخطاب من منظور اللغة هو "اللغة أثناء استعمالها، إنه اللغة املسندة إلى الذات املتكلمة")

( ومن منظور نحو الجملة يعتبر 13"مجال لإلبداع، تتكون فيه سياقات تعطي قيما جديدة للغة")

( أما 14بداية ونهاية") الخطاب: "وحدة مساوية أو أكبر من الجملة، يتكون من تتابع في شكل رسالة لها

من منظور لسانيات التلفظ فإن الخطاب "هو كل ملفوظ يفترض متكلما ومستمعا تكون لدى األول 

( ومن منظور الدراسات النصية: يعد الخطاب نصا منظورا إليه في 15نية التأثير في الثاني بطريقة ما")

واستقل الخطاب   (16وجيه وغيرها)سياق إنتاجه. ومن أهم معاييره: السياق والفعل والتفاعل والت

( حيث لم يعد مجرد "طريقة 17)M.Foucaultبمفهومه الفلسفي الحديث مع "ميشال فوكو" 

للتعبير، أو حديثا متساوقا، أو مجموعة عمليات فكرية مترابطة]...[ وإنما أصبح إمكانا وشرط وجود 

 (18ا مرتكزا له")ونظاما، أصبح حقال تتمفصل فيه الذوات، ومجموعة عالقات تجد فيه
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 . تحليل الخطاب:4

واكب االهتمام بتحليل الخطاب بمفهومه الحديث حركية االهتمام بمفهوم الخطاب في 

الدراسات اللسانية، وأدارت النظريات النقدية بفعل ذلك التأثير ظهرها للمناهج السياقية السابقة، 

م النفس أو االجتماع من خالل األدب، واعتبرتها مناهج تستقطب النص ملجالها، فتدرس التاريخ أو عل

وال تدرس األدب لذاته. وكانت بوادر التحول مع أعمال الشكالنيين الروس الذين كرسوا املنهج النقدي 

البنيوي، ومن أبرز منظريهم: "فالدمير بروب" و"جاكبسون" و"ميخائيل باختين" و"إيخنباوم" 

جديد خاصة من خالل أعمال "أ.رتشاردز" وكتابه و"شكلوفسكي". وظهر في أمريكا ما يسمى بالنقد ال

( وأدلت األسلوبية بدلوها في ترسيخ هذا االتجاه، من خالل االهتمام 19)1922"معنى املعنى" سنة 

بأدبية األدب، أو ما أسماه جاكبسون بالشعرية، ثم ظهر في الساحة النقدية اتجاهان في الدراسات 

ن، ويهتم ببنية النص وما يسودها من عالقات داخلية، ومن األدبية، اتجاه يقدم الشكل على املضمو 

أبرز رواده: "روالن بارت" و"جيرار جينيت" و"تودوروف". واتجاه يعنى باملضمون والشكل معا، ومن أبرز 

 رواده "غريماس" و"كلود بريمون". 

ه النقدي،  قتران عادت اللغة إلى االوبعد طول هيمنة واستقرار لهذا النموذج اللغوي وصنو 

ظام اللغوي، وإلى دراسة اللغة  روج عن قُيود الن 
ُ
ة" داعية إلى الخ َداُوليَّ بالفلسفة من جديد، وظهرت "التَّ

داُول واالستعمال، في شكل عودة إلى السياق من جديد، خاصة  مع أعمال أوستين وتلميذه ضمن الت 

التطور في املسار اللساني هذا سيرل في سبعينيات القرن املاض ي، ثم غرايس وليتش وغيرهما. وأسفر 

وصحبتها حركة موازية على مستوى عن تطور مماثل في النظرية النقدية وفي حقل التأويل األدبي، 

أية مقاربة للقدرة الخطابية ينبغي أن تؤطرها نظرية لسانية الدراسات النقدية، على اعتبار "أن 

دفع إلى ظهور حقل جديد، يعد مجاال  ( مما20واحدة، تغذيها وتحكمها، ضبطا وتقويما ومفاضلة")

 لتداخل التخصصات، هو حقل "تحليل الخطاب".

ونظرا لتداخل للتخصصات املختلفة في هذا الحقل، فإنه ترتب عن ذلك تشكل توجهات 

ها: املقاربة التلفظية، واملقاربة التبليغية، ومقاربة تحليل  عصرية في تحليل الخطاب بكل أنواعه، أهم 

إثنوغرافيا التواصل، وإثنوميثودولوجيا املحادثات اليومية، واملقاربة السوسيولغوية، املحادثات، و 

واملقاربة التباينة، واملقاربة التفاعلية بفرنسا وسويسرا، واملقاربة التناصية، واملقاربة الفرنسية في 

 (21ماعية، وغيرها)تحليل الخطاب، واملقاربة التداولية، واملقاربة السيميائية، ومقاربة األعراف االجت
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 ن االستعمالي في النصوص، ويعمل على معالجة معاني  ُيولي تحليل الخطاب
اهتماما كبيرا للمكو 

امللفوظات في سياقاتها، ويعتبرها خطابات أنتجت داخل تشكيلية خطابية ما؛ أي إخفاء ما بين 

( وفي Dissimulation de l’interdiscours dans l’intradiscoursالخطاب في داخل الخطاب )

مستوى أعلى يسعى إلى التركيز على عالقة الخطاب بغيره من الخطابات األخرى، فيما يسمى "تداخل 

، مما يجعل قضيته هي "إيجاد القوانين الكلية لالستعمال اللغوي، L’interdiscoursالخطابات" 

": "يجب أن ندرس كل ( يقول "صامويل باتلر22والتعرف على القدرات اإلنسانية للتواصل اللغوي")

ش يء في ذاته قدر اإلمكان، وأن ندرسه كذلك من حيث عالقاته، فإذا حاولنا النظر إليه في ذاته مطلقا، 

وبقطع النظر عن عالقاته، فإننا سنجد أنفسنا شيئا فشيئا قد استنفدناه فهما ودراسة، وإذا حاولنا 

زاوية في هذا الكون إال وقد احتل مكانه النظر إليه من خالل عالقاته فقط، فسنكتشف أنه ال توجد 

 (23منها")

 . النص والخطاب من منظور تحليل الخطاب:5

الفرق بين النص والخطاب من منظور تحليل الخطاب ليس اعتبار النص ما يقابل الشفوي 

ويطابق املكتوب، وإنما الفرق بينه وبين الخطاب هو السياق، "فالخطاب سياقي 

contextualisé("24أي ا ) ،لنظر إليه على أنه نص في سياق. والسياق ال يقتصر على مقام اإلنتاج

بل يتعلق أيضا بمقام التلقي، وأن دراسة الخطابات تهتم باملتلفظ كما تهتم باملتلقي، فهي ترفض 

( 25االقتصار على أحد الجانبين في التحليل، وتسعى إلى تحليل الخطاب في ظل العالقة القائمة بينهما)

ة أشخاص وأن أساس  دَّ تلك العالقة هو التفاعل الخطابي الذي هو "سلسلة من األحداث يكون فيها ع 

يعتبر القدماء النص  -أي الكتابة والنطق –( ومن هذه الزاوية 26هم املعنيين بوصفهم فاعلين")

 
َ
أ ْئُهْم ب  ب 

ْ
ن
َ
اَل َيا آَدُم أ

َ
ُهْم القرآني خطابا في مثل قول بعضهم في تفسير قول هللا تعالى: ﴿ق

َ
َبأ

ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ْم ۖ ف ه  ْسَمائ 

 
ُ
ْبُدوَن َوَما ك

ُ
ُم َما ت

َ
ْعل

َ
ْرض  َوأ

َ ْ
َماَوات  َواأل ْيَب السَّ

َ
ُم غ

َ
ْعل

َ
ي أ  

 
ن ْم إ 

ُ
ك

َ
ْل ل

ُ
ق
َ
ْم أ

َ
ل
َ
اَل أ

َ
ْم ق ه  ْسَمائ 

َ
أ ُتُموَن)ب 

ْ
ك

َ
( 33ْنُتْم ت

ْبل    إ 
َّ

ال َسَجُدوا إ 
َ
َدَم ف ة  اْسُجُدوا آل 

َ
ك ئ 

َ
َمال

ْ
ل َنا ل 

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ذ ر يَن)َوإ  اف 

َ
ك

ْ
َن ال اَن م 

َ
َبَر َوك

ْ
َبٰى َواْسَتك

َ
-33(﴾]البقرة: 34يَس أ

[: "وقول هللا تعالى وخطابه للمالئكة متقرر قديم في األزل بشرط وجودهم وفهمهم، وهذا هو الباب 34

 (27كله في أوامر هللا سبحانه ونواهيه ومخاطباته")

ْسٌق﴾]األنع ف 
َ
ُه ل نَّ [ يقول املاتريدي: "وال خالف في أن من نس ي 121ام: وفي تفسير قوله تعالى: ﴿َوإ 

ه على ذبيحة 
َّ
باآلية رجع الخطاب فليس بفاسق؛ وإنما يفسق من تركها عامًدا؛ فدل أن  -أن يسمي الل

 28إلى الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمًدا")
ُ

خاف
َ
ي أ  

 
ن ْل إ 

ُ
( ويقول الثعالبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ق

ْن َعَصْيُت  يٍم﴾]الزمر:  إ  ي َعذاَب َيْوٍم َعظ   
، 13َرب  ْصَيان  [: "من املعلوم أنه عليه السالم معصوٌم من الع 
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هم وعيُدُه")الخطاُب وإنما  ُهْم حكُمُه، ويحفُّ ه  َيُعمُّ ت  ( وفي ذلك تصريح بالتصور الخطابي 29باآلية  أل مَّ

ن يناسب قدسيته وإعجازه، من خالل للقرآن الكريم، وفيه أيضا إعطاء لبعد آخر في الخطاب القرآ

توسيع البعد السياقي من التقييد )مخاطبة شخص النبي صلى هللا عليه وسلم( إلى املرونة )مخاطبة 

 
ٌ
ْسَوة

ُ
ه  أ

َّ
ي َرُسول  الل ْم ف 

ُ
ك

َ
اَن ل

َ
ْد ك

َ
ق

َ
املسلمين(. ويقول املغامس ي: "إن قول هللا جل وعال: ﴿ل

﴾]األحزاب:
ٌ
 كان األمر فإن اآلية تحتمل االثنين، فيكون [ مخاطب بها املؤ 21َحَسَنة

ً
الخطاب منون، وأيا

باآلية للمنافقين من باب التوبيخ، وللمؤمنين من باب الحث والثبات على ما هم فيه، أو على ما هم 

( وفي ذلك أيضا دليل على أن القرآن الكريم في تصور القدماء العرب خطاب، حتى وهو في 30عليه")

عصر غير عصر نزوله، وهو يتجاوز حدود املخاطبة املباشرة إلى مخاطبة متلقين ال  صورة املكتوب وفي

 يشترط حضورهم الفعلي آناء التنزيل )أي املخاطب الكوني(. 

والخطاب عند العلماء العرب األوائل خطاب باللفظ وخطاب باملعنى، أما خطاب اللفظ فهو ما 

ه إليه املتكلم خطابه، وقد  كان موجها ملخاطب بألفاظ املخاطبة، وأما خطاب  
املعنى فباعتبار من يوج 

يتفق أن يكون الخطاب باللفظ واملعنى معا، أو ال يتفق، فيكون باملعنى فقط. يقول ابن عطية في تفسير 

﴾]هود:  ء 
َ

ال
ُ
ؤ
ٰ
ا َيْعُبُد َهـ مَّ  

ْرَيٍة م  ي م  ُك ف 
َ
 ت

َ
ال

َ
مته، واملعنى له وأل  [: "لفظ الخطاب للنبي 109قوله تعالى: ﴿ف

ولم يقع ألحد شك فيقع عنه نهي، ولكن من فصاحة القول في بيان ضاللة الكفرة إخراجه في هذه 

ر:31العبارة") ﴾ عمر، ال يصح  ( ويقول ابن املظف  ار  فَّ
ُ
ك

ْ
ى ال

َ
اُء َعل دَّ ش 

َ
يَن َمَعُه﴾ أبو بكر، ﴿أ ذ 

َّ
"لو قلنا: ﴿َوال

، ألنه يست
ً
 واحدا

ً
 فيصير التقدير: أبو ألنهما شخصان يستحيل أن يكونا شخصا

ً
حيل أن يكون زيٌد عمرا

، وألن مفهوم 
ً
بكر عمر. وهو محال؛ وألن وصف الواحد بصفة الجمع خالف األصل، وإن كان جائزا

وأصحابه في قلتهم وضعفهم ابتداًء، وكثرتهم وقوتهم انتهاًء  -صلى هللا عليه وسلم  -الخطاب تمثيل النبي 

، ثم ] … [ 
ً
 قليال

ً
ينمو ويكثر ويقوى، والكثرة والقوة ال تحصل بالواحد وال بالعشرة؛ وإنما َيْبدو قليال

ُه على عامة الصحابة أولى 
ُ
. فَحْمل

ً
تحصل بالجمع الكثير والجم الغفير، كما كان الصحابة عشرين ألفا

 
ً
ومعنى، وهو أقرب إلى اإلنصاف، وترك التعصب واالعتساف. وال فيه من إعطاء كل واحٍد من لفظا

بة حظه من هذه الفضيلة دون الحرمان. فإن كلهم كانوا أعالم اإلسالم، وإيمان اإليمان رض ي الصحا

 ( 32هللا عنهم أجمعين")

وللعلماء العرب تفصيالت كثيرة داخل خطابية، تتعلق بطرق الداللة مثلما هو عند    

حات إلى األصوليين، كدليل الخطاب وفحوى الخطاب ولحن الخطاب. ولعلَّ إضافة هذه املصطل

الخطاب دون النص عند األصوليين، في الوقت الذي يتم فيه التعامل مع نص مكتوب، يعد دليال آخر 

على اعتبارهم النص القرآني خطابا، وعلى محورية الخطاب في دراساتهم وتصنيفاتهم، إضافة إلى 
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في حكم واحد.  القواعد اللغوية عندهم مثل "مفهوم الخطاب"؛ وهو أن يكون املذكور واملسكوت عنه

﴾]اإلسراء: 
 

ٍف
ُ
ُهَما أ

َ
ُقْل ل

َ
ال ت

َ
[، و"فحوى الخطاب"؛ وهو أن يكون في الكالم ش يء 23ومنه قوله تعالى: ﴿ف

ْم َمر يًضا
ُ
ْنك اَن م 

َ
َمْن ك

َ
ْو  مقدر ال يستغني املعنى عنه، كقوله تعالى: ﴿ف

َ
ى َسَفرٍ  أ

َ
اٍم  َعل يَّ

َ
ْن أ  م 

ٌ
ة دَّ ع 

َ
ف

َر﴾]البقرة: 
َ
خ

ُ
فهم في إلزامية دليل الخطاب، وغير ذلك من املسائل الخطابية املهمة في [، واختال 184أ

 هذا الباب.

ومن املسائل الجديرة بالتنبيه تأكيدهم على مسألة مهمة تتعلق بمفهوم الخطاب القرآني، هي 

املؤشرات، بما تحمله من قيمة خطابية تتعلق بالتصور الخطابي للنص، واملؤشرات أو العناصر 

وحدات لغوية داخل امللفوظ يرتبط عبرها امللفوظ  -عند التداوليين  -déictiques  Lesاإلشارية 

بمقامه التلفظي، ويبني النص من خاللها مقام تلفظه الخاص، منها الروابط الشخصية املتصلة 

هذه العلماء العرب  ( وقد تناول 33واملنفصلة ،وأسماء اإلشارة، والروابط الزمانية والروابط املكانية...)

العناصر اإلشارية في النص من جهة أن معنى أي ملفوظ ال يكون قابال للقبض في غياب اإلحالة إلى 

مقام التلفظ، وهو ما يدفع املتلقي إلى أن يعيد بناء ذلك املقام، انطالقا مما توفره لغة النص وصوال 

من صور ذلك االهتمام إلى قصدية املتكلم. وهي قضية جوهرية في أبعاد الخطاب بمفهومه الحديث. و 

ُحوَن﴾]البقرة: ْحُن ُمْصل 
َ
َما ن نَّ وا إ 

ُ
ال

َ
ْرض  ق

َ ْ
ي األ ُدوا ف  ْفس 

ُ
 ت

َ
ُهْم ال

َ
يَل ل ا ق 

َ
ذ  قول الطبري في قول هللا تعالى: ﴿َوإ 

مان الفارس ي  أنه كان يقول: لم يجئ هؤالء 11
ْ
[: "اختلف أهُل التأويل في تأويل هذه اآلية، فرُوي عن َسل

وا وع بعُد]...[
ُ
ال

َ
ي األْرض  ق ُدوا ف  ْفس 

ُ
ُهْم ال ت

َ
يَل ل ا ق 

َ
ذ ن ناس من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم: )َوإ 

ُحوَن( ، هم املنافقون") ْحُن ُمْصل 
َ
َما ن نَّ وَن آَيات  34إ 

ُ
 َيْتل

ٌ
َمة ائ 

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

ُ
َتاب  أ ك 

ْ
ْهل  ال

َ
ْن أ  

ْيُسوا َسَواًء، م 
َ
(  وفي: ﴿ل

ْيل  وَ 
َّ
اَء الل

َ
ـه  آن

َّ
ْيُسوا َسَواًء( وهذا وقف التمام. أي 113ُهْم َيْسُجُدوَن﴾]آل عمران: الل

َ
[ يقول الزجاج: ")ل

أهل الكتاب سواًء.قال أبو عبيدة: )ليسوا سواء( جمع ليس، وهو متقدم كما قال  ليس الذين ذكرنا من

وا كثير منهم. وهذا ليس كما قال ألن ذكر أهل الكتاب قد  القائل: أكلوني البراغيث وكما قال: عموا وَصمُّ

ْن  ه أنهم غير متساوين فقال )ليسوا سواًء(. ثم أنبأ بافتراقهم فقال: )م 
َّ
 جرى، فأخبر الل

ٌ
ة مَّ

ُ
َتاب  أ ك 

ْ
ْهل  ال

َ
أ

(. قال أهل اللغة معنى قائمة مستقيمة، ولم يبينوا حقيقة هذا وذكر األخفش املعنى أمة قائمة، 
ٌ
َمة ائ 

َ
ق

ة  ه أعلم: من أهل الكتاب أمَّ
َّ
أي ذو أمٍة قائمة واألمة الطريقة من أممت الش يء  إذا قصدته. فاملعنى والل

 نابغة الذبياني:قائمة، أي ذوو طريقة قائمة. قال ال

 وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع***حلفت فلم أترك لنفسك ريبة

ه ال يستوي الذين قتلوا  أي هل يأتمن ذو طريقة من طرائق الدين وهو طائع. فإنما املعنى إنَّ

ه آناَء الليل وهم ذوو طريقة مستقيمة")
َّ
  (35األنبياَء بغير حق والذين يتلون آيات الل
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وَن ومن املؤشرات الزمان ْم َيُقصُّ
ُ
نك  

ْم ُرُسٌل م 
ُ
ك َينَّ ت 

ْ
ا َيأ مَّ ي آَدَم إ  ية ﴿يأتينكم﴾ في قوله تعالى: ﴿َيا َبن 

وَن﴾]األعراف: 
ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
ْم َوال ْيه 

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ال

َ
َح ف

َ
ْصل

َ
ٰى َوأ

َ
ق َمن  اتَّ

َ
ي، ف ْم آَيات 

ُ
ْيك

َ
  35َعل

ل 
ُ
ك [ يقول البغوي: "َول 

 
ْ
ك
َ
 َوأ

ٌ
ة َجٌل: ُمدَّ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ذا جاَء أ إ 

َ
ْم، ف ه  اب  ب 

َ
َعذ

ْ
ُزول  ال

ُ
ن ًتا ل 

ْ
ي َوق حسن: َيْعن 

ْ
اٌء َوال

َ
اٍس َوَعط اَل اْبُن َعبَّ

َ
ْرٌب، َوق

ُ
ٌل َوش

 
ْ
ن
َ
أ
َ
اَب ف

َ
َعذ

ْ
وا ال

ُ
ل
َ
يَن َسأ َك ح  ل 

َ
ُموَن، َوذ  َوال َيْسَتْقد 

ً
ُروَن ساَعة خ 

ْ
 َيْسَتأ

َ
ُهْم، ال

ُ
ل
ْ
ك
َ
َع أ

َ
ط

َ
ق

ْ
ُهْم، َوان

ُ
َجل

َ
ُه َهذ  أ

َّ
ه  َزَل الل

("
َ
َية

ْ
( ذلك أن الخطاب هو عملية بناء لفضاء زماني ومكاني، وفي الوقت ذاته هو توجيه وتحديد 36اآل

يحدد أطراف الخطاب  Système de repérageلشبكة من القيم املرجعية، أو هو نظام معلمي 

وتحديد نوعها وزمانه ومكانه، ويهتدي املحلل من خالله أيضا إلى رسم العالقة بين املتكلم واملخاطب 

ابن عطية في تفسير  وتفسير طبيعتها، أو تعليل موقفه منه بالنظر إلى الخطاب ذاته، مثلما نجده في قول 

ـُه ُير يُد قوله تعالى: 
َّ
َيا َوالل

ْ
ن ر يُدوَن َعَرَض الدُّ

ُ
، ت ْرض 

َ ْ
ي األ َن ف  خ 

ْ
ٰى ُيث ْسَرٰى َحتَّ

َ
ُه أ

َ
وَن ل

ُ
ن َيك

َ
ٍي  أ َنب  اَن ل 

َ
 ﴿َما ك

 
َ
َرة خ 

ْ
 ، واملعنى ما كان ينبغي﴾: "هذه اآلية تتضمن عندي معاتبة من هللا عز وجل ألصحاب نبيه اآل

لكم أن تفعلوا هذا الفعل، الذي أوجب أن يكون للنبي أسرى قبل اإلثخان، ولهم هو اإلخبار ولذلك 

ض لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب وال أراد قط عر  استمر الخطاب بــ ﴿تريدون﴾ والنبي 

في العتب  في اآلية مشيرا إلى النبي  الدنيا، وإنما فعله جمهور مباشري الحرب، وجاء ذكر النبي 

شغله بغت األمر وظهور  حين لم ينه عن ذلك حين رآه من العريش، وأنكره سعد بن معاذ ولكنه 

 (37النصر فترك النهي عن االستبقاء، ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت هذه اآلية")

 

 . الخطاب القرف   بين التصور القدع  والحدعث:6

يمثل الخطاب القرآني في املنظومة الفكرية التراثية جميع عناصر الخطاب التي أقرها الدرس 

ب(، وأنزله  الخطابي املعاصر، فاهلل تعالى أنزل كتابه على نبيه محمد 
َ
لينذر به الناس جميعا )املخاط

ورود(، وجعله معجزة خالدة محفوظة في صدور الرجال، وبين منجما بحسب ظروف التنزيل )سياق ال

دفتي املصحف من جيل إلى جيل )النص(، تخاطب اإلنسان في أي ظرف كان )سياق التلقي(، غير أنه 

خطاب خاص، خصوصيته كامنة في قدسيته، وفي اختراقه املعجز لحدود الزمان واملكان، فهو خطاب 

اطبين على طول الزمان وعرض املكان، متعال على التشبيه، ليس متجه إلى املستقبل، يتسع لكل املخ

كمثله خطاب، ألنه من هللا الخالق إلى اإلنسان املخلوق، إطاره الزماني واملكاني هو وجود هذا اإلنسان 

ذاته بوصفه مخاطبا. خطاب ترتبط فيه السماء باألرض، وتحل فيه القيم الربانية في املجتمع اإلنساني 

 ه وفي مختلف وضعياته.بكل تفاصيل

ه نحو الغير لإلفهام) ( فهو 38إن حد الخطاب في التراث العربي بشكل عام هو الكالم املوج 

ويجمع الخطاب عند األصوليين بين العبارة   موضع تالق وتفاعل بين الكالم وسياق فهمه واإلفهام به
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م "ما وجه من الكالم نحو الغير ( فالخطاب عنده39)النص( واملتكلم واملتلقي في إطار تواصلي تفاعلي)

إلفادته]...[ وإذا قلنا ال يطلق الخطاب في األزل فهو يطلق بعد ذلك عند وجود املأمور واملنهي، ينبغي أن 

( ويقول 40فيسمى خطابا بال شك. وإال فال" ) يقال: إن حصل إسماعه لذلك كما في موس ى 

ُموَن   
د 
َ
َتق

ُ ْ
ُه امل

َ
ف اُب َعرَّ

َ
ط ْوٌم الزركش ي: "الخ 

َ
ُه ق

َ
ف . َوَعرَّ َفْهم 

ْ
ل ٌئ ل   

َهاُم َمْن ُهَو ُمَتَه 
ْ
ْنُه إف ْقُصوُد م 

َ ْ
ُم امل

َ
ال

َ
ك

ْ
ُه ال نَّ

َ
أ ب 

 
َ ْ
يَل: َواأل . ق 

َ
ْم ال

َ
ًئا أ  

َهاَمُه ُمَتَهي 
ْ
َصَد إف

َ
وَن َمْن ق

ُ
ْن َيك

َ
ْن أ َعمُّ م 

َ
َهاُم أ

ْ
ف  

ْ
ه  اإل ُه َما ُيْقَصُد ب  نَّ

َ
أ َمْد ب  َر ب 

ْن ُيَفسَّ
َ
ى أ

َ
ول  ْول

ُ
ل

َهاُم")
ْ
ف  

ْ
ه  اإل ب"لم 41َما ُيْقَصُد ب 

َ
اط

َ
خ

ُ ْ
فظ "امل

َ
ه  اإلفهام، َول ي يْقصد ب  ذ 

َّ
م ال

َ
ال

َ
ك

ْ
( ويعرفه الكفوي بأنه: "ال

م" 
 
ل
َ
َتك

ُ ْ
ا لفظ "امل

َ
ذ

َ
ت" بل ُهَو، َوك

ْ
ن
َ
ف "أ

َ
ال خ  ب، ب  اط 

َ
خ

ُ ْ
ْفظ امل

َ
ل خطاب ب 

ْ
ْيه  ال

َ
ل ه إ  ب يَتَوجَّ

َ
يوضع ملخاط

ام")موضوعان ملفهومهما 
َ
ْحك

َ ْ
ي األ  لذاتهما ف 

َ
ل تتوفر 42ال ( ومن هنا فالخطاب عند القدماء هو نص ومرس 

فيه قصدية التأثير في املتلقي، وإذا ما أرجعنا البصر إلى تعريف بنفنست الذي ينص على أن "الخطاب 

جلية في ( لوجدنا إشارة 43ملفوظ يفترض مرسال ومتلقيا لدى األول نية التأثير في الثاني بطريقة ما")

التراث إلى املفهوم املعاصر الذي عرف به الخطاب "وهو ما يوحي بأنهم تناولوا دراسة النشاط اللغوي 

تناوال خطابيا يراعون فيه مستوياته اإلفادية املتحققة، إلى جانب تعرضهم ملستوياته اللفظية 

صوص شاهد على ( بل إن بعض الدراسات أثبتت أن تعامل علمائنا القدامى مع الن44الصورية")

( و"أن ما توصلوا إليه من نتائج يشهد لهم 45أصالة املناهج الخطابية في املنظومة الفكرية العربية)

بمستوى من الوعي العلمي الدقيق، يضاهي مستوى معاصريهم من أصحاب العلوم العقلية؛ ويؤكد 

له لبعض تأمالت أهل ذلك إمكان صوغ دقائق أحكامهم واستنتاجاتهم صوغا مضبوطا، قد ال يتأتى مث

 (46النظر العقلي من معاصريهم")

 . الخات ة:7

يمكننا القول ختاما إن علماءنا كان لديهم تصور واضح للنص وللخطاب رغم الخصوصية 

الدينية لهما، لتعلق بحوثهم في هذه املسألة بالقرآن الكريم، وأن القرآن الكريم في ممارستهم التحليلية 

ق، مما يشاكل مذهب املعاصرين، خطاب، وأنه بدوره خطاب 
َ
خاص، يتميز بكونه متجددا ال يخل

باعتبار أن الخطاب يأبى التكرار رغم تكرر األلفاظ، وأن أقل ما يضمن له التجدد هو تغير الزمان، ومن 

، يخاطب مجتمعا متحركا متبدال،  ثم  فإن القرآن الكريم في التصور التراثي خطاب، لكنه خطاب حي 

ويضبط مجال حريته، خطاب سمته الثبات في مرونة، والقيد في حرية. وهو رسالة  فيؤطر كلياته

 متجددة لإلنس والجن.

أما ما يطابق مفهوم الخطاب أو يقابله في التراث، فقد ورد الخطاب عند القدماء وصفا للفظ، 

الم هو مختلفا عن الكالم من جهة النطق باللسان، متميزا بحضور طرفي الخطاب، باعتبار أن الك

الكالم النفس ي وأما اللفظ فهو الكالم الذي يصاحبه نطق باللسان، أما الخطاب فلفظ بين متخاطبين. 
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ب به، عبر إعادة بناٍء 
َ
وفي جميع الحاالت يصدر القدماء عن تصور واضح للخطاب القرآني ولنوع املخاط

 للخطاب تفض ي إلى إدراك القصد منه.

ح "خطاب" على القرآن الكريم، بحجة أن القدماء لم لقد رفض بعض املجتهدين إطالق مصطل

اه هللا به؛ مثل: القرآن والكتاب والتنزيل والذكر  يسموا القرآن "خطابا" وأنهم لم يسموه إال بما سمَّ

والفرقان والوحي. غير أن في قولهم خلطا بين االسم والوصف؛ فهذه أسماء للقرآن، بلغت درجة 

مية، أما صفته فهي اعتب
َ
اره نصا أو خطابا أو كالما أو قوال، ثم إن كثيرا من املصطلحات الَعل

مستحدثة، أفرزتها البحوث اللغوية الحديثة، وأضحى استعمالها محض ضرورة تفرضها روح العصر 

ومقتضيات البحث، واملتلقي اليوم ال يمكن أن ينفصل عن سياق تلقيه، بكل ما يتضمنه هذا السياق 

 لك في حدود الجواز وشرعية االجتهاد. من علوم ومصطلحات مادام ذ

يعتبرون تفسير هذا الخطاب ضرورة  فإنهموإذا كان القدماء يتصورون القرآن الكريم خطابا 

وواجبا، ويعد  فهمه منجاة، ألنه مرتبط بالعمل وبالتلقي للتنفيذ، وقد تناقل املفسرون قول إياس بن 

كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليال تفسيره، يعلمون ال وهم القرآن يقرءون الذين مثل معاوية: 

وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة وال يدرون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير كمثل 

 رجل جاءهم بمصباح فقرءوا ما في الكتاب.
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the representations of the "I" and the "other" in the Algerian novel written in 

French, "chosen models" . 
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 : ملخص

عّبر 
ُ
تي املواضيع أهم من إشكاليات، من بينهما القائمة العالقة تثيره وما"  اآلخر " و" األنا" قضّية ت

ّ
 إليها تطّرقت ال

صوص
ّ
ر  أساسًيا خًياتاري مرجًعا التحريـريـة الثورة من اتخذت التــي بالفرنسيــة املكتوبــة الجزائرية الروائّية الن

ّ
 حدود يؤط

 املجال هذا املقارن، الصورة علم مباحث أهم من أيضا"  اآلخر "و"   األنا"  صورة تعتّبر  كما معاملها، ويرسم العالقة هذه

صوص خبايا في الغوص خالل من الشعوب صورة بدراسة ُيعنى الذي املعرفي
ّ
 عاداتهم ملعرفة والشعرّية األدبّية الن

 املكتوبة الجزائرية الرواية في"  اآلخر "  حضور  آخر، كما  يشكل شعب الى شعب ينظر  كيف ةومعرف وتقاليدهم،

اب على لزاما كان وإشكالية رئيسية تيمة بالفرنسية
ّ
 الوجود رافقت التي والعوامل للظروف نظرا معالجتها الكت

 مّما هويته، على القضاء أجل من(  األنا)  الجزائري  الشعب كتجويع الجزائري  املجتمع في الفرنس ي" لآلخر" الكولونيالي

ل
ّ
اب عند شك

ّ
 بقطع للمطالبة املستعِمر  الفرنس ي" لآلخر" الحقيقية الصورة نقل خالله من حاولوا وعيا الروائيين الكت

اب وجد ،" اآلخر "  مع والصدام الثورة في تمثلت الجزائري  املجتمع على جديدة متغّيرات دخول  ومع معه، العالقات
ّ
 الكت

 أجل من القومي االنتماء بحكم الثورة ملبدأ لالنحياز  مجبرين جعلتهم لديهم هّويـة أزمــة تشكيل إلى أّدت  حيرة في نفسهمأ

 الجزائرية. الوطنية هّويتهم على والحفاظ االستقالل في الهم وتحقيق املستمرة املعاناة دائرة من الخروج

 الرواية الجزائرية، الصورة الفرنسة. األنا، اآلخر، الهوية، الثورة، :يةكلمات مفتاح

 

Abstract:  

The issue of the "I" and the "other", and the problematics derived from the 

relation between them is considered one of the most important topics that the Algerian 

novel texts written in French has treated, which took the Liberation revolution as a 

fundamental historical reference, that frames the limitations of this relation and 
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defines its features. the portrait of the "I" and the "other" is also  viewed as a 

paramount research in the comparative ecology of the image, this area of knowledge 

that aims to study the image of the people by diving into the secrets of the literary and 

poetic texts in order to know their habits and traditions, and to know how peoples 

around the world view each other. The presence of the "other" in the Algerian novel 

written in French forms an essential theme and an important problematic that the 

writers had to work on due to the circumstances and factors that come hand in hand 

with the colonial existence of  the French "other" in the Algerian society like the 

deliberate starvation of the Algerian people (I) to eliminate its identity.  

Keywords: the ego, the other, the identity, the revolution, the Algerian novel, the 

French image. 

 

 مقدمة: -1

يشككككضور "ككككر ر ري اككككير رلككككرري يمليتككككبريفرنييي ككككبرييسير ككككبرية كين كككك بر   ككككبر ي  كككك برمل  ككككضة  بر ككككة ر

 نيمةرعلىري سّيةبرمعةفرتهةرنظيير لظيملفرملي عريموري تك ر يقتكاري ردكرلري ضر رن كةلرر   اكي ري كينيك  رلكرر

ورع كككك ريملري ككككجريفرنييككككي رليعر ككككجري شككككعاريفرنييككككي راريعنككككةر رمكككك ر دككككوري ت"ككككة رعلككككىر
ّ
هر يككككمّرمّ ككككةر ككككض

ير ل  ة  ككبر ي سّيككةبري ككيمليي ع رملع ككةر ككةمل ريرمكك راص ككمرنتككوري "ككر "ريففت ت ككبر   اككي ري كينيكك  ريي ككيع  

يت جري عصقةترمعمّرملمجرلارلرميغّعريترد ت "رعلىريملري جريفرنييي ر  ثلكارلكرري ثكر "رملي "ك ي رمكجر

س ور زمكككككبرهّر ككككبر ككك مهدردعلكككتهدرمع كككرت ر صن  كككةزر ري اكككير ّرملدككك ري سّيكككةبر نك كككأدرلكككرر عكككر"رر ّلتر لكككىر شككك

يي كككي ي"رمل  ت كككهر مكككة أدرلككككرري ككك  ري ثكككر "ري سكككدريقني كككة ري تكككرم رمككك ر دكككوريف كككيمل رمككك رلييكككي"رييعةنكككة"ر

 :ملم مرن يحريإل ضة  ةتري   برصلرمليففكةظرعلىرهّر تهدري رط  بريفرنييي ب.تيقسي

ارل ف _1
ّ
رعصقتهكةرملمكةرية كين كّ برييسير كبريفرنييي كبري يمليتكبرلكرري كينيك   رري اكي  رمل رريعنة ررصر "ر عل

ري اكككي رمكككجرملي "كككيي ري "ككك ي رملهكككور؟ ملي اكككيريعنكككةاري نه كككةري عصقكككبر  ّعككك ترملل كككفر؟ري ضر رن ة  كككبرية ظكككةهي"

و
ّ
 ؟.رهّر ككبر زمككبريفرنييي ككبر لذيتر ض

 ية كين  ب؟.رييسيربري يمليئ ر ةبيف رلرري كيني   ري اي ملريفرنييي   ريعنة رصر "ر  ظأيتر_رل ف2

رلكرري كينيك   ري اكي ملريفرنييكي   ريعنكة رصكر "رية كين ك برييسير كبري يمليي كبريعع كةلر  كةرعس كارل فر-3

 ي ي ي ي ب؟.ري ثر "ر طة  

ورل فر-4
ّ
 يفرنييي ب؟.ر لذيترية ن  بر زمبري كيني   ري اي رمجري "يي ر ض
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ارل فر_5
ّ
 ؟. يعاعرريقن  ة  ر مليتبرلرر ألنةرملي اي ر  اي ريعنةرنظي"ر عل

 ي كيني  ؟ رية اي ريفرنييي   ريعنة رملعصقبرمرقفر يأس سرمليقني ة ري أّر برم أ برعصقبرمةر-6

ت كيلريعلبريفرنييكككي ريففك تبريكع رمفيلكفر ليبر _عالقة "األنا باآلخر" واملرجعية التاريخية للثورة:-1

 كككةر عي جرلرر لبرملي  رعلكىرمعيىري يككة  خّرملقككك رمت مكبري شعربري عي ّ بري ع رعبرم ريف "كة
ّ
يصرقل

هذهري   ككةتري ت رتي"فربهككةريعلبريفرنييككي ّرذ كري تشةيكرييكعّت ريكع ر  ككككة يترثصثكبردل تهكككةري ظكيملفر

 
ّ
برملي كين ّ ككككبّرمل نككدر ّ ري كككنم ر  قك

ّ
ككككهرمعككييهري كككذ رقرت ت ككجّري يككة  ف ككككككبرمل ككرري ي ككككة يتري  ريي ككككبرملي عي  كككك

 ككككةري يتككاري ي ككة يتري ككثص :ر تككة ري "ككيي ر
ّ
 ككدرتك"ككوريككع رثتةقككككبرمل اككيىري ككككككةدنرقرسخ كككككور لككىريا ريقكككمّرمل ن

رق ككككور  
 
ردنييي ككككة

 
رمل  رن ككككهررملي يكةعككككورمليقنكككك مة ّرمل ث ككككيترلككككرري نهةتككككبر ليككككة

 
شكككك   ّرق ككككور  رتضككككر رقين  ككككككة

 كككةرية كين ككك بّرملق كككور  رتسكككككر رعي ّ ككك
ّ
رمل  رنأكككثر   يثكككمرمل يككك ةعرمككك ر  كككة"ري عكككيبرملي  ريكككيرمل ن

 
ر ملريي ي كككة

 
ة

غككبرملي كسككيرملي   رككبرملي يككة  خرمليإلن ككة رلككررصككر "ر كك ت "ري يعت كك رملي  ككري ّرمل ككررصككر "ر
ّ
 رّ كك ترع ةصككيري ل

ككة ر   ورمل سّنهكةر عككرلرمل ليتكك رض  ر  ر« يعلبريفرنييي رييعككةصيري ككذ ر ي ّ لرم ةبعمرمل صر ككككمرملدذمل ه

ر  تككككبري تكككك رين"ككككأيتر مكككك ر ككككوري ي ككككة يتريملري عككككبرهككككرر  ككككة ري ثككككر "ريفرنييي ككككبري عككككة  ّرقأككككذهري ثككككر "ر ككككرري   

اص أكككةري كككيملحرملر ظأكككيرلكككرر  روهكككةري ردككك ي رمل  لكككر ريككك مة هةري كسكككيرمل ق لكككاري يمليتكككبريفرنييي كككبرنككك ي"ريففكككيبر

ورلرر "ةع كأككةرهذيري ية  كخري رلكرر كيد ةر ةقكبريإلن كة ري عككةي ككبري ثةن ككبر    
 
يلر رية "كيي رمل شكككة أر ت"كككة

 1«يفرنييي رمل  رن هريع رصك ةتهةريلغبريعع ي 

مل عككككككّورهككككككذيرمككككككةردعككككككورمكككككك ري يمليتككككككبريفرنييي ككككككبرييسير ككككككبرية كين كككككك بر يفككككككذرمكككككك ري ثككككككر "ريفرنييي ككككككبر

ت اريففيبّر ذر درل يدعّ بر ي ّ بر   لهرمنهةر   ة رمينهةري  يل راةصبرلرري   ريتري ص تبري ت ر ع

يع ره ةأرمعةلريثور لكري سيةيةتريي يه بر ل  يوري ت ر ةنار  ةمللريس رضة ري  ل ةتريقسيع ة  بر

هكذيرمكةردعكورمك ري سّيكةبرر2«يعار"رمليي ةملي"ريكع ريفر  كجر «ملي يتّيبرم ريي يرط ع رملي عنفرعلىرنغ ب

ع ر...ر فككك،ر ّرتيفكككذمل رمرضكككر ري ثكككر "رلكككرريفرنييي كككر ر مثكككةلر:رارم ّ ككك رلتكككارررمر كككرلرقيعكككر ّر ة كككارتةسككك

 مليتكةتهدرلك   ور ليع عكررعكك رملذكرري كذيتّرملمكك ردأكبر اكيىر يأل كك ر ّ ري ثكر "ر كررنت عككبر كأّز ري عصقكبريككع ر

ور يلكككر ريعنككةر رمكك راككصلرقيضككمرإلدككيي يترم ككار ورمل ريعاككير ري كينيكك  ريي ككيغ 
 
 يعنككة ريفرنييككي ريي ككيغ

ظأككر رليةيككةتر مليي ككبردنييي ككبر  ة ككاري ككهرييككريط ري خ كك  رلككرريففيّ ككبّري أّر ككبري رط  ككبرهككذيرمككةر ّرككوري

رُتؤطيرعصقبريعنةريفرنييي رية ايري كيني  ّرقس فرذ كر؟
 
ر ي   ة

 
ر ة ريعميرقت رظلاري ثر "رميدعة

 
  مل تة

 "رلكرري عكة در ّ رق ككككة ر  رثكككر   :: قيـام الـذات وتمثلهـا فـي الروايـة الجزائريـة املكتوبـة بالفرنسـية1املرحلـة 

هككككرر ّلرقعككككورط  ّككككرّرمل  ككككّيلرمشككككيمل رعلككككىري رضككككجري  ككككةي رعلككككىر  ككككضةلري أ   ككككبرمليقسككككيع ةلرمليقسككككيتصلر
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يرملي ثكككر "ريفرنييي كككبرلغعرهككةرمككك ري ثكككر يتر ةنككار ّلرقعكككورعلكككىريق كككيصلر ملي تأككيريي كككة قرمككك رق ككوريي كككيع  

ي يمليي كبريفرنييي كبرمك ر  كبرييريضك جرري كيني  ر لرنيييرملنتلبرنرعّ بر ةنار أةرينعضةسكةتهةرعلكىري سيةيكةت

 ييي ةمل بّر ذر ص  اري ثر "رمرضرعأةرمل غلأةري شةنو.

ملنككككذليرلكككككررهكككككذيري  ككككك ةكّريعلبريفرنييككككي رييسيكككككربرية كين كككككّ بّرملاةصكككككبرلككككررمعكككككةلري يمليتكككككبري تككككك ر

رلرر  ةمل أةريرضر ريملري جريفرنييي رق وري ثر "رملبعك هةرقتك رعةيشكيمريضكو
 
رل عري

 
ر قيي كمرمل رعيقار  ّر ي

رصر "رصةلقبرنتلار  ةرمعةنة"ري شعار
 
 قيي مّرقضةناري يمليتبريفرنييي برييسير برية لغبري كين  بّر ذي

ع كككك رر1945مككككة رر08يفرنييككككي ر نككككدربعككككمريعقضككككة ريإللمةدّ ككككبري تكككك رعة ككككتهةرهككككذهري يمليتككككبرق ككككورمعككككةز ر

كككككك رعة أككككككةريفرنييي ككككككر ّر غّعككككرتربعكككمري ككككيمليي ع ري ككككذت رتسي ككككر رية لغكككبري كين كككك بّرق عكككك رهككككذهريعزمكككبري يك

 لككىرملسكك لبر لسكككةحرإلعككةل"ري ت  ككبر لككذيتر يس ري  ع ككككبري سيةيككككككبرمكك رملس لكككككبر تككككة برمل كككككككةهدرايإللمكككككة ر ر

يي س ي"رييأنملمبرملييأ شبّر ّوهةرليةيبره قأككةر  ر كككوريييلكنر  كككىرهككةملرملي أككةملر  ككككىرميلكنّرمل عكّورمك ر

تريعمل كككىري يككك ر علككىرقاهككةرهككذيري ككرذرري ككذ ر  يلر  كك ي ري ت  عككبرمككجري اككيرنككذلير مليتيككةر:ر ر   ككك ري يمليتككككة

ّرقككةعمّللر3«مللككصري ضككة  ع ر ةنككةربع كك ت رعكك ري كسككيريقنكك مة ررر «ية كككريكك رنوكك ررمل يل  ككسر ر علككرر  ككةم رّ

يككككي رر ككككذ كرنعكككك رعككككةفثرمرضككككر ريف  ككككي"رل  ككككضة  بر ككككيقمرمككككةر  ليككككمري ثتةقككككبري كين كككك بر لشككككعاريفرني

ييؤ فريع  ريففّور   لككمرية يدر ر  ككىري عت ك "رملي ك ت ّر ّمكةري يمليتكبري ثةن كبّرقضةنكاري   ةقكككبرقككك رطكيحر

 سيع ة .يي لحرل خ ورمل   ر لي ّي رم ريق مرضر ري سكةحر

رلكككككرر كككككة  خري يمليتكككككبريفرنيييّ كككككبرملي تككككك 
 
ر ةسككككك ة

 
لارم ع ككككككة

ّ
رمل عكككككّورمككككك ريكككككع ر هكككككدري يمليتككككككةتري تككككك ر كككككض

 عكةملزتري "ر "ري     بر عصقكبريإللي "ريقسيع ة  بريةعهةلرر يغكرعرلررمليقككجري شعاري ذ ر ةي ري تأير

  رتيسككككدر ر كككبرجكككك  بر لرنييككككيرر«  ككك ريترطر لككككبر كككررثصث ككككبر رم ّ ككك رلتككككار ري ككككذ ر كككةمللرمكككك راص أكككة

رذ رملي ر ك "ر لثصث كبرعش بريففيبري عةي بري ثةن برق  راكصلر رع يك  رملي كتكعر ع كي ري كذ ريع ك ري   ك

ي غةميي كمريعككيفري تككة نري ع كة رييككةل رملي  كيكك  ري ككذ رعة كمريفرنييي ككر ّرل ككةريعكيفرسككخاري تلككهري ككذ ر

 .4 «  عورنة ري ثر "رلرريفرنيييربع رقل و

ي "كةل "رسك بر " la grande maisson "  لرري يتبريفرن ريعمّللرم ري ثصث بر ري ك ي ري س عكر"

  "كككككككّر ر  ككككككةرييعةنككككككة"ري تكككككك رففتكككككككاررر5«هكككككككةترقلكككككك صرم ككككككةر أ ككككككور «ي ضة ككككككاريع لككككككبّرملي تكككككك ري ككككككتهلأةر1952

يري كين ككك راي اككي ر كركبرد تكككك "ر يكةفرنييي ع رمك رقتكيجرملدكر ّر  سشكفر  كةرعك ري ردكمريففت تك ر ل  كيع  

رسككيع ة رلككري  ن كككةرمكك ري شككعارمل نشك ر رضكك ريق   كىعريةي ةضل كككك ري ككذت ريع شكككر ريككع ر قككييلري   تككككةتر

يف كككة رايعنككة رق رضككر ريفرككر ري غة ككارعلككىريفرككن ريعمّللرمكك ري ثصث ككبرل  ككورعلككىر ّ ري ضة ككار يقككمر أككذير
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ي ريقككككجري ككككذ رتسّ ككككور يّ ككككبريإلن ككككة رمل ع كككك هةرمل ععككككوريفرنييككككي ع رتي ّر ككككر ر لككككىر ةي ككككةترمكككك رلمل رط ككككرحّر

 .  ل أدرمله قأدري ر   رهرريف   رملل ك بريفف"رلرعل مرقت 

قهككككك رع كككككة "رعككككك ر  هةصكككككةتر لثككككككر "ر  » l'incendie مككككك ري ثصث كككككبر ريففي ككككككهرر ّمكككككةريفركككككن ري ثكككككةن 

  كبريعكي ري رضكجرر6«يفرنييي بّرقة ضة ارم راكصلر مليتيكمرهكذهر عك ر نكمرم كةهمر ليريدك ريقسكيع ة   

يرل ككككةرت"ككككفر ة ككككبرقتككككيهدري ككككذ ر  ن ككككمر ي عككككة ر لكص ككككع رملهككككدرتتكككك مر راعككككريتر  يضككككاهدر  اككككيريي ككككيع  

 .  رياأد

قك رر le métier atissu "  ر رم ّ ك رلتكار رلكرريفركن ري ثة كبرمك ري ثصث كبر ري  كرل ي   كةرنعك

يراي اككككي رس ةسككككيمرر«يككككي  لككككرر "ككككر يريككككؤقري ع ككككةلرايعنككككة ّرهككككذيري  ككككؤقري ككككذ ري  كككك  ري  ككككةملقتريي ككككيع  

 .7«ي يع ك بر لت"ة رعلىري " بريفرنييي ع رم راصلرس ةسبري يعر جرملي تأيري  يي ع 

مك ردأكبررملمك ردأكككبرر1945مكة رر08ث كبر رم ّ ك رلتكار رلكيّلرقعكورعلكىرمعكةز رملعل مردة ترثص

 اكككككيىر ي ككككّع ر  ككككككككةري رعككككك ري س  ككككككيري ككككككذ ر صكككك ةر كككك ىر ريعنككككككةر ريفرنييككككككي ري ككككييقمر كككككأذيري ريقككككككجرمل   اكككككي ر

ّرقأكككذهري ثصث كككككككبر عككككةهككككيريتكككيبريقنكعكككة ري شع ككككك رقة تكككك  "ر
 
يرمعكككككككة علكككىري ي  كككبريي كككيت ل بر ككك ىر ريي كككيع  

كككىرلككرري ع تكك رمككك ري ع ككة يترلياككورييككك  ري  ككيل رمل يككيزرمثكككككةلر:رقكككرلر ر  ككن"ر ّري كككككذ ر
ّ
م ّ كك رلتككار ر يعل

 تكك رملصل ككككةر لككىري كك  أريعسكككككورقلكك ر ع ت ككككةري  ككيكري عكةلتكككبرر« ُيعي ككككيرمكك ري " ككككةتر مليتككككككبر ري  ككككرلر ر:

ّرقيكّ ر  كةرقكك رسكخ ورذ ككرمك ر  رنتلكاري عكة در  سكةرعلكىرعتكاّرملر   كةر كة رم ر دورنعكككرلرق "ك ةربشككيي

عل  ككةر  ر يملعككمرار...ر ر  ره ككةأرقكك  يرت ككيدرعل  ككةّرقكك ذير  لنككةر  رنكلككارم ككمّرملدككارعل  ككةر  رن  ككدر ككور

 .8 «ش   رار...ر رعل  ةر  رن  لري عة درمليإلن ة رار....ر رنعدرا... رمل س رقيّ ر مّلقرم ره  ر ورش   

ككيرلككرر ّ ريففككّورتس كك رلككرر  ككوري  ككصحر ملرلككرري ثككر "رملي ي ككيّلرعكك ر
ّ
 تكك ر ةنككاربعككمريملر رعككةتر كس

عضة بر رمل رع ير ّرقةعمّللري ذ ر ة رت ثور نبري شعاّرملي ثةن ر ة ر ي ردرلّرهذيرمةرنييهرلرر ري  بر 

  :ت ثوريق عةهري ثر  ري   ة  ر  برتترلرعضة ب

 .ت ة  ارفر  جري  ةقرسص ةر ت  «  

  قةلرع يرملق ر تلصر لتمرقل ص:ر دري  صح؟

ذ"رليي ةر  رت لكرييي رقأدةيمريففةيكريتر م:
ّ
سص ةر ت ت ةرا... رتف يري ةلرر   ةنةر  رتسك ر  رر   وهةري ل

 9»  ت لكرد  جري  ةقرسص ة
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ررمل ةإلضككككككةقبر لككككككىر رم ّ كككككك رلتككككككار ر علككككككىري "ككككككيي ريككككككع ر ريعنككككككةر ريفرنييككككككي رمل ري اككككككير ري كينيكككككك  رلكككككك

 le fils du " " يك ري كتعكريبرلكرر مليتكةتر اكيىرمثكور:ر مليتكبر ري  "كرعري يمليي كبرييسير كبرية كين ك 

pauvre " رير ككرلرقيعككر ر ّري تكك رت"ككفرقاهككةري ظككيملفري تكك رمأكك تر ثككر "رر1953ي "ككةل "رسكك بر 

رعككك ري أر كككبرملي ثتةقكككبر
 
كككمري "كككيي رمككك ر دكككور تعكككةلر غكككبرعي ّ كككبرملثتةقكككبرعي  كككبربع ككك ي

ّ
ي كككين ّ كككككبري ي كككي ّر ن

 "ي يككك ردعلكاريفرنييي كر ريع شكككر ر ة كبرين كريبرمل زمكككبرهرّ كككبرملقككك ردّ ك ترذ ككري " كككبر رقكككككر مل كككككرر

fouroulouكككمرني ككككارلرري ثككةنكر بري كين  ككبرمل كفش عري  كيل
ّ
 . ّري كككذ ر ة ريكشعكيريأن

 la ضة ككاّر ّمككةر مليتككبر ريع درملري كك   ر  عككّ ر مليتككبر رييكك ري كتعككرر رسككعر"رذي  ككبر "ككفرطكر ككبري

terre et le sangّرقيتكجر  ك ياهةرمكةريكع ريففكي ع ري عكةي يع رمل نيهك ررعكة رر1975ي "كةل "رسك بر ر

ر لع كككور  عكككرلر لكككىرر1930
 
ّريعكككةن رقاهكككةري   كككور رعكككةمير رمعةنكككة"ر ككك ت "رب كككخارًري كككمرر لكككىرقين كككةرطل كككة

درلك
ّ
ك رمك ري يكأقل

ّ
ري"كعر برقي يمري "غعر"رقصرهكرر  س

ّ
ك رمك ريفف كة"رلكررقي يكمرمك رد تك ر ق

ّ
رري تي كبرقر  س

رفر لككككككككمّرد ككككككككجرلككككككككررذي ككككككككمرعككككككككةيع رملثتككككككككةقيع رملصككككككككّر رييشككككككككسصتر
 
ل عككككككككر"ّرمل عككككككككّ ر مر ككككككككرلرقيعككككككككر  رن رذدككككككككة

ملييي ةق"ةتري ت رزايتربهةرمي لبرتتظبري رذرري رطي ر لرنييي ع رلرر لكرييي لكبرييي   كبرية سككةحرمك ر

  دوريقسيتصل.

ي يمليي ع ريفرنييي ع ري ذت ر  يلملرز  ري ثتبرملي رذرررلرررنككرقريفرنييكي ع ّر مر كرلرمع كي  ررملم 

ي تك ر عّ ك رملقةئعأكةرق كر"رمكككةرق كور " la couline oublié " " ي كذ ررنشكير مليتيكمر ري ي كر"ريين ك ب

سككككككيع ة ريق ي رلككككككررظككككككّوريففككككككيبري عةي ككككككككبري ثككككككككةن بّرقي"ككككككّر ري رضككككككجري كككككككذ رلككككككككة ريع شكككككككمر ريعنككككككككةر ريفرنييكككككك

 مضةن ككككبري كينيكككك  ّرل ككككةر ّوهككككةر عّ ككككررعكككك رمبؤكككك  ري شككككعارمل  نينككككمرمل ؤسككككمّر ّوهككككةرق ككككر"ري  ككككأقرملي ت ككككر رلمل ر

ر كككة ريعمكككيرقككك ّ ريكككريل ريعمكككوريككك  تر لكككر ّرل ت عكككبري عثكككر رعلكككىر كككّوّرعّ ريق 
 
ّرمل تكككة

 
سكككيع ة رقرتتككك  ر لكككرق

 ي. ليغّعريتري ت رطي ترعلىري رضجري   ةؤ  رلرريفرنيي

ي تك رر1955ي "كةل "رسك بر " la sommeil de juste " "  ّمكةر مليتيكمري ثةن كبر رنكر ري عكةلل

  تكككور  كككةر ة كككبري  كككؤقرمليففيمكككة ّري تككك رعة كككأةر ريعنكككةر ريفرنييكككي رمككك راكككصلرملصكككفريففة كككبريين  كككبري تككك ر

 ضة كككار رر" Nejman"يي ي كككيري ت ةيل كككبّرملنعكككرربع ككك رعككك رذ ككككر عي كككرر مليتكككبرر نع كككبرعة كككأةري تكككيىرمل 

ّرم ري يمليتةتري ت رلشفرقاهةرمؤ كأةرع رمظةهيريقسيغصلرملي ظلدري ت ر1956تةسع ر ري "ةل "رس بر

ّري تك رق كجر1945مكة رر08مة سأةر ري اير ري كيني  رارييع يمل ر رعلىر ي ة ريع دّرملصّر رقاهةرمعكةز ر

يرير شكككك بريييظككككةهي  رمكككك ر دككككوريففيّ ككككبرملي ع ي ككككب ّر رق ع ككككبر رلككككككة رتت"كككك ربهككككةرقاهككككةر ري اككككير ريي ككككيع  

مش "ةر تةهةرلرريمي "ري  اهككةرنع برمل " ةريفرنييكير ت تكبرمع ك "ررمل ضكر ريكذ كر رنع كبرر« يفرنييككي

 .10 « ر ملحري  صلري ت ر  ي ّر ّ ر رنع بر ري لبري يمليتبري أة  بر  ثوريفرنيييريفر ت "رنك أة
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رعلىرمةر تّ  رت س  كةري تكرلر ّ رمثكورهكذهري س يةيكبر يرقكفرع ك ر عيكةبري   كر "ري كةرسك ضر ّرمل  ة  

 ذر سكك ارهككذهري يمليتككةتري "ككر "ري تكك ر  ككار  اهككةريفرنييككيرلككررق ككر"رق ككوري ثككر "ّر يرّجككحر  ككةريع كك ي ري تكك ر

سككككةه ارلككككررينكككك ق ري ثككككر "ري ي ي ي ككككبّريةإلضككككةقبر لككككىرذ كككككرنص كككك ري ككككرذرري س عككككرري ككككذ ر ككككة رع كككك رهككككؤق ر

أدريضورصغعر"رملل عر"رق  كةرتفكصرمعةنكة"ر ريعنكةر ريفرنييكي ّرمللكررذ ككري سّيةبريفرنييي ع رم راصلر يةم

ي  . أل  رعلىر قمر ريعنةر ريفرنييي ر ري اير ري كيني  ريي يع  

ككورهةد ككةرتككؤّ كريعليككة ريفرنييككي ع ّر :: الثــورة والعالقـــة مــع "اآلخــر"2املرحلــة 
ّ
ككارصككر "ري ثككر "ر  ث

ّ
ظل

ر لثككككر "ريةعي ة هككككةرنت ككككبر  ككككّرلرلككككررقككككةييت جر ل كككك  ري يمليئكككك ريفرنييككككي ريي
 
سيككككربرية كين كككك بّرتككككيىر "ككككر ي

رت كككككر ري ت"ككككك بريفرنييي كككككبريضكككككّور بعةلهكككككةّ   ر ّ رلكككككرري يعةمكككككورمكككككجرر« سكككككعرمل "ري يعي كككككبري يمليي كككككبّرململعكككككة  

ي ثر "ّر درتس ره ةأريسيغصلر ي يذرر لثر "ري عةل"ر نية ر   ي رملمريقفرمل  رقتر  ي  رميدعياهةر

ي ثكر  ّريةعي ة ر ّ ري يمليتبرع ور ف لررتكرهدريكة ريقجرملقريعس كمّرمل  ر كة رتيعكةملزهرمل ي ثكوررم ري ية  كخ

رعلكككككىر
 
ي يعككككةملزرعلكككككىرم كككككيرىري "كككك ةنبرمل  كككككة ري ش "ككككك برمل سككككدريففككككك  رمل قةمكككككبرعصقككككةترقةي كككككبر سةسكككككة

 ضككر رّرملبهككذيرقكك ّ ري يمليتككبر ككررصككر "رميفّ لككبرق ككور  ر11«ع ل ككةتر ع ككع ري تكك دري تكك رت  لككهرمنهككةري  ككة ل

 . مليقع بر  ي  رط  عتهةرم ري ريقجّرذ كر  ريف  ةلرلررهذيريملرةلري  هري ريقج

 ككة ري كينيكك  رطكككي"رنرع ككبرلككرريي"ككةمع راةصككبر ث ككة ر
ّ
 تك ر ككضلاري يمليتككبريفرنييي ككبري  ةطتككبرية ل

ي ثكككر "رملبعككك هةّرقتككك ر اكككذترعلكككىرعة تأكككةر "كككر ير كككور  كككضةلري ثكككر "رايق يعكككة ري ع ل كككةتري ع كككسي بر...ر

، ّرل ككةرسككل اري "ككر رعلككىري ردككمريففت تكك ر صسككيع ة ري كينيكك  رمل يككيزري سيككةبرلككررهككذهرهككدر نك ككأدر فكك

م  كككك رلتككككاّرمر ككككرلرر«ي ككككذت ر  خرككككريري كككك مل رثككككر "رمككككجرلاككككرلرليككككةبردكككك لرلككككرريف كككك رنك ككككمّرمل يككككيزهد:

 .12«مع ي ّر ة ارتةسع ّرمة كر  يلّر س ةرد ة ...

كةر ر رية اكككككككير رمليييدع ككككككبري ية  ف ككككككبرلككككككرري يمليتككككككةتريفرنييي ككككككبرمللككككككرر  ككةمل  كككككككككةريرضككككككككر رعصقكككككككككككبر ريعنككككككك

ييسير برية كين  برقيّ ر  ةر  رني ّ  رعك رمك ىرسكر ري عصقكبريكع ر يعنكة ريفرنييكي رمل ي اكي ري كينيك  ّر

مل كك هري "ككيي ري تككةيدري نه ككةّريعمككيري ككذ رتععككورمرضككر ري ثككر "ر   ككبر سةسكك برلككررمعظككدري يمليتككةتري تكك ر

يّرملهككرريإل ككضة  بري تكك رس رجككفأةرملن ككةمللر  ّيقككار لع صقككبريككع ريعنككةريفرنييككي رملي اككيري كينيكك  ريي ككيع  

مة كر  يلرلررر« ي سشفرع رم ىر ع عررهة مري يمليتةترع ر   ي ري ثر "ريفرنييي برململقةئعأةّر ذرنع 

تكبريكة ثر "رير1958 مليتيمر ريقن  كة ريعاعكر رّري تك ر صك  هةرسك بر
ّ
  كبررر13«ي كلفب مللكىريعع كةلريييعل

كبر ةنكار يعةمكوربهككةر
ّ
صكّر رقاهكةري ضة كار دكري ريففكيبرلكررم ت كبريفر كر رملمككةرتعكي رقاهكةرمك رم ة سكةترقظ

قكر"ري شكيطبرمليفرك لري كينيك  رمكجريفرنييكي ع ّرملر عكّور رظ كفري ضة كارم ت كبرق ك    برم كي ةر ي  ك ةر
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يي ت ككبري عي تككبّرمل ككؤثيرعلككىرر  عّ ككررمكك ردأككبرعكك ردككّرريففككيبري ككذ ر صكك ةرت  ككجر  ككة"ر« ع كك ي ر مليتت ككم

ه مل هةرملعلىرد ة أةري    ّررّرمل عّ ررم ردأبر ايىّرع ري ت  عبري ضةملبرملي نهةي بري ت ر   ثتهةري ثر "ر

ّرملرلككررر14«مككجري  ظككة ريقسككيع ة  ّري ككذ ريككيه رطككريلر ة  فككمر  رقرقةيكك "ر ي ككىرمكك ر يتككة ريفر ككر رمعككم

ّري يككك ردكككة ترم ّ لكبريأ  كككككذري ذلي كككةترمل ملدككةعأكككةر1961 ررر مليتيمري ثةن بر ر ص فريعزهة ر دريع رتعكا

ّرهكككذهر
 
ين صقكككةرمككك رميبكككجري ذلي كككككةترارق ككك    بر ّرم كككت ر  سكككمر  كككبرهكككريهرملمككك ق ر قمكككمرمل مة كككمرمعكككة

ي يص فري  ة  ي  ر دريع رتع اّرتيسدر رمة كر  يلر ردررر« يي ن بري ت رمة سارضغ أةرعلىري شة  

هككةر ككك رم ككذري  كك  رقي"كك ي رمشككةعيري  ة ككاراراة كك ريكك رط ككةلر ري فيلككفريع ةسكك سرمناق كك    ب ريف ي 

 .15 «1945مة رر08سيع ة ري كيني  رالرر   ي ري ي  جري  يم رييصةعريق 

لكررهككذهري يمليتكبرتلككي درهكدري ش "كك بريكة أ ر ري رط ّ ككبرمليإلن كةنّ بر  ككبر  "كأيرمشككةعيريف  ككبر

 
ّ
ورصكك ىريعةنككة"ريففككسري ككرطي رعلككىردتهككةتريايلكككار ردأةتهككةرمليف  ةنككبرملي رقككة رلككررير تككبرملي كك "ر  تشككض

ّري كككككذ ر ككككك سرسككككككرىر رمة ككككككر كككككك يلر رنك كككككمّرلككككككرر  سّنهكككككةري ته كككككارنعريوهككككككةرد  ُعأكككككةر ملحر راة كككككك ريككككك رط ككككككةل

 .ينس ة ي مرمل  ريقمري ريقع بري شكةقبرلرر عي بر مليي برذيترم" ر رملطي ر ن ةن 

قتك رر1960ي "كةل "رسك بر" l’élève et la leçon "   ّمةر مليتيكمري ثة ثكبر ري يل  كذرملي ك  ق

دة ترلثر "ر  ي ير ل" عرريإلن ةن ر يعّ ررع رمبؤ  ر ريعنةر ريفرنييي ررعلىر  ة ر كةه ر يلككريففت كبر

رعلككككىرصككككرتر ري اكككككير ّر
 
مكككك ريق ككككيصلّر غككككبري يمليتككككبر ةنكككككارقل لككككبريعصككككريتّرق"ككككرتر ريعنككككةر ر كككككة رنة  ككككة

رملدنّرلكةنار ي  أ ةرعصقبر  ةقيّر در أاذرهذهري عصقبرملي "يي ري نه ةرايعنةرملري اي ر  ة رلرر ة برم ج

طي كهريقنأكرة ّرقيلكككر ريعنكةر ر كدر ضككر رقكةل "رعلكىري يريصككورمكجر ري اكير رملهككذيرمكةرد ك  مري يمليتككبّر ر

قكككة اير رهكككررارق"ككك لبريي كككبري    كككار تككك تي رمل ككك هةرمككك رلككككككةنار أاكككذرمل ع ككككك ّرقكككككك ري سكككص ر كككدر عككك ر  ر

ككةيككبرعلىر لكريعسرلككبري ت رطي تهة:ر ر  ر قرلر أةر:ر ر ن ر ن"ار   كرتةريي ت ر ّرمللذ كرلررقرلر اي:ر د

ر ككدر نككخسري نككار كككبر ّر ذ رهككذيري "ككيي ري عتكك دردعككورهككذير ري اككير رقريعككيفر
 
 رمل س يكك ر ككدر قككور كك رة

مل  ر ريعنكككةر راي ري  ككك  ره كككةرهكككرريإلن"كككةترقتككك رملضكككعمرمككك رذ ككككري "كككيي ّردعلكككمريع ككك رقتككك رملقرتأاكككذرقككك  

 16.مللمل ر ري اير راق" لب رهرري سص 

رمككككك ر
 
قة "كككككيي رلياكككككككككورهكككككذهري يمليتككككككككككبرن كككككككيرم يت كككككككدرعلكككككككىرن كككككررسكككككؤيلرمككككك ر ريعنكككككةر رتعككككك ردرييكككككككة

ككهر ريةقنككةر ري تكك ر ةنككار عككةن ريقنغككصكرملي عككككن بر
ّ
 ي اككي ّرملي عسككسّريةإلضككةقبر لككىر ّ ريف  ككةبرملم ككة هر عل

ةر لىر  كككككىرينعككككك ي ري تككككككيي ريي ككككككككةساريعكةفركككككبرييشككككككككة وري يككككككك رملقعكككارعلككككىرمكككيمل ري نمككككك رلياكككور ريعنككككةر رمّ ككككك

ر مة رثر "ريينيم
 
 .اي    ار ت تي ّرقة    ارملقفر ةييي
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رلككككررهككككذهري يمليتككككبر تككككعر ايهككككةريككككيقمر ريعنككككةر رايعبر تكككك تي ر نككككنيلريفر ككككع ّر
 
مل  ثككككوري "ككككيي ر ت"ككككة

ييأّ ككبر  ككككىرص تتككككمري    كككارالكككرسا ّرق ككور  رت ككككرتر  كك فحرهككذيريعا كككككيرلككررييأّ ككبّري  ككةع  مرق ككككر ور

اي ك"كك لب رلكككرريق يكككةظريع  نهكككةرملعكك  ر نني كككمرملي يفلككررع كككمّرمللككرر اكككيري يمليتككبرن كككينيذر ّ راق"كك لب رقككك ر

 .17لررينيظة هة  نع اري ر  ّرملهذيرتت ّع ر  ةرلررقرلرملي  هة:را عةلىر مهةري "غعررق" لبر

غككككبري كين  ككككبري تكك رليخككار
ّ
رعلككككىرمككككةر تككّ  رنفلككصر  كككككىر ّ ري يمليتككككةتريفرنييي ككككبري  ككةطتككككبرية ل ملري ككككة  

بعكككمريقسكككيتصلر كككدر فكككي رعككك ر روهكككةر أاكككذرمككك ري ثكككر "رميدعّ كككبرلكككرري كككة رعةيأكككةري يمليئككك رملهكككذير يدكككجر لكككىر

رلكررنككرقر ليةي ككةري ثكة ري  كل ّ بّري تك ر يلأكةر ري اككير ري ك
 
ينيك  رلكررنككرقريفرنييكي ع ريضككورقركةتهدرملاةصكب

ككككك ترعلككككككىري "ككككككيي ري تكككككةيدريككككككع ر ريعنككككككةر ريفرنييككككككي رر
ّ
ي كككككذت ردّ كككككك مليرهككككككذيرييرضكككككر رلككككككرر يكككككك يعةتهدري تكككككك ر ل

ر:ر مليتكككبر ريعق كككر رملي ع"كككةر رير كككرلرمع كككي  ري "ككككةل "رسككك بر
 
ّرنكككككأدرمككك ر1965مل ي اكككي ري كينيككك  ّرمكككثص

 كككككيصلري كينيككككك  راي اكككككي ّرلكككككرر  ككككك عرركةتريقسكككككيع ة  بري تككككك ريني رأكككككةريق ككككككككةّرط  عكككككككبري   ةسككككككاككككككككصلرع ريوه

 ؤمل ر ي ة ريفرنيييرايعنة ّرقضل بريعق ر ر ي ثورلرر:ريإلا"ة ّري ي"ل وّر ّمةر ل بري ع"ةرقيي ثورلكرر:ر

كككورلكككرري ثكككر "
ّ
 عّ ككك رلكككرري يع عكككررعككك رري تكككر"ّري "كككيبّري يعكككذتاريةعي كككة ر  ر ّلرقعكككوريفرنييكككي ع ري كككذ ر  ث

يرعلىر  ضأدّر رقةع  ق"أدر ردرلرر ي   كارلكرري "ك برر بشكعر رييثتكفراير ريي يع  
ّ
نكةر رلكرري يمليتكبر عل

رعك رملقكةئجري ثكر "ر لكىر  رعكةلر لكىري تي كبر  ليتك ربعةيليكمرارهكذير
 
ي ذ رعةلرمك ري عةصك برملي كذ ر كة ربع ك ي

 ةمل يككمريقن"كك ة ر لككىرصكككرفردكك لري ي ي ككيري ككرطي ري  ككخاري "ككةهي ّر ّمككةري  ككخاريف كككّ ر عرل ككمرهككررم

 رر«  لرأككككةلرلككككررسككككخ وريقسككككيتصلر ّمككككةر ري اككككير رقتكككك رمثليككككمرعككككّ "ري "كككك ةترقين كككك بر ه أككككةر:ري "كككك ب

رعك رثس كبريتي كبر ر كةقر رلكرري ت ةيكوررLieutenant Delecluseييكصز رلتل سعك ر 
 
 ري كذ ر كة رم كؤملق

ر كككة رقككةعصرم"كككةلير 18«ي س ككرى 
 
 خشككعرر رر ذر ككة رت كككةمللر ق ةعككمريةيغكككةل "ّرع ر رييككصز رلتل سعككك ر ررّرمل ت"ككة

تفكةفرمك رييثتككع ررمل بشكعرر ريك مل هرت كةمللري رصككرلر لكىرقسكي"ريقن"ك ة ر لكىرصككرفري ثكر "ري ي ي ي ككبّر

ّري كككذ ر كككة ر رGraine de Violenceييكككصز ريعمللر ريكككذ "ري ع ككف ر رر« مللككذ كرنكككذليري "ككك ب

ريةقسككدري ككذ ر 
 
ّرقككة ع فرمكك رصكككة كككمري تكك ر19 «طلككهرعل ككمرّر نككدر نككمر ككدرتسكك ر ل ككررع كككةرمكك رنعككرهمعر ككة

   ّ ككنهرلرر عةملمرمجريعهةلررمليملرةه ت .

رمكككك ريع ككككضةلري يمليي ككككبريفرنييي ككككبري تكككك ريعي ككككرتري ثككككر "رل "كككك  ر  أككككة ر 
 
هككككذهري يمليتككككبر ةنككككار ككككسص

ر تأكككككر وريع ككككك ي رمل رظ كككككفري رقكككككةئجرقضةنكككككار
 
رد ة  كككككبرملسككككك  ر كككككة  ًرّرملم ملنكككككب

 
رقككككك ر سكككككدرق  كككككة

 
ن رذدكككككة

 .ملم"ةمع رق ّ برمل  مبريت"ةتةري شعاريفرنييي ر ّية ريإل يصلري كيني  ر لرنييي
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تتيضككككك  ريففكككككك تبرعككككك ر يعنكككككة رمل ي اكككككي رم ةمل ككككككبر :_صـــــورة "األنـــــا" و" اآلخـــــر" وصــــــرا  املســـــتعِمر2

،ّري ت رملد نةر ّوهةرقريلتشةفري عصقبري ت ر ي  أ ةرسري ر ةنا:رس ةس بّريدي ةع بر  رثتةق ب...ر ف

 فككي رعكك رلييكككي"ري "ككيي ري كك ييدّرقة "كككيي ري تككةيدريككع رهكككذت ري  ككيقع رايعنككةرمليعاكككي رصككيي رطر كككور

ت اورض  ري عصقكةتريإلن كةن برييعّتك "ري تك رد عكاري نه كةر ث كككككة رق كر"ر يدككبرمك ر ككككة  خريفرنييكككيّر

ض  ريي  ري يمليئ ريفرنييي رييسيربرر اي رسيلتةملهذيرمةري  ةهرلررم ة ري ث ةّرقة يتة ر يعنة ر ية

ي يريةي يع    .ية كين  بردعلأ ةرقرتفيدة رع ر طة رعصقبريي يع  

 ّ ريييأّمككككككككوري"ككككككككةمع رمعظككككككككدري يمليتككككككككةتريفرنييي ككككككككبرييسير ككككككككبرية كين كككككككك بري تكككككككك ر  ةمل ككككككككار ري اككككككككي ر

ي  يرمل ككككرر ت تككككبرري كينيكككك  ّرتص كككك رمكككك ىر يلع هككككةرعلككككىري "ككككيي ريككككع ر ريعنككككةر ريي ككككيع   مل ري اككككي ريي ككككيع  

 20. ة  ف بر ملد هةرذ كريق يتة ري ع يئ ر  ايري كيني  ّرب خار  ل مرمله ع يم

ير ّرمل ري اككير ري كينيكك  ر عّ كك رلككرر مك ره ككةرنص كك ر ّ ر ريعنككةر ريفرنييككي ريلتيكك عرصككر "ر ريي ككيع  

ي ّرملهكككذيرنظكككيير لعصقكككبري تككك ر ي  أ كككةرقهككك رعصقكككبريسكككيع  ة  بّرقعكككّوريعع كككةلري يمليي كككبرصككككبر ريي كككيع  

كككككفر ري اكككككي ري كينيككككك  ّريةعي كككككة هري عكككككّ ملري ضر رن كككككةلر  
ّ
  كككككة"ري شكككككعارريقأكككككؤق ري كككككيمليي ع رقككككك رعة كككككر ر«  رظ

يفرنييكككككي ري تةسككككك برلكككككررظكككككّوريقسكككككيغصلريقسكككككيع ة  ّر تككككك رالتأكككككدري شكككككعاريفرنييكككككي ر ملريكككككةع يىر ّوهككككككدر

فيلككككفر عككككيدر  ككككةرصككككّر رمر «يسير ككككبرية كين كككك بّرملمكككك رثككككّدرقة يمليتككككبريفرنييي ككككبري21 «ي شككككعاريفرنييككككي  

لككر ري   تككةتري ّ ككةقري فيلككفري عةهككةتهدريق 
ّ
دي ةع ككبّرمل ككرر  ككّنكريعق عككبرعكك رملدككرلهر مل ركككري ككذت رت ث

بّرل ةر ّوهةر سشفريذ كرع رملدرهريعي ةلريإلتعةي ع ريي ةضلع 
َّ
 . 22«يي يغل

:رقة يمليتككةتري تكك ردّ كك تر  ككةرصككر "ر ريعنككةر ر ريككة اير رلكك
 
يّرمككثص يعم ككيع  

ررملدككرلرث ةي ككبرم يع  

 La " " ملر ي  كككرل  رL’incendie ر  يففي ه " ّررLa grande Maisson مليتبر ري  ي ري س عر"ر ر

métier à tisser " ملفّ ك رلتككاّر مليتكككبر رنع كككب  " Nejman  ر ضة كارتةسكع ّر ري ع كل  " " 

La soif "  كرلرمع كي ر...ّر عّ ك ر  كككككةرعصقكبريفرنييكي ع ريةقسكيع ة ر س ةرد ة ّر ري ي ر"ريين ك بر رير 

رمكككك ريقسككككت ةلر  ككككككىرميدعّ كككككبرمليقعّ ككككككبر ككككرري يككككة  خري ككككذ رد ككككجر
 
ي كين كككككك ر ث ككككككة رق ككككر"ري يص ككككككمرر ّ رين صقكككككككة

 .ي  يقع رملدّ لر ملدمري "يي ريملفي   ري نه ة

رري ت رملصور  اهةري شعاريفرنييي ّرقر ت رلشكارهذهريعع ةلري يمليي بر ة بري  ؤقريقدي ةذ

س  ةرلررق ر"ريففيبري س رىّري ت رط  ارمعظدرقرةتري شعارململصلاربهدر لىر ةقكبري ضة ثكبرم ر

ي  ة ّ كبريققي"ةلّتكبّرل ةرعّ رترع رملذررد ت ّرملنكسرنعررمعأرلرلرري سيةيبرت"ّر  ري كص ع ر
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صييعأدري  رم رمجرصعر بري ع لرملظلدر ي اير ررمليففيق ع رلرري تيىرمليع  ةفرلرريي  رمل عّ ررع 

 23.يييع  رلرري  ل ةترمليسيغصلريي يرط ع رفرأ هد

رعلىرمةرس هرنل صرلرريعاعرر لىر ّ رهذهري يمليتةتر رري ثةيبرمي "ر عسسري "ر "ريففت  ت بر رمل  ة  

ملضة رةر ّوهةر "ّر ريع   اير ري كيني  رية ن  بر ر ألنةر ريفرنييي رم رم ظر ر ة  ًررعلىريعقوّرل 

قبريع ر ريعنةريين  بري ت ر لر  اهةري شعاريفرنييي ّري ت ريست  ر  اهةري يمليي ر رلررنتورصر "رع ري عص

  ريفرنييي رمل ري اير ري كيني  .

 

 

 الخاتمة:

 ت رطيحر "ر ر يعنةر رمل ي اي رلرري ّ "رعري يمليي بريفرنييي كبرييسير كبرية كين  كبري سثعررم ر

 ت"ةتةريييعلتبرية أر برمليقني ة رملي "يي رم ر دكور أل ك ري كذيترمك راكصلرييكيمل رع كررد كير ري اكي رّري

 ملهررمةري  ةهريرضرحرم راصلرم ةمل ي ةرل يسبرصر "رر ي اي رمل ريعنةر رلرري يمليتبريفرنييي ب.

ن  كككككككبرمعةنكككككة"ري شكككعاريفرنييككككككككي راةصكككككككبربعككك ر  ككك ي ركككككككرنككككتككككلار  كككككككةري يمليتكككككككبريفرنييككي ككككككبرييسير كككككككبريككة كي 1

ّري يككك ردعلتهككةر غّعككررلككرريس ري  ع ككككبري سيةيككككبريةعي ة هككةرملس لككككبره نككككبرمل كككةهدر  كككككىرملس لككككبر1945مككة رر08

 لكةحرمل عةل"ريقعي ة ر لذيتربع مكةر ةنارمأّ شب.

مرضككر ري ثككر "رل يدعّ ككبر ة  فّ ككبر سةسككّ برين لتككاررككككري فككذتري يمليتككبريفرنييي ككبرييسير ككبرية كين كك ب2ر

فرهذيريعلبريألبرييتةملمب.  منهةر   ة رنّ"أةري ّ يل ر ذ كرمُلص 

نكة ريفرنييكي رييي  ككربهر يكمرململط كمر3ر
ّ
ككككرقّ مار  ةري يمليتبريفرنييي برييسير برية كين  برصر "رع ر يع

 ذ ر يممرم ر ور ترقم.ي  ندريقض أةلري ذ رمة سمرعل مر ي اي ري كيني  ر

ر لككذيتريفرنييي ككككبّرمّ ككةركككككر4ر
 
تككة رمككجر ي اككي ري كينيكك  ر ث ككة رق ككر"ريق ككيصلري كينيكك  ر لرنييككير زمككب

ّ
وري ل

ّ
 ككض

ييدكجرمريقكأككةرق  كةرتفككّصري عصقكككبرمعككمّرملهكذيرمكةري كك ةهرقككك ري ي ككّرلري كذ رطككي رعلكىري ّ "ككرعر
ُ
دعلأكةر 

ي ككككك عر"ر  ككككككككىريقنككككك مة ري كككككذ ر  ّيككككك رمرقكككككفر قكككككمر ي اكككككي ري كينيككككك  ري يمليي كككككككبرييسير كككككككبرية كين  ككككككبرمككككك ر

ير لأر برمليقني ة ري رطي .  ملضيمل "ري ثر "رضّ هريني"ة  
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 الهوامش واالحاالت:
 

 
 .144الرت ّرعرنةلرر سي ّر لبرييتةملمبّرلي رييعة فّرالر  ّرم"ي1ّ 

ر2007   كك رم كر ّريعلبريفرنييككي رية ل ككة ري كينيك  رنشككأ مرمل  ككر هرملق"كةتةهّرلتككري ريي  رعككةتريفرةمع ككبّرالر  ّرر2 

 .266ع

 .100    رم ر ّر زمبري أر برلرري يمليتبريفرنييي برية لغبري كين  بّرلي ري  ة وّرارلر  ّريفرنيييّرالرت ّرع3 

 .98ّرع2007ّريفرنيييّر5ل يسةترلرريعلبريفرنييي ريفف تبّرلي ري ييي ر لسيةبّر ر يرري تةسدرسع رهللاّ  ر4  

ر–ثصث كبرم  ك رلتكاّرالي ري س عكر"ّريففي كهّري  كرل ّر كي:رسكةم ري ك  ملب ّرلي ري ر ك "ر ل  ةعكبرملي نشكيّرالر  ّريعكرملتر5 

 .01ّرع1985   ة ّر

 .14 يلّرميدجرسةيهّرعسرس رزين ّريعنةرلرر مليتبري يل  ذرملي   قرية كر 6   

 ت ة ري عةمي ّرصر "ري ثر ري ي ي ي برلرري يمليتبريفرنييي برية لغبري كين ك براد   كبري أكةملرمليييلكن ّرمعلكبري   كر ر7   

 .188ّرع2015ّريفرنيييّر10 ل  يسةتريإلن ةن بّر 

 .431"  رسةيهّرعثصث برم ّ  رلتاّراي  ي ري س عر"ّريففي هّري  رل ّر ي:رسةم ري   ملب ّرم  ر8   

 .495يي"  رنك مّرع9   

 .227نريلري رصةفحّري يمليتبريفرنييي برييسير برية كين  برملثر "ري ي ي يراصيي ري لغبرملي أر ب ّرميدجرسةيهّرع10   

 .495ّرع2006يفرنيييّرر–م   رط ة ّر ة  خريعلبريفرنييي ّرلتري ريي  رعةتريفرةمع بّرالر  ّري رعس ر ر11   

 .446   رم ر ّر زمبري أر برلرري يمليتبريفرنييي برية لغبري كين  بّرميدجرسةيهرّع  ر12   
 .453يييدجرنك مّرع13

 .185 ت ة ري عةمي ّرصر "ري ثر "ري ي ي ي بررلرري يمليتبريفرنييي برية لغبري كين  بّرميدجرسةيهّرع14   

 .63سةيهّرعسرس رزين ّريعنةرلرر مليتبري يل  ذرملي   قرية كر  يلّرميدجر15   

 .76ّ77سرس رزين رّيعنةرلرر مليتبري يل  ذرملي   قرية كر  يلّريييدجري  ةيهّرع16     
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 : ملخص

قدي مصطلحي "االلتزام" و"الحداثة" باع قراءةنحاول من خالل هذه الّدراسة 
ّ
تبار أهميتهما في الخطاب الن

قدي املصايفي بصفة  الجزائري بصفة عامة،
ّ
القي بين املفهومين، خاصةواملشهد الن

ّ
، وكذلك الوقوف عند نقاط الت

اقد الجزائري "محمد مصايف".
ّ
 ومنه يمكن أن نتساءل بداية عن مفهوم كليهما، وعن العالقة التي تحكمهما حسب الن

حليل من أجل الخوض في املوضوع، واإلحاطة به و  وفي سبيل ذلك، استعن
ّ
فق ما تمليه ا بإجرائي الوصف والت

 . الرؤية املصايفية

 .محمد مصايف ،نقد جزائري  ،حداثة ،التزام، مصطلح :يةكلمات مفتاح

 

Abstract:  

Through this study, we wish to study the terms “commitment” and “modernity” 

for their importance in the Algerian critical discourse in general, and the critical 

scenery of Masayef in particular, in order to locate the points of convergence between 

the two concepts, and from there we can first wonder about the concept of the two, and 

the relationship that governs them According to the Algerian critic: "Mohamed 

Masayef". Toward this purpose, we relied on the description and analysis; In order to 

expand on the subject, and to take note of it as dictated by the vision of Masayef.  

Keywords: Term, Commitment, Modernity, Algerian criticism, Mohamed Masayef. 
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  :مقدمة .1

اتسم الّنقد الجزائري الحديث بغيابه الواضح مقارنة بالنقد العربي الحديث الذي عرف توسعا 

الثورة، ومواجهة موضوعات إلى على حد سواء  الجزائري  فات األديب والناقدكبيرا، ومرّد ذلك الت

 ههنا الفرنس ي ومقاومته، وبالّتالي غياب كل من األدب والّنقد الجزائريين، وال يعني الغياب   االحتالل

صحائف ومجالت  -بالرغم من ذلك–، فقد شهدنا قلة الدارسين في هذا املجالوإنما يعني  االقصاء  

 
 
 ع فيها النقاد مقاالتهم وآرائهم النقدية.ب  نقدية، ط

وف والتوقف عند القضايا النقدية البارزة في هذه الفترة بعد االستقالل حاول النقاد الوق

الزمنية، واألخذ باملصطلحات النقدية ورصد مفاهيمها؛ من أجل خلق نقد جزائري أصيل متصل بهذه 

 األمة ومصيرها.

ومصطلحاته النقدية،  "محمد مصايف"ومن بين هؤالء النقاد الجزائريين، نتطرق إلى الناقد 

النسق الفكري » -املصطلح الّنقدي–صطلح الّنقدي فهم للنقد في حد ذاته، فهو باعتبار أّن فهم امل

بحث من خالله عملية اإلبداع الفني ونختبر على ضوئه طبيعة األعمال الفنية املترابط الذي ي  

لت ذوقه
ّ
 . (1)«وسيكولوجية مبدعها، والعناصر التي شك

الّتوافق والّتناغم بينهما، وهو ما يقول به  ويعود سبب اختيار مصطلحي "االلتزام" و"الحداثة" إلى

من خالل طرحه ملفهوميهما، حيث ينطلق من فكرة مفادها أن  "محمد مصايف"الّناقد الجزائري 

الّتطور والحداثة في األدب يتجسدان في التزام األديب، ورصده ملواضيع خاصة بمجتمعه وبيئته؛ أي 

 من تحري الوقائع واألحداث التي تخصه في إطار مجتمعه. ر أدبه ال بّد طّو  أّن األديب ومن أجل أن ي  

 إّن الحديث عن الحداثة في كنف االلتزام يؤدي بنا إلى طرح سؤال جوهري، يتمثل في قولنا:

  
 
ابتة؟هل توجد حداثة ت

ّ
 لخص قضايا األمة، وتبحث في قيمها الث

فيما يخص هذين  ""محمد مصايفهذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل مقتطفات نقدية لـ 

 املفهومين، وفي سبيل الوصول إلى العالقة بينهما، نطرح قبل ذلك سؤالين:

 ما االلتزام؟ 

 ما الحداثة؟ 

  : مصطلح االلتزام .2

ه يحمل قضّية إنسانّية واجتماعّية تعكس املجتمع 
ّ
تعارف عليه في مصطلح االلتزام أن

 
من امل

ء نصه األدبي، حيث وقف األديب الجزائري في العصر ووعيه، وهو ما يأخذه األديب كحجر أساس لبنا

ورة وتعاريجها، فقد نادى 
ّ
األدباء إلى االلتفات  -على سبيل املثال– "رمضان حمود"الحديث عند الث

عوب فإذا نصحوا لها سارت »بمواضيعهم للمجتمع وقضاياه، ما دفعه للقول بأّن 
ّ

الشعراء روح الش
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عر الذي ال ي  وتقدمت وإذا خانوها فالّسقوط واال 
ّ

ك نفوس العامة وال يذكرها حّر  ضمحالل...وأّن الش

 .(2)«هو خيانة كبرى وخنجر مسمم في قلب املجتمع الشريف ،بواجبها املقدس، ووطنها املفدى

أدب االلتزام كما يعرف »بمفهوم املصطلح من خالل قوله:  "محمد مصايف"فيما يحيط الناقد   

، أي أدب يهدف إلى توجيه قرائه نحو الّتجارب مع الطبقة املحرومة التي الجميع هو أدب رسالة توجيهّية

جتهدوا في توضيح رؤيتهم، ومن ثم في الّتعبير عن أفكارهم ألديب نفسه. ولوال هذا النسيان ال ينتمي إليها ا

  (3)«ومواقفهم بالطريقة املؤثرة املقنعة

بين فترة زمنية وأخرى؛ أي أّن مفهومه  إلى االختالف الحاصل في مفهوم هذا املصطلحأشار كذلك  

االلتزام يختلف من عصر »يتغير بتغير ظروف املجتمع واملحطات التاريخية التي يمر بها، ولذلك يقول: 

ضيف هنا أّن عمق الّتجربة نفسها يختلف من فترة إلى أخرى. 
 
إلى آخر، ومن رؤية إلى أخرى. ون

عالجها أديب ما قبل ا ورة كانت قضايا عامة في الغالب، ودائمة تشترك فيها فالقضايا التي كان ي 
ّ
لث

خصّية الوطنّية، وما إليها
ّ

عوب، وهي قضايا االستعمار، واالستقالل، والش
ّ

؛ أي أّن الثورة (4)«معظم الش

دون تفاصيلها الصغيرة قبل الجزائرية فرضت موضوعها بقوة على األدباء الجزائريين، فراحوا يجّس 

 شعرا أونثرا. إن  األدبّية الكبيرة في أجناسهم 

وفي قضّية اللغة وجانبها االلتزامي، يطرح "محمد مصايف" تخوف األدباء الجزائريين من استعمال 

رجع هذا القفز  قرب صوره إلى القارئ، وي 
 
جسد في نظره حقيقة املجتمع العربي وت

 
اللغة العامية، التي ت

بأّن  -ونحن نعلم–مسها من قبل املستعمر، خاصة إلى محاولة األديب استرجاع لغته في ظل محاولة ط

اللهجة العامية هي خليط بين اللغة الفرنسية واللغة العربية ولغات أخرى )لغة هجينة(، وفي ذلك 

اني الهام الذي ينبغي أن نشير إليه في هذا الّصدد هو لغة األدب امللتزم، وبخاصة في »يقول: 
ّ
واألمر الث

حظ بادئ ذي بدء أّن أدباءنا ما يزالون ال يجرؤون على استخدام العامية في الجزائر االشتراكّية. ونال 

فنونهم. ولعل ذلك يرجع إلى الوضع الخاص الذي تكتسبه مسيرتنا بعد االستقالل، ولحملة الّتعريب 

 .(5)«التي تخوضها بالدنا جنبا إلى جنب مع القضايا الوطنية األخرى 

نوه إلى هالمّية هذا املفهوم،  أّن الحكم على أديب بااللتزام من عدمه ال يكون حكما  كما ي 
ْ
إذ

فااللتزام األدبي مسألة نسبية إذن. وقبل أن نحكم على أديب بااللتزام أو عدمه، ينبغي أن »مطلقا، 

نحدد العالقة بين أدبه وبين تطلعات املجتمع الذي يعيش فيه. على أّن القول بالتزام أديب ما ال يكفي 

لوبه واتجاهه. بل القضية في نظري أعمق من املظاهر التي كثيرا ما يأخذ بها الباحثون لتحديد فنه وأس

"جان بول ، فبين فن وآخر تختلف نسبة االلتزام، ونذكر هنا ما ذهب إليه (6)«ذوو الّنظرة الّسطحّية

برسومها حال الرسم والنحت واملوسيقى ال يمكن أن تكون ملتزمة كاألدب، إذ ال ي  »، في قوله: سارتر"

املعاني ال ترسم وال توضع في ألحان، )...(  -وأشكالها وأنغامها على مدلول آخر كما هي حال األدب

 باستخدام اللغة  -فالشعر كالرسم والنحت واملوسيقى ال يقبل االلتزام
ّ
البحث عن الحقيقة ال يتم إال
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اعر، إذ الكلمات لديه عوالم صغيرة يخدمها ب
ّ

النثر طريقة  -دل أن يستخدمهاأداة، وليس هذا شأن الش

عر (7) «من طرائق الّتفكير..
ّ

، فهو يمايز بين الشعر والنثر احتكاما لقضية االلتزام، حيث يرى أّن الش

طاقة منفتحة على العالم، وغير مقيدة به في الوقت ذاته، بينما النثر قائم أساسا على الّتفكير في 

 املجتمع وقضاياه العميقة. 

طة باملجتمع وصراعاته الداخلية والخارجّية يجب أّن يتمتع األديب بالجرأة الكافية وفي سبيل اإلحا

والحق أّن الحرّية ال »ضرورة في كل أديب، وفي ذلك يقول:  -كما يراها محمد مصايف–لذلك، فالحرية 

بقضايا تنفصل في االعتبار عن االلتزام، فهما في نظرنا وجهان لش يء واحد. وال يمكن لألديب أن يلتزم 

مجتمعه ووطنه واإلنسان بصفة عامة ما لم يكن يملك هذه الحرية، بحيث يستطيع أن يتخذ املواقف 

 .(8)«التي يراها، والتي تتماش ى وموقفه املبدئي من الحياة والّناس

كما يرى كذلك بأّن االلتزام يكون أساسيا عند الواقعي االشتراكي الذي يحرص كل الحرص على 

التزام املثقف ينبغي أن ينبع من قناعاته في إطار »االجتماعية، وإثر ذلك يقول: معالجة القضايا 

األيديولوجية االشتراكّية، وأن يكون كالتزام العامل املناضل الذي الييأس من صالح األوضاع، ويتحمل 

، فهو يرى بأّن االشتراكي هو (9)«من أجل املحافظة على الخط االشتراكي كل ما يصيبه من أتعاب

املجسد واملطبق لهذا املفهوم في جميع الفنون، وعلى غير االشتراكي أن يقتفي أثر االشتراكي في مساعيه 

 االشتراكية االلتزامية.

شيد "محمد مصايف" بوعي األديب الجزائري وقدرته على تمثيل الواقع الجزائري كما هو،  ي 

 »، فيقول: بعيدا عن الزيف الذي يحاصره والتناقضات الحاصلة في املجتمع
 
صاصنا إلى القضايا ينظر ق

االجتماعّية والوطنية نظرة نقدية واعية، فهم ال يريدون أن ينخدعوا باملظاهر، وال أن يكونوا لسان 

رون عن االنهزام واألنانية، وينطلقون في معالجتهم ملختلف القضايا من مبدأ االلتزام، الذي يجعلهم يعّب  

جهازا رسميا. وفي هذا اإلطار عبروا عن مطامح الجماهير وآمالها،  مشاكل الجماهير أكثر مما يمثلون 

، فهو يقر بأّن األديب الجزائري في هذه الفترة كان (10)«ووصفوا الظروف املختلفة التي تتطور ضمنها

 ملتزما، فلسانه ترجمان لبيئته.

لذلك مم، وااللتزام غير مقتصر على األديب الجزائري فقط، وإنما هو مشترك بين جميع األ 

نادين بضرورة االلتزام في األدب العربي شاعرون بجدة موقفهم، ولذلك يهتم بعضهم م  ــإّن ال»يقول: 

بمحاولة تحديد العوامل والظروف التي تفرض على األديب في نظرهم أن يلتزم في عمله بقضايا 

ه قضية عامة، ال تخص مجتمعا دون غيره، فاألديب  -حسبه–، فااللتزام (11)«معينة
ّ
امللتزم يرى أن

 مسؤول عن مجتمعه. 

قد يق الحرية املسلوبة، و وقد ارتبط أدب املجتمع املغاربي بمواضيع تكاد تنحصر في الثورة وتحق

وتعتبر قضايا الثورة والحرية والعدالة االجتماعية من أهم القضايا : »حصرها محمد مصايف في قوله
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رب العربي، ولهذا االلحاح سبب موضوعي، وهو أن شعب التي ألح عليها نقاد االتجاه الواقعي في املغ

هذا الجزء من العالم العربي كان وما يزال يعاني في معظم أقاليمه من الظلم والتخلف واالستبداد. 

 .(12)«فالتفات األديب امللتزم إلى هذه القضايا يعتبر من صميم رسالته

  : مصطلح الحداثة .3

ك في شرعيتها في ظل محاكاتها للحداثة الغربّية، وقد تطرق قيل ما قيل عن الحداثة العربية وا
ّ

لش

هم يتأرجحون بين ادعاء األصالة وإنشاء حداثة عربّية »في قوله:  "عبد العزيز حمودة"إلى ذلك الّناقد 

تختلف عن الحداثة الغربّية في مقوالتها ومصطلحها النقدي، في الوقت الذي تكشف فيه كتاباتهم 

أثرهم الواضح، إن لم يكن نقلهم الّصريح، عن الحداثة بمفهومها الغربي. وهنا بصفة مستمرة عن ت

 .(13)«تكمن أزمة الحداثيين العرب في جوهرها

الحداثة في الجزائر، حيث كانت له جهود جادة وآراء خاصة فيما رائد  "رمضان حمود"ويعتبر 

قدية متعلقة بالجانب الشكلي، يتعلق بالشعر العربي القديم، والحديث، وقد أثار بخصوصه مسائل ن

وهي الفترة التي عرفت صراعا بين القديم والجديد في -م( 1928) "بذور الحياة"واملضموني في كتابه 

فقد ثار على الشعر الجزائري التقليدي متأثرا بالحركة الرومانسية، وقد تجلى هذا  -املشرق العربي

الذي يريده حمود وزمالؤه في االتجاه الّتأثري هو الّتجديد والّتجديد »الّتأثر في شعره وفي آرائه النقدية، 

، وبالّتالي فإن بوادر الحداثة تشكلت مع "رمضان حمود" والتي كانت مزامنة (14) «في الروح واملضمون..

 جماعة أبولو. ابعدهثم آلراء مدرسة الديوان، 

تأخرها في املجتمع الجزائري  ّن إنت متأخرة نوعا ما، ويمكن القول غير أّن الحداثة في الجزائر كا

مرده اهتمام األدباء والّنقاد بالثورة، وكان الخوض فيها بشكل صريح بعد استقالل الجزائر؛ أي بعد 

 م(. 1962)

كل واملضمون، »يرى "محمد مصايف" أّن 
ّ

الحداثة تعني في تصور بعض الباحثين تطورا في الش

وهو ما مال إليه الزميالن الدكتور خرفي، والدكتور ركيبي، فرأيا أّن األدب الجزائري الحديث بدأ مع 

هذا املفهوم ظهور االحتالل الفرنس ي، أي في الثالثينيات واألربعينيات من القرن املاض ي. وفي إطار 

؛ أي أّن (15)«للحداثة كان األمير عبد القادر في نظر الباحثين السابقين من أوائل املحدثين في الجزائر

 يتغير بتغير املحطة التاريخية. الحداثة مفهوم

خالف هذه الّنظرة في الحداثة، كذلك  ي الشكل رى بأّنها أكبر من حصرها في حد  ي حينماي 

اقع أّن الحداثة أوسع من هذا املفهوم وأعمق، فهي في نظرنا ال تنحصر في والو »واملضمون، فيقول: 

كل واملضمون، بل تمتد إلى املوقف والّنظرة. وهذا ما يجعل األمير عبد القادر في نظرنا امتدادا 
ّ

الش

لألدب الّتقليدي، حيث أنه لم يزد على أن تخلص في نثره وشعره على الّسواء من بعض القيود 

، فال يكون التجديد (16)«واملضامين الجاهزة التي توارثتها األجيال األدبّية من عصور االنحطاط الّتعبيرية
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، وإنما التجديد يكمن في توسيع مجال الرؤية، واإلحاطة شكال تجديدا بمجرد الخروج عن املألوف

الضافة إلى تطور وإذا كانت الحداثة تعني املوقف والّنظرة إلى األشياء، با»بالعالم من زوايا متعددة، 

 في 
ّ
كل واملضمون، فإّن األدب الجزائري الحديث، وبخاصة الّنثر منه، لم تظهر تباشيره األولى إال

ّ
الش

روف الخاصة 
ّ
انّية، وهذا للظ

ّ
 بعد الحرب العاملّية الث

ّ
أعقاب الحرب العاملّية األولى، ولم تتضح معامله إال

 .  (17)«التي برزت بين الحربين وفي أعقابهما

ي حديثه عن الحداثة في األدب الجزائري، يرى بأّنها قامت بشكل صريح بعد الحرب العاملية ف

ضيف على ما سبق قوله: 1945الثانية؛ أي بعد ) اتخذ كتابنا مواقف واضحة من الفن، ومن »م(، في 

ئا القضايا االجتماعية والحضارّية، ولهذا تكون الحداثة في النثر الجزائري الحديث قد أصبحت شي

انّية
ّ
ضحت معاملها عقب الحرب العاملّية الث

ّ
 . (18)«ملموسا واقعا ال يشك في أحد، وات

وقد شمل التطور النثر الجزائري الذي برز بشكل الفت للنظر، فشهدنا تنوعا في هذا الجنس، وفي 

ّية والّرواية إن جميع الفنون الّنثرّية الجزائرّية الحديثة ابتداء من القصة. ومرورا باملسرح»ذلك يقول: 

إلى املقالة األدبّية واألبحاث الّنقدّية، قد تطورت تطورا كبيرا. وليس هذا الّتطور دليال على تفوق 

األديب الجزائري املعاصر على األديب الجزائري لفترة ما قبل االستقالل، بقدر ما هو دليل على قدرة 

عب
ّ

في –، هذا التطور راجع (19)«الجزائري  األدب الجزائري الحديث على مواكبة الّنهضة العامة للش

على تجسيد النهضة بطرق  ثقافيئري آنذاك، فقد عمل التنوع الإلى ما فرضه الواقع الجزا -نظره

 مختلفة، وبأساليب ثرية. 

وقد شمل الّتطور والتجديد اللغة كذلك، فاللغة تختلف من مجال إلى آخر، حيث تختلف لغة 

وكما نجد هذا الّتطور في مواقف الكتاب. »صايف في ذلك: السياس ي عن لغة األديب، ويقول م

ومضامين أعمالهم، كذلك نجده في اللغة الفنّية. فإن كان األديب الجزائري ما يزال يحافظ على هذا 

املوقف الّتقليدي من لغة الفن، فإنه نقل هذه اللغة من الجو الديني السياس ي الحضاري الخاص 

قدامى إلى جو آخر أكثر فنية، وأبعد عن القوالب الجاهزة التي تنم عن الذي كان يدور فيه الكتاب ال

؛ أي أّن األديب الجزائري (20)«ثقافة تراثّية واسعة أكثر مما تعبر عن وضع اجتماعي أو نفس ي خاص

 تجاوز اللغة السهلة البسيطة إلى لغة فنية تحاور الواقع وتجسده أجمل تجسيد. 

شير الناقد إلى رأي الدكتور  إّن الحداثة »في مفهوم الحداثة، فيقول في ذلك:  "عبد هللا ركيبي" وي 

. وإذا كان قد ألح في التحديد السابق على الشكل األفكار والصياغة معاالتي يعنيها إذن هي الحداثة في 

ه يحصر الحداثة في األسلوب واللغة، بل ألن الحداثة في هذا 
ّ
أكثر مما ألح على املضمون، فليس ذلك ألن

كل أشّد استقرارا، وأكثر مقاومة لدواعي الحداثة ال
ّ

عنصر أبرز من الحداثة في غيره، أو ألّن الش

؛ أي أّن الّناقد "عبد هللا ركيبي" يقول بالحداثة شكال ومضمونا، ويركز على الجانب (21)«والّتغيير

ه مرآة القارئ.
ّ
 الشكلي ألن
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الواقع، فهو الذي يفرضها، وتنعكس أساسا ويركز في مفهومه للحداثة على أّنها استجابة ملعطيات 

ن الحداثة والتطور ال يظهر في م كل  »على مختلف املجاالت، من فن وأدب وثقافة وفكر..، فيقول: 

األدب اعتباطا، بل ينشأ عن ظروف خاصة سياسية وثقافية واجتماعية. وهي الظروف التي يستعين 

 .(22)«الفنون بها املؤلف في تفسير التطور الذي يظهر في بعض 

 . ما بين االلتزام والحداثة:4

 أّن الّناقد الجزائري "محمد 
ّ
إّن الحديث عن الحداثة في كنف االلتزام قد يعّد ضربا من العبث، إال

مصايف" قد قال بذلك فعال، وسبقه إلى ذلك الّناقد "رمضان حمود" وهو الثائر على كل ما هو قديم 

لتزام األديب، ومراجعته لقضايا مجتمعه اة تتجسد معاملها في ر أّن الحداثرجعي، باعتبا -كالسيكي

أن: 
ّ

ورمضان حمود نفسه الذي دعا إلى »وطرحها بشكل حداثي، فيقول "محمد مصايف" في هذا الش

 ينسوا واجبهم في خدمة 
ّ
عراء أال

ّ
الّتجديد بقوة، والذي له رأي خاص في ماهية األدب، يطلب إلى الش

 .(23)«ن هؤالء الشعراء أن يكونوا روح أممهم، ودالئل وعيها ويقظتهابالدهم )...( فهو يريد م

من الحداثة والتطور ال يظهر في األدب  كال »ويؤكد على رأي "رمضان حمود" قوله بأّن 

اعتباطا، بل ينشأ عن ظروف خاصة سياسية وثقافية واجتماعية. وهي الظروف التي يستعين بها 

، أي أّن الظروف االجتماعية والسياسية (24)«في بعض الفنون  املؤلف في تفسير التطور الذي يظهر 

ضيف على ما سبق قوله:  وغيرها عوامل في تطور األدب، وبالّتالي تطور الّنقد والفن بصفة عامة، وي 

عر باإلنسان والبيئة يضفي ضربا من الّضرورة والحتمّية على تطوره، ويجعل كالم »
ّ

إن ربط الش

 .(25)« يقوم على أي أساس من املنطق واملعقوليةاملعارضين لهذا الّتطور ال 

عر املعاصر البّد أن يكون ملتزما كي يستوعب لفظة املعاص  
ّ

رة، وقد رأى مصايف أّن الش

عر الذي يعبر عن القضايا الجديدة لإلنسان الجديد، ويترجم »فيقول: 
ّ

ه الش
ّ
عر املعاصر، إن

ّ
هذا هو الش

املعاصرة، أي لهذا االهتمام بقضايا العصر، يرى النقاد عن آالمه وآماله بكل صدق ووعي، ولهذه 

، إضافة إلى ذلك، فإّن الشعر املعاصر امللتزم في نظره (26)«الشعر الحر ضروريا للّنهضة األدبّية الحديثة

 هو شعر الّنهضة األدبّية.

 بامتالك األديب للحرية الكافية، والّتعبير ع
ّ
ن آرائه الحداثة ال تتجسد كذلك عند الّناقد إال

والحق أّن الحرّية ال تنفصل في االعتبار عن االلتزام، فهما في نظرنا وجهان لش يء »دون قيود، فيقول: 

واحد. وال يمكن لألديب أن يلتزم بقضايا مجتمعه ووطنه واإلنسان بصفة عامة ما لم يكن يملك هذه 

قفه املبدئي من الحياة الحرية، بحيث يستطيع أن يتخذ املواقف التي يراها، والتي تتماش ى ومو 

 .(27)«والّناس
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مطلب  -عند "محمد مصايف" ومن شابهه الّتوجه-يمكن القول بشكل واضح أّن الحداثة 

شكلي أكثر منه مضموني؛ أي أّن املضمون ال بّد أن يكون في صلب قضايا املجتمع، وذلك بالتزام األديب 

 واسترساله في محاكاة الواقع.

 :الخاتمة .5

 هذه الورقة البحثية عند أهم النتائج املستخلصة، وهذا تفصيلها: نقف في نهاية

فرضت الثورة الجزائرية موضوعها بقوة على األدباء الجزائريين، فراحوا يجسدون تفاصيلها في  -

 متونهم الشعرّية والّنثرّية. 

ة، وبالّتالي ارتبط أدب املجتمع املغاربي بمواضيع تكاد تنحصر في الثورة وتحقيق الحرية املسلوب -

 نلحظ تقاربا في أدبهم.

حمل مصطلح االلتزام قضّية إنسانّية واجتماعّية تعكس املجتمع ووعيه، وهو ما يأخذه  

 األديب بعين االعتبار.

رأى "محمد مصايف" أّن االلتزام يكون أساسيا عند الواقعي االشتراكي الذي يحرص كل  

 الحرص على معالجة القضايا االجتماعية

ّد   أب الحداثة في الجزائر، فقد كانت له جهود جادة في الشعر العربي  ضان حمود""رم ع 

القديم، والحديث، وقد أثار بخصوصه مسائل نقدية متعلقة بالجانب الشكلي، واملضموني 

وهي الفترة التي عرفت صراعا بين القديم والجديد في -م( 1928) "بذور الحياة"في كتابه 

الشعر الجزائري التقليدي متأثرا بالحركة الرومانسية، وقد تجلى  فقد ثار على -املشرق العربي

هذا الّتأثر في شعره وفي آرائه النقدية، وبالرغم من ذلك فقد نادى بضرورة التزام األديب 

 بقضايا مجتمعه.

رأى "محمد مصايف" في مفهومه للحداثة أّنها استجابة ملعطيات الواقع، فهو الذي يفرضها  

 ها، وتنعكس أساسا على مختلف املجاالت، من فن وأدب وثقافة وفكرويعمل على تجسيد

سعى "محمد مصايف" إلى تبيان أّن الحداثة والتطور ال يظهران في األدب اعتباطا، بل ينشئان  

عن ظروف خاصة سياسية وثقافية واجتماعية؛ أي الظروف التي يستعين بها املؤلف في 

 تفسير التطور الذي يظهر في بعض الفنون 

 بامتالك األديب الحرية الكافية،  
ّ
رأى "محمد مصايف" أّن الحداثة ال تتجسد عند الّناقد إال

 وفي محاولته للّتعبير عن آرائه دون قيود.
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نقيط مدخال إلى إنشائّية الخطاب الّسردّي وقدرة على تصنيفه: رواي
ّ
ة " طوفان إيقاع الت

 من الحلوى...في معبد الجماجم" ألّم الّزين بن شيخة أنموذجا

The rhythm of punctuation as an introduction to the construction of the narrative 

discourse and the ability to classify it: the novel "A Flood of Candy... in the 

Temple of Skulls" by Umm Al-Zein bin Sheikha as a model 
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  :ملخص

نقيط على تصنيف األجناس األدبّية، ومنها الّرواية وتبّين مآتي ال
ّ
جمال فيها. وقد سنختبر في هذا املقال قدرة الت

رقيم قد وسمت اإليقاع بوسوم إيقاعّية متباينة، بحسب استغراقها ملدد زمنّية معّينة قد تطول 
ّ
 عالمات الت

ّ
تبّين لنا أن

 
ّ

 موقع الفاتحة يسم اإليقاع بالّتهّدج، وأن
ّ

أو تقصر، وبحسب موقعها صدرا للكالم أو توّسطا له، أو تذّيال. ولهذا، بان أن

 موقع الوسط هاد
ّ

 احتالل القافلة مدعاة إجهاد واستغراق نفس طويل إلى حّد اإلعياء. ويبدو أن
ّ

ر، وأن
ّ
وت

ّ
ف إلى الت

ف لها بالفلسفّية. ولذا، ساهم التنقيط 
ّ
 ركوب االستفهام مصن

ّ
الولع باإليقاع البصرّي جعلها رواية تشكيلّية وأن

 بكثافته وبطرافة إجرائه في جمالّية فريدة لهذه الّرواية.

ر، إيقاع، إيقاع نازل، إيقاع صاعد، إجهاد، تصنيف، جمالّيةات مفتاحية: كلم
ّ
 تنقيط، توت

 

Abstract: In this article, we will test the ability of pointing to classify literary genres, 

including the novel, and show its beauty. It has been found that punctuation marks 

have marked the rhythm with different rhythmic signs, according to the passage of 

certain periods of time that may be long or short, and according to their position in the 

beginning of the speech, in the middle of it, or as an appendix to it. Therefore, it was 

clear that the Al-Fatihah position marks the rhythm with trembling, and the middle 

position is aimed at tension, and that the occupation of the convoy is a cause of stress 

and taking a long breath to the point of fatigue. It seems that the fascination with 

visual rhythm made it a plastic novel, and that the question ride is categorized as 
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philosophical. Therefore, the pointing with its intensity and the wit of its execution 

contributed to the unique aesthetic of this novel 

Keywords.     dotting, tension, rhythm, descending rhythm, ascending rhythm,  
stress, classification, aesthetic 

 

 املقّدمة:

ياته       
ّ
ه يفيض عن الحّد والّتكميم. وهو كثرة في مكّوناته وتجل

ّ
  يعتبر اإليقاع أكثر املفاهيم تعقيدا ألن

وهذا يقتض ي أن نقاربه بخطاب حجاجّي ذي لغة مفهومّية دقيقة. ومن أوكد املكّونات نذكر التنقيط 

ا من الّدرس وفيرا، لشغف الّدراسات ال
ّ
ذي لم ينل حظ

ّ
عرّية األخرى وعّدته تابعا ال

ّ
ّنقدّية باملسائل الش

بة األدوار. وهو ما جعل أدباء  . ولهذا، 1لها
ّ
م املتقل

ّ
بدا ملتبسا متسربال بالغموض لصلته بحال املتكل

ذين جعلوا من عالماته قدرة على 
ّ
الحداثة يجرونه بطرائق متغايرة عن صرامة قواعد الّنحوّيين ال

وتقييدها بالّزمن وقتا كامال أو نصف وقت، بحثا عن الّنظام تشّبها بما أرساه  تبويب الوقفات في الكالم

ل وقفة إعالنا عن نهاية بيت وإيذانا ببداية آخر. فتّم الخروج بهذا 
ّ
تي تمث

ّ
الخليل في وظيفة القافية ال

س أدبّي ، مّما يستوجب إجراءه على جناإليقاع من طور القيد إلى استعماالت جديدة لها صلة بالحداثة

بوفرتها الّتنقيطّية التي  2جديد من صميمها تخّيرنا له  رواية  " طوفان من الحلوى ...في معبد الجماجم"

بلغت حّد الخروج عن ضوابط التنقيط  ومقاييسه  لتدّبر كيفّية إجرائه في الخطاب اإلنشائّي   

 وجمالّيته.

م تخّير إيقاع الّتنقيط مفهوما نشتغل عليه وهذا االصطفاء فرض علينا جملة من األسئلة منها: ل     

في هذه الّرواية؟ أهو األقدر على معرفة مآتي جمالها فّك رموزها وتصنيفها تصنيفا دقيقا يذهب حيرة 

ه مقترن كأشّد ما يكون بذات 
ّ
الّنقاد إزاءه باعتبارها رواية جامعة ألجناس مختلفة منها غير األدبّي؟ أألن

ب أحوا
ّ
لها وتغاير رؤاها بحثا عن إيقاع العين بدال من إيقاع األذن؟ وكيف يمكن تأسيس الّروائّية بتقل

ذي ال ضوابط دقيقة تحّده؟
ّ
وهل إيقاع الفاصلة يباين إيقاع   3خطاب حجاجّي مقنع حول الّتنقيط ال

 
ّ
الث واملّد الّنقطة والّنقطة الفاصلة؟ وهل إيقاع الّنقطتين األفقّيتين الحديثتين مغاير إليقاع الّنقاط الث

النقطّي؟ وهل إليقاع نقطة االستفهام في هذه الّرواية الفلسفّية وسم يخّصه عن الوسوم اإليقاعّية 

 لبقّية عالمات الّتنقيط األخرى خارج إطار الّتنغيم؟

إّن اإلجابة عن هذه األسئلة تقتض ي الوقوف عند ما أنجز من دراسات حول هذا املفهوم. ومنها " نحو    

عر العربّي الحديث"  1عربّية حديثة"إيقاعّية 
ّ

شكيل البصرّي في الش
ّ
كل والخطاب 4 و" الت

ّ
، و" الش
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ّي" 5مدخل لتحليل ظاهراتي" عرّية العربّية الحديثة: تحليل نص ّ
ّ

، و" فضاء القصيدة في شعر  6، و" الش

شكي7 سعدي يوسف دراسة سميو تأويلّية"
ّ
عرّي العربّي املعاصر من الت

ّ
ل الّسمعّي إلى ، و" الخطاب الش

شكيل البصرّي ) قراءة في املمارسة الّنصّية وتحّوالتها(
ّ
.  أّما املقاالت فقد اقتصرنا منها على اآلتي: " 8الت

رقيم"
ّ
رقيم وداللتها في نثر نزار قّباني" 9 مقاربات تاريخّية لعالمات الت

ّ
رقيم 10و" عالمات الت

ّ
، و" عالمات الت

 . 11ة الجسد ألحالم مستغانمي نموذجا("في بناء املشهد الّسردّي ) ذاكر 

تي تناولت هذا اإليقاع فاستأنسنا منها بـ" بحث في الّتنقيط الفرنس ّي"   
ّ
" و 12أّما الّدراسات األجنبّية ال

غة الفرنسّية في القرون الوسطى" 13جمالّية الّتنقيط "
ّ
ركيب في الل

ّ
، وبالعدد الخاّص 14، و" الّتنقيط والت

سان الفرنس ّي"بهذا املفهوم في مجل
ّ
تي أحاطت بتاريخّيته  15ة " الل

ّ
ذي حوى جملة من املقاالت ال

ّ
ال

 وعّرفته وأشارت إلى وظائفه في الخطاب.

رقيم في      
ّ
ابت في هذه الّدراسات أّنها تهبك االطمئنان إلى " استنتاج عاّم مؤّداه أّن الت

ّ
 أّن الث

ّ
إال

نحصر دوره أو يكاد في الجوانب ما فوق مقطعّية من الحضارات القديمة بأسرها كان أحادّي الوظيفة ي

فاهّية كانت هي الّنمط الّسائد في املجتمعات القديمة بمختلف 
ّ

وقف وتنغيم وما إليها، خاّصة أّن الش

رتيل واإلنشاد"
ّ
رقيم مساعدا على القراءة الجهرّية والت

ّ
. ونقّدر 16أنحاء املعمورة، مّما يقتض ي أن يكون الت

لدخوله بمداخل مغايرة بحثا عن صلته بالحداثة وتأكيدا على قدرته على املساهمة في أّن هذا محّفز 

تصنيف األجناس األدبّية وفق معايير دقيقة، بل إعادة تصنيف الجنس األدبي الواحد عينه وتفّرد 

جماله. وهذا يقتض ي مّنا أن نقف عند الّتنقيط حّدا وعالمة، ووظيفة إيقاعّية وقدرة على تصنيف 

 دب وتبّين سّر جمالّيته وفق اآلتي:األ 

نقيط حّدا وعالمة ومدخال إلى إنشائّية الّرواية  وقدرة على تصنيف الخطاب الّسردّي 2
ّ
. الت  

ال مناّص لك، وأنت توّد أن تدخل إلى إنشائّية الخطاب في هذه الّرواية و تسعى إلى تصنيفها تيسيرا      

لجمال فيها وتدّبر ما فيها من سخرّية مّرة من واقع يأكل أبناءه، لقراءتها عطفا لقلوب القّراء على مآتي ا
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م. 
ّ
من االستئناس بإيقاع الّتنقيط بتنّوع عالماته، وتباين وسومها اإليقاعّية، وتجاوبها مع حال املتكل

 وهذا يستوجب الوقوف عند اآلتي:

نقيط وتاريخّيته: حّد  .1.2
ّ
 الت

ي الوجه إلى الّنظر في كونه إيقاعا له صلة لن نوغل في حّد الّتنقيط لغة وتعّق      
ّ
ب تاريخّيته، بل سنول

ه أليق 
ّ
ي ثقافة األذن ) الّسمع( ومحّفز على القراءة البصرّية. أي إن

ّ
بالحداثة. وهو مساعد على تخط

ذي أولته املؤّسسة الّنقدّية القديمة مكانة سامقة. وهذا دليل أّن األدب لم 
ّ
بالقارئ بدال من الّسامع ال

شكيلّية األخرى، 
ّ
را ببقية الفنون الت

ّ
ى ذلك إلى البصر تأث

ّ
يعد مقتصرا على حاسة الّسمع في تلّقيه ليتخط

ب فيه القدامى وهو الفهم 
ّ
توفيرا لجمالّية مغايرة لجمالّية القديم. ولهذا، فعالماته تلعب دورا مهّما رغ

كما أّنها تساعد أيضا العين بأن تأخذ واإلفهام ملساعدة القارئ على ذلك إذ " تمنحه زمنا للّتنّفس، 

رقيم( ليست 
ّ
راحتها زمنا معّينا عند متابعة قراءة الكلمات )...( فهذه العالمات البصرّية ) عالمات الت

 .)مصطفى( .17عالمات زائدة يمكن االستغناء عنها"

قافات. وهو ما يستوجب تعّق     
ّ
غات، والث

ّ
به عبر الحقب ويعّد الّتنقيط إيقاعا عابرا للعصور والل

واألمصار. وقد ذهب باحث إلى اعتباره " اختراعا شرقّيا صميما عرفه العبرانّيون واملؤابّيون من قبل أن 

ي الياذة 
ّ
ى كتاب الفرس املقّدس ببعض عالماته قبل تحل

ّ
يستخدمه اإلغريق بقرابة القرنين وتحل

 ليتطّور إلى ترقيم للجملة. ولم . وارتبط عند االغريق با18من الزمن قصيرة" هوميروس بها بفترة 
ّ
لخط

رقيم عند 
ّ
غات متماثلة في تنقيطها. أّما الت

ّ
 الرومانّيون عن هذا الّنهج في الّتنقيط وقد بدت هذه الل

ّ
يشذ

صل بالقرآن. وهو أكثر الّنصوص حظوة في الولع بتنقيطها.
ّ
 العرب فقد ات

يطاليا وفرنسا، اعة لتطّور اللغات ترقيمها مثل إأّما صلة الترقيم بالحداثة فترتّد إلى صلته بعالم الطب  

رق
ّ
يم حّتى بلغ وروسيا التي تعّقد ترقيمها إلى حّد العسر. أّما عند العرب فقد تّم الّتطاول على كيفّية الت

التنقيط  فوضاه. ولذا، ظهرت عالمات جديدة مثل النقطتين األفقّيتين واملّد الّنقطّي وتباينت طرق 

ه ما حّفزنا على اختبار هذه األدوات لرصد ثرائها اإليقاعّي ب ليتمايز فيها مبدع
ّ
تمايز عن آخر. ولعل

ات املنشئة املهوسة بالفّن وصياغة الواقع جمالّيا وفقه وإن
ّ
كان من  تجلّيات إيقاعها، بحسب حال الذ

رقيم وصلتها باملبدعة وقدرتها على تصنيف الخطاب ال
ّ
ّي وفق ّسردقبح. وسنختبر جمالّية عالمات الت

 اآلتي:

رقيم وجمالّياته وقدرته على تصنيف الخطاب الّسردّي:2.2 
ّ
. فاعلّية إيقاع عالمات الت  
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تي أجرتها بطرق متمايزة عن     
ّ
للعالمات الّتنقيط القدرة الفائقة على فضحها لحال هذه الّروائّية ال

ذلك لبناء جمالّية جديدة وملحاولة  تنقيط الّنحوّيين سعيا إلى بناء نحوّية تنقيطّية مغايرة. وقد أّهلها

تصنيف رواية هي أقرب إلى الشعر بوفرة صورها، وإلى املسرحّية بكثافة الفعل الدرامي فيها، وهي 

ضاربة بسهم في السيرة تشريحا للهزيمة وتمجيدا لذوي الّصدق وفضحا لالنتهازّية. وهذا محّفز للبدء 

 برصد ثمار هذه األدوات باعتماد اآلتي:

. فاعلّية إيقاع الفاصلة وجمالّيته:1.2.2      

ل " الوقوف القليل في الجملة الواحدة"   
ّ
. ولذا  19األصل أّن الفاصلة تستغرق نصف وقت ألّنها تمث

ات 
ّ
سم اإليقاع آنها بالّسرعة والقّوة. وهي " عالمة سيميولوجّية تحيل على الفضاء الفاصل بين الذ

ّ
يت

كما أّنها تعّد نقطة غير مكتملة على املستوى األيقونّي والبصرّي، إذ واألشياء والعناصر واملواضيع، 

تساهم في خلق إيقاعّية العبارات القصيرة من حيث الّتتابع واستمرار، والفاصلة بكونها وقفة كالمّية 

.   20"قصيرة ال تعّبر عن اكتمال الجملة نهائّيا، بقدر ما تعّبر عن الجملة الّصغرى، أو الجملة غير املنتهية

ريف أّن الّروائّية قد جحدت هذه العالمة حّتى باتت في حكم املعدوم عابثة بقوانين استعمالها 
ّ
والط

 متى أرادت إشاحة الوجه 
ّ
غويين، بتصريفها بطريقة متغايرة عن األنماط املعهودة. فال تركبها إال

ّ
عند الل

 في مرحل
ّ
ة أخيرة أي ما بعد الّرواية بحثا عن موقف ما ال يخدم مقاصدها. وال تطالعك الفواصل إال

 عن القوة بعد الوهن.

لقد تقّصدت الّروائّية تغييب الفاصلة في أّول الّرواية لتثقل القول بجمل تاّمة ارتقت إلى رتبة      

ي 
ّ
 الوسط في تجل

ّ
الفقرة ليكون اإليقاع مجهدا للّنفس. وهذا ما يؤّسس لثقل إيقاع فاتحتها. ولن يشذ

يه في الّصدر لضمورها فتزاد األحداث بطئا ويتلّون اإليقاع بالبطء. فليست إيقاع هذه العال 
ّ
مة عن تجل

طه بحثا عن 
ّ
ط الكالم وتلط

ّ
الفاصلة في هذه الّرواية مّما تجد هوى في نفس فيلسوفة هّمها أن تمط

ّتفاصيل الّتأّمل جريا على صنعة أسالفها. وهكذا، تقّصدت أن تثقل الكالم فوهن معه اإليقاع وكثرت ال

هن. 
ّ
تي تدرك بكّد الذ

ّ
وأذهبت الّسرعة بحثا عن زمن أطول لتمكين املتلّقي من تدّبر مقاصد الّروائّية ال

نتنا الفاصلة من رصد معاناتها بصرا، باعتبار روايتها رواية 
ّ
تي مك

ّ
ولهذا، يلوح موائما لحال املبدعة ال

 
ّ
ك ال ترى الواقع إال

ّ
ات ال رواية األشياء، حّتى أن

ّ
ذي ظّل  الذ

ّ
عبرها. فأملها من ألم شعب فقد رأسه ال

 العربّي يتالعب به، في سالف العصر واألوان وفي أّيامنا هذه . 

 اإليقاع نسبّيا بحثا عن ال    
ّ

ّسرعة، وإن ولكّن موقع الفواصل في نهاية الّرواية الفت لالنتباه. لقد خف

تي تؤثر خّفة الّنهاية، دكانت مزعومة، وكأّن الّروائّية تكّرس ما أرسته الّنظ
ّ
رءا لإلعياء رّيات اإليقاعّية ال

ه اجتراح الّسعادة من كبد األلم. واملثل
ّ
ة الّتالية:  وتفاؤال بغد أفضل يتقّيأ املرارة ويلتهم الحلوى. إن

ّ
األدل
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وفان.. طوفان من اآللهة على إيقاع الجماجم املتساقطة من 
ّ
" كان ذاك اليوم األخير من دورة الط

 ومعة، يتبعه طوفان من الوعود الحكومّية بالقضاء على الوباء، وطوفان من الّدماء بحسبالصّ 

تي التحق
ّ
بائح الّتأسيسية األولى.. كان ذاك اليوم هو اليوم األخير لدادا شبيهة ال

ّ
 -ت، طقوس الذ

بائح الّسردّية -، بأبنائها إلى هناك.. حيث ال ذّباحين وال 
ّ
وبحسب ما تقتضيه ما تقتضيه نواميس الذ

 قتلة.."21. 

ق بالّسرعة في نقل األحداث واختزالها إلى حيث الطّي بحثا عن خالص لذوات     
ّ
وهذا شاهد يعل

تي وسمتها بإيقاع 
ّ
بة، وإن كان املوت قدرا لها. ولهذا، حاولت الّروائّية أن تجبر جلال في روايتها ال

ّ
معذ

قيل جّراء كثرة تفاصليها لفضح واقع مأزو 
ّ
م دّب فيه الوهن. ولذا، فالفاصلة تحّفز الّنّقاد على ثقيل الث

له مثل الّنقطة بثراء إيقاعها 
ّ
تدّبر ما في هذه الّرواية من تغاير إيقاعّي وجمالّي وتخّير أدوات أخرى لتمث

 وتبّين مكمن سّر جماله في اآلتي:

قطة:2. 2.2   
ّ
 . جمالّية إيقاع الن

ما هو وقفة يليها سير املدرك أّن الّنقطة تستغرق وقتا       
ّ
ويل، وإن

ّ
كامال. فال هو بالقصير وال هو بالط

عر إعالن نهاية بيت وإيذانا ببداية آخر. أي، إّنها توافق طاقة الّنفس العادّية فال 
ّ

وكأّنها القافية في الش

 أّن الّروائّية قد عبثت بمواقع الّنقطة وغّير 
ّ
ت مواقعها نقص وال إفراط، مّما يكسب الكالم غنائّية. إال

ف في نهاية جملة، بل 
ّ
بحثا عن إيقاعّية جديدة لها صلة بشعر الحداثة. فلم تعد عندها عالمة توق

أصبحت عالمة انتهاء مشهد لتستغرق فقرة أوصفحة، أو صفحتين فصفحات. ولذا، تغاير وقتها بحسب 

 
ّ
رها بآراء الفالسفة حول الّتنقيط. االسترسال في الكالم، مّما يجعلنا نقرأ براعة الّروائّية في تغييبها بتأث

 إذ رأوا أّن املقّل فيه مجيد. ومن آيات ذلك نورد اآلتي:

جوء إليها بعد معارك عاطفّية طويلة.. ال يمكنه الهرب منها إلى أّي مكان آخر"
ّ
وتضيف القول  22" قّرر الل

تي قطعت فوق تالله الّتا
ّ
ئهة في هذه الّتضاريس اآلتي: " وبقي يقهقه عاليا دون اكتراث للّرؤوس ال

. ونرفد ذلك باملثال اآلتي: " ثّم تصعد على الّركح ..هي؟ أو ما يشبه بقايا حّي شعبّي مّل من 23الحزينة"

ة أحشاء فارغة"
ّ
 .24البقاء واقفا على حاف

لقد تطاولت الّروائّية على الّنظام وكسرت الّزمن فأفاضت في القول حّتى استغرق جهدا كبيرا    

ى النّ 
ّ
فس العادّي املعهود أضعافه. فأجهد اإليقاع خلقا لجمالّية جديدة وتعبيرا عن مماثلة بين وتخط

بح واملوت جسدا وفكرا، 
ّ
اإليقاع وحال املتكلمة التي أنهكها حال العرب وحال وطن تفوح منه رائحة الذ
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خاذ موقف ناقد
ّ
لته األذهان فنشطت الت

ّ
بحثا عن واقع  حّتى بات هذا اإلعياء يرى رأي العين وقد تمث

بديل. وهكذا، تصبح الّنقطة محّرضة على صنع جمالّية وعالم متمايزين. وهذا الثقل اإليقاعّي يجد 

 امتداده في بقّية عالمات الّتنقيط األخرى. ومنها:

 

 . فاعلّية إيقاع نقاط االسترسال وجمالّياته:3.2.2   

ّيات بحسب تنّوع عالمات    
ّ
 فيه يلوح اإليقاع متغاير الّتجل

ّ
م الباث

ّ
رقيم وبكيفّية تحك

ّ
ا وإحاللها الت

. فلها املحّل األرفع من الكالم صدرا أو وسطا أو ختما. ولنقاط الحذف إيقاعها الخاّص بوسومه الخاّصة

ذي توكل إليه سّد الفجوا
ّ
م، ولها عالقة وثيقة أساسا بثقافة املتلّقي ال

ّ
ت إتماما للكالم صلة بحال املتكل

ذي يطول مداه
ّ
بحسب  أو يقصر بحسب كّل مؤّول له. ولهذا، يصبح الوسم اإليقاعّي متبّدل الّتجلّيات ال

 كّل قراءة. وهذا يستوجب رصد مواقع هذه الّنقاط وألوانها اإليقاعّية باعتماد الجدول اآلتي:

 أمثلة الّنقاط الثالث املوقع من الكالم الوسم اإليقاعيّ 

ر 
ّ
ع أوصال الكالم ) تعث

ّ
 تقط

في بطن القول(.اإليقاع   

طوفان من الحلوى... في معبد  وسط الكالم

 الجماجم

 إجهاد متباين الّدرجة بحسب

 ثقافة القارئ وتأويله وكّم 

ذي يفترض تعوي
ّ
ضا الكالم ال

 لنقاط الحذف.

 " أصوات تزدحم في القاع..."25 قافلة الكالم

 إجهاد متباين الّدرجة بحسب

 ثقافة القارئ وتأويله وكّم 

ذي يفترض تعويالكالم ا
ّ
ضا ل

 لنقاط الحذف.

 " همست ميارى..." 26 قافلة الكالم

تمايز اإلجهاد في اإليقاع 

بحسب القدرة على تأويل 

 الكالم املناسب للّنقاط.

.. " لقد أردت توقيع نهاية العالم 
تي..." 27

ّ
 لكّن اآللهة أفسدت خط

إيقاع مفرط اإلجهاد لذات 

مة متعبة
ّ
 متكل

مار: " أّما هو فمصاحبة " كوش قافلة الكالم

الرؤوس املذبوحة ودفع امللل 
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 عنهم.. هو قدره الوحيد..."28

 

إيقاع متراخ ومفرط اإلجهاد 

 لذات استبّد بها الوجع.

مار " ثّم قهقه كزلزال وقال لكوش قافلة الكالم

ّجة وهو يهتّز كما لو كان ينبئ بر 
 أرضّية..." 29

 ألف شهر آخر سيسقط قتيال "  قافلة الكالم إيقاع مفرط في اإلجهاد

 بين يديك..

ومعه سيعبر وطن من 
 الحكايات..." 30

 " كان يقول مقهقها: " يعيشون  قافلة الكالم إيقاع مفرط في اإلجهاد
 ويموتون كالفئران تماما.."..."31

ذي يظهر بدءا بالعنوان املوسوم بـ " طوفان    
ّ
من  لهذه العالمة في وسط الكالم في الّرواية مكرها ال

م باملجاز كثيف املعنى. فتكرهنا الّروائّية على إيقاع بطيء 
ّ
ه عنوان ملغ

ّ
الحلوى... في معبد الجماجم". إن

ه 
ّ
سّرع في الحكم عليه. إن

ّ
لنرصد املحذوف من القول لوعيها بأهمّيته وتمنحنا برهة زمنّية لعدم الت

علب الّضحوك، بمعنيين مختلفين. فللطوف
ّ
ان قاعه األسطورّي وله مع نوح عنوان يستقبلك بوجه الث

ذا بحالوته. وإليقاعّية مواقع هذه الّنقاط 
ّ
ذي يخّصصه ألسال سالفتنا تلذ

ّ
قّصة وعبرة. ولوال الجّر ال

ة لبطن العنوان ما يبطل الّزعم في الجزء األّول ليوسم اإليقاع وسما مغايرا. فيتهّدج وييبس 
ّ
املحتل

وفان بارتفاع الّنبرة وثانيه بنبرة الحلق وتجافي قافلة العنوان مطلعه. فأوّ 
ّ
له مقدود من قّوة طاء الط

ة على اكتمال املعنى وقرف الجماجم.
ّ
 هابطة دال

الث في قافلة القول مباين في وسمه اإليقاعّي ملوقع البطن. وللقارئ أن يسّد      
ّ
ولذا، فموقع الّنقاط الث

الّتأويل قد يصل ذلك إلى عّدة صفحات،  هذا الكالم املحذوف في الختام بحسب ثقافته وقدرته على

سم بالّتهّدج أو الغنائّية 
ّ
ذي قد يت

ّ
قل، خالفا لإليقاع املحذوف وسط الجملة ال

ّ
مّما يسم إيقاعه بثقل الث

واإلجهاد بحسب طول الجملة. ولهذا، االختصار هدف آخر قد يكون " تحفيز القارئ واختبار قدراته 

إلى أن هذه العالمة " تدّل أّن القارئ مدعّو إلى استكمال  . ويضيف باحث)مصطفى( 32القرائّية"
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ذي يروق له، بحسب تفاؤله أو تشاؤمه، بحسب ثوريته وانبطاحه..."
ّ
. فوجود 33الّصورة االستكمال ال

ما يخلق ثقوبا ومناطق صمت هي ركن رئيس من أركان 
ّ
الث " ليس زائدا عن الحاجة وإن

ّ
هذه الّنقاط الث

ملساهمة. إّنها قراءة تجّند الحواس املتعّددة من أجل حيازة الّنوى الّنصّية وجبر القراءة املشاركة وا

ظايا املعنوّية املتالطمة"
ّ

 .34 الكسور والش

تي تخترق             
ّ
قوق ال

ّ
ولهذا، كانت غاية الروائّية من هذه الّنقاط تشريك املتلّقي في " رتق الش

ئمة، وبجمع املتمّزق واملتناثر )...( حّمالة دالالت والتواءات األنسجة الّنّصّية، بمطاردة الّدوال العا

بة في قراءة جديدة لإليقاع برصد 35معنوّية، على رتبة من الخطورة"
ّ
الث مرغ

ّ
. ويبدو أّن هذه الّنقاط الث

م تصنع له إيقاعا بصرّيا مناسبا له فأال أو إعياء. فترى 
ّ
ياته. فهي موصولة بحال املتكل

ّ
مكّوناته وتجل

له بصرّيا لتصبح الّنقاط حّجة واقعّية استدالال على معاناة الروائّية وشرود فكرها إزاء واقع عفن حا

تفوح منه روائح املوت قتال. وتتجاوز ذلك لتشريك القارئ في صنع إيقاع يرغب فيه، بحسب ثقافته 

 وقدرته على االسترسال في الكالم قصرا وطوال. 

النقاط عند أّم الّزين بن شيخة دارس ي اإليقاع ألّنها لم تعد مرتبطة  لقد أربكت لعبة هذه             

 في املقام األّول، بل تجاوزته إلى إرباك الّنظرّيات اإليقاعّية وأقحمت القّراء بشّتى أصنافهم في 
ّ

بالباث

ت
ّ
ذي يشتهون ليلوح بجمالية مغايرة وبتجلّيات متمايزة بحسب كّل قراءة. وقد تخط

ّ
 صنع إيقاعهم ال

هذه العالمة إلى عالمة أخرى لها حظوة في شعر الحداثة، أفاض الّدارسون في تأويلها بربطها بالخروج 

من ثقافة املشافهة إلى ثقافة العين، وبمعاناة الشاعر العربّي في واقع دّبت في أحشائه الهزيمة. فزاد 

سنرصده في عالمة ترقيم  صمته وعمد إلى النقاط يطيلها بحثا عن موقف وجمالّية مغايرين. وهذا ما

 اصطلح عليها باملّد الّنقطّي في اآلتي:

قطّي وجمالّياته:4.2.2    
ّ
 . فاعلّية املّد الن

ترسم الّروائّية أحيانا في صدر الجملة أو في ذيلها نصف سطر منقوط، تعبيرا عن استغراقها ملدد    

ات املتلّفظة تقّززا من واقع صار زمنّية طويلة إلى حّد تجاوز طاقة الّنفس. فيقع اإلجهاد وتتع
ّ
ب الذ

اها مذ أصيب بهزيمته في نهاية 
ّ
ه أصيب بخيبات مالزمة له يرفض أن يتخط

ّ
معبدا للجماجم وكأن

ذي عّرف بكونه "مّد أربع نقاط أفقّية فأكثر في 
ّ
الّسّتينات. وقد سّميت هذه العالمة باملّد الّنقطّي ال

عرّي بحيث تشغل مساحة معيّ 
ّ

نة بين مفردتين معّينتين، أو سطرا كامال، أو مجموعة أسطر الّنّص الش

اعر "
ّ

. وندرس دوره اإليقاعّي في هذه الّرواية بحسب كّمه وما يتيحه من 36وفق ما تقتضيه رؤية الش
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وسوم إيقاعّية متباينة، متى علمنا أّن الّنقطة تعني وقتا كامال، أي ما يعادل املقطع. ولذا، فعدد 

م ومنّوع لإليقاع. فإذا كان كّم الّنقاط دون سّت فاإليقاع الّنقاط محّقق إل 
ّ
يقاع فاضح لحال املتكل

اه إلى ما بين سّت واثنتي عشرة كان اإليقاع غنائّيا، ومتى فاض عن هذه العتبة أجهد 
ّ
متهّدج، وإذا تخط

ى طاقة الّنفس العادّية. وهو ما سنبينه في الجدول اآلتي:
ّ
 اإليقاع وتخط

 

 

عدد الّنقاط وموقعها من  الوسم اإليقاعيّ 

 الكالم

 أمثلة املّد الّنقطّي 

صدر الكالم ) أربع عشرة  إيقاع مجهد البداية ) ثقيل(

 نقطة(

ف فجأة على صوت
ّ
 "..............تتوق

 هدير غامض" 37

 

ر البداية ) لم 
ّ
إيقاع متعث

ة. يستوف طاقة الّنفس العاديّ 

 وهذا ما كرهته األذواق(

قاط(صدر الكالم ) أربع ن ".... يطلبون صنما آخر.. طوبى  

ملن يسير في صحرائه حذو جلده.." 

.38 

 

ر البداية ) غياب 
ّ
إيقاع متعث

ن االرتياح/ القلق إزاء الفراغ م

الكالم قبل استغراق طاقة 

 النفس العادّية كاملة(

ت "....بين فيروس كورونا ولوبيا صدر الكالم ) أربع نقاط(

ي فاإلرهاب كانت البالد تتأرجح 

 أرجوحة فوق نار جهّنم.."39 

إيقاع مجهد الّنهاية وذات 

مة متعبة )تجاوز الكال 
ّ
م متكل

 لطاقة النفس العادّية(.

ذيل الكالم ) سّت عشرة 

 نقطة(

"زهاميل على حافة 

 السماء................"40 

إيقاع بحسب كّم الّنقاط 

متباين الوسوم. فهو غنائّي 

 البطن، وفيه فرط إجهاد في

وسط الكالم ) سّت نقاط( 

 وذيله ) ثمان عشرة نقطة(

 

" هذي......ثورة..؟ يا 

 أوالد.............".

 كانت تصرخ بصوت يعلو فوق 
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لّنهاية هاية األولى، وغنائّي في االنّ 

انية وإن كانت حال املتك
ّ
م الث

ّ
ل

 متماثلة.

 

 

قافلة الكالم ) اثنتي عشرة 

 نقطة(

 صوتها..

 " هذي ثورة.. يا أوالد............"41 

ة ) إيقاع متهّدج الوسط والّنهاي

ع أوصال الكالم تدالال ع
ّ
لى تقط

 تيه الّروائّية(

وسط الكالم ) أربع نقاط( 

 والقافلة ) أربع نقاط(

رّدت ياسمين: " هذي الّسماء 

ر 
ّ
واسعة. بمقدار يأسك ....بذ

 أوجاعك حيثما شئت.... 

ما: "  
ّ
أجابها الطيف متهك

كم.. ال سأسحب السماء من فوق

أحد يستمّر من هنا بعد اليوم" 
42 ".... 

إيقاع متهّدج الوسط وغنائّي 

 الّنهاية

وسط الكالم ) أربع نقاط( 

 وذيله ) اثنتا عشرة نقطة(

" تقطف األفق.. من بين أيادي 

. الرحمان.. ميارى .. نجم للفقراء .

 واسم للعابرين هذا اليوم .. إلى

 نهار بال سماء....
 تسأل هللا املر ور ثانية............" 43

ر البداية والّنهاي
ّ
ةإيقاع متعث صدر الكالم ) أربع نقاط(  

 وقافلته ) أربع نقاط(

" ....ثّم استفاقت من هذيانها 

ها وهرعت تكتب إلى هللا رسالت

يوم اليومية التي لم تمّزقها هذا ال

وقّررت  –على غير عادتها  –

تدوينها على صفحتها 

 االفتراضّية...."44 

ى العدم.. قافلة الكالم ) أربع نقاط( إيقاع متهّدج الّنهاية
ّ

 " أسقط فجأة .. وأتغش 

 ثّم أنهض فجأة  فأرتسم.."....45 

إيقاع مجهد الّنهاية وذات  قافلة الكالم ) سّت عشرة  ل أكثر ف
ّ
ي ورغم ذلك قّررت أن توغ
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دا قدرها وأن تتخّيل سيزيف سعي نقطة( متعبة جّدا

ع تي سيظّل يدفرغم بعد القّمة ال

 الّصخرة نحوها..
46 "................ 

الة في اإلبانة عن إيقاع متغاير     
ّ
منا بأّن الّنقطة تعادل املقطع. فإّن الكّم يصبح أداة شغ

ّ
إذا سل

الوسوم، استئناسا باملقاربة املقطعّية، ليرتبط عدد الّنقاط بمواءمته لطاقة الّنفس العادّية، أي إّن ما 

قاط يمنحنا إيقاعا متهّدجا، وما فوقها إلى حدود اثنتي عشرة نقطة يجعل اإليقاع غنائّيا، دون سّت ن

طا، متى علمنا 
ّ
 أّن الكّم في الحقيقة قد يكون مغل

ّ
وما تجاوز ثالث عشرة نقطة يسم اإليقاع باإلجهاد. إال

له وثقافته، وتفاعله أّن هذه الّنقاط املحذوفة قد يعّوضها املتلّقي بجمل قد تقصر أو تطول بحسب حا

 مع أحداث الّرواية.

وقد رصدنا تغايرا إيقاعّيا بحسب موقع هذا املّد الّنقطّي. إذ وهبنا املتصّدر للكالم وسوما إيقاعّية     

ع أوصال 
ّ
ر اإليقاع في البداية غير مستوف لطاقة الّنفس العادّية جّراء تقط

ّ
متغايرة. فمنها ما كان متعث

ة
ّ
مصّدرة بنقاط أربع في فاتحة األقوال. وهذا إيقاع منّفر، ال تقبله ذائقة املتقّبلين،  الكالم. فوردت أدل

وكأّن الكالم قد عّز عن الّتعبير عن واقع مأزوم مهزوم، ورّبما صادفنا بداية قد تجاوزت فيها النقاط 

فة العربّية تقبل طاقة النفس العادّية. فأصيب املتلّفظ باإلعياء، وصار اإليقاع مجهدا، على أّن الثقا

 بثقل البداية، تذكيرا بتعب الروائّية في مقارعة واقع اآلثام واآلالم.

أّما املّد الّنقطّي املحتّل بطن الكالم فحاو ملا يوافق طاقة الّنفس العادّية، أي ما يفوق سّت نقاط،    

عة األحداث التي أوغلت ليوسم بغنائّية مزعومة تصنعها الروائية صنعا، عطفا لقلوب املتلقين على متاب

ات 
ّ
فت من الوقفات التي عّدت بمثابة محط

ّ
في البشاعة، حّتى ال يعدلوا عن متابعة املشاهد، وقد كث

 يقف عندها املتلّقي لرصد األحداث وتأويل خفاياها.

ت قافلة الكالم وقد فاضت عن طاقة الّنفس العا  
ّ
الة أكثر متى احتل

ّ
دّية وهذه العالمة تصبح شغ

خرى . إذ بلغت في أمثلة أربع عشرة نقطة، فسّت عشرة، لتطال ثمان عشرة نقطة، وأحيانا أأضعافا

ى اإليقاع بل
ّ

ع اإليقاع، ورّبما بلغت اثنتي عشرة نقطة ليوش 
ّ
ى إلى أربع نقاط فيتقط

ّ
ون غنائّي.تتدن  

بة قد عجزت عن قراءة واقع غريب األ 
ّ
ه من فهذا اإليقاع املتبّدل األلوان فاضح لحال متقل

ّ
طوار، وكأن

بلد العجائب، ظاهره موجود وباطنه مفقود. وكان املّد الّنقطّي بتغاير إيقاعه فرصة للروائّية ملعارضة 

ذي ال تخلو منه صفحة من الّرواية. فصنعت جمالّية 
ّ
إيقاع شعراء الحداثة القائم على املشهد ال
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لنا إيقاعّية جديدة حّولت فيها الكالم إلى بصر. وبتنا نتحّدث 
ّ
عن تشكيل بصرّي إليقاع روايتها. فتمث

 أحداثها ونحن الحاضرون بغيابنا.

عرية ونقّدر أّن عالمة الّتنقيط تصبح أكثر األدوات مالءمة للكشف عن هواجس الذات وأفكارها، وت    

يقاعّية دافعة ال واقع يأكل عقله ويعبث به. ويبدو أّن إيقاعّية املّد الّنقطّي بتغاير مواقعها وتباين ألوانها ا

 إلى اختبار فاعلّية عالمة ترقيم أخرى إيقاعّيا وجمالّيا، وفق اآلتي:

ر وجمالّيتها:5. 2.2  
ّ
 . فاعلّية إيقاعية نقطتي التوت

ليست الغاية من الّنقطتين األفقيتين اإلعالن عن كالم محذوف بغية سّد فجواته التي توكل إلى    

ما األمر محمول على القارئ  لعقل داللة تناسبه وتناسب ا
ّ
ملقام الذي يفرض عليه داللة بعينها. وإن

ات من 
ّ
إجباره على بعض وقفتين فيهما تهّدج إيقاع. ولهذا، يجد القارئ نفسه " يتحّرك بين محط

 
ّ
ل العالم والطبيعة واملوجودات إال

ّ
الكلمات هي بمنزلة الجزر املنقطعة عن بعضها البعض، وال يقع تمث

ويستوجب تدّبر تمايز إيقاعيهما  47ائية، وهذا أمر باعث على القلق والفزع والحيرة"على هيئة كتل متن

 الوقوف عند مواقعهما استئناسا بالجدول الّتوضيحّي اآلتي:

ر موقعهما من الكالم الوسم اإليقاعيّ 
ّ
 أمثلة نقطتي الّتوت

ة.إيقاع متهّدج البداية والنهاي ا أن كان بوسعه ".. كانت تتمّنى لو  فاتحة الكالم وذيله 

تفسح الطريق لهذا الضجيج 

 أكثر.."48 

 

نار ".. ملاذا ال يحّب الناس لهيب ال فاتحة الكالم إيقاع متهّدج البداية

 يا جّدتي؟"49 

 إيقاع متهّدج البداية والوسط

 والنهاية

. ".. يقترب أكثر من لوحة الجدار. فاتحة الكالم وبطنه وذيله

كانت هي وهو فقط ال ثالث 

 لهما.."50 

 

ةإيقاع متهّدج البداية والنهاي ".. استيقظت من حلمها  صدر الكالم وذيله 

مفزوعة، وكان الصباح قد حّل 
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 سريعا بشّقتها.."51 

 إيقاع متهّدج البداية وأوساط

 الكالم ونهايته

" .. جبل مخيف يدهس األرض  فاتحة الكالم ووسطه وذيله

ل .. وقلب ينبئ بالرح
ّ
يل.. ثّم يتوغ

 ن يتصّدع.. ال ش يء ينذر واملكا

بالسقوط.. ال ش يء يشتهي 

الصعود..والكّل يقضم حروفه 

 وينام قبل أن يسهر.."52 

إيقاع متهّدج أوساط الكالم 

 ونهايته

كّل  " يا هللا..يا رفيقي..لقد انهزم وسط الكالم وذيله

الرفاق ههنا..في ما دون حالة 
م.. ما دون البشر.." 53

ّ
 الّتهك

وسط الكالمإيقاع متهّدج في  ير " لم تبق غير أصواتهم.. والكث وسط الكالم 
 من امللل..ورائحة البارود" 54

 " كانت تحّدق جّيدا في الظالم.. وسط الكالم وذيله إيقاع متهّدج الوسط والّنهاية

 وكانت كّل الشعوب التي تحّب 

 أناملها تتدافع نحو عدم بهيج.."55 

ةإيقاع متهّدج األوساط والّنهاي لكالم وذيلهبطن ا  " شخوص بمالمح متطرفة جّدا  

فيهم األعرج جّدا والنحيف جّدا 

والسمين جّدا واألعمى جّدا 

والجائع جّدا واملخمور جّدا.. 

واملقتول جّدا.. جاؤوا إلى هنا.. 

ى يعبرون إلى دمائهم الحزينة.. إل

بعض نهار مبتور.. جاؤوا 

جماعات.. جماعات.. وقلوب من 

                                           
 

 

 

 

 



 236 -213 ص: /01: العـــدد/ 06 املجلد
 م(                2022)جويلية 20 – جلة مقاماتم

2543-3857EISSN: 2253-0363 / ISSN:

 

227 

ق آخر .. الليل املستور.. خند
 وأفق مزعوم.." 56

إيقاع متهّدج صدر الكالم 

 وأوساطه ونهايته

" .. يقترب من لوحة على الجدار  صدر الكالم وبطنه وذيله

.. كانت هي وهو فقط ال ثالث 

لهما.. وغاص في تفاصيلها 

 البعيدة.. لكن أوجاع املاض ي ال 

تعود وحيدة .. دوار لذيذ على 

ضفاف الورد املنفّي.. وبحر 

 مض يرمقها عن كثب.. يترّبصغا

فها.. بها.. يشتهي الّنوم بين عواص

يله.. يقترب منها.. لم تلمح تفاص

إّنهما في العتمة.. ال أحد منهما 

 سينجو هذا اليوم.."57 

" وأنت يا ميارى.. نصف نهار  بطن الكالم وذيله إيقاع متهّدج البطن والّنهاية

للسهر.. ونصف آخر تذكرة 

وم كزوبعة.. وغي للسفر.. ريح تمرّ 

 الصيف على وجنتيك كدهر من
 السنابل.." 58

إيقاع متهّدج أوساط الكالم 

 ونهايته

" لم يعد ثّمة لغة.. إيماءات  بطن الكالم وذيله

ا وبعض االشكال الهندسية .. هن

.. واملحّدب 
ّ
النقطة وهنا الخط

واملقّعر.. وبعض املرتفعات 

ريا الحزينة.. لولب أشبه ببكتي

 ّما الّدائرة فانسحبتتحتضر.. أ

 من هذا الركح.. انتهى عهدها.."59 
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" كانت تتمنى .. حّتى يرقص  بطن الكالم وذيله إيقاع متهّدج الوسط والنهاية
 العدم في بالدها أكثر.." 60

"كانت تعرف صاحب.. حتى  بطن الكالم وذيله إيقاع متهّدج الوسط والّنهاية

يواصل اإلرهابيون حياتهم 
 اليومّية.." 61

إيقاع متهّدج أوساط الكالم 

 ونهايته

" ميارى ..هو اسمها الجديد ..  بطن الكالم وذيله

راب يمكنها أن تعبر بسالم هذا الخ

الجميل.. وأن تموت هناك بكّل 

 بهجة.."62 

إيقاع متهّدج وسط الكالم 

 ونهايته

 " لقد كان يحلو له .. عميقا في وسط الكالم وختمه

 دمائهم.."63 

ج وسط الكالم إيقاع متهّد 

 ونهايته

" فجأة تحّول كّل أثاث ..  وسط الكالم وختمه

 ديستوفسكي.."64 

إيقاع متهّدج وسط الكالم 

 ونهايته

" عاد كوشمار الى لوحته.. يوما ما  وسط الكالم وختمه
65 ".. 

نه إيقاع متهّدج صدر الكالم وبط

 ونهايته

هصدر الكالم وبطنه وقافلت ته أن  
ّ
يدخل " .. لم يكن في خط

معها ثانية تضاريس حكاية 

فقدت صالحّياتها منذ زمان 

وم بعيد.. لكّنها تتمّسك به كّل ي
 كما لو كان قدرها الوحيد.." 66

ط إيقاع متهّدج البداية واألوسا

 والّنهاية

هصدر الكالم وبطنه وقافلت " ..وكان هو شاردا ملّدة أربعين  

سنة..ال يعرف من يكون وال من 
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 ّي تفاصيل عنهي..وال يهتّم بأ

 الّزمان واملكان.."67  

ةإيقاع متهّدج البداية والنهاي  تموت ثانية  صدر الكالم وقافلته 
ّ
".. ومن أجل أال

 واصلت تحادث نفسها.."68 

تي جعلت من ذاتها      
ّ
لنا بصرا قلق الروائّية ال

ّ
نا تمث

ّ
ر، حّتى أن

ّ
نرصد كثافة الفتة للبصر لنقطتي الّتوت

اعر يرّدد صداه على ذاته. إذ نكاد نرصد تكرار الظاهرة الخيط الّناظم مل
ّ

كّونات روايتها وكأّنها الش

عشرات املّرات في كّل صفحة. ونقرأ في هذه العالمة، أيضا، أّن الّروائّية تسعى إلى صنع جمالّية جديدة  

نت من هذا الخطاب الّسردّي.
ّ
 تطاوال على قامات روائّية تمك

 أّن أ             
ّ
ّم الزين بن شيخة قد زادت في توظيف هذه العالمة عن الّرواية املعاَرضة ونّوعت إال

مواقعها مستفيدة من تجربتها في مجال الفّن التشكيلّي وخبرتها بأشكاله ووظائفه، لتجريها في صدر 

وحة، حّتى بدت هذه 
ّ
العالمة الكالم أو في بطنه أو في ذيله. ولها في ذلك مآرب جّمة، منها صنع إيقاع الل

 في زّي الفتة تنّبه إلى هذا القلق.

ر متصّدرتين للكالم، مستغرقين لوقتين كاملين. ولكن دون أن تبلغا           
ّ
وهكذا، تطالعنا نقطتا الّتوت

ره قبل بدئه فيتهّدج 
ّ
ع الكالم وتعث

ّ
الكّم املطلوب املحّقق لغنائّية اإليقاع، بل األمر محمول على تقط

الم عن استغراق طاقة النفس العادّية. وهذه الّسمة املهيمنة تجعل املتلّقي يرصد اإليقاع، لعجز الك

ات املبدعة القول بوقفات 
ّ
ر الروائّية واحتمائها بالّصمت موقفا من واقع يخرس األلسن. وتجّمل الذ

ّ
توت

ف مرارا لتبّين
ّ
فرط غضب  داخلّية متعّددة في بطنه فيوسم اإليقاع بالتهّدج ويجبر القارئ على التوق

ر مالذها تصنع بهما واقعها وإيقاعها وقد عجز 
ّ
املبدعة التي بّح حلقها وتلجلج لسانها لتصبح نقطتا الّتوت

 القول عن ذلك.

ر الذي قد             
ّ
أّما احتالل الّنقطتين األفقّيتين لقافلة الكالم فمداره تشريك املتلقي في هذا التوت

ى سّد الفجوات، ليصاغ بألوان إيقاعّية متغايرة الوسوم تهّدجا أو يدوم أمده أو يقصر بحسب قدرته عل

 أّن الروائية قد عقدت صلة تجاوب بين الّنقطتين وبقّية أساليب الكالم. 
ّ
غنائّية، أو إجهادا. إال

ه اإليقاع وحده يكشف هّم الهّم. 
ّ
فتعقبهما بأدوات التعليل ليثقل اإليقاع ويزاد ثقال على ثقل. إن

جملة إلى مشهد كامل. إذ لم تعد مجّرد وحدة لغوّية، بل باتت صورة كاملة تستغرق مددا فتتحّول ال

ول حّتى ال تكتم األنفاس. فبعض من حياة أفضل من 
ّ
زمنّية. فعمدت إلى الّنقطتين تجبر بهما هذا الط

لت موتة بشعة. هذا إيقاع مثير للفكر قبل الشفقة.      فلك أن تتدّبر حال الذات املتلفظة ال
ّ
تي تعط

 عقلها عن الفوران، لتقرن نقطتيها بأساليب الحجاج استدراكا، ونفيا، وتوكيدا. وما 
ّ

لغتها آنها وما كف
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الحجاج سوى خطاب عقل هادف إلى إقناع املتلّقي بعفن الوجود. وتجّمل نقاطها أيضا بالتعديد اآلتي 

ا الّتنقيط داّل على التفسير وقد بدت من تكرار الواو، وتكثر من أدوات التفصيل " أّما...فـ...". فإذ

بح. فأحاطت من لم يشهد 
ّ
مة القراء وموّجهة أفكارههم إلى عملية الذ

ّ
الروائّية أعلم من غيرها. هي معل

هذه العملّية بما يجهله وصاغتها فّنا خاليا من العاطفة املشبوبة، بل هو فّن العقل. فأغلب الجمل 

ت الّنوا
ّ
 سخ املقترنة بها على االستغراق. وأعطيت الفرصة للّتأّمل والّتفكير. تبدأ بأفعال الكينونة ودل

ر      
ّ
فإّياك أن تدخل هذه الّرواية بغير عقلك فيفوتك علم الفالسفة. ولذا، متى صادفت نقطتي توت

ه العدم، أو 
ّ
أرفدتهما الّروائّية بتوكيد لداللة صالبة اإليقاع وانغالق األفق بطالنا للحركة حّتى لكأن

ت األفعال 
ّ
بفعل مضارع متلبسا باستمرارية الحدث تعبيرا عن ثقل اإليقاع وشّدة الضيم. وقد دل

ه األلم املضاعف 
ّ
املزيدة التي تعقب النقطتين على الزيادة في الصيغة واملبالغة في الوقع والفعل معا. إن

ه الذبح. متى علمنا أّن الروائّية تكّرر االفعال نفسها بعد التنقيط فتذكرها بسبب غ
ّ
 ّصتها، إن

هكذا، أجبر اإليقاع متلّقيه على الحديث عن إيقاع املشهد ) إيقاع الصورة( الذي يفيض عن     

األساليب القديمة. فيمتد الزمن واألثر معا. لقد تعمدت الروائية تآزرا مع القتلة على اإلبقاء على 

ذهابا للحياة وما العقل سوى جزء منه،  الّرؤوس. ولكّن لكّل نية مبّيتة: قتلة يرون في اتالف الجسد

وفيلسوفة ترفض أن تتلف الرؤوس خوفا عن العقول. فالفكرة مبّجلة عندها، ومما يطلب لها البقاء 

 وإن كانت بسيطة ) فكرة الّرعاة(. 

ولذلك، أكرهت ميارى على الخروج من جلدها القديم. فلم تعد مقعدة للفعل مقّيدة لحركة البطل، 

ما هي ف
ّ
 الخطى وتلتهم الفعل".وإن

ّ
 ّعالة في الحياة " تحث

رة إزاء حياة حبلى              
ّ
ر تصبحان احتجاجا على واقع قرف صانعة لحال متوت

ّ
إّن تقطتي الّتوت

في االحتماء بالّنقطتين األفقيتين لفتا  69باأللم. وإذا بالروائّية تقيم معارضة لرواية " فوض ى الحواس"

ملّية القتل. فالتنقيط دال على أّن هذه الرواية تنافس نصوصا روائّية عينا مّما النتباه القّراء إلى ع

ى الوجوه إليها. وهي معارضة لنوع سردّي آخر وهو املسرح احتماء بمسرحّية 
ّ
يعّسر قراءتها ويطلب أن تول

تئناسا " مغامرة رأس اململوك جابر" حيث قطع الرأس وخيانة األوطان وبيعها واستسالما للهزيمة، اس

.  70 بقول الّروائّية: " كّل القلوب مهزومة على الّركح.. بل لم يعد ثّمة أّي معنى لالنتصار في أّية معركة.."

وهي استدعاء للسيرة بامتصاص سيرة " الظاهر بيبرس" اعتراضا على البطولة والّنصر وتأكيدا على 

سليم إلى اليأس من مغالبة الهزيمة. إّنها رواية هادفة إلى تعرية فكر 
ّ
عربّي أخذته العطالة وقاده الت
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الكسل الذهنّي. فإذا النقطتان على دفعهما إلى تنمية الفعل الّدرامّي في الرواية مستفّزتان على تعبئة 

 الفراغ دفعا للخواء وتحفيزا على التدّرب على التفكير.

للّتأويل وترك الجملة مفتوحة إّنهما صانعتان إليقاع متمايز بحسب إيقاعّية املوقع بفتحهما آفاقا     

باستغراقهما أضعاف الوقت ليطول أمده ويثقل إيقاعهما ثقل واقع الهّم، وينشط الفكر تخّيال ملا حوته 

رواية الّسأم الذي يؤرقها من الّداخل وقد دفعها ذلك إلى تجريب عالمة تنقيط أخرى لها صلة 

تي سنختبر فاعلّيتها في اآلتي:
ّ
 بالفلسفة ال

 . إيقاعّية نقطة االستفهام:6 .2.2   

يدرس إيقاع االستفهام في الغالب في إطار الّتنغيم، وتباين النغمة صعودا واستواء وهبوطا. فالّصعود    

مرتبط بقّوة الوقع. أّما الهبوط فمعقود بناصية الّضعف والوهن. واملدرك أّن له في الّداللة عمقا. إذ 

ر املعنى ويس
ّ
ه يبئ

ّ
ة رئي إليه على أن

ّ
ط الّضوء عليه ليصبح قطب القول. ولهذا، كانت األسئلة ملغمة حاث

ّ
ل

سم بالهبوط تعبيرا عن اكتمال 
ّ
على اقتراح بديل، أو هي مقترنة بالنفي تذكيرا بمعلوم. فوهن اإليقاع وات

اق الّدم والجسد، وأرباب رأس 
ّ

املوقف. لقد اكتمل موقف الروائّية من واقع تعيشه بعقل كافر بعش

رة منفعلة مؤثرة الرؤوس وإن قطعت. فكوشمارها وإن نبت املال
ّ
، هو عقل مشتعل. فال تراها إال متوت

نبته في أرض دم وقتل، وصراع بين قبائل فهو يحاول أن يخصب يتمه ويصنع معنى لوجوده باالحتماء 

د به الفرد لوعيه أّن " الفّن وحده بوسعه إعادة املقتولين إلى الحياة
ّ
... فليكن... إّن كّل بالرسم فّنا يخل

ما هم جديرون بحياة أخرى"
ّ
، بل هو " كان مطالبا كّل يوم بإطفاء كّل أشكال الحريق في 71 املقتولين إن

ه دودة الفكر ومقتض ى  72هذه الفيافي القاحلة بماء ألوانه"
ّ
ت الّروائّية ملّحة على الّسؤال لوعيها أن

ّ
. وظل

 أمثلة ذلك نذكر اآلتي: الفلسفة سؤال حائر يؤرق عقل التسليم. ومن

"تقول في نفسها: " ماذا لو صرت من الشخوص التشكيلية لقرية الرؤوس املذبوحة؟ أين سينّزلني         

كاتبها حينئذ؟ أّية منزلة تشكيلية سيمنحني الرسام؟ هل أكون اللوحة املفضلة لديه؟ أم أكون أشبه 

ي له أحد؟.. كانت تعلم جّيدا
ّ
قة بجدار عقلها املتعب  بفم فاغر ألله لم يصل

ّ
أّن كّل أسئلتها ستبقى معل

كما الرؤوس املذبوحة.. وأّنها لن تجد من يرسم مالمح هذه األسئلة.. أسئلتها كانت تعاني من يتم املكان 

 . ونرفد كثافة األسئلة بمثال آخر كاآلتي:73والزمان والعالم اآليل إلى السقوط في كّل لحظة.. "

.. كما " كيف يهمل الناس هذا العالم وينغمسون في ما يقع تحت حواسهم فقط" وكانت تسأل في هزء: 

صغيرة.. لو كانت حواّسهم االحداثّية الوحيدة ألن يكون العالم ممكنا؟ ملاذا يقع اهمال حياة الجراثيم ال
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ع  وهي قد تتسبب في كوارث كبيرة؟ يا لحمق البشر؟ يا لسخف الّدول؟.. فإّن الجراثيم من سيو 
ّ
ق

 مستقبل األرض..هل هي نهاية إذن؟.."74.

إّنها أسئلة العارف املتجاهل التي ال تذهب غشاوة عن السؤال لتقّرب املعنى، بل تعّمق املوقف منه     

لعة على ما يدور 
ّ
معّوضة عالمة الّتعّجب بعالمة استفهام قصدا. فالّروائّية مدركة للحقيقة ومط

ب أحوالها. ولذا، جاءت داللتها مكتملة بنغمة حولها، والرواية من بنات أفكارها ومداره
ّ
ا تعبير عن تقل

ب ذلك العبث 
ّ
هابطة تشهيرا بالّساسة وبالّنخبة وبرجال املال معا بحثا عن الجاه والثروة وقد تطل

را 
ّ
ت تحرس رأس عبد الباقي وريشته. هذا الفّنان الذي الح متنك

ّ
برؤوس األبرياء. وفي هذا الخّضم ظل

قيا على الثاني ) الباقي( في زّي صيغة اسم الفاعل بحرفين شديدين باء وقافا لداللة لجزئه األول مب

القّوة وتغييرا لوجه الحياة انتقاما للرعاة وألطفال الكردونة، ولنساء الفالحة وألبرياء العراق وتماثيل 

ح بالفّن الذي يغتال قبح الواقع ويحّوله 
ّ
سل

ّ
 بالت

ّ
 إلى جمالّية جديدة.فّنها. ولن يكون ذلك ممكنا إال

 :. الخاتمة3  

إّن التنقيط هو األقدر على تبّين مآتي الجمال في هذه الرواية املتغايرة الوسوم اإليقاعّية، بإبانتها     

عن إيقاعّية جديدة تعترض عن إيقاع السماع ترسيخا للقراءة البصرّية تبيانا لتنافذ الفنون في هذه 

ر صاحبتها بالفّن 
ّ
التشكيلّي، مّما يسّوغ الحديث عن رواية تشكيلّية قياسا عن القصيدة  الروائّية وتأث

. ويضاف إلى ذلك قدرته على تصنيف  2التشكيلّية. فصارت الكتابة" هيئة بصرّية مجانسة ملدلولها"

تي لم يتفق على تصنيفها المتصاصها ألجناس أدبّية وغير أدبّية. والحّق أّنها رواية قلق 
ّ
هذه الّرواية ال

تي أرادتها على هذا الّنحو تخ
ّ
فقة. هي رواية فلسفّية ملبية لرغبة صاحبتها ال

ّ
اطب العقول درءا للش

فانتصرت على الجسد بالعقل، وعلى الواقع بالفّن. وحّولت البشاعة إلى قبح جميل ال عطفا للقلوب 

رة
ّ
تقّززا من  عليه، بل استحثاثا على صنع حياة أفضل وإن كانت من جماجم: حياة عقل ورؤوس مفك

ما تزيد العقل اشتعاال. 
ّ
ك ال تقتل جسدا وإن

ّ
واقع قتل فيه العقل وأعطيت القيمة لألجساد، صادحة إن

ذين أشاحوا وجوههم عن واقعهم وأعجبتهم 
ّ
رين ال

ّ
واملرعب أّن الّروائّية تقيم احتجاجا على نخبة املفك

هاده ليشّرك القارئ في فضحهم بمنحه لعبة املال والّدم، وقذارة الّسياسة. وقد فضحهم اإليقاع بإج

لع على عطن واقعه.
ّ
ثها التفصيل فاط

ّ
 مددا زمنّية أث

انتهت الّرواية أو هكذا أوهمتنا الّروائّية بفصل ختام " ما بعد الّرواية...." التي لم يحن وقتها           

حت بالفواصل تبحث عن سرعة اإليقاع وقد أطعمت الجماجم حلوى تبديال 
ّ
 ملرارة الوجود بعد وتسل

وبحثا عن واع بديل بعقل بديل زعيمته امرأة في رأسها عقل، رّدا لالعتبار لحضارتنا جسدا وفكرا، فّنا 

وعقال. وبذلك، نصنع الحضارة الحّقة التي توجب أن تدافع فيها نخبة املثقفين عن املفقرين واملهّمشين 
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مع طلبتها تحفيزا لهم على املعادلة بين العقل  ولكن دون جدوى. إّن هذا ما تفعله األستاذة الجامعّية

والفّن لبناء الفرد الّسوّي حّتى ال تغتاله الخياالت فيصبح هيكال أجوف ال كيان وال فكر. وهو ما 

بت أّم الّزين بن شيخة إيقاع العين ) 
ّ
يساعده على اإلفالت من التحّول إلى حشرة ال شأو لها. ولهذا، غل

تي عّز تصنيفها وبحثا عن جمالّيتها اإليقاع البصرّي( على إ
ّ
يقاع الّسمع ) إيقاع األذن( تصنيفا للّرواية ال

املتغايرة  إنصافا للعقل وتحّيزا إلى الفّن ) الرسم( توقيرا للّرؤوس في بلد يأكل ذكاء أبنائه وقتال للقتلة. 

.( فهل يأتي على الّناس يوم ونجاري باحثا في رؤيته إلى عالمات الترقيم على أّنها " ألفاظ بال ألفاظ )..

 .3 يتّم خالله التواصل بالخطوط والّنقاط فحسب؟ وهل يصبح الّتنقيط لغة املستقبل؟"

 الهوامش:

   12، ص 2016، 1الورتاني، خمّيس، نحو إيقاعّية عربّية حديثة، تونس، دار مسكيلياني للنشر والّتوزيع، ط -1

 275م ن، ص  -2

   2021، 1ان من الحلوى ... في معبد الجماجم، تونس، الّدار الّتونسّية للكتاب، طبن شيخة، أّم الّزين، طوف -3

  4-Alescei, Lavretiev, Tendances de la ponctuation dans les manuscrits et incunables 

francais en prose du 13° au 15° siecle, thèse de doctorat en sciences du langue, Ecole 

normale superieure lettres et sciences humaines, Lyon, 2009 ( la ponctuation était 

consioerée avant tout comme un outil d’ aide à un lecture inescpérimenté et n’ intéressait 

pas beaucoup les philosophes et les grammairiens antique chez Platon et Aristote. P : 36). 

   2016، 1الورتاني، خمّيس، نحو إيقاعّية عربّية حديثة، تونس، دار مسكيلياني للنشر والّتوزيع، ط -5  

عر العربّي الحديث )  -6
ّ

شكيل البصرّي في الش
ّ
(، الّدار البيضاء، املركز الثقافي 2004 -1950الّصفراني، محّمد، الت

  2008، 1العربي، ط

   1991، 1طاب مدخل لتحليل ظاهراتي، الدار البيضاء، املركز الثقافي العربي، طاملاكري، محّمد، الشكل والخ -7

ّي ، الّدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ط -8    1988، 1داغر، شربل، الشعرّية العربية الحديثة:تحليل نص ّ

الجزائر، جامعة  بن عافية، وداد، فضاء القصيدة في شعر سعدي يوسف دراسة سميوتأويلية، أطروحة دكتوراه، -9

   .2009 – 2008الحاج لخضر باتنة، 

بن أمحّمد، عامر، الخطاب الشعرّي العربّي املعاصر من التشكيل السمعّي إلى التشكيل البصرّي ) قراءة في  -10 -

   .2016 – 2015املمارسة الّنصّية وتحّوالتها( أطروحة دكتوراه، الجزائر، جامعة الجيالني اليابس بسيدي بلعباس، 

ة عالم الفكر، مج  -11
ّ
ديسمبر،  -، أكتوبر2، ع26عوني، عبد الّستار، مقاربة تاريخّية لعالمات الترقيم، الكويت، مجل

1997 . 

السيرة الذاتية –رشام، فيروز، عالمات الترقيم وداللتها في نثر نزار قّباني، عالمات الترقيم وداللتها في نثر نزار قباني  -12

    2007، أفريل، 2ملركز الجامعّي، مجلة معارف، عالبويرة، ا -نموذجا

ائر، مجلة بوبكري، أسماء، عالمات الترقيم في بناء املشهد السردي ) ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمي نموذجا(، الجز  -13

2015، 6، مج3املمارسات اللغوية، ع    

  14- Drillon, Jaques, Traité de la ponctuation Francaise, Editions Gallimard, 1991 

  15-Serca, Isabelle, Esthétique de la ponctuation, Gallimard, 2013 
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  16-Mazziotta, Nicolas, Ponctuation et syntasce dans lalangue Francaise médiévale etude 

d’ un corpus de chartes originales écrites a liège entre 1236 et 1291, masc niemeyer 

verlay Tubingen, 2009 

  17-Langue Francaise 45 : «  la ponctuation », larousse, 1980 

   207عوني، عبد الّستار، مذكور سابقا، ص  -18

السعدني، مصطفى، البنيات األسلوبّية في لغة الشعر العربي الحديث، االسكندرّية، منشأة  -19-
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 التفاعل الحضاري والتواصل القيمي في الرحلة الورثيالنية

 املوسومة بنزهة األنظار في فضل علم التاريخ واألخبار

The cultural interaction and the Valued communication in “ The Ouirthilan Trip 

which is famous by the fair views in the Historic and News’s Science”.

 

 بن سباع صليحةد . 
 Bensebaa saliha 

 )الجزائر(2جامعة سطيف   
bensebaasaliha@yahoo.fr 

 

 2022-03-13 تاريخ القبول: 2022-02-01 تاريخ االستالم:

 

 : مللخصا

تعتبر رحلة الشيخ الحسين الورثيالني املوسومة ب:"نزهة األنظار في فضل علم التاريخ واألخبار"أحد الرحالت البارزة في 

 من الفن التواصلي ، بالجزائر تحت حكم السلطنة العثمانية آنذاك18القرن 
ً
وتدخل ضمن أدب الرحالت إذ تمثل نوعا

،واملالحظة امليدانية التي  ،من حيث السرد القصص ي النثربولوجية واالجتماعيةالذي يجمع بين الدراسة األدبية وا

إذ أن تلك الفترة سادها ، تميزت عنده بالتواصل القيمي من خالل األمر باملعروف والنهي عن املنكر مثلما جاء في الرحلة

 
ً
 أخرى،وعلم التاريخ من نوع من التمزق في شبكة العالقات االجتماعية فحاربها بالدليل النقلي أحيانا

ً
والعقلي أحيانا

حيث نقل األخبار في تلك الفترة الهامة من تاريخ الجزائر واملنطقة اإلسالمية عامة ومصدر لتوثيق أسماء العلماء في تلك 

 .الفترة،وتكتس ي هذه الرحلة أهمية خاصة 

  و االجتماعية ،املالحظة الكلمات املفتاحية : الرحلة ،الدراسة االدبية ،الدراسة االنثروبولوجية  

 
  Abstract:  
The famous trip of Elchikh Al Hussein by the fair views in the science of historic and 

news considers as the one of the known trips in the 18th century in Algeria under the 

control of the Alsaltana El Othmania in those times, and it included between the 

literature of trips, it considered as a type of the communicated art which gather 

between the literature study and Anthropology studies and the social one too because of 

the stories and the observation which known by the valued interaction for him through 

the advice toward bad behaviors as it mentioned in the trip, that paned known by lack 

in the social relationships, Keywords:. The famous. the literature study,the 

Anthropological and social studies, the observation  

  :مقدمة.1

محاور هي : العلم والقوة والحضارة فهذه املؤشرات تتحكم في  ةليوم العالم توجهه وتحكمه  ثالثا     

mailto:bensebaasaliha@yahoo.fr
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تصنيف املجتمعات إلى متقدمة أو مالكة للمعرفة والتكنولوجية ومجتمعات نامية أو سائرة في طريق 

النمو ،وعملية توظيف هذه املحاور في الصورة العملية هي التي تصنف املجتمعات بهذا  الشكل 

وتمثل الحضارة ،عملية االستثمار فيها هي املحك األساس ي لفعالية املجتمعات والترتيب  ،فاملعرفة قوة و 

اإلسالمية منظومة متجانسة وشاملة من املبادئ والقيم التي ال تموت ويظهر بريقها كلما ُجسدت في 

وبين النظرية ، شكل واقع  عملي ملموس ،فهي تجمع بين ثنائية العلم والدين وبين الفكر والعمل

أنها  ،وبين الروح واملادة في شكل وسطية واعتدال يوازن بين مكونات ومسوغات اإلنسان ،كماوالتطبيق

)الكون(والطبيعة البشرية)اإلنسان (،واإلسالم في شموليته وعامليته يهدف تحافظ على الطبيعة املادية

مية ساهم  في والحضارة اإلسال ،إلى إزالة الفوارق االجتماعية والطبقية بين مختلف األجناس البشرية 

نشر العلم وإزالة الجهل في ربوع املعمورة ،وخاللها ازدهر العمران البشري وكثر االجتماع اإلنساني 

،ألنها في تلك الفترة كان  مبنية على الوازع  ،وحافظ  على الحضارات السابقة وخصوصياتها الثقافية

،وبهذا للمجموع واملجموع للفرددأ الفرد الديني ووحدة شبكة العالقات االجتماعية من خالل مب

توسع  رقعة هذه الحضارة وقوي  شوكتها ،وفي الفترة العثمانية أو خالفة األتراك وبسبب الترف 

والبذخ وغلبة الغريزة على العقل  والروح واتجاه سالطين ومماليك تلك الفترة إلى اللهو والعبث 

القرآن دينهم ودنياهم إلى املنهج الرباني ) وانشغالهم بجمع املال والخراج ،وعدم احتكامهم في أمور 

هذه الحضارة  ،بدأت شبكة العالقات االجتماعية تضعف مما أدى إلى أفول  ( الكريم والسنة النبوية

  قواعد البحث العلمي ومنهجه في جميع العلوم سأر  التي نقل  التراث اإلنساني وحافظ  عليه و ،

ضعف شبكة  بوبسب، األخالق العمليةم املؤسس على وأسس  للتقدم االجتماعي القائم على العل

العالقات االجتماعية أو تفسخها أدى إلى زوال الخالفة العثمانية التي خلف  وراءها التفكك االجتماعي 

وانقسام املجتمع اإلسالمي أو الدولة اإلسالمية إلى دويالت تفصلها حدود جغرافية مما أدى إلى 

العبر وديوان "كتاب في   ابن خلدون وصف عالم االجتماع والرحالة الشهير ولقد ،انقسامها وتفرقها 

،حالة التفكك " املبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر 

ف هذه الدراسة الى معرفة دو ته،االجتماعي التي سادت املجتمع اإلسالمي في أواخر الخالفة العثمانية 

اء القيمي التي تتصف به شبكة العالقات االجتماعية من خالل الرحلة الورثالنية باعتبارها رحلة البن

واعتمدنا في هذه الة البالد  التي مر من خاللها ،عملية و علمية هادفة وصف من خاللها الرحالة ح

 .  الدراسة على املنهج الوصفي كأداة تحليل ووصف و منهج في نفس الوق  

إذا كان التنقل من مكان آلخر والبحث عن العلم والرزق سمة من الرحلة في التراث اإلسالمي:أدب -2

فقد أصبح عادة من عادات طالبي العلم أن يتنقلوا في األرض للقاء الشيوخ ، سمات املجتمع اإلنساني

يبالغون في لذلك نجد أن محبي العلم ،ومجالسة العلماء واإلطالع على أمهات الكتب وزيارة األولياء 
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وحتى الحج إلى بي  هللا كان في األيام املاضية ، الرحلة وينفقون ما يقدرون عليه من مال ووق  وجهد

 
 
الريحان البيروني  افنجد أب،في عهد الخالفة العثمانية وحتى قبلها رحلة للعبادة وطلب للعلم معا

ق  شهرة واسعة داخل البالد الرياض ي والفلكي الفيلسوف املؤرخ صاحب املؤلفات العديدة التي حق

الفرصة كي يدرس أحوال الهنود له وقد أتيح  ، كان رحالة من أجل طلب العلم، اإلسالمية وخارجها

ويجادلهم من خالل فالسفتهم ويحذق لغتهم ويقرأ أدبهم ويطلع على ثقافتهم ويقف على أساليب العيش 

لوجيين في تلك الفترة ألنه استخدم املالحظة ويعتبر من أوائل األنثروبو  (1)،والتفكير في تلك البالد

ن في باولكل رحالة جان، باملشاركة فقد عايش املجتمع الهندي ثم درس الديانة والعادات املوجودة فيه

وال يقتصر األمر على كون هؤالء الرحالة ر دراس ي ،آخجانب شخص ي و ، سرد قصته أو رحلته

ا من موفالسفة وشعراء ومختصين في علم الكالم وغيرهأنثروبولوجيين فقط بل برزوا أيضا كأدباء 

إذن لقد عرف العرب السفر ومارسوا الترحال في شبه الجزيرة ، العلوم التي كان  سائدة في تلك الفترة

وقاموا برحلتي الشتاء والصيف كما جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم ، العربية والبلدان املتاخمة

 صوب إفريقيا ،حدث هذا كله ،وأبحرت سفنهم في مياه املحي
 
 نحو الهند وغربا

 
ط الهندي فاتجهوا شرقا

 ما زادها من عصر االستقرار و ، قبل اإلسالم ،وارتفع شأن الرحلة خصوصا خالل الفتوحات اإلسالمية

و ،(2) ،واملعرفة والحضارة حتى مشارف القرن الخامس الهجري تقريبا ) الحادي عشر ميالدي( االزدهار 

الرحلة بمثابة نص مفتوح على كافة الحقول املعرفية بشكل جزئي أو شامل فهي نوع من التقرير تعتبر 

حول جانب من حياة الرحالة و سرد ملختلف املراحل الزمنية و املكانية للرحلة و الظروف التي عايش  

تدة لتجنس صاحب الرحلة أو القصة ،وأهم مرحلة شاهدتها الرحلة العربية اإلسالمية و األهم واملم

الرحلة و البادئة منذ عصر ما بعد الفتوحات اإلسالمية و تميزت بالرغبة في طلب العلم و ربط العالقات 

والحج و السياحة في العالم اإلسالمي ،حيث تداخل  العديد من الرحالت ضمن تأليف كتب التاريخ و 

 (3)  الجغرافيا و تصب عموما في الرحالت السفارية  و الحجية.

 تقاليد السفر و آداب الرحلة :  - .1.3

 من املعالم الرئيسية في نشاطه الديني 
 
 من حياة املسلم ،و معلما

 
 مهما

 
أصبح السفر بمرور األيام جزءا

بادة ،و يعنينا في بيان هذه التقاليد عوالعلمي والسياس ي ،بل غدا لدى الكثيرين صورة من صور ال

 (4) الذي يعدد آداب الرحلة و السفر فيما يلي :واآلداب حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي 

   تلزمه نفقته و  نأن يبدأ الرحالة برد املظالم و قضاء اليوم و إعداد النفقة ملمن الضروري

 وال يأخذ لزاده إال الحالل الطيب. يرد الودائع إن كان  عنده

  .أن يختار رفيقا فال يسافر وحده  فالرفيق ثم الطريق 

  أو األهل .أن يودع الرفقاء 

  ووق  الخروج يصلي صالة السفر و يدعو دعاءه.يصلي صالة االستخارة قبل السفر ،أن 
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 صلى هللا عليه  –،و كان الرسول  ن يرحل على املنزل بكرة و يفضل أن يخرج يوم الخميسا

 يدعو للسفر في البكور و يفضل يوم الخميس. –وسلم 

  ن أكثر سيره بالليل.أن ال ينزل حتى يحمي النهار فهي السنة، ويكو 

  أن يحتاط بالنهار فال يخرج منفردا ألنه ربما يغتال أو ينقطع و يكون بالليل متحفظا عند

 .الرحلة النوم،ومن املستحسن أن يتناوب الرفقاء في 

 . أن يرفقه بالدابة إن كان راكبا فال يمش ي وحده و ال يحملها ما ال تطبقه 

  مطعوم أو غيره قدر املستطاع.ومن آداب الرجوع أن يحمل ألهله 

و تختلف من وافع التي تحفز اإلنسان للرحلة ،تعددت الدأغراض الرحلة في التراث اإلسالمي : - 2.3

شخص آلخر ومن عهد لعهد، وفي أغلب األحيان تعرف الرحلة حسب الغرض منها : " إن كل رحلة هي 

 -كما في كل األدب العربي -الرحلةبحث صريح عن يقين معين لذلك فقد شكل الدين في 
 
 قويا

 
مهيمنا

 يحرك خل
 
 استراتيجيا

 
 يؤطر ،غالبا في خطابها...فيات الرحلةوأساسا

 
 قويا

 
،وتصبح املرجعية الدينية حافزا

ومن الضروري اإلشارة إلى أن الرحلة في التراث اإلسالمي ال تخرج عن الدافع (5) "،   املرجعيات األخرى 

 (6) : يعني عدم وجود دوافع أخرى ، فقد حددها فؤاد قنديل في النقاط التاليةالديني إال أن ذلك ال 

  دوافع دينية كالخروج للحج 

  دوافع علمية أو تعليمية 

 .دوافع سياسية كالوفود والسفارات التي تبعث بها امللوك والحكام إلى حكام الدول األخرى 

 . دوافع سياسية وثقافية كرغبة الرحالة ذاته في السفر 

يؤتي ثماره غلب األحوال سلوك إنساني حضاري ،أيا كان الغرض أو الهدف من الرحلة فإنها في أ و 

النافعة على الفرد و الجماعة فليس  الجماعة بعد الرحلة هي ما كان  عليه قبلها، فالرحلة هي نوع 

الثقافات من الحركة باإلضافة إلى أنها مخالطة للناس ومن هنا تبرز قيمة الرحالت كمصدر لوصف 

فالرحالت هي جتمع معين في فترة زمنية محددة ،اإلنسانية ،و رصد لبعض جوانب حياة الناس في م

 اأكثر املدارس تثقيفا  لإلنسان ،وإثراء لفكرة و نضج لقريحته ،و تأمل في ذاته و في اآلخرين ،فهي نوع

من التواصل القيمي بين الثقافات والشعوب املختلفة و تمثل نوع من أنواع التفاعل الحضاري خالل 

 أزمنة  متعاقبة من التاريخ اإلنساني املتواصل  .

 اواجتماعي افكري االرحلة تمثل تراث:التفاعل الحضاري و التواصل القيمي في املجتمعات اإلنسانية_4

لبلورة القيم االجتماعية واإلنسانية في شكل تفاعل وتواصل تربط بين  فهي تسعى او تعليمي اوتاريخي

وقبل أن نتطرق للتفاعل الحضاري و قيم لتقارب بين الحضارات ،األجيال و تحقق االنسجام وا
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 بتوضيح معنى التفاعل االجتماعي والتواصل االجتماعي ،أو 
 
التواصل في أدب الرحلة البد أن نقوم أوال

 لسوسيولوجيين نقوم بتحديد املصطلحات الفاعلة .كما نقول نحن ا

 للتفاعل  التفاعل الحضاري في املجتمعات : _1_4
 
 اصطالحيا

 
في البداية وقبل أن نعطي تعريفا

االجتماعي ،البد أن نعطي معنى للحضارة فهي :"عبارة عن مجموعة من البناءات و العطاءات والذخائر 

عني تلك األمور غير املوجودة في ناملادية واملعنوية للمجتمع اإلنساني،وحينما نقول البناءات اإلنسانية 

ت االعتيادية ،بل إن اإلنسان بتدخله و سعيه هو الذي ُيوجدها ،فيصبح ذلك كما الطبيعة في الحاال 

البناء اإلنساني مقابل البناء املوجود في الطبيعة والذي لم يتدخل في تدبيره ،أما الذخائر املعنوية أو 

 فياإلنسانية فهي عبارة عن مجموعة من التجارب و العطاءات واالكتشافات اإلنسانية التي حدث  

،والتي يمكننا الحصول عليها عن طريق املاض ي نفسه أو ما نسميه املاض ي والتي خلفها لنا اآلخرون

فالحضارة تشمل عالم األفكار وعالم األشخاص وعالم ، (7) " بالتاريخ والطريق الثاني هو طريق اآلخرين

 بين الثالثية التالية :األشياء وعالم رابع هو عالم شبكة العالقات االجتماعية،وبهذا املعنى تجمع 

تمثل "ويمكن القول أن الحضارة  ،ل الفاعل فيها هو الفكرة الدينيةاإلنسان والزمن والعام،التراب

مجموع الشروط األخالقية واملادية التي تتيح ملجتمع معين أن يقدم لكل فرد من أفراده في كل طور من 

ورية له ،فالحضارة كيان اجتماعي ينبعث في أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة املساعدة الضر 

و ما كان لحضارة أن تقوم إال  (8)،"مرحلة من التوتر النفس ي يحقق الوحدة الضرورية في إطار املجتمع

على أساس من التعادل بين الكم و الكيف بين الروح و املادة بين الغاية و السبب ،فأينما اختل هذا 

،هذا هو التعريف االصطالحي الذي حدده  (9) السقطة رهيبة قاصمةالتعادل في جانب أو في آخر كان  

،والجانب املادي و  فقد وضع للحضارة الغاية و الهدفرحمه هللا ،مالك بن نبي املفكر و عالم االجتماع 

،و بالثقافة العملية من خالل املبدأ الخلقي و املبدأ العملي طهما بفاعلية اإلنسان في التاريخالروحي و رب

و الحضارة اإلسالمية ملا كان  تعمل وفق القواعد األخالقية فان ،و مبدأ ذوق الجمال و مبدأ التقنية 

  املسلمين كانوا يتصرفون وفق شريعة السماء
 
،وبالتالي استطاعوا أن يخلقوا من هذه الحضارة منبرا

 للتفاعل الحضاري ،فالحضارة اإلسالمية عاملية و قائمة على مبدأ األخالق لتبادل املعار 
 
ف ومركزا

وكتحديد أو تعريف للتفاعل ،العملية والتواصل والتفاعل بين الشعوب و الحضارات التي جاءت قبلها

ف : أن الحضارات اإليجابية هي التي تتفاعل فيما بينها من خالل تبادل املعار  الحضاري يمكن القول 

ولكن في إطار معايير ،والتقنية في صورة فاعلة مؤثرة وليس  راكدة بل متجددة، والخبرات اإلنسانية

،فالحضارة اإلنسانية ملا كان  مرجعيتها القرآن افظ على خصوصيتها وطابعها العمليمعينة تجعلها تح

معها من أجل  والسنة استطاع  أن تتفاعل بصورة جيدة مع الحضارات األخرى بل وتجعلها منسجمة

تعمير األرض وتحقيق استقرار اإلنسانية وسعادتها املادية والروحية معا،في إطار وحدة متكاملة وليس  

،واستطاع  أن ه وجعلته يتماش ى مع النقل والعقلمنفصلة ،فهي نقل  التراث اإلنساني وطورت
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تعمل على نجاة وتخليص تخطط لبنائها بنفسها ولم تكن تبني مجتمعها فقط ،بل أنها استطاع  أن " 

 هو طريق النجاة إلنسان ، األمم األخرى في العالم من االنحراف واالنحطاط
 
حينما أوجدت طريقا ثالثا

ويعتبر املنظور الحضاري أوسع وأشمل وأنضج وحدات تحليل الظواهر االجتماعية (10) "، الغد وللتاريخ

ا أن املرجعيات الفكرية والثقافية عامة وهي التي في صيرورة منسجمة ومعبرة ،وبم (11)، والتاريخية عامة

،وبما أن األديان تأتي في مقدمة هذه املرجعيات الفكرية للطبيعة االجتماعية أو الحضارية تؤسس

 عن نظرية 
 
والثقافية املؤثرة في حياة اإلنسانية ،وبما أن املرجعية اإلسالمية أكثر هذه املرجعيات تعبيرا

 مع فطرة اإلنسان وفطرة الوجود الكوني ،فهي تعتبر أنضج هذه املرجعيات شاملة للحياة وأكثر تط
 
ابقا

،وأسبقية هذا الدين في التأثير سالمي وبالتالي لها صفة التأثيرألنها تؤكد األساس العلمي للدين اإل 

بعد والتفاعل االيجابي مع الحضارات األخرى التي تمثل مرجعيات مادية في األغلب،وبالتالي ال تعكس ال

 املادي والروحي وضرورة الجمع بينهما في الحياة اإلنسانية واالجتماعية.

تحدد قيم املجتمع وفق املرجعية الفكرية وهذه األخيرة لها دور : التواصل القيمي في املجتمعات-4-2

فاعل في استمرارية وثبات هذا املجتمع ،فكلما كان  املرجعية الفكرية أو القيمية قريبة من الفطرة 

فالقيم إذا كان  ،لفاعلية والتواصل على مر السنين اإلنسانية والفطرة الكونية استطاع  أن تحقق ا

)سماوية صادرة عن املشرع هللا سبحانه وتعالى(حقق  الثبات ،وكلما نزل  إلى اليد مرجعيتها مطلقة

ة النبوية في التفسير البشرية العابثة أصبح  نسبية إذا تمادى اإلنسان في تأويلها ولم يستند إلى السن

،فمن الضروري أن تكون القيم نابعة من القرآن والسنة النبوية فمن الناحية التربوية تكون  والتطبيق

 على م
 
 عمليا

 
فالتواصل القيمي في املجتمع هو أساس األخالق ر الزمان وبالنسبة لكل األجيال ،منهجا

والقيم أو القيمة هي ، أو إيديولوجية املجتمعالعملية كسلوك مجسد في الواقع ويعكس اإلطار القيمي 

عبارة عن ظاهرة يكون فيها ضمير ووجدان اإلنسان مقابل تلك املنفعة أو الهدف املقصود نيله أو 

يجعل اإلنسان لذلك الهدف حرمة وقداسة وعلى أساس هذه الحرمة والقداسة  ايذاتالوصول إليه 

زكي نجيب فهذه القيم كما يقول الدكتور ، (12) مقدسيتم انتخاب القيم املعنوية وهو بذلك  هدف 

تقوم في نفس اإلنسان بالدور الذي يقوم به الربان في السفينة ،يجريها ويرسيها عن قصد :"  محمود

وأساس التواصل ، (13) ههيوتوجمرسوم ،ففهم اإلنسان عن حقيقته هو فهم القيم التي تمسك بزمامه 

القيمي في املجتمعات هو قوة شبكة العالقات االجتماعية وثباتها ،فأول رباط  مقدس هو بين العبد 

وتمثل قيم التواصل االيجابي واملؤثر سواء   مؤثرةكان  عالقته باآلخرين  امتينالرابط  وربه وكلما كان 

نه وبين املحيط الخارجي ،بينه وبين داخل محيطه الصغير أو الكبير ،بينه وبين أفراد عائلته وبي

 املجتمعات التي تختلف عن مجتمعه في الديانة أو املصدر اإليديولوجي التي تعتنقه هذه املجتمعات 

 يتجاوز حدود املنفعة واملادة فاإلنسان حقيقة مطلقة كرمه هللا،
 
إلى ، : لذا كان االتصال به اتصاال



 252 -237 ص: /01: العـــدد/ 06 املجلد
 م(                2022)جويلية 20 – جلة مقاماتم

2543-3857EISSN: 2253-0363 / ISSN:

 

243 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر في الشريعة اإلسالمية ذات أساس ،ففكرة  املفهوم األعم ملعنى الخير 

اجتماعي عاملي ،تحقق قيم التواصل القيمي والتغيير اإليجابي والهادف ،وفاعلية اإلطار املرجعي 

،وبالتالي األفكار تخضع لشبكة العالقات االجتماعية فهما متالزمان في القوة والتأثير ومترابطان ألن 

لقد أصيب الوطن العربي بالصدمة الحضارية منذ بداية القرن التاسع عشر ، يتها واحدةما وغاهدفه

 –فيما أفرز  –حين واجه االستعمار املباشر صورة من صور املواجهة العسكرية فقط بل أفرز 

ومعها مخرجات حركتها ووسائل تقدمها ، املواجهة الحضارية الشاملة مع أوروبا التي جاءت إلى بالدنا

وقيمها التي تعتقد أنها املقياس الوحيد للتقدم والنهوض ، لقد ولدت هذه الصدمة الحضارية حالة من 

االنبهار العربي بالنموذج الغربي لدرجة مرضية ،بحيث تعال  األصوات في املجتمع اإلسالمي أن ال سبيل 

ال باالنسالخ الكامل من موروثاتنا كلها وتقمص الشخصية إلى اللحاق بركب الحضارة واملعاصرة إ

نزهة لهذا جاء هذا البحث في تراث أدب الرحلة وخصوصا الرحلة الورثيالنية املوسومة بـ: ، (14) األوربية

من الدراسات   ا" لصاحبها الحسين الورثيالني، فهي تمثل نوعاألخبار األنظار في فضل علم التاريخ و 

،بمعنى ترجع إلى القرآن والسنة النبوية في محاربة معا  التي تعتمد على العقل والنقل  التراثية الثرية

التفكك االجتماعي الذي يشبه التفسخ أو ما يسمى  انحالل شبكة العالقات االجتماعية وخصوصا  في 

خيرة تمثل العهد العثماني أو حكم األتراك كما جاء في تعبير أو مصطلحات الرحلة الورثيالنية ،فهذه األ 

يمكن أن نرجع إليه في االحتكام حول نظرية القيمة في أيامنا هذه ،أو بتعبير أكثر دقة من  افكري اتراث

فما نعانيه ، أيام انحطاط الحضارة اإلسالمية وخروجها من الفاعلية التاريخية في املجتمع اإلنساني

عملية التربية التي تحتاج إلى  وتفسخ  فياليوم في جل أرجاء املجتمع اإلسالمي من فساد أو انحالل 

" إن إدماج الفرد في ،وهذا ما عبر عنه مفكرنا الكبير مالك بن نبي رحمه هللا قائال :  تنحية وانتقاء 

شبكة اجتماعية عملية تنحية وهو في الوق  ذاته عملية انتقاء ،وتتم هذه العملية املزدوجة في 

 املنظم _بواسطة املدرسة _وذلك ما يسمى بالتربية".  الظروف العادية ،أي في حالة املجتمع

الحضارة اإلسالمية في أخر  :  طبيعة الرحلة املوسومة ب:نزهة األنظار في فضل علم التاريخ واألخبار _4

وبعد القوة والفتوحات التي جاب  املعمورة في أخر مراحلها وبعد اتجاه بعض  لدولة العثمانيةعهد ا

الترف والبحث عن ملذات الحياة وعدم االهتمام بأمور العامة من الشعب ،بدأ  ملوكها و والتها إلى

يسود فيها الظلم واالنحطاط بسبب بعض املماليك أو الحكومات التي انشغل  بجمع األموال وفرض 

بعدهم عن االحتكام في أمور حياتهم إلى القرآن و السنة  ،وكذاالتابعة لحكمهاالدول  ى بعضالجزية عل

ة الشريفة  ،مما أدى إلى ضعف الوازع الديني ،فالفكرة الدينية التي كان  في العهد األول النبوي

للحضارة اإلسالمية تمثلتها الروح في أسمي معانيها بدأت هذه الفكرة تنسحب وتحل محلها الغريزة التي 
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جتماعي تسبب  في ضعف شبكة العالقات االجتماعية داخل املجتمع املسلم ،فبدأ يظهر التفكك اال 

 وأشكال الظلم والجهل واالحتكام إلى الثقافة العامة بدل الشريعة اإلسالمية السمحة  .

واسمه الكامل سيدي الحسين بن محمد الورثيالني وموطنه  : والرحلة(15) التعريف بصاحب الرحلة

وهي جزء من منطقة القبائل الصغرى القريبة من والية بجاية،واملصنفة إداريا بني ورثيالن األصلي 

القاسم الديس ي  و ووصفه أبي القاسم محمد الحفناوي بن الشيخ أب،ضمن والية سطيف دولة الجزائر 

:"هو العالم العالمة الكامل األستاذ  الهمام شيخ مشايخ اإلسالم الزاهد  ابن سيدي إبراهيم الغول قائال 

ر الرسول صلى هللا عليه وسلم ،الجامع بين املعقول واملنقول بحر الحقائق وكنز العابد املتبع آلثا

الدقائق ،مفيد الطالبين ومربي السالكين وقدوة العاملين وبقية السلف الصالحين ،محي السنة 

،الجامع بين والطاعن في نحور مخالفيها باألسنة  ،نادرة الزمان وبركة املسلمين  في كل عصر وأوان 

ليف آتالعلمين والكامل في النسبتين حامل لواء الشريعة والحقيقة ،ومعدن السلوك والطريقة ذو ال

ولقد وصف ، (16) ،والعالم الرباني والقطب الصمداني والشريف النوراني"املفيدة والتصانيف العديدة

قائال :"أنشأت رحلة عظيمة الرحلة الرحالة أي سيدي الحسين بن محمد السعيد الشريف الورثيالني 

 فيها بعض  يستعظمها البادي ويستحسنها الشادي ،فإنها تزهو بمعانيها عن كثير من كتب األخبار 
 
،مبينا

،وبعض األحكام الشرعية مع ما فيها من والغرائب العجيبة ايات املستحسنةاألحكام الغريبة والحك

اعتمادي في ذلك على رحلة شيخنا وقدوتنا  ،سيما وأن التصوف مما فتح به علي من الكتب املعتبرة

،هذا وأني  الدرعي الجغفري –ناصر  -محمد بن–،ومن على هللا وعليه اعتمدنا سيدي أحمد بن محمد 

ختصر الجمان في أخبار ،ومذكر ملوك صنهاجة أنقل أيضا من بعض كتب التاريخ كنبذة املحتاجة في

واعتمد أيضا على بعض  (17) "،ة وغيرهمالقاهر ،وكذا حسن املحاضرة في أخبار مصر واأهل الزمان

صاحب" كتاب العبر وديوان املبتدأ والخبر في أيام العرب  ابن خلدون الرحالة واملؤرخين من أمثال 

ويصف األستاذ الدكتور عبد الرحمان عزي  ،والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر"

 الرحلة قائال :" 
 
،و تمثل أشبه ما يكون مقدمة ملا أصبح يعرف  من أدبيات التواصلوتعتبر الرحلة أدبا

بعض الش يء ،أي نوع من التقرير الصحفي املمزوج بالنص  (reportage)"الروبورتاج" الصحفي 

( ،ولم يحظ أدب  autobiographyالتاريخي و األنثروبولوجي والروائي واملذكراتي )من املذكرات: 

شهير ابن بطوطة، باهتمام معتبر إال حديثا بفعل عدة عوامل ومنها صعوبة باستثناء الرحالة ال،الرحالت

تصنيف هذا األدب ضمن فرع من الفروع العلمية و املعرفية الحديثة التي يمكن أن تتبناه بوصفه 

و تتضمن بعض املحاوالت التي سع  إلى إحياء هذا التراث مؤلف ، (subject matter)موضوع دراسة 

ه الجزيرة العربية"، الذي تضمن دراسات عن عدد من الرحالت الوصفية و التحليلية "الرحالت إلى شب

و كذلك الرحالة الغربيين إلى شبه الجزيرة العربية مثل "الرحلة الحجازية ملحمد لبيب البتنوني" ،و 
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لة "الطائف في رحلتي العياش ي و املوسوي في القرنين الحادي عشر و الثاني عشر الهجريين" ،و "الرح

الحجازية الصغرى ألبي عبد هللا محمد بن عبد السالم بن ناصر الدرعي" ،و الرحلة املكية للقاض ي 

مما سبق نالحظ أننا أمام عالمة من أعالم عصره  (18) "،أحمد سكيرج،" و رحلة ليون روش إلى الحجاز 

للعبادة وطلب العلم ،فقد  اوشيخ من املشايخ الكبار وليس رحالة فحسب ،فقد اتخذ من الحج زاد

اجتهد في لقاء علماء عصره وطلب العلم على أيديهم ،"ففي املدينة املنورة خطيب الحرم الشيخ 

ومن هنا يتضح دور السفر في توضح وتوسيع املعارف ، (19) " إسماعيل أجازه بخط يده في سائر العلوم

السفر بأنه شيخ الجامع األزهر –وزيادة التجارب وصقل العقول لذا وصف اإلمام الشيخ حسن العطار 

نجد أغلب العلماء يتخذون من السفر وسيلة لطلب العلم  ،لذلك مرآة األعاجيب،وقسطاس التجارب

الرحلة بلون بديع من املعاني واأللفاظ الهادفة والشجية ويتميز نص  ،  والحكمة دون كلل أو ملل

وأسلوب صاحب الرحلة يجمع بين األسلوب الروائي والنثر والسجع والشعر والحكمة البالغة،فلقد 

انعكس  شخصية الرحالة على طبيعة الرحلة فزادها بهاء واكسبها نوع من التميز ،الورثيالني بحق 

ومدحه أبي القاسم محمد الحفناوي في هذا املوضع قائال  رجل دين وفلسفة وحكمة فقد وصفه

خذ العلم عن والده وأشياخ وطنه أوقدرها ، علم الحقيقة، بعدما تضلع من علم الشريعة:"تضلع من 

 (20) ثم رحل إلى املشرق فحج واجتمع بالشيخ الهمام صاحب الطريقة املشهورة في املدينة املنورة"

ونص الرحلة لم يتضمن الكثير من التحليل السوسيولوجي بل اعتمد على الشواهد اآلنية بالرغم من ،

إشارته لظاهرة التفكك االجتماعي في تلك الفترة بسبب انتشار االحتكام إلى الثقافة العامة بدل 

ي زارها أما السياق املكاني للرحلة فقد جاء في شكل وصف دقيق للمناطق الت،الشريعة اإلسالمية

الشيخ الجليل الورثيالني بغرض التعرف على هذه املناطق ومن أجل الوصول إلى البي  هللا الحرام 

،وتجدر اإلشارة إلى أن العالمة حج عدة مرات من قبل مع والده فهو خبير بالسياق املكاني املؤدي إلى 

ز االيجابي وليس  اإليجاز ،وسنركز على مسار الرحلة بنوع من اإليجا الكعبة الشريفة مقصد الحجاج

 املخل بمضمون البحث املتواضع . 

تأتي مدينة بسكرة في املقدمة ألنها أكبر محطة  :(. بسكرة.)والية من الواليات الجنوبية بالجزائرأ  

و تكمن ضرورة  ذكرها في الرحلة بشكل ضمني فهي : املوطن ، توقف عندها سيدي حسين  الورثيالني

الطريقة الشاذلية التي يبدو أن الورثيالني تأثر بها أو ينتمي إليها و قد التقى الورثيالني األصلي  لصاحب 

،و  بعلماء بسكرة أمثال الفقيه سيدي محمد بن الجودي و سيدي محمد الشريف و القاض ي و املفتي

،الذي ذاع    األخضري  يذكر الورثيالني أنه زار قبر أحد األولياء البارزين الشيخ سيدي عبد الرحمن 

 القدسية و السراج و الدرة" وقصائد "السلم في النطقصيته في مصر و املغرب وخاصة مؤلفه "

  (21) ."البيضاء
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إن الرحلة الورثيالنبة لم تمر باألماكن األثرية التراثية األساسية في املنطقة  التونسية ،إذ  :ب. تونس

 بعد الخروج من منطقة تبسة
 
في اتجاه قابس ومنها و بمحاذاة بحر الروم  (22) اتجه  الرحلة جنوبا

)األبيض املتوسط( إلى شمال ليبيا في اتجاه طرابلس ،وقد وجد الورثيالني املنطقة املمتدة من توزر إلى 

عامرة تجمع بين طيبة أهلها و التفكك االجتماعي من جراء غياب الوازع الديني واالختالط الشائع قابس 

اك ووالي تونس على الذي يفرضه حكم األتر  الخراجيها ،و الظلم الناتج عن بين الرجال و النساء ف

ويصف أهلها بأنهم أناس طيبون لكن يكثر فيهم الجهل باألحكام الدينية فغلب عليهم ،املنطقة آنذاك

 التأويل بدل الرجوع إلى األصل ونقصد القرآن و السنة النبوية الشريفة .

 كبيرا في منطقة طرابلس الورثيالني أنه لقي ترحابيذكر الشيخ :-ليبيا -ج. طربلس
 
، وبقي بها ليبيا–ا

و يعتمد الورثيالني على مصادر تاريخية عدة في وصف ،حوالي عشرة أيام التقى  فيها بعلماء املنطقة 

، عن البكري ، و نقال الشقراطسيةشارح  الشيخ محمد بن علي،مدينة طرابلس فيشير إلى ما ورد عن 

بلس بالعجمية ثالث مدن قال وعلى مدينة طرابلس سور ضخم جليل البناء وهو على من أن  "طرا

شاطئ البحر وبها أسواق حافلة و حمامات كثيرة فاضلة وفيها رباطات كثيرة يأوي إليها الصالحون 

 ومرساها مأمون من أكثر الرياح، ومدينة طرابلس كثيرة الثمار و الخيرات وبها بساتين جليلة في شرقيها و 

 و غيرها من االوصاف الجميلة لهذه املدينة .يتصل باملدينة سبخة كبيرة يرفع منها امللح الكثير 

 بما   :د .مصر  
 
دخل الورثيالني أرض مصر من الشمال الغربي بمحاذاة بحر الروم )املتوسط( بدءا

،ثم كرداسة )أو املنصورة( ثم "كفر حمام"  فالبوالق ،و يبدو أن الرحالة على  (23) يسميه وادي الرهبان

اطالع واسع بتاريخ البلد ، و باإلضافة إلى مشاهداته امليدانية يستند إلى مصادر تاريخية عدة مثل ابن 

بديع  و يذكر الورثيالني بأسلوبه البين وال (24) خلدون و كتاب "طبقات سيدي عبد الوهاب الشعراني،"

أن املرء يجد في مصر أي ش يء يبحث عنه وأزيد من ذلك بكثير،وينسب ذلك إلى "كثرة الناس" ربما ألنه 

قادم من منطقة جبلية متفرقة املساكن و القرى وال تعرف معنى لالكتظاظ،و في نظره فإن مصر "أم 

 ال تستغرب شيئا مما يحكى عنها من خير أو شر 
 
 و غربا

 
 .البالد شرقا

و برؤيتها "يزول التعب و ، يصل زخم الرحلة إلى أقصاه مع الوصول إلى مكة :  بيت الحرامذ. ال

: دخوله قائال   النصب،" و لم يعد املرء يكترث بما أصابه "من الهم و املشقة" ،و يصف الورثيالني

عظيمة "فدخلنا مكة   فلم تغادر  في النفس ترحة ،وأزال  عن الجفون كل فرحة فدخلنها في زحمة 

،كادت النفوس أن تزهق غير سرورها بالوصول إليها خفف بعض األلم بل قد زال التعب والنصب كأن 

النفوس في وليمة عظيمة ال يعلمها وما فيها إال من منحه هللا بل األرواح ،قد تجلى عليها ربها فخرج  

  (25) " صعقة مغشية عليها من األكوان كلها بمشاهدة مكونها
 
عن مناسك الحج و الجو  ،ونسرد مقطعا

: "نزلنا بمنى قرب مسجد ... وهذا املسجد الدعاء فيه  السائد في تلك البقاع آنذاك على النحو التالي
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إن بعض األركاب من املصري ، مقبول مستجاب وورد فيه فضل عظيم...فصلينا فيه املغرب و العشاء

،فلما خرجنا من مزدلفة ووصلنا بينها وبين  ارتحلناو الشامي و العراقي و املغربي ... ارتحلوا إلى عرفة... ف

،وبطل ظننا أنه ارتحلوا ليدركوا دنا أكثر األركاب هناك نائمين...طلع الفجر أي بين العلمين فوج، عرفة

فوصلنا ضحى مسجد نمرة الذي ينبغي الجمع بين الظهرين فيه بالقصر... فامتأل ، الوقوف ليال في عرفة

 وكذا 
 
مراحه و اشتد فيه الحر بحيث ال يقدر أحد أن يضع رجله على األرض...فلما حان املسجد ناسا

وق  الظهر صلينا في زحمة عظيمة يكاد اإلنسان أن يموت من شدة الحر ،و أن العرق علينا يسيل فال 

جد أحد إال كاد أن تزهق روحه فصلينا خلف واحد من األئمة و نوينا  القصر وصلى هو باإلتمام ...و و ي

ا فر   أعاد جميع أهل بلدنا وهو أننا نوينا القصر و نوى هو باإلتمام فلما اختلفنا في النية بطل  مل

 ثم حثثنا مطايانا للوقوف بعرفة
 
 و قصرا

 
و يروي الورثيالني أنه ، (26) " صالتنا ثم أعدناها جماعة جمعا

ه أحد رفقائه الحاج أبو عزة تمكن من الدخول إلى مربع بي  الكعبة رغم استحيائه و تردده بعدما حث

املراكش ي و بمعية أمير الحج املصري إبراهيم أبو شنب، يقول الورثيالني :"فدخل  البي  و عالني من 

الهيبة ما هللا به عالم فركع  به ركعتين لناحية الباب مواجهه غافال عن السنة بأن أجعله خلف 

 و ظهري ملا عالني من الخجل،و الدهش و الوجل،و دعوت بم
 
ا أمكنني و حضر لي من الدعوات ،معمما

 أهل املحبة و القرابات
 
،و لم تطل مدة فتحه و إنما يفتحونه هذا اليوم لتعليق الكسوة  مخصصا

  . (27) الجديدة و إزالة العتيقة"

نة تعتبر من الدراسات النادرة ال لدراسة الورثيالنهج في الرحلة الورثيالنية ومنهج صاحب الرحلة :.1

وتدخل في أدب الرحلة وهو حقل من حقول املعرفة العلمية ،وهي تأتي أو تصنف ضمن الدراسات 

أما  ،القائم على املالحظة امليدانية  الوصفية التي تعتمد في معظم األحيان على االحتكام إلى  التحليل

املنهج الذي يحتكم إليه صاحب الرحلة ذلك أن الورثيالني صاحب فكر وعمل وانعكس كل ذلك في 

تصرفاته خالل الرحلة ،ألن سلوكا ته فاعلة ومؤثرة ،فهو من األشخاص و األعالم املتمسكين بالقرآن 

  .والسنة النبوية واملحتكمين بأمر هللا سبحانه  

يتميز نهج الورثيالني بالنزعة العقالنية "الشديدة" على خالف ما يمكن  :لعقلاالحتكام إلى النقل و ا -أ    

أن يتوقعه القارئ عن رحالة كتب في القرن الثامن عشر )ميالدي(، فقد امتلك القدرة على استيعاب 

ء املدارس الفقهية و الفكرية السائدة في تلك الفترة بتسامح كبير إلى درجة أنه كان يدافع عن تلك اآلرا

املنطقية البحتة مثل مسائل علم الكالم و حتى الفلسفة و آراء املعتزلة، ما لم يجد في الشرع ما يدل 

 ما ينتقد "
 
 بدون دليل فيالذين يأخذون األشياء على ظاهر القول  العامة"على غير ذلك، ونجده كثيرا

 (28) ، هم يحتاج إلى تدقيقوأحيانا، يعلق على املسألة الشائكة  بالقول  أن "كالم ،العقلأو  الشرع

ويروي الورثيالني مثال أنه وجد في رحلته أن أهل قرية "الخنقة" )منطقة من تونس( "مشغولون بالنحو 
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." و  يوضح ذلك قائال :"هذا 
 
و الفقه و الحديث...، و أما علم الكالم و املنطق فمنعدم في محلهم رأسا

القساوة الجلية..." فاألرجح عنده أال بد من الدليل العقلي في من الحرمان البين و الخذالن املتمكن و 

   (29) ." و في بعضها ال يكفي فيها دليل نقل، معرفة الكثير من الحقائق

 أقرب إلى النزعة "الصوفية الغزالية" إلى حد كبير :   (30)  هللفكرة التسليم  - ب
 
تتضمن الرحلة اتجاها

،فإن الفكر الغزالي ولكن وكما أشرنا أية إشارة إلى الغزالي )أبو حامد(،رغم أننا لم نعثر في الرحلة على 

انتقل إلى الورثيالني ربما عن طريق الشيخ عبد الرحمن الوغليس ي صاحب الوغليسية التي يرد ذكرها 

ولعل هذا املقطع أسفله عن عقد النية إلى الحج  أقرب إلى الخطاب الغزالي إن ، في الرحلة عدة مرات

:" فالعناية حاصلة ملن وصل إلى حرم هللا و حرم رسوله و كيف ال و أن الصالة في  التعبير  صح هذا

مسجد مكة و مسجد النبي ) صلى هللا عليه وسلم ( تعدل ألف صالة في غيره أو كما قال)صلى هللا 

عند عليه وسلم (، وأن الدعاء في عرفة و مزدلفة و املشعر الحرام و منى و مسجده و عند الرمي و 

فينبغي أن ينوي بسفره ، و بالجملة، امللتزم و عند الحطيم و ماء  زمزم و عند الحجر و غيرها مستجاب

رض ي هللا تعالى وأن يغل نفسه بالتوجه إلى هللا و إلى بيته و مواجهة نبيه )صلى هللا عليه وسلم( و 

هر قيم وتظ،مواجهة أصحابه و آله و عترته و مواجهة أنبياء هللا و رسله عليهم الصالة و السالم 

نا من مقامنا بنية الزيارة وقضاء الحوائج :"فانفصلبشكل واضح في الرحلة في قولهالتواصل و التفاعل 

،إذ القتال بين املسلمين في وطننا كثير والفتنة بينهم قل أن ترفع إصالح ذات البينلبعض املسلمين من 

،والهرج بينهم قوي أزال هللا ذلك بمنه وكرمه ،وحكم السلطان بينهم غير نافذ فيهم ،إذ ال يقدر عليهم 

لكونهم تحصنوا بالجبال ...،فيجب على من يقبل منه أن يذهب إليهم   وان كانوا قريبا من الجزائر 

ويصلح حالهم ليرفع ما فيهم من مصيبة ،وهي قوله صلى هللا عليه وسلم :القاتل واملقتول في النار ،وقد 

نه يجب على أهل الخير والصالح ممن يقبل منه أن يصلح بين املسلمين وإال أنص علماء بجاية على 

 ومن القيم التي تظهر في الرحلة : (31) .."عص ى هللا .

 _تقدير العلماء واالحتكام إلى رأيهم أ  

 االنضباط القيمي في تهذيب النفس واالحتكام إلى  السلوك العملي -ب  

 .:ضرورة تمتين الروابط القيمية االجتماعية -ج  

 . تشخيص أحوال البالد والعباد-د

 خاتمة .5

من خالل هذا البحث املتواضع حاولنا أن نسلط الضوء على أحد أهم  علماء املسلمين الذي       

 قيم التواصل والتفاعلخلده التاريخ بفعل أفكاره وسيرته الخالدة والعطرة ،فمن خالله تعرفنا على 

 ألن يظهرها من خالل الرح  لحضاري ا
 
 (32) لةالذي تحمه الحضارة اإلسالمية  والذي سعى جاهدا
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"من خالل ممارسات عملية وليس  نزهة األنظار في فضل علم التاريخ واألخبارالورثيالنية املوسومة ب: "

برز لنا أهمية التراث أفقط أفكار ،فقد وصف لنا املجتمع املسلم ونقل لنا مواصفات العلماء و 

 اإلسالمي ،وبين لنا 
 
وليس  الحضارةأهمية الفلسفة وعلم الكالم و العلوم العملية التي تأسس أيضا

إذن هذه الرحلة كما بينا في السابق لها ،التي تتجه إلى النفعية ألنها قائمة على املادية فقط  للمدنية

 من األهمية ما يجعلنا  ندرسها مرات ومرات ونستنبط منها ما نوظفه في حياتنا العملية  وفي دراساتنا

 أن 
 
،ألنها تختلف عن الرحالت األخرى التي كتب  فقط من أجل الكتابة ال اإلضافة ،ونحن نعلم جيدا

األفكار الكبيرة والتي ال تموت هي التي تنبع من القلب وتؤثر في األشخاص وتغير الواقع وتعمل على بنائه 

القائم على املبادئ  من جديد في شكل نظرية متسقة ومنسجمة مع الروح والعقل ،ومجسدة للمجتمع

،بل يعتمد عليها  ويستنبط موت وال تذوب في الثقافات األخرى الراسخة والذي يحمل الثقافة التي ال ت

منها ومن خاللها يمكن إحداث التغيير االيجابي والفاعل في التاريخ اإلنساني واملؤسس للحضارة القائمة 

في تلك الفترة  قيم التواصل و التفاعل الحضاري الرحلة على مرجعية غنية من  ،ادة مععلى الروح وامل

فقد استفاد منها البروفيسور عبد الرحمان عزي في استنباط نظرية اآلن  و مازلنا نستفيد منها حتى 

في فكرنا و ترثنا  اواسع ن هناك مجاال أشارة الى ال الحتمية القيمية في حقل االتصال ،و من الضروري ا

سواء في الحقل للتجديد  اينبغي االستفادة منه فجميع الحقول املعرفية تخدم بعضها و تفتح افاق

 و االعالمي .أاالدبي او االجتماعي 

ألنها تمثل صلة الفرد أو عالقته باآلخرين ا شبكة العالقات االجتماعية هذه األخيرة تمثل بناء محكمو 

ي أو الخارجي ،وكلما كان  عالقة الفرد بربه قوية ومتينة انعكس ذلك على سواء في املحيط الداخل

ونسقط ذلك على الدولة اإلسالمية بصفة ، املجتمع املحيط بالفرد ) الفرد للمجموع واملجموع للفرد(

  من القرآن والسنة املرجعية األساسية في لعامة ،ففي  املراحل األولى من حياة هذه الدولة ملا جع

 ة  العامة أي الحيا
ً
 ،وسلوكا

ً
ثر فيها وتأخذ ما هو ؤ استطاع  أن تتفاعل مع الحضارات األخرى  وتعمال

وتترك ما هو سلبي  هذا هو سبب قوتها و سيطرتها على أرجاء املعمورة ،وملا انحل  هذه الشبكة  اايجابي

 بعد انهيار الخالفة العثمانية أصبح املسلمين بدون روح فهجروا القرآن والسنة النبوية 
 
 وخصوصا

من الغرب  خذواات ،أو بتعبير أدقاالجتماعية ،واتخذوا من األحكام الوضعية مصدرا لحياتهم الشريفة 

قدوتهم فانسحبوا من التاريخ والفاعلية فيه حسب تشخيص وتحليل املفكر وعالم االجتماع الكبير 

 . مالك بن نبي

لقد ركز الورثيالني أيضا على قيم التفاعل الحضاري فوصف ومدح وتواصل مع مجموعة رحلته      

جابية  ،وعكس سماحة اإلسالم ووضح الداخلية أو الخارجية وتفاعل مع الثقافات األخرى بصورة اي

قيمه الراسخة والنابعة من الطبيعة والفطرة البشرية والتي تتحاور مع كل اإليديولوجيات والثقافات 
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،مما يجعل قيمه التفاعلية ذات طابع تأثيري وعملي في الحياة وعلى امتداد الزمان واملكان ،وما الرحلة 

فنجده يصف ،لية التي يبرز عاملية وشمولية اإلسالم إال نموذج مصغر عن هذه العملية التفاع

ويتحدث عن ضرورة إبراز القيم الحضارية للمجتمع املسلم في صورة عملية ألنها تعبر عن املسلمين 

 وتخاطب الحضارات األخرى وبالتالي تؤثر فيها وال تتأثر بها .
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 : ملخص

رف عبها والتتتمثل هذه الدراسة محاولة الستكشاف مكانة املعتقدات الشعبية في املجتمع الجزائري ومدى تأثرهم     

عن نمطية تفكير الفرد داخل املجتمع  على بعض املواضع التي أخذت حقها الوافر من استعمال املعتقد ، والكشف

ومن املعروف أن املعتقدات الشعبية  لعامة من الناس داخل املجتمع في ظل وجود املعتقد والبحث في سلوكيات ا

 شاسعة ال حدود لها فمنذ أن وجدنا في هذه الحياة وجدنا أنفسنا نعيش في مجتمع محاط بأفكار وطقوس وعادات

ل فكري مخبأ في صدور الناس ثم ينشق في شكل سلوكيات يصبح يؤمن بها د هو عامجذورها متشبعة ، فاملعتق

 ويستعملها في العديد من مجاالت الحياة .

 .طقوس ،.خرافات ،.جزائر ،.شعبية.، معتقد :يةكلمات مفتاح

Abstract: 
              This study is an attempt to explore the place of popular beliefs in Algerian 

society and their vulnerability to it and to identify some of the places that have taken 

their abundant right from the use of belief, to reveal the stereotype of the individual's 

thinking within society and to research the behaviors of the general people within 

society in the presence of belief and it is known that popular beliefs are vast and 

limitless since we found in this life we found ourselves living in a society surrounded by 

ideas, rituals and habits whose roots are saturated, belief is a factor Think hidden in 

people's chests and then split in the form of behaviors that he believes in and uses in 

many areas of life.  
Keywords:  Belief, popularity, Algeria, superstitions, rituals. 
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 مقدمة:  .1

ة في ممارسات شعبي أبرزها املعتقدات الشعبية التي يعتبر التراث الشعبي جسد روحه متمثل             

هي عبارة عن أشكال توارثتها األجيال مع مرور الحقب الزمنية ، ورغم ذلك ظلت راسخة في ذهنية 

الشعوب فإذا تعمقنا فيها وأردنا تصنيفها أو فهمها نجدها تمثل العالقة التي تربط اإلنسان وما يفسره 

عنها العديد من التمثالت املتشعبة بأفكار شعبية ذات بعد اجتماعي ثقافي بطريقة نمطية تفكيره فتنتج 

 توضح فيه الثقافة الداخلية للمجتمع . 

وعلى هذا األساس سنقف عند الشخصية العربية التي تأثر باملعتقدات الشعبية وقاموا               

تعمل بها سواء كان مثقف، جاهل  بتوصيفها في كل املواقف وأمور حياتهم، وكل الطبقات االجتماعية 

 كبير  صغير ... الخ 

ألنها انغرست فيهم واكتسبتها مع الفطرة ، وأبرز خاصية تعتمد عنها االستمرار وال تتوقف               

فالفترات الزمنية والحضارات أثبتت على أن املعتقد ضروري في ثقافة املجتمعات ، وهذا ما  عن ذلك

فيعة تخدم حاجة اإلنسان الدائم فهو يعتبر جزء من عامله الفكري ، وعلى ضوء يبرهن أن له مظاهر ر 

ما قلنا سنحاول إبراز مدى تأثير املعتقدات الشعبية في حياة املجتمع الجزائري وما هي أبرز مظاهر 

 املعتقدات الشعبية في املجتمعات الجزائرية ؟ 

ي من إنتاج خيال الشعوب وموروث تناقلته األجيال  وتجدر اإلشارة أن املعتقدات الشعبية ه             

فهي مكانة كبيرة في حياتنا و لكي نحيط بهذه الظاهرة فال بد في البدء بتعريف املعتقد من ناحية 

  املفهوم واملصطلح وإبراز مكانته وقضاياه .

 تعريف املعتقد  .2

تواء ورجل أعقد وعقد في لسانه وعقد اللسان ما غلظ منه ، وفي لسانه عقدة عقد أي ال لغة : 1.2

 عقدة أو رتج وعقد لسانه يعقد عقدا .

وعقد كالمه أعوصه وعماه ، وكالم معقد أي مغمض وقال "إسحاق بن فرج" سمعت أعرابيا              

يقول: >> وعقد فالن بن فالن عنقه إلى فالن إذا لجأ إليه وعقدها وعقد قلبه على الش يء لزمه ، 

 1ن ناصتته أي غضب وتهيأ للشر <<.والعرب تقول فال 

 اصطالحا :  2.2

إن التعريف االصطالحي للمعتقدات الشعبية وذلك حسب الدراسات التي عّمت علم              

الفولكلور        التغيير الذي طرأ على هذا املصطلح فأطلق عليه قديما بالخرافات ألنها لم تكن تمثل 

عالقة لها بالدين ، وعرفه "محمد الجوهري" >> هي تلك األفكار لهم أكثر من مفاهيم وأفكار ال 

واألحاستس التي تحرك الناس إزاء الظواهر الطبيعية العادية والشاذة كتصورات الناس عند إسرار 

بعض الظواهر الفيزيقية والنفسية كاألحالم والنوم وامليالد ، والوالدة و الخالص واملوت و رؤية 
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عتقدات الشعبية كبايي األلوان الشعبية األخرى ألنها تتعلق باملشاعر واألحاستس ، فامل  2املستقبل << 

 األخرى .            

كما عرفه "فراس السواح" >> أنه أشكال التعبيرات الجمعية عند الخبرة الدينية والفردية               

ن توصيل الخبرة الدينية الى التي خرجت من حيز االنفعال العاطفي الى حيز التأمل الذهني ويبدو أ

تكوين املعتقد هو حاجة سيكولوجية ماسة ألن املعتقد هو الذي يعطي للخبرة الدينية شكلها 

 3املعقول <<.

فاملعتقدات أخذت جانبا كبيرا من حياة الشعوب واختلفت حسب بتئاتهم ومبادئهم               

ر في أذهاننا هو التساؤل عن أصل هذه املعتقدات وأحاطت بهم في شتى ميادين الحياة ، و أول ما تباد

>> عما إذا كانت قد تبعث في معتقدات دينية ثم حولت في صدور الناس إلى أشكال أخرى يفعل التراث 

القديم الكامن على مدى األجيال <<  وعرفها "علي مكاوي" بأنها >> مجموعة من األفكار التي يؤمن بها 

خارجي والعالم فوق الطبيعي ، تمثل منظور الجماعة في حياتها وتعاملها الشعب فيما يتعلق بالعالم ال

مع الحياة ، وهو كذلك نسق فكري يضم االعتقاد والشعائر والطقوس وغيرها ، يزود الشعب بأسباب 

 4الخلق والحكمة والرشد في األفعال <<.

احتلت عقولهم وشغلت حياتهم فاملعتقدات الشعبية أخذت جانبا كبيرا من حياة الشعوب و               

وشغفت بها نفوسهم وأصبح التسليم بها والخضوع لحكمها من املسلمات والبديهيات وال يمكن أن 

 تخضع ملحمل الشك بها.

 : .مكانة ومظاهر املعتقدات الشعبية في الجزائر 3

ون باستعماله في كل أصبح املعتقد الشعبي ذو مكانة مرموقة في املجتمع ويؤمنون به ويقوم              

املواقف وأمور حياتهم وشغلهم الشاغل به ، فقد اكتسبوها مع الفطرة ومع الفترات الزمنية ويعتبر 

 أحد محاور حياتهم . 

>> إن خلود هذه املعتقدات في ذهنية املجتمعات في حكم الرواتب الثقافية التي أثبتت وجودها ال  

سية أو عسكرية القضاء عليها، وربما هذا هو السر في شخص أو سلطة أو هيئة كانت سيا تسمح ألي

 5انتشارها بقوة ورغم ما تعرفه من تحوالت في الشكل <<. 

فاملعتقد الشعبي يعتبر ذو رواسب ثقافية لها جذور عميقة في الحياة اإلنسانية ، وهي التي              

ون اإلنسان ذو طبيعة اجتماعية تتحكم في سلوك اإلنسان داخل املجتمع إلى حد كبير ، ونظرا لك

متجانسة نجد أن املعتقدات الشعبية تظهر عند كل الشعوب واألمم املتماثلة واملتقاربة رغم تباعد 

املسافات واختالف األجناس، وهذا ما يبرهن أن له مكانة وفية لحاجة اإلنسان الدائمة له فهو جزء 

 ر عدم التمسك بها هو أمر س يء .من عامله الفكري، وله أن يؤمن بها ويقدسها واعتبا
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>> إن العالقات التفاعلية واالمتزاج الكامل ملختلف ظواهر الحياة الشعبية في الواقع الحي تمنع وجود 

هذا االستقالل وتعرقل عملية الفصل موضوع الوشم مثال داخل امليدان الطب الشعبي ثم في الحديث 

فهذه التقسيمات في نهاية األمر مسألة تقريبية  عن السعر وعن األولياء وفي غيرها من امليادين

وتوضيحية لتست بالذات تأثير على موضوع نفسه وال تمنع الجامع من يضيف الى املوضوع الواحد إذا 

أراد مثال دراسة األولياء أسئلة من موضوع أخر يراها متصلة ومكملة له كان يضيف إليه بعض األسئلة 

 6، وهو املسؤول في النهاية عن تكامل موضوعه وقوة ترابطه << .  الواردة في الطب الشعبي ... الخ

 رأةفاملوفي هذا السياق سنذكر بعض األمثال للمعتقدات الشعبية املتداولة داخل املجتمع،               

الحامل معتقدات وللطفل معتقدات وكذلك الزوج وزوجته معتقدات أخرى تشكل هاجسا يشغل بال 

بالتفاؤل والفرح والخوف والتشاؤم ، والبتئة املحيطة بهم قد تدفع الناس الى البعض في شعورهم 

تأويل تلك التطرفات على أنها أحداث ستقع إذا خالفتها فهي خلفية فكرية طبعتها السنين في الذاكرة 

 وتناولتها األفكار .

  :زواجـــــــــال  1.3 

العروس من بنات  اختيار ة الجزائر كانت تتم عبر هناك معتقدات وتقاليد الزواج في مدين             

تقول لها املرأة التي أعجبتها  ابنةصديق فعندما تنجب األم  بناعمتها أو  بناعمها أو  ابناألقارب من 

إال أن هناك بعض الحاالت التي تفسخ فيه الخطبة عندما تكبر  ،وهكذا تتم الخطبة  البنيهذه الطفلة 

 البنت حسب الظروف .

املستقبلية ، وتتم  ابنهاار زوجة يختاي فك طريقة أخرى للخطبة هي أن تقوم أم العريس اوهن             

الخطبة بذهاب مجموعة من الرجال وبرفقتهم مجموعة من النساء من أهل الرجل لكي يخطبون 

 ويستقبلون  "عبارة  عن خاتم وهدايا وكيك وفواكه"الفتاة بصفة رسمية ويأخذون معهم السعفة 

وبعد  ، اإلمامبالزغاريت ويضيفونهم بالقهوة والحلويات ويتفاهم الرجال بشكل رسمي بحضور  يوفهمض

رون لهم مدة يتم دفع املهر بحضور مجموعة من الرجال من أهل العريس في بتت العروس ويحضّ 

لة يللعروس وهي ل لة الحنة بالنسبةيها ، وثم تليها ليم املهر إلى أبوليمة الغداء مع قراءة الفاتحة وتسلي

لى بتت إ، يقوم الوالد بذبح الشاة ويعزم األقارب ، وفي الغد تزف العروس  اقبل أن يقام حفل زواجه

 زوجها ويقومون بحفل زفاف كبير في بتت العريس .

 عبة شاعت منذ زمن بعيد :شإن للزواج معتقدات مت

سون نيك ال أن  ةم أهل العروسيلز  ةل العروسهيوم الخطبة مجرد ذهاب أهل العريس من عند أ -1

 ع أن يذهب الخير معهم .ئاشاملنزل ألن في معتقدهم ال

لعروس ، على حسب معتقد لأهم عادة معروفة في الزفاف يقومون بوضع الحنة وتلبتس خاتم  - 2

  أال جداتنا يشترط 
 
  يموت زوجها أو تطلق ( أو  إماال س يء لها ) العروس فألنه  ةسه لها مطلقة أو أرملبلت
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 7حنة .اللبس لها الخاتم  أو تربط لها أي تمر بنفس مصير من ت

إذا لبسوا  وأيضاوراءها مباشرة  ايتزوجو يلبسون ثوب زفاف العروس وذلك من أجل أن  اتبالعاز  - 3

 ه لها أهل العريس .رو خاتمها الذي أحض

ا قريب من أهل عند حضور العروس أو دخولها لبتت العريس تستقبلها فتاة مخطوبة أو عرسه - 4

 يحصل للعروس أي مكروه ( . بالتمر والحليب ) من أجل أن ال  استقبالهاالعريس 

 تبت ىلإلعروس يوم خروجها من بتت أهلها خاصة باطلقة مع العروس في سيارة املتركب املرأة  ال  - 5

مرور الوقت  التي ركبت معها، ومعقادهم أن العروس ستمر بنفس حالة املرأة املطلقة اعتزوجها ) في 

 ستطلق العروس. 

العروس تبقى في بتت  التفتعند خروج العروس من بتت أهلها ال تلتفت وراءها في اعتقادهم إذا  - 6

 .لى بتت أهلهاإوترجع  زوجها مدة قصيرة وتطلق

 ليلة السبوع :   2.3

بتغيير لباسه ويدهن ليلة السبوع هو اليوم السابع من ميالد الصغير فتقوم جدته أو أمه               

 جسمه بالزيوت ويعدون وليمة عشاء لالحتفال به. 

فاملولود الجديد له معتقدات شائعة في البتئة مثال: عندما يحك كفه فدليل على أن أباه              

سيرزق من بعده، أما إذا حمل وسادة واحتضنها فدليل على أن صبيا سيولد في العائلة ،إذا دخل 

أحد أقاربه أول مرة ولم يوضع له الزيت على رأسه من صاحبة البتت ستنكسر كل أواني  املولود لبتت

 املطبخ . 

إذا عطس الطفل الصغير وسط جماعة من الناس وكان ذلك أثناء مناقشتهم في أمر ما فإنه              

 في معتقدهم ذلك األمر ال يصدق. 

ذ أمه القليل من امللح وتحومه على رأسه سبع مرات ثار العين تأخآإذا ظهرت على الطفل             

 وترميها على النار في اعتقادهم أنه يمسح أثر العين. 

 العياشة :   3.3

هو معتقد ينطبق على املرأة التي تنجب أوالدها ثم يموتون مباشرة بعد وضع حملها تتكرر               

ه حيا ، فطريقتها لطلب ئعلى عتش مولودها وبقا لها عدة مرات ، فتلجأ املرأة لطلب العياشة الحفاظ

اإلعانة في األكل بحيث ال تأكل من عندها زيادة على ذلك املبلغ مالي لتشتري به حلق من ذهب أو فضة 

لتضعه في أذن املولود بعد والدته العتقادهم أن الحلق يذهب النحس والعين أما النافس عند وضع 

مة لها وال يأخذون لها أي نوع من الهدايا أو النقود أو اللباس ... مولودها تذهب النساء لتحميد السال 

الخ ألنها طلبت العياشة وفي معتقدهم يقولون ال تأخذ لها أي ش يء ألنها طلبت العياشىة  وهذا يدل 

 على تحقيق األمومة ويرجع إلى العادات والتقاليد املتوارثة من عند الجدات . 
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 : زيارة األولياء الصالحين 4.3

 وإتباعلقد تأثر سكان مدينة الجزائر بشكل كبير ببركة األولياء الصالحين وتصديق كالمهم               

>> أن املواطنين يعلمون الناس األخالق ويفسرونها بقدر  ":حمدان بن عثمان خوجة"يقول  مساكنهم

حبون الطاعة املطلقة ، لى مكارم األخالق ومقابل ذلك يإاملستطاع كما يعلمونهم الصالة ويهدونهم 

إن هذا التأثير من  ،8ويعتقد السكان أن كل دعائهم مقبول عند هللا الذي يؤمنون بقداسته وجالله <<

طرف كل املستويات املثقفة منها واألمة الغنية والفقير زاد تعلقهم باألولياء الصالحين وبشعبيتهم 

سواء  ياء مصدر للشفاء يزرونهم طلًبا للشفاءاألول أضرحة أصبحتواالعتقاد الخرافي بقدسيتهم ، كما 

كانت عضوية أو عقلية >> وكذلك املشاكل االجتماعية كالزواج وحفظ العالقة الزوجية وغيرها على 

هذا األساس نجد في نظر الكثير من فئات املجتمع أن كل ضريح يختص في عالج مرض معين أو حل 

الزواوي يشفي الحمى والعقم كما يقوم  عليأن ضريح ومن األمثلة على ذلك نجد  ،ما اجتماعيإشكال 

ومن بين هؤالء األولياء والي داده ،  ،9خاصة منها حفظ العالقة الزوجية << اجتماعيةبحل مشاكل 

قبرين وسيدي بوقدور وغيرهم حيث أصبحت أضرحتهم مزارات لنيل البركة ، أمحمد بو  منصور سيدي 

في أغلب األحيان مكان منعزل قد يكون في قمم  يتحده الولين الذي أن املكا ، ونالحظوحل مشاكلهم 

تراب الفيتخذ بتتا مبنيا  ب >>الجبال أو في الغابات أو في املقابر أو وسط املساجد أو في األحياء الشعبية 

غالبا بأقمشة تكون بيضاء أو  خضراء  لها  دليل عندهم  الضريحأو الحجر ويدهن بطالء أبيض ويغطي 

وفي أثناء الزيارة كانت تقام طقوس معينة في هذه األضرحة هدف الزيارة  ،10<<واإلخالصعلى الحياة 

، عادة ما ترافق من املرض وطلب البركة منه  عالجلل لحاالصواالستنجاد بالولي لحل مشاكلهم العسيرة 

ت ذبح ترافق هذه الزيارا >>هذه الزيارات بالذبح وأخذ كل مستلزمات لتحض ي الغذاء وإطعام الزوار

، وكانت تقام 11<<الدواجن وتعرف بالنشرة ، أو ذبح حيوانات أخرى كالبقر أو الكباش أو املعز وغيرها 

طقوس في األضرحة وإتباع قوانين الولي الصالح ومن الطقوس التي تقام في األضرحة الطواف حول 

ء كان بئرا أو ماء منبع الضريح واستعمال البخور والشموع والغسل والشرب من املاء املوجود هناك سوا

 العتقاد الزائرين أن هذه املياه مباركة ولها قدرة خاصة في الشفاء .

 البخور :    5.3

هو مزيج من األعشاب ذو الرائحة طيبة وتستعمله البيوت الجزائرية في العديد من               

تعني حرق البخور لطرد الشياطين  املناسبات منها األعياد وحفالت الزواج والوالئم وعملية التبخر 

والقضاء على العين والحسد والطاقة السلبية في البيوت ، و كانوا يخزنون البخور طوال السنة حتى 

يوم عاشوراء الرتباطه ببعض معتقداتهم أنه عملية البخور تبرئ من العين والحسد وتصرف عنهم 

فوق النار لتحرق وأثناء االحتراق تردد" يا الكسل واملرض ، فيقومون بوضع البخور في مقالة وتوضع 

 بخور عاشورا املبارك يا بركة عاشورا املبارك أبرك السنين على املؤمنين يا ميعة مباركة ". 
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لطاملا البخور املرافق الدائم تواجده في كل املناسبات وإلزام املجتمع الجزائر بالحفاظ عليه               

        صل املتوارث على األسالف يستخدمونه كوسيلة لطرد الشياطين وتطهير ألنه الجزء من تراثهم املتأ

 تعطير زوايا البتت.و 

 :  الوعـــــــدة   6.3

هو موروث ثقافي متمثلة في عادة اجتماعية ال تزال حاضرة في املجتمع الجزائر كما يعرفه               

فال ديني يقوم به أبناء أو أحفاد أو ساللة ولي من الدكتور   " عبد القادر فيطس" >> هي عبارة عن احت

 ة الولي والتابعين لهفهي احتفال ديني يقوم به أشخاص من سالل ،أولياء تابعين لطريقته قصد التبرك

حيث تلتزم الفئة القائمة عليه من هؤالء بالدعوة للزيارة فيأتون  ،حيث يأتون للزيارة بلوازم التنظيم 

رية وينظمون قرب ضريحه هذا االحتفال فيذبحون الكثير من األغنام أو األبقار أو من كل املناطق الجزائ

 12اإلبل ويعدون الطعام "الكسكس" ويقدمونه للزوار<<.

وتعرف كذلك باسم الزردة والطعم والركب أو املعروف ويقوم الزوار باستنجاد من الولي               

طلب منه وكثيرا ما يلجأ إليها الناس عند الوقوع في املصائب الصالح باسمه ليحقق لهم ما أرادوا وما ي

 واملحن وفي الشدائد والحوادث: في اعتقادهم أن زيارة الولي الصالح والتوسل إليه سيحل مشاكلهم.

وهناك معتقدات شعبية بوصفها مسلمات متوارثة جيال بعد جيل ويرون العالم من حولهم              

ية سيطرت على تفكيرهم ومنغرسة في الالوعي ومتداولة بكثرة في حياتهم من خالل معتقدات شعب

 اليومية، نذكر أمثلة  على ذلك:  

ت جفن العين التسرى كان 
ّ
ت جفن العين اليمنى تدل في معتقدهم على املطر سينزل أما إذا رف

ّ
* إذا رف

 داللة على سماع خبر محزن وستذرف العين دموًعا.

يمن يهتز هذا يدل على آخرين بعيدون وفي نفس اللحظة يذكرونك بالخير وأما * إذا شعرت بحاجبك األ 

 إذا  اهتز حاجبك األيسر فإن آخرين يذكرونك بالسوء.

 * من يحك يده اليمنى فإن ذلك يدل على رزق آتي إليه.

 * إذا أحس بحكة في أنفه سوف يأكل اللحم وإذا عض لسانه وهو يتكلم سيأكل اللحم أيضا.

 وا حزمة الحذاء فوق األخرى هذا يدل على أن صاحب الحذاء ستسافر .* إذا رأ

 * إذا وجدت شعرة جفن العين على وجه شخص فيدل على زيارة ضيوف بتته.

* إذا كانت املرأة تطهي الخبز فوق الطاجين وانقسمت الخبزة في الوسط ذلك يدل على سماع خبر  وفاة 

ففي معتقدهم سيرحلون من مسكنهم ويسكنون باتجاه  أحد أقاربه وإذا سقطت الخبزة من الطاجين

 سقوط الخبزة )شرق، غرب، جنوب، شمال(.

 *  إذا أحس بحكة في شاربه فإنه سيزوره ضيف ويسلم عليه.
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* إذا أحس بحكة في خده األيمن في معتقدهم فال حسن ألنه ستسمع خبر سار أما إذا حك خده 

 األيسر فيدل على سماع خبر س يء.

درج الكالم وناديت باسم شخص غائب فيدل في معتقدهم على أنه يتكلم عنك في ظهر  * وأنت في

 غيبك.

 * إذا ساحت القهوة على األرض فذلك يدل على خبر صار وعلى خير قادم إليهم.

* إذا تدفق امللح في البتت ففي اعتقادهم أنه يصير شجار بين األبناء فإذا سارعت وسكبت فوقه املاء 

 ما كان يتوقعه.لن يحدث ش يء م

 * إذا بنت الحمامة بيتها فوق البتت ففي معتقدهم أن البتت سيخلو من أهله.

 *  إذا رأت الطفل الرضيع إحدى جواربه ونزع األخرى ففي معتقدهم أن أحد الوالدين يتوفى .

ا أسود أو غراب أو بومة تدل على أن يومهم سيكون س يء ويحدث معهم أمو 
ً
ر * إذا التقوا صباًحا قط

 س يء. 

ونحن نخوض في بحر املعتقدات الشعبية الجزائرية التي لتس لها حدود، قد يتردد في أذهاننا               

 وتحز في نفوسنا كيف تمكنت هذه املعتقدات من السيطرة على عقول الناس ؟

تعتبر هذه وهل هناك حقائق علمية ودينية تثبت استعمال املعتقدات وتداولها بين الناس ؟ وهل        

 الظاهرة خرافات أم حقيقة ؟

يرى علماء االجتماع أن انتشار املعتقدات وتداولها بين العامة هو تفكير خرافي، وهي حدوث               

بعض األشياء صدفة فقط، مما يجعل الناس يصدقونها ويؤمنون بها، ويمشون في مسار خاطئ لتس 

 أسباب منها:  مبني على أسس علمية أو دينية، ويعود لعدة

* انتشار الجهل واألمية وانغالق تفكيرهم والتي تسيطر عليه الخرافة وتصديق كل املعتقدات الشعبية 

 .تعطي دورا في الحياة للمخلوقات وأشياء غير موجودة في الواقع مثل :السحر والشعوذة ... الخ 

ع املعتقدات الشعبية بين عامة الناس * زيارة األولياء الصالحين كان من بين األسباب التي أدت الى ذيو  

ويعتبر مكان التقاء الزوار في األضرحة وتصديق كل ما يصدر من أفواه األولياء ومن تجارب الزوار 

اعتقادهم يشحن بالطاقات االيجابية وحل مشاكل الحياة العسيرة وعالج السحر وفك الرباط ...الخ  

مناسبا النتشار الخرافة بل لإلكثار من تفاصيلها العجيبة  >>زيارة قبور األولياء والصالحين تمثل مكانا

ذلك ألن تلك القبور تجذب الجمهور الغفير إليها ألسباب عديدة وتنتهز جماعة زوارها فرصة الزيارة 

لتكرار القصص التي نسجت حول أولئك األولياء فيما يتصل بشهرتهم وتقواهم ومدى تأثيرهم على 

 13يبة <<.الذين يؤمنون بقدرتهم العج

* ضعف اإليمان باهلل وعدم التمسك بالعقيدة هو السبب الرئتس ي في تفش ي ظاهرة الخرافات كالسحر  

والشعوذة ....الخ ألنها تعتبر الشرك باهلل وقد حرم هللا كل هذه الطقوس، وسبب انتشاره أن اإلنسان  
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تفسير فيلجأ إلى املنجمين إذ ما يقع في صدمة ويصاب بالذعر والخوف من املجهول الذي لتس لديه 

)الطالب( ليكشفوا لهم حجب الغيب وما يخبأه املستقبل لهم ، ويصدقون كل ما قيل لهم من دعايات 

 التي ال يقوم على صحتها دليل وال تتفق مع الحقائق العلمية والدينية .

يبية كالجن >> من تفسيرات تثير اإلعجاب والدهشة عند بعض العامة، إذ أن حكايات الكائنات الغ

 14واألرواح تزيد في ذيوع املعتقدات ألن آذان العامة تستسيغ مثل هذه القصص وتجلب انتباههم<<. 

واملالحظ أن املجتمع الجزائري يجد نفسه أنه هو اآلخر مقيدا بأغالل األفكار الخرافية               

موضوع  املعتقدات من طرف ومتعلق باملعتقدات الخرافية ويحاول الهروب منها من أي فتوى عن 

يسمحون للباحثين في املجال العلمي أن يناقشها، أو حتى فتح مجال للتوضيح أو شرح  رجال الدين وال

املعنى أو مدلول هذه املعتقدات رغم التقدم العلمي ووجود فقهاء وعلماء وباحثين، كما في مجال هذه 

رغم التقدم العلمي الهائل الذي حصل في القرن  يعتقدونه >> الظاهرة يحاربون شتى الوسائل لنفي   ما

الجبارة التي يبذلها املجتمع الجزائري عبر مؤسسات  األخيرة وفي جميع املجاالت تقريبا، ورغم الجهود

املجتمع املدني إلصالح هذه الحالة، من خالل املساجد واملدارس ووسائل اإلعالم...الخ، لتخريج أبناء 

الخرافي إلى نور التفكير العملي القائم على املنطق واالستدالل الصائب  املجتمع من ظلمات التفكير 

 15واألحكام الصحيحة وتحررهم من أغالل حكم معتقدات الخرافية <<  .

وفي هذا السياق وفي ظل األسباب املذكورة التي أدت بتفش ي املعتقدات الخرافية بين أفراد               

 ولهم وأخذ مساحة رهيبة باالنشغال بها وتصديق وتقديس طقوسها.املجتمع الجزائري الذي جمد عق

 . الخاتمـــــــــــــة :  4

وفي سياقنا في هذا البحث الذي يدور حول مظاهر املعتقد الشعبي في املجتمع الجزائري              

 نستنتج بعض النقاط وهي : 

في سلوكيات على أرض الواقع في  * املعتقدات هي خرافات سيطرت على عقول املجتمع وتجسيدها

 شكل ممارسات متنوعة لها معنى ومدلول.

* ذيوع املعتقدات وتنوع مواضيعها وممارساتها فرضت نفسها على أن تملك مكانة في املجتمع وتغرس 

 جذورها لتستوطن عقولهم . 

جتمع الجزائري *  عدم االستهانة بموضوع املعتقدات ووضعها في محمل الجّد ، بحيث أن كل فئات امل

 يؤمن بها فهذا مما جعلها تبقى مستمرة ولتس لها حدود . 

* بالرغم من وجود الضمير العلمي والديني والتطور في مجاالت العلم التكنولوجي فإن أفراد كل املجتمع 

 الجزائري متمسكين باعتقاداتهم الشعبية بقوة . 

اجعا بل ال زالت تتعمق لتحتل املكانة العقالنية * إن املعتقدات لها مجال واسع ولم تعرف ضعفا وال تر 

 والعملية ، وهو عامل فطري خلق مع اإلنسان ومع الظواهر االجتماعية والطبيعية قديما .
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إن موضوع املعتقدات الخرافية منتشرة بشكل مقلق بين أفراد املجتمع الجزائري ،مما يدعو              

اب انتشار هذه املعتقدات ومحاربتها ، وإيجاد الحلول املناسبة الباحثين ورجال الدين إلى دراسة أسب

وتطبيقها على األرض الواقع للتقليل من حدة هذه الظاهرة، فقد أدت إلى جهالة الناس وخروجهم عن 

 قانون الدين .
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 : ملخص

بـــد  فــي هــلو الورنــة ســشبري فــي شــعرية أســلوب رطــه حســـينر وســنترز نيمالــا ومــد  لاعليالــا فــي التم ــ  ل ــخص ام       

وبراعتـــه. لقـــد تنوعـــ  اللـــواهر األســـلوبية فـــي كتـــاب األيـــام مـــص رـــالل التنوعـــا فـــي األ ـــوات وال ـــور ا دراكيـــة وعمليـــات 

 التخيي  العمياء للكاتب، وكللك طريقة السرد امك فة وتم الت الزمص.

تابعــــة ســــيروري األحــــدا  دون هــــلو  لنــــا بشيــــات تركمــــ  فــــي مــــيالد ســــيري ذاتيــــة شــــاعرية، تجعــــ  مــــص متلق لــــا ينقــــاد م         

مل ،وحين العودي إلى لغة رطه حسـينر لنننـا نجـدها لغـة  ريـة ومتنوعـة يخاـعنا  ـاحيلا لفركيـب متفـرد ي ـي مـص راللـه 

 .عامه األعمى و راعاته ما العمى واملجتما

 األسلوب. ،اللغة ،الشعرية ،سيري ذاتية، طه حسين :ية لمات مفتاح

 

Abstract:  

In this paper we will look at Taha Hussein's poetry and highlight its value and 

effectiveness in representing the creative person and his prowess. Stylistic phenomena 

in the Book of Days varied through diversification of cognitive sounds and images and 

the blind imaginations of the writer, as well as the intense narrative method and 

representations of time. 

These are all structures governed by the birth of a poetic biography, which makes the 

recipients criticize to follow the course of events without boredom, and when returning 

to the language of "Taha Hussein", we find it a rich and diverse language subjected by 

its owner to a unique installation through which he broadcasts his blind world and his 

conflicts with blindness and society. 

Keywords: Taha Hussein; Biography; poetic; language; style. 
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  :مقدمة .1

مسارا تاريخيا لحياة هذا املبدع، صاغه بطريقة و مدونة توثيقية  "كتاب األيام لطه حسين"يعد       

 ،وكذلك عالقته بأسرته ومجتمعه وتلقيه للعلم في األزهر ،جمالية وأدبية يبين فيه تفاصيل حياته

 وكذلك اتصاله بالحضارة الغربية ومناهجها.

اكة هذا املتن النص ي بأسلوب متفرد جمالي يستثير املتلقي فيعيش معه برع الكاتب في صياغة وحي    

لقد استطاع "طه حسين" نقل مشاعره وأحاسيسه لنا بكل طالوة وحالوة من خالل و  ،تفاصيل أيامه

الخصائص األسلوبية التي يمكن استخراجها من املدونة، على غرار ظاهرة التكرار واإلطناب وغيرها من 

 الظواهر.

في قالب نثري ينثر الكاتب فيه آالمه ولحظات تأزمه نفسيا وكذلك  تجاء هذه الظواهر كل        

محاوال تقاسم تلك اللحظات مع لغته أوال ثم مع مجتمعه أو من قبل متقبليه ، لحظات استعادة نفسه

ة ، والسؤال املطروح هو كيف تجلت شعرية اللغة عند طه حسين؟ وماهي ظواهر شعرية اللغأو متلقيه

في كتاب األيام؟، ولإلجابة عن بحثنا في كتاب األيام عن مواطن شعرية اللغة، وكشفنا عن جمالية 

اللغة من خالل التكرار  واإلطناب وإستعماالته لحروف العطف وضمير الغائب، وفي مايلي تفصيل 

 للدراسة.

رار التي تعد من أهم اللبنات في أبرز السمات األسلوبية املتجلية في األيام، ظاهرة التك  :التكرار .2

وكذلك تحقيق شعريته، كما تشكل بنية من البنيات األساس في تشكل النص،  ،تشكل النص اإلبداعي

وفي ما يلي نتعرض للتكرار من جانب نظري نستطيع من خالله الولوج إلى تمثالته في تعريف 

، أي بمعنى اإلعادة مرة تلو 1"بعد مرةهو عبارة عن اإلتيان بش يء  مرة " :"الجرجاني" للتكرار بقوله

علم أن العرب إذا : "فيورد في قضية التكرار ما يلي" ابن جني في "الخصائص ماأاألخرى لغرض معين 

... أرادت املعنى مكنته واحتاطت له فمن ذلك التوكيد وهو على ضربين أحدهما تكرار األول بلفظه 

إلى القول بأهمية التكرار عند العرب في تأكيد املعنى وإيصال  ، وهذا يقودنا2"والثاني تكرير األول بمعناه

والتكرير داللة اللفظ على ". الرسالة املتوسلة من الكالم وأيضا مدى وقوع هذا التكرار من نفس املتلقي

علم أن املفيد من التكرير يأتي في الكالم أو "ثير "حديثه عن التكرار بقوله ويورد "ابن األ 3"املعنى مرددا

أكيدا له وتنشيدا من أمره، إنما يفعل ذلك للداللة على العناية بالش يء الذي كررت فيه كالمك، إما ت

مبالغة في مدحه أو ذمه، أو غير ذلك، وال يأتي إال في أحد طرفي الش يء املقصود بالذكر، والوسط عار 
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، وبهذا يكون التكرار أداة 4"هوغير املفيد منه ال يأتي في الكالم إال عيا وخطال من غير حاجة الي ...منه 

 .لتأكيد املعنى املقصود، أو العناية بقضية معينة

هو يذكر هذا : "ر الكاتب لعبارات بعينها أو كلمات أو جمل كقولهاتكر ( األيام)ومن أمثلة ذلك في كتاب    

أن  السياج كأنه رآه أمس، يذكر أن قصب هذا السياج كان أطول من قامته، فكان من العسير عليه

 يتخطاه إلى ما وراءه ويذكر أن قصب هذا السياج كان مقتربا كأنما

كان متالصقا  فلم يكن يستطيع أن ينسل في ثناياه، ويذكر أن قصب هذا السياج كان يمتد من     

وكان آخر الدنيا  شماله إلى حيث ال يعلم له نهاية، وكان يمتد عن يمينه إلى أخر الدنيا من هذه الناحية

في املقطع، فتعد حلقة  ، فيكرر الكاتب عبارة "ويذكر أن قصب هذا السياج"5"الناحية قريبامن هذه 

وصل بين تدافع الذكريات على قلم الكاتب، وعملت هذه العبارة على اتساق الصورة البصرية التي 

 .ييريد الكاتب إيصالها للمتلق

السجن الذي يرده عن العالم إلى ما  وتوحي لنا أيضا أن الكاتب ال يكاد يتنصل من ذكريات هذا     

وراء السياج، وللعبارة موقع حسن من النفس حيث ال يشعر القارئ بثقل في اللغة أو ركاكة ورتابة 

تجعله يمل متابعة األحداث والتفاصيل، وفي إمكاننا هنا استدعاء مفهوم الحرية والسجين والسجن 

ان هي أسرته أما السجن فهو السياج، وتهمة حيث يعتبر طه حسين سجين العاهة؛ أي العمى والسج

طه حسين أنه خلق أعمى أي العيش تحت رعاية أسرته وهو ما سبب له التأزم النفس ي والعقد 

 .االجتماعية واالنشطار الذاتي

ولم يكن يقدر أن هذا العرض ضئيل بحيث " :وفي موضع آخر يكرر الكاتب عبارات بعينها كقوله     

يثب من إحدى الحافتين فيبلغ األخرى، ولم يكن يقدر أن حياة الناس  ط أنيستطيع الشاب النشي

والحيوان والنبات تتصل من وراء هذه القناة، على نحو ما هي من دونها، ولم يكن يقدر أن الرجل 

، وفي املقطع السابق يكرر الكاتب عبارة 6"يستطيع أن يعبر هذه القناة ممتلئة دون أن يبلغ املاء إبطيه

فتعمل هذه العبارة على عدم ترك فجوات أو رتابة في تسلسل التصورات الذهنية التي  (،كن يقدرلم ي)

كان يبنيها الصبي الكفيف، وهي تحافظ على الجرس املوسيقي للمقطع وتستميل األذن وتحاول الولوج 

 .إلى عالم الالوعي من أجل إشراك املتلقي في العالم األعمى الذي نسجه الكاتب

من ذلك الوقت تقيدت حركاته بش يء  من الرزانة "في قوله: ( من ذلك الوقت) ترديده لعبارة كذلك    

ومن ذلك الوقت حرم على  واالشفاق والحياء ال حد له، ومن ذلك الوقت عرف لنفسه إرادة قوية،
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                           7"نفسه ألوانا من الطعام لم تبح له إال بعد أن جاوز الخامسة والعشرين

التي كانت غصة في قلب الصبي ملا ولدته تلك ( من ذلك الوقت)واملالحظ من هذا املقطع تكرار عبارة 

الحادثة في طبعه ونفسه، وذلك من خالل إحساسه بشفقة إخوانه،كما أن العبارة توحي بتوقف الزمن 

أهملته ولم تأخذه  للحظة هي لحظة ربما يلوم فيها الفتى نفسه ألنه خلق أعمى أو يلوم أسرته التي

 .والتأزم النفس ي          وهنا يزداد التوتر واإلحساس بالوحدة  ،للمستشفى

كما أن هذه العبارة في لغتها تعمل أيضا على تسلسل األحداث وإبانة الصورة امللموسة لدى املتلقي      

من قبل أهله على أنه  تصريحالبعد  ،التي كانت نقطة انطالق جديدة بمنهاج جديد يسير عليه في حياته

فإذا أنت تقرأ األيام فيشدك إليه الحرف واللفظ والبنية والتركيب كأن "عاجز ويثير الشفقة والضحك 

لم تكتب الذات عن نفسها،كأنها لم تصدر عن حقيقة واقعة فإذ أنت فيه بين حس وخيال بل بين 

ر يذهب بكل قارئ ليعيش ؛أي أن السيرة الذاتية لطه حسين هي سح8"ماض تولى وصائر لم يزل 

كذلك حسن تصويره أليامه التي كانت منفذا إلى عالم  مفاهيم الوجود والذات والحرية والعذاب

 .البصيرة

وتتبع مختلف أطوار "طه حسين" من خالل األيام ترى أن ضابطها األول إنما هو التحول السريع "

الخاصية األولى التي تطالعك بها  والتقلب املتجدد،فإذا رمت لذلك تفسيرا أيقنت أنه يثوي في

 .9"الصفحات املفتاح من سيرته الذاتية:هو الفصول 

فيوجد في أسلوبه إعادة "ن ظاهرة اإلعادة في أيام "طه حسين" منتشرة وفي جميع مؤلفاته، إ       

يا للصوت وإعادة للكلمة وإعادة للجملة وإعادة للمعنى، وقد وفق "طه حسين" في كل هذه اإلعادة مقو 

تزان ، وبهذا يكون الكاتب قد خلق نوعا من اإل10"في موسيقى اللغة، وزاد من جمال الجرس اللفظي

 املوسيقي ليجذب القارئ ويستميل إحساسه.

ومن املمكن الظن بأن الكاتب قد لجأ إلى هذه األلوان من اإلعادة حتى يتمكن من االحتفاظ في        

ي يمليها عليه مساعده أو يلقيها على جماهير املستمعين ملحاضراته بسلسلة األفكار أو األحداث الت"ذهنه 

وخطبه وأحاديثه، ولهذا نرى في أغلب األحيان أنه يأخذ في مثل تلك اإلعادة في أول الجمل التي يتابع 

أي أن شيئا من النسيان يتربص بالكاتب فيضطر إلى اإلعادة لتترسخ في ذاكرته ؛11"بعضها البعض

 يل واملحاضرات ليستطيع استذكارها مستقبال .األحداث والتفاص
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يجعل من إعادة الصوت "إن ظاهرة اإلعادة تمثل جزءا من موسيقى "طه حسين" اللغوية فهو      

والجملة وحدة موسيقية تعاد بين الحين واآلخر ويتخلل تلك الوحدة املوسيقية تنويع وتلوين يقوي من 

 .12"ر البيئة والحالة النفسيةجمال اللغة ويحسم املعنى ويزيد من تصوي

وكان الفتى يرى من حوله عشرات ومئات يشقون " :ومن أمثلة هذه الوحدة املوسيقية قول صاحبنا     

كما يشقى ويلقون مثلما يلقى وتقصر أي أيديهم عن أقصر ما كانوا يحبون، قد اطمأنوا إلى ذلك والفته 

أشياء تعوق عن طلب العلم وأن الفقر شرط  نفوسهم، واستيقنوا أن الثراء والسعة وخفض العيش

 .13"للجد والكد واالجتهاد والتحصيل

حياة مطردة متشابهة ال يجد فيها جديد " :وفي موضع آخر نلمس الجرس املوسيقي الرنان في قوله     

منذ يبدأ العام الدراس ي إلى أن ينقض ي: درس التوحيد بعد أن تصلي الفجر، ودرس الفقه بعد أن 

شمس، ودرس في النحو بعد أن يرتفع الضحى، وبعد أن يصيب الفتى ش يء من طعام غليظ، تشرق ال

ودرس في النحو أي بعد أن تصلي الظهر، ثم فراغ فارغ كثيف بعد ذلك يصيب فيه الفتى شيئا من 

 .14"طعام غليظ مرة أخرى 

سيقية متجانسة دون تطفو على املتن النص ي لتشكل وحدة مو ( األيام) ونماذج اإلعادة كثيرة في      

إحداث رتابة في األسلوب أو تعقيد لغوي وركاكة وتشكل إحدى سمات تشكل شخصية الكاتب 

 وإبداعاته.

ومنه يعد طه حسين متمرسا على اللغة العربية وأساليبها وعلمه بأسرارها البالغية التي مكنته من       

نة ومتنوعة، كذلك الجرس املوسيقى الذي حسن الصياغة والتفنن في إيراد املعاني في صيغ لغوية ملو 

وبهذا كان أسلوبه ، يطبع كتابه األيام  أنما هو دليل على التمرس واإلحاطة بمختلف العلوم العربية

 سهل موسيقي يزخر بالكثير من الظواهر اللغوية التي تصنع فرادته.

الكاتب إلدراج أو التركيز على رسالة يعد اإلطناب من الظواهر البالغية التي يستعين بها  . ا طناب:3

 عينة ألغراض مختلفة وفيما يلي نعرض لإلطناب مفهومه قصد معالجته في األيام 

أي ورود معنى واحد باللفظ الكثير ؛15"زيادة اللفظ على املعنى لفائدة: "يعرف اإلطناب على أنه      

لعام للتنبيه على فضل الخاص، وذكر ذكر الخاص بعد ا" لغرض معين، ويكون اإلطناب بأمور عدة منها

العام بعد الخاص إلفادة العموم مع العناية بشأن الخاص واإليضاح بعد االبهام لتقرير املعنى في ذهن 
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وبهذا يكون لإلطناب  ،16"السامع والتكرار لداع كتمكين املعنى من النفس وكالتحسر وكطول الفصل

فتارة يكون لتمكين املعنى في نفسية  ،ه للقراءأغراض عند الكاتب بحسب هدفه من الخطاب املوج

 وتارة لذكر الخاص بعد العام.، القارئ 

ويرد اإلطناب  لإليضاح  من "كما نورد أغراض اإلطناب من خالل األغراض التي يستعملها الكاتب      

أن ويعنى هذا  ،17"بعد إبهام لقصد ضاح يمثل التذاذ كامل للعلم به أو مكنة في النفس بعد طلبه

اإلطناب يكون بأمور كثيرة منها اإليضاح بعد اإلبهام أي إذا أردت أن تبهم ثم توضح فإنك أطنبت، 

رف من وجه ما تشوقت النفس للعلم به من باقي عوفائدته إما تمكين لذة العلم به ألن الش يء إذا 

وجوهه دفعة وجوهه وتأملت، فإذا حصل العلم على بقية الوجوه كانت لذته أشد من علمه من جميع 

حداث لذة إ؛أي  أن غرض اإلطناب  هو تمكين املعنى في نفس القارئ بعد كشف املجهول و 18واحدة

 الكشف عن املجهول.

 ومنه يأخذ اإلطناب صورا متعددة لقصد معين يعمل الكاتب على إبرازه في غرض معين. 

كان يوم الجمعة، وإذا الصبي يرى انقض ى هذا اليوم، و "مايلي: نجد ومن أمثلة ذلك في كتاب األيام       

نفسه في األزهر للصالة، وإذا هو يسمع الخطيب شيخا ضخم الصوت عالية، فخم الراءات والقافات، 

ال فرق بينه وبين خطيب املدينة، إال في هذه. فأما الخطبة فهي ما كان تعود أن يسمع في املدينة. وأما 

ة فهي هي، ليست أطول من صالة املدينة وال الحيث فهو هو، وأما النعت فهو هو، وأما الصال 

 ،الكاتب يطنب في وصف الصالة في األزهر ويقارن بينها وبين الصالة في املدينة أن فنالحظ  ،19"أقصر

قول ال فرق بين صالة األزهر وصالة املدينة، لكن بيكتفي يمكنه أن فيزيد اللفظ عن املعنى الذي كان 

لفاظ نظرا ملا كان يعتقد بأن املكان سيحمل الجديد وهو التعريف ألالكاتب يكثف لنا الوصف بزيادة ا

 بالخاص على طريق العام.

ولقد لزم الفتى غرفته تلك منذ دخل السفينة إلى أن خرج منها، "الكاتب وفي موضع أخر يطنب       

ال تستقر،  ولم يذهب إلى غرفة املائدة، وكيف يذهب إليها وهو ال يحسن الحركة في هذه السفينة التي

وال يعرف الجلوس إلى موائد الطعام، وال يحسن استعمال تلك األدوات التي يستعملها الناس حين 

يطعمون، وال يستطيع أن يأكل أمام املسافرين من األوروبيين بيديه كلتيهما أو إحداهما، كما كان يصنع 

طع أيضا يطنب الكاتب في وفي هذا املق، 20"في مصر فليس له بد إذن من أن يصيب طعامه في غرفته

لفاظ عن املعنى محاوال تمكين الحادثة من نفس املتلقي لنقل وصف رحلته في السفينة ويزيد األ

 أحاسيسه وهو يسافر عبر البحر.



 276 -263 ص: /01: العـــدد/ 06 املجلد
 م(                2022)ية جويل20 – جلة مقاماتم

2543-3857EISSN: 2253-0363 / ISSN:

 

269 

يتحدث الكاتب عن السفينة التي اختيرت ليسافر بها إلى الغرب ويرى فيها الصفات الرثة التي ال و      

ه لون من االقتصاد فيجمع لنا صفات السفينة في جمل كثيرة يحاول من ويعتبر  ،تؤهلها لالستخدام

فالكاتب ، لكي يشارك معه رجاله في السفينة الرديئة ،خاللها عرض الصورة الحسية للسفينة للمتلقي

تؤثر على الوصول بسرعة وترقص مع البحر  هنا يجيد الوصف ويذهب بمخيالنا إلى هذه السفينة التي

 وتعانق أمواجه .

كان يحدثه عن الشمس حين تمأل األرض نورا وعن الليل "اإلطناب  جدكذلك في املقطع التالي ن      

حين يمأل األرض ظلمة، وعن مصابيح السماء حين ترسل سهامها املضيئة إلى األرض وعن الجبال حين 

ل، وعن غير تتخذ من الجليد تبجانها الناصعة، وعن الشجر حين ينشر من حوله الظل والروح والجما

ذلك من مظاهر الجمال والروعة ومن مظاهر القبح والبشاعة فيمن كان يحيط به الناس وفيما يحيط 

وهنا أيضا يصف لنا الكاتب جمال الطبيعة وصفا مطنبا غرضة التأثير في املتلقي و  ،21"شياءبه األ 

على شكل جمل و  ،يراد الجمال الطبيعي وتفصيله في شكل تسلسليإالتغلغل في نفسه من خالل 

متراصة يحاول من خاللها شد املخاطب للنص، ولقد تحكم الكاتب في اللغة وزاد معانيه اللغة 

ذن والوجدان ليترك بصمته على كل قارئ لنص الشاعرية التي تشكل فضاء شعوري يزحف نحو األ 

 األيام.

وأسلوب طه حسين في  ليس من املمكن الزعم بأن لغة»لغة طه حسين وأسلوبه يتدرج في األيام       

األيام في مستوى واحد وإنما يجب االعتراف بأن لغة طه حسين في الجزء األول تختلف إلى حد كبير عن 

تلك اللغة التي نراها في الجزء الثاني، كما أن أسلوب الكاتب في الجزء األول يتميز بأمور من الصعب 

مكنه من اللغة وأساليبها فطور من أسلوبه ولغته ن الكاتب تدرج في تإ، 22"العثور عليها في الجزء الثاني

 لتكون أكثر فاعلية وتأثيرا.

إن ما نالحظه من خالل اإلطناب في أسلوب ولغة طه حسين هو القدرة في املواظبة على الجرس      

حسين  املوسيقي هو يكتب بنسق موسيقى متواصل ال يحس القارئ تقطعه وهذه قدرة يمتاز بها طه

عن بقية الكتاب نظرا ملا يملكه من قدرة في التحكم باللغة وحين تتبع األيام تجد جوا موسيقيا عاما 

ينثره الكاتب على صفحات النفس لينقل معاناته وعالقاته وكذلك محاولة وجودية أو استكشافية في 

 عالم اإلنسان.

وكتاب األيام يحمل اللفظ الشفاف ، ةإن هذه البنيات عملت على إخراج النص في صورته الجذاب     

املخيل الذي هو كفيل بأن يصهر الذات املتحدث عنها مع املحيط الواقعة في سياجه...ولقد كان ل"طه 
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حسين" أسلوب في القص والتصوير صاغه على نمط من اإلنشاء تبددت فيه حواجز الداللة فغدا داال 

 .23ومدلوال 

في  ب  يشكل إحدى السمات التي تتميز بها لغة وأسلوب طه حسينأن اإلطنا يمكننا القول ومنه       

األيام حيث تشكل لبنة اساسية في بناء النص السير الذاتي يعتمدها الكاتب لرصف الصور الذهنية 

والحسية لتمكينها من املتلقي كذلك إلبراز مواقف أثرت في نفسه وخلق جو موسيقى عام على مدى 

عمل املوزع اآللي لألنغام املوسيقية التي تنتشر على النص فتستميل القارئ  الكتابة، إن اإلطناب  يعمل

وتعطي للكتاب سمة الجمالية وبهذا يكون الكاتب قد برع في رصف اللغة بطريقة ال يملها القارئ وجعل 

فاعل القراءة رنانا يأسر املتلقي ويرحل معه في رحلة الوجود والبحث عن الذات وكذلك تشييد عامله 

خاص، فالقارئ لأليام يحس أنه شاهد األحداث عينيا ويشعر بألم الصبي كأنه أخوه وهذا راجع إلى ال

 براعة التسجيل والتصوير الفني والقصص ي.

لعل املتتبع للمتن النص ي األيام يلحظ ظاهرة البناء للمجهول التي تتجلى بوضوح في  . ضمير الغائب:4

صيغ املبني للمجهول على غيرها من الصيغ التي يمكن أن تقوم فقد أثر طه حسين "لغة طه حسين 

، ولقد تعددت تسمية الفعل املبني للمجهول عند أهل اللغة 24"مقامها من أفعال املطاوعة وغيرها

العربية فتتضح البالغة العربية في وجه من وجوه االختصار في استعمال الفعل املبني للمجهول بصيغه 

 .املقصودة

ن تغيير صيغة املبني للمعلوم إلى صيغة املبني للمجهول فيه داللة على تمكن املفعول عند أ"كما      

–العرب وتقدم حالة من أنفسهم، إذ أفردوه بأن صاغوا الفعل له صياغة مخالفة لصيغته وهو 

، فقد كانت عناية العرب بالفعل املبني للمجهول سبب وقوع 25"وهذا ضرب من تدرج اللغة -الفاعل

 ول بأنفسهم موقع كبيرا.املفع

البناء للمجهول ما يؤكد على ذاتية الكاتب في اختيار أساليبه ويؤكد ما  إن في اختيار طه حسين         

يراه عبد القاهر الجرجاني من أن اختيار نوع الوحدات ومواقعها ملوجب أما أن يكون مع عدم املوجب 

 لنسق فمحال.

الغائب كان خادما ألغراض املؤلف بصورة جيدة، فلو التزم إن استخدام "طه حسين" لضمير       

الكاتب بأسلوب املتكلم لكان لزاما عليه أن يعرض لصوره ومواقفه من زاوية الصبي وحده، وأن يلون 

هذه الصور واملواقف باللون الذي يتالءم مع التطور النفس ي والعقلي للطفل وهو في هذه الحالة، ال 

ن هذه املواقف موقف املعلق واملفسر، ولجوء الكاتب إلى ضمير الغائب يستطيع الكاتب أن يقف م
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يعفيه من كل القيود ويعطيه مزيدا من الحرية فيستطيع تصوير املوقف من خالل إحساس الصبي 

؛أي  أن إيثار الكاتب ضمير الغائب كان لغرض التملص من كل القيود 26ويعلق عليه من وجهة نظره

 وممارسة حرية الفكر.

من العوامل التي أتاحت له العجب النفس ي وليس هو من  كان ضمير الغائب في أسلوب طه حسين لقد

العوامل التي ساعدته على التبرئة من مظنة العجب والدعوى والتمجيد بالنفس وغير ذلك مما يوحي 

اله إليها ضمير املتكلم، ولقد كان ضمير الغائب من عوامل عجبه بذاته حين فصب بلجوئه إلى استعم

بين ذاته وبين مواقف حياته وأحداثها وقد كانت تخفيه وراء ضمير الغائب من أجل صب غضبه في 

 .27بعض الشخصيات

على أن صبينا لم يلبث أن أضاف إلى هذه األلوان نجد: "ومن أمثلة الضمير الغائب في األيام ما يلي      

وقد قرئ لصاحبنا من كل هذه كله " ضا، وقوله أي28"من العلم لونا جديدا، وهو علم السحر والطالسم

، نالحظ في 29"فحفظ منه الش يء الكثير ولكنه عني بشيئين عناية خاصة عني بالسحر وعني بالتصوف

املقطعين السابقين استعمال الكاتب كلمة صبينا التي تعطي الكاتب مسافة حرية للحديث والتصريح 

الغائب ليتحرك الكاتب بحرية بين الدالالت ملا يختلج نفسه، كما أن الكلمة جاءت بصيغة الضمير 

 ويعطيها بعدا موضوعيا في سرد تفاصيل حياته.

كان الصبي إذن يستقبل حانوت الحاج فيروز إذا خرج من ذلك املمر املسقوف وربما خطا مع "       

صاحبه خطوات فحيا الحاج فيروز والتمس عنده رسالة فوجدها أو لم يجدها، فانصرف مبتسما أو 

فأما نوم الصبي فقد قطعه هذان الصوتان، وأما أخوه فلم يسمعهما "، وقوله في موضع أخر 30"ابساع

هذه الليلة كما لم يسمعهما من قبل، ولبث الصبي في فراشه ضيقا بهذا السكون عاجزا عن الحركة، 

 31"مشفقا أن يوقظ أخاه

ل بين ذاته وتصورها للعالم يستعمل الكاتب في هذين املقطعين السابقين كلمة الصبي ليحو      

الخارجي فينقل لنا موقف الصبي بكل ذاتية ويعلق عليه بلغة موضوعية تعمل على خلق نوع من الخلق 

اللغوي الجمالي الذي يسرد بطريقة ذكية ال تكشف املوقف الصريح للكاتب إال من خالل التتبع 

 عمل على الشرح والتفسير.والربط بين الدالالت كما أن حضور الكاتب هنا هو حضور نص ي ي

مير الغائب دون الرؤية الحية للعالم الذي يعيش الراوي فيه، ويعوق املشاركة املباشرة ضيحول      

فيه، إنما يرتب تلك العالقة عبر وسيط، وال تبدو الوساطة في السرد الذاتي محل تقدير كبير ملا تسببه 
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من استخدام ضمير الغائب فيما أملى وتحدث  نمن إبعاد بين الذات وموضوعها، ولقد أكثر طه حسي

فضمير الغائب مناسب له، ومفصل لديه وصالح لالستعانة به من طرف مؤلف موسوعي تبحر في 

 .شعاب اآلداب

وعلى الرغم من بعض املواقف العاطفية في الكتاب، فإن طبيعة االنسياب فيه وسرده بضمير        

لحكم، وباستعمال ضمير الغائب بريء من مظنة العجب الغائب، قد حقق شيئا من التجرد في ا

ن استعمال الكاتب ، إ32والدعوى والتمجيد بالنفس وغير ذلك من الصفات التي يوحي بها ضمير الغائب

لضمير الغائب كان مسافة تحرر له لكي يبرز أراءه التهكمية والساخرة من بعض قامات العلم وبعض 

 املوروث الثقافي العربي.

استخدام ضمير الغائب في سيرته الذاتية جنبه التصريح والكشف لرؤية أشياء يتعذر عليه  إن      

مالحظتها، ومقاربة موضوعات وجدانية يصعب عليه استنباطها، ولهذا يستغرق كثيرا في وصف كل ما 

لى أن تسمعه أذنه أذا كان يرى العالم بعين اآلخر ويتواصل مع اآلخرين بلسان غير لسانه، وهذا دليل ع

"طه حسين" كان يتوارى وراء ضمير الغائب ألنه كان يعجر عن مقاربة الواقعات لكونه أعمى وهو ال يثق 

 بما ينقل بلسان اآلخر لذا كان يضع مسافة شك بين ملا يسمعه وما يستنبطه من املنقول.

تصحيحا يخلصها فمن أهم آثار ظرفه البصري في سيرته الذاتية، ما يتعلق بتصحيح مفهوم اللغة "     

من ذلك التصور الخاطئ الذي يراها صورا ورموزا تعسفية تقرأ بالعين فحسب نتيجة العتماده حاسة 

السمع، وهو األمر الذي أدى إلى لغة في سيرته الذاتية، فصيحة موسيقية، واقعية التصوير، ال يجد 

الضمير  – شأنقدم في ، ومما ت33«القارئ فيها يقرأ على ألسنة النماذج البشرية غضاضة وتكلف

ثر استعمال الضمير الغائب ملقاصد بعينها ويريد من خالله خلق آنستنتج، أن طه حسين  -الغائب

فضاء واسع يروج فيه ألفكاره دون رقيب، إنها محاولة لخلق عالم ذاتي للكاتب يصنع فيه مفاهيم 

لغائب ملحاولة خلخلة بعض الكينونة بذاته ومن استنباطه وتجاربه، ومنه استعمل طه حسين ضمير ا

 وخاصة تصورهم لألعمى. ةالتصورات املجتمعي

وهكذا كان الضمير الغائب كيان نص ي يرادف الكيان العيني الذي ينبذه الكاتب الوجودي كما كانت     

 له الحرية املطلقة في السخرية والتهكم والنقد ملا يروج من خطابات في املجتمع العربي.

بطريقة النصية لروابط ل ،يلفت نظرة استعمال طه حسين قارئ لأليامكذلك ال . حروف العطف:5

ما إفادة التفصيل في املسند إليه فيكون بالواو تقريب الفهم للقارئ الكريم نقول: "أنتباه، وللإل  الفتة

 كقولك جاء زيد وعمرو وخالد، واالختصار في هذا العطف يغني عن تكرير الفعل: جاء زيد جاء عمرو 
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؛أي أن الواو يعمل على 34"جاء خالد وللتفصيل في املسند اليه مقامه، ولالختصار في ذلك مقامه أيضا

وفي ما يلي نماذج  (األيام)فعال في التراكيب اللغوية، وهذا ما نالحظه في ر األ ااالختصار وعدم تكر 

سرة عسيرة، لم كانت حياة الطفل في باريس حلوة مرة ويفي املؤلف: " حرف العطف الواو لتوظيف 

يعرف فيها سعة وال دعة، ولكنه ذاق فيها من نعمة النفس وراحة القلب ورضا الضمير ما لم يعرفه 

حرف العطف الواو بطريقة  بالكاتاستعمال ، وفي هذا املقطع نالحظ 35"من قبل وما لم ينسه من قبل

فجوات داللية بين الصور  فتة للنظر وهذا الواو يعمل على الربط الداللي واللغوي بحيث ال يتركال 

 الذهنية التي يعرضها الكاتب.

صر من املهزوم، توهو لم يعد إلى مصر إال بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وامتاز املن: "كذلك قوله     

وظهرت أثار االنتصار عند الغالبين، وأثار الهزيمة عند املغلوبين، وثلث عروش كان الناس يقدرون لها 

     .36«ب كان الناس يقدرون لها سلطانا ال يزولالخلود، وذلت شعو 

  .   راتمة:6         

 وختام هذه الرحلة البحثية في موضوع شعرية اللغة في أدب السيرة الذاتية كلل بنتائج نوردها فما يلي:

يعد مصطلح الشعرية مبحثا في الدراسات األدبية له جذور تاريخية بداية من كتاب فن الشعر الذي   

املهاد األول لتبلور املفهوم في الدراسات الغربية ومجهودات "حازم القرطاجني" وغيره من النقاد  يعتبر 

 العرب.

يشكل نقل املصطلح أي الشعرية إلى التربة العربية أزمة جعلت األرضية املفاهمية غير مستقرة حيث 

 ورد املصطلح بترجمات مختلفة كنظرية الشعر واإلنشائية والبويطقا وغيرها.

يمكن االتفاق على حد مفهومي للشعرية باعتبارها نظرية تحكم الخطاب األدبي وتروم استنطاقه ألجل 

 تقعيد خصائص تحكم بنياته اللغوية وتجعله عمال جماليا أدبيا.

الجنس األدبي السيرة الذاتية يعتبر وعاء لغوي نص ي يسرد فيه الناص تفاصيل حياة املختلفة وكذلك 

 ال يلبسها الزيف واملغالطة.الحقائق بموضوعية 

للسيرة الذاتية أنواع مختلفة يركز كل نوع منها على جانب من حياة املؤلف قد يكون فكري أو اعترافي 

 ومن هذه األنواع االعترافات واليوميات وغيرها.

ة السيرة الذاتية جنس أدبي له ممارسات في القديم عند العرب والغرب تعبر هذه املمارسات السير ذاتي

 أولى لبنات تشكل الجنس ورواجه.

السيرة الذاتية لها خصائص تمتاز بها عن غيرها من األجناس األدبية لعل أهمها املوضوعية في نقل 

 التفاصيل اليومية والتجارب الذاتية بصدق دون مغالطة وحجب للحقائق.
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على خلق فضاء حيوي  اللغة في السيرة الذاتية تكون تقريرية واصفة متخيلة في بعض جوانبها، تعمل

 يتفاعل معه القارئ.

األيام سيرة ذاتية للكاتب "طه حسين" تطبعها املصداقية يحاول الكاتب فيها عرض الصراع مع العمى 

 وخلق عالم أعمى يعيد فيه ترتيب املفاهيم الوجودية.

 ه.تحمل هذه السيرة معاناة الكاتب في التأقلم مع املجتمع ووعيه بالسياقات التي تحيط ب

يشكل التكرار لبنة في تشكل سيرة األيام ملا يعمل على خلق سلسة من التصورات الذهنية التي يحاول 

 الكاتب من خاللها بث مشاعر املعاناة وإشراك القارئ في األحداث والوقائع اليومية.

يسرد يطنب "طه حسين" في األيام ألغراض قصدية بعينها ليحاول التماس مكانة في نفسية املتلقي، ف

 لنا األحداث بطريقة واصفة شاعرية في بعض األحيان.

يتيح ضمير الغائب الذي يستخدمه طه حسين مسافة حرية ليتهكم على بعض املقدسات ويتجاوز من 

 خالله بعض العوائق التي تحول دون حرية التعبير واالستهجان السياقي لبلده وهويته وقوميته.

ألغراض بالغية منها االختصار لتفادي امللل في القراءة ودفع يستغل "طه حسين" حروف العطف كثيرا 

 سيرورة الفعل القرائي بكل فاعلية.
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 قصة القصيرة جدا في ظل الفكر العومليال
The very short syory under global thought 

 

 أمينة حماني
Amina Hamani 

 تيزي وزو)الجزائر(-جامعة مولود معمري  -مخبر املمارسات اللغوية
minahamani17@gmail.com 

      

 2022-03-12 تاريخ القبول: 2022-01-30 تاريخ االستالم:

 

 ملخص:

إن القصة القصيرة جدا فن سردي يأخذ في الحضور اليوم، ويتصدر الكثير من املطبوعات، واملواقع االلكترونية،     

حاجة العصر الذي نعيشه، مع اإلحساس املتزايد ووسائط النشر الحديثة، ملا يمتاز به من تكثيف وإيجاز وإيحاء يلبي 

فه في حياته املليئة بالسرعة التي تحتاج  إلى فن  أدبي  سردي إلنسان اليوم بالوقت الذي يفلت من بين يديه  ومن خل

يتماش ى  ومتطلبات عالم السرعة، عالم العوملة، ويستجيب ملعطيات الرغبة لديه باإلشباع الفني في أقل وقت ممكن، 

هذا الفن.  وفي حيز كتابي صغير، حيث لعبت وسائط السوشل ميديا ومواقع التواصل اإلجتماعي دورا كبيرا في انتشار 

ولقد تبلور هذا الجنس الجديد في سورية وفلسطين ودول املغرب العربي .فما هو هذا الجنس األدبي الجديد؟ وما هي 

خصائصه الداللية والفنية؟ وكيف وجد هذا الجنس األدبي لنفسه مكانة في ظل الفكر العوملي؟ وهل هو وليد العوملة؟ 

 العوملة؟أم جنس اختاره مؤلفه  ليواكب متطلبات 

 الفكر. ،.العوملة ، القصة القصيرة جدا :يةكلمات مفتاح

Abstract : 

The very short story has emerged since the 1990s as a response to a set of social , 

political and cultural complex conditions that have disturbed the human being. These 

conditions make human instable in need to contemplation, add to that the factor of 

speed that requires reading very short texts and keeping away from everything that 

takes a large and long volume, as stories, novels, essays , studies and academic 

research …This new literary genre has first appeared in Syria and Palestine, Then in 

the maghreb countries , especially Tunisia ,Morocco and Algeria, So the main 

questions of this pape ris what is this new literary genre ?How di dit find itself in the 

era of global thought ? Is it the result of globalizatin ?Or is it a way chosen by the 

author to meet the requirements of globalization ?  

Keywords: very short story; globalization; thought. 
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  :مقدمة .1

 
 
       ن أ  ي   فنية الدبية  اتشارية ا   يع ا

 
أ  م  يع فعيخت اراصيع ا

 
تعد القصة القصيرة  ديدا

علييا الييخن   يي  علخصييع القصييرةأم فنةصع لةييع   لهاييلىةأ م بييد صع علييا الاع ريية عيي  صليية  ا  رييع  الرة رييةأ 

القييييعى علييييا  نيييي  ا للييييع القصييييرةأ  بييييخا لاةاييييىلع انلىيييية  يييي  الاقبرييييع  الدبريييية ماتاييييىة رة ال يييي  تعيييير  

أ لكبه ين ض اع  رع أ ميزريخ اعملعيع و ماليد،، أ  ليع صية صي ا 
 
تكثرف املعنى مارتزاله في  ص بصرة ددا

ا  نس اتشبو ا  ديد؟ م ع هي الاقبرع  الدبرة ال   تنعىه دنسع  خيدا     ةعه يةافي  عصيخ ؟ مصي  

 حقع صة ملرد  ظعصخ  العةملة؟ 

   : القصة القصيرة جدا .2
 
ظعصخ  ، يلك  تنعمزصعأ لذ صع   في السبةا  القصة القصرة  ددا

 له تقبرعته معبعصخ  ملشكعلر
 
  شارع

 
تهأ ملذا تنعمز ع  سألة الخيعش  في ص ا الد   إ بع  ىدو عاتررة  دنسع

اأنهع  موسوعة القصة القصيرة جدا في الجزائراراالت الدا ار  حةل املصطلح مش،لاهأ يخى صعح  

   ععصخ اع ارعزأ ال ي اااطعع في ظخت مدرز    يدخض  دسه في ععل  السخش ميانعمز    ""  

أ  ه  تخاىف ع  القصة القصرة  ''  ه   ص بصرة ددا يلاعز اعلاكثرفأ 1القصة علا ا خصةصرة''

مبعض القصص تحاةي علا )حدث مبعد  كع و مز ع و(أ ملكنهع ، تساىز  بهع كىلع م    قة عتهع 

 .2شصع  مالةع  ''عبصخ ال 

اخصيييد  و لةعييية  ييي  امللريييزا  مالسيييلع  ما خصيييع ص الدبرييية جميـــل حمـــداوي  فلييع عخ ليييع اليييدفاة  

 دييييينس  شبيييييو حيييييدي  يلايييييعز اقصيييييخ ا   ييييي أ ماليحيييييع  
 
مالاقبرييييية أ حرييييي  يقيييييةلص ''  القصييييية القصيييييرة  ديييييدا

 أ ماملقصييدية الخ زييية املكثييفأ ما، اقييع  الييدبردأ ممحييد  املقطييىأ عييالم  علييا الملزعيية القصصييرة املييةدز 

 عي  رعصيرة الاىليروأ ما،باضيع أ مالانخيي أ مااياعلعل اليبدس ا  لليي 
 
امل عشخ  منرة امل عشخ أ  ضال

القصييرة املةايية  اع  خفرييةأ مالاييةتخ املضييطخ أ متييأز  املةابييف ماتحييداثأ اعلحييع ة ل ييا اييلع  ا  يي ت 

اعلاصةيخ ال الغي ال ي يانعمز السخش امل عشخ ما،رتزال مالحلع أ فلع يالرز ص ا ا خطع  الدن  ا  ديد 

أ  اعخيف حلدامي دع  3ل ا  ع صة ارع و م نعزيأ مذلك حل  االنة اليحع  ما، زيعح ما خخ  ا  لع ي''

 في شك   نل  لك  امللرزا  ا خعصة اعلقصة القصرة  ددا.

القصصييييييرةأ  فلييييييع تعييييييدش   صييييييطل عتهع  بنييييييدص القصيييييية ا  ديييييييد أ مامل ييييييع خ  القصصييييييرةأ مالىةحيييييية

ديييةأ مالقصييية الك سييةلةأ مالقصييية الضةبريييةأ مالقصيية الة ضيييةأ م ييي  
ّ
مالّصيية   القصصيييرةأ مالقصيية املكث

اتبصةصيييةأ مريييةايخ بصصييييرة م   يييعصد بصصييييرة... م حسييي   صييييطلح صييية  صييييطلح القصييية القصييييرة  

 ت ييييه فعضيييية عيييي  املقصييييةش ادبيييية  ييييعشا  يخفييييز علييييا  ىلحيييير  لليييي ا الديييي  اتشبييييو ا  ديييييدص بصييييخ ا 
 
  يييي  دييييدا

مالملزعيية القصصييرةأ حريي  اايياطعع ''   يث يير  دسييه فييأاخز املصييطل ع  م فنةصييع ش،ليية الييع تضييلبه  بييه 
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أ ل ه املصطلح املعضة حقرقة ع  ص ا الد  ال ي  عزال يح يةاأ فيي ا ابيع     4   ش،،   برة م قدية...''

 يقف علا بد رهأ ميسرة دب ع ل ا دب   ى اتدبعس اتشارة اترخى.

كع  عدش  ي  الدا اير  يقيخ ايأ  القصية القصيرة  ديدا   يأ  فيي   خيكيع مال يخ أ ةي  ا اقىير ل يا ملذا 

 ادخحيرة تأاسييلع عليا دةا ي   يي  
 
ععملبيع العخبيوأ عي  يخيييد التةدلية ماملثعبديةأ  إ يه ينيي      قيخ  يضيع

 فييييييي ا خضيييييية مالبييييييعش   مالطخ يييييية ماتاييييييطة   ما خخا يييييية ما  كليييييية
 
ماملثييييييي    ة مةبييييييع السييييييخشي الزارييييييخأ  لييييييثال

 ما  كعية ال ع رة ماملقع ع  منرةصع.

 يخيقليييع  سيييخعة فنييينس  شبيييو ددييييد يال  
 
   ا ريييةا  املخحىييية ا  علرييية  يييمشيييقر القصييية القصيييرة  ديييدا

معصييخ ال تة يير مالسييخعةأ مبييد مدييد  لب ييع،  بقطييى الببريية  يي  ب يي  القييخا  اليي ي  تحةلييةا لقييخا   صيي ا 

 لىقصييية القصيييرة  ديييدا ايييد   تبليييخ البيييةع الييي ي ، يحايييعن  ييينه  الكثرييية  ييي  الةبييير
 
أ م يييى  لييي   فنييية علقيييع

 عييض  صيي  ا خصيييع ص صيي ا الدييي  مهييي العليييد الييد، ي مالى يييةي البييعتل  اعايييع  يي   صييي  العبعصييخ الدبرييية 

 مصة الاكثرف.

 اقد تيه عليا الةصيةل ل يا عليد 
 
أ  خت طيع

 
مبد اخز الاكثرف فأحد  ص  امللريزا  لىقصية القصيرة  ديدا

أبيييي  بييييد   لكيييي   يييي  املديييييخشا  م فنةصييييع بييييد   علييييا الةصييييةل مالاع رييييةأ مصبييييع ايييييخز  القييييع ل مالاييييأةرة اييييه ا

صيييييعة ة صييييي ا الدييييي  ا  دييييييد م  ى البعشيييييخم  ا  يييييدش   دسيييييل  فيييييي  سييييي بقى تصيييييع  السييييي عحة  ريييييه عليييييا 

 امل اد ر .

 فيي الشصيع أ مال  يعبأ ما،شي  عبأ ماملدع بيةأ ما  كع ريةأ 
 
ص ا متالثي  ايلع  القصية القصيرة  ديدا

ات عيييييييعلأ مالتةفرييييييز عليييييييا الةظيييييييع ف اتاعاييييييرة شم  الةظيييييييع ف الثع ةييييييييةأ مالب ييييييعل عليييييييا ا  لييييييي   متخافيييييي 

الدعىرييةأ مالاكثرييفأ مالاى رييزأ مالابكرييرأ مالتة رييزأ ماتاييطخ أ ما، زيييعحأ مالابييعىأ مال ييخخيةأ متبةيييى 

 م اييى ة م حعكييع أ متصيي رة ا   يي   فنيية  ييع يلكيي  تصيي رة  ا اقييع
 
 صييرا السييخش القصتييي  ت  ربييع

 
  متييدبرقع

...
 
 .5متخفرزا

 :القصة القصيرة جدا في العالم العربي 1.2

 فييييييي  شابييييييع العخبييييييو ا  ييييييدي أ اععا ع صييييييع دنسييييييع  شارييييييع حييييييديثع  ييييييى اداييييييية    
 
ظليييييخ  القصيييييية القصييييييرة  دييييييدا

ال سيييعربع   ييي  القيييخ  الع يييخي أ مذليييك فيييي  بطيييع  ال يييع ) اييية يع( م  بطيييع  امل يييخ  العخبيييو ) امل يييخ (  أ 

رييييييع  م يييييي  اتايييييي ع  ا  قرقريييييية م ا  ظليييييية  صيييييي ا الديييييي  القصتييييييي  ا  ديييييييد فييييييي ميببييييييع العخبييييييو ص متريييييية  ا  

السييييخيعةأ افخاصيييييع  الاييييي ع ةأ م ال يييييزم العال يييييو الخبميييي  ما،لكتةم يييييوأ ماملثعبدييييية  يييييى ال يييييخ أ متخدلييييية 

 صةى القصعصر  ال يخ رر أ مااياحرع  فاعايع    خيكيع الالترنريةأ ماملري  ل يا كي   يع صية ايخيى مردريفأ 

اى ع ه م اي عهه أ  يع بي  متدضر  الينعز ما،راصع  في علىر   الاداع مالتةا أ ت  الكال أ فلع عبد 

 مشل. 
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أ فـــاروو موا ـــ يم يي   صييي   ماش القصييية القصيييرة  ديييدا فييي اليييةي  العخبيييو أ  نيييد  ييي   ىسييطر ص   

أ وسعد منتسب حسن برطالأ م   امل خ    فخص شكري الطيارأ م   العخا ص جمانة طهم   اة يعص 

فخ الكعتيييي  الخما ييييو م ... م يييي  تيييية س  يييي وجميــــل حمــــداوي أ ومحمــــد عــــز الــــدين التــــازي أ ومحمــــد زفــــزا 

م  املصـــب  فهـــدم حســـن بـــن عطـــي البطـــرانأ م ييي  العخ رييية السيييعةشية  ييي فخ ابـــراهيم الـــدرغو يالقصتيييي  

أ    حر  الةعي ماملقصدية سهام العبودي
 
أ مي  ر  لبع    ص ا كىه    م،ش     القصة القصرة  ددا

 متخطر ييع
 
 نهييع ليي  تبليييخ لىسييعحة اتشارييية  أ كع يير م،ش   ىسيييطرنرة  يي  دليييةأ ل، 6  ييخما ا  يينس تح ركيييع

 مالبقدية فننس  شارع ل،  ى اداية ال سعربع     القخ  الع خي .

 في الجزائر:  2.2
ً
 القصة القصيرة جدا

 صع يييع فيييي السيييبةا  اتررييية أ متعيييدش  الانيييع   
 
 فيييي ا  زا يييخ تطييية ا

 
عخ ييير القصييية القصيييرة  ديييدا

م ييخز  اتنعصييع  عديييد  متبةعيير  شييكعللعأ مل   يي  الصييع   ييثال     تحييعمل محييى بييعى  عيير  فييي ترييع  

 لذا   يييأ  ل يييا املضيييلة أ فليييع ل  القصييية احيييد ذاتهيييع تعضييية عييي  الكعتييي  معصيييخ  ت يييه يحيييعمل  ييي 
ّ
  شبيييو ل،

رالللييع    يىييالس ةبعيييع مابعييه املعييع  ''أ م يي  الكاييع  ا  زا ييخير  اليي ي اخعييةا فييي القصيية القصييرة  دييدا 

 فييي عييّد   ةابييى  عبــد القــادر برغــو  يي فخ 
 
اليي ي فايي   نلةعيية  يي  البصييةى القصصييرة القصييرة  دييدا

فايي  العديييد اليي ي  7ســعيد بوطــاجينأ مفيي ا اتايياعذ مالقييعى مالبعبييد '' إيــال '' بلرييةأ م، اييرلع  ةبييى

 مالعديييد  يي  او لةعييع  القصصييرة م يي فخ  نهييع 
 
ال يي   '' جاللــة عبــد الجيــب'' يي  القصييص القصييرة  دييدا

  تبعملبعصع فبلةذن في م بابع ال حثرة ص  .

 صطلح ) العةملة( فعن  ععملرة الععشا  مالقر    خطاب العوملة وفن القصة القصيرة جدا: .3

أ م لعنى آرخ هي ظعصخ  ال الع  الععملو العبع  العع أ مهي مالثقع ع  لصع ح الععل  املاقد  
 
اباصعشيع

تع رة  خاصخ ع   دعصر  عد أ  ه  ت ل  ا خخمن ع  اتيخ او دمش ص ا،بىرلرة مالعبصخية 

 .8مالطع درةأ منرةصع

دييييييييع  فييييييييي املعييييييييعد  العخ ريييييييية    العةمليييييييية ةال'ييييييييو  زيييييييييدأ يقييييييييعل عةمليييييييية علييييييييا مز  بةل ييييييييةأ كىليييييييية '' 

'  سييييييي ة ل يييييييا العيييييييعل  ادييييييياو العييييييير أ  ي الكييييييية  ملييييييي س ل يييييييا العىييييييي  اكسيييييييخ العييييييير  مالعيييييييعل  دليييييييى ، العةملييييييية'

 ديييييييخش ليييييييه كيييييييع     مالبديييييييخأ مصييييييية   ييييييياد  ييييييي  العال يييييييةأ مهيييييييي تعلييييييير  ال يييييييي   متةايييييييرى شا ختيييييييه ل  يييييييل  

 .9الععل  كىه ميقعل عةل  ال ي    ي دعىه ععملرع

مليييييييييييةأ العنيييييييييييى دعييييييييييي  ال يييييييييييي   م نليييييييييييى الى ييييييييييية العخ رييييييييييية اعلقيييييييييييعصخ  بيييييييييييخ  لديييييييييييعز  ااييييييييييياعلعل العة 

الدخ سييييييييييرةأ العنيييييييييى دعيييييييييي  ال يييييييييي   علييييييييييا  سيييييييييياةى  Mondialisationععملريييييييييعأ مالعةمليييييييييية تخدلييييييييية لكىليييييييييية 

أ ال يييييييييي  ظلييييييييييخ  10ا، نىرزييييييييييية Globalisationعييييييييييعملوأ مالكىليييييييييية الدخ سييييييييييرة امليييييييييي كة   ل لييييييييييع هييييييييييي تخدليييييييييية 
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ل  يييييييل  الكييييييي أ  هييييييي  لذ   م، فيييييييي الة،ييييييييع  املاحيييييييد  ات خيكرييييييية العنيييييييى تعلييييييير  ال يييييييي   متةايييييييرى شا ختيييييييه 

أ  ةدليييييييع تةد هيييييييع ماحيييييييدا فيييييييي لييييييييع  حضيييييييع   ماحيييييييد أ ملييييييي لك 
 
 صيييييييطلح فعنييييييي  دعييييييي  العيييييييعل  ععمليييييييع ماحيييييييدا

 بد تسمى الكة رة  م الكةف ة.

 ددييييييييييد  لا ررييييييييية 
 
سيييييييييق  عليييييييييا تيييييييييع ي  او العيييييييييع  ال سيييييييييع رة شيييييييييخميع

س
ظليييييييييخ  العةملييييييييية مفأنهيييييييييع ت

ؤى او يييييييييييدش أ لنهيييييييييييع تخ يييييييييييى شيييييييييييعع   سيييييييييييع   الاقىريييييييييييديأ احرييييييييييي  يالخفيييييييييييز حيييييييييييةل دلىييييييييييية  ييييييييييي  القييييييييييير  ماليييييييييييخ 

 عييييييييييي  الاليييييييييييز  مال  ييييييييييي ر مالدخبييييييييييية 
 
تةحريييييييييييد القييييييييييير  مالاصييييييييييية ا  ماليييييييييييخؤى مال عييييييييييييع  ماتصيييييييييييدات ايييييييييييديال

متقيييييييعيى ات سيييييييع  الثقع ريييييييةأ ملكييييييي  العةمليييييييية فيييييييي شعةاصيييييييع صييييييي   ل ليييييييع تختييييييييزل العيييييييعل  ل يييييييا  دلييييييية  ماحييييييييد 

 اباصعشيع مادالععرع مةقع رع مح ى  شارع.

خت     هيييييييييع السرعصيييييييييي  اع،باصيييييييييعشي ما  ع  يييييييييع  ياكيييييييييع ال   يييييييييى  علعةملييييييييية  ببة ييييييييية  اكع ىييييييييية يييييييييي

ا  ةا يييييييي  ا،دالععريييييييية مالثقع ريييييييييةأ   ييييييييع تكبةلةدريييييييييع تعنيييييييي  اتشما  مالةاييييييييع   ال ييييييييي  تسيييييييياخد  تنيييييييييخاض 

علىريييييييييية تط رقريييييييييية مال يييييييييي  فسيييييييييياعر  بهييييييييييع ال سييييييييييع  فييييييييييي علىييييييييييه لفلييييييييييعل بييييييييييةا  متى ريييييييييية حعدعتييييييييييه فييييييييييي ليييييييييييع  

 صة.ظخم ه ا،دالععرة م خحىاه الاع يخرة ا خع

ديييييييع   العةملييييييية  أشرىييييييير  شيييييييكع،  شارييييييية ددييييييييد أ لييييييي   كييييييي   عخ ليييييييع  ييييييي  ب ييييييي  م يييييييعزال البقيييييييعش 

 مال ييييييي  ييييييييخى الكثرييييييية  ييييييي  البقيييييييعش  نهيييييييع دييييييينس 
 
ماملايييييييع عة  يخاىدييييييية  حةلليييييييعأ  ثييييييي  القصييييييية القصيييييييرة  ديييييييدا

شررييييييييي  ، ياييييييييية خ عليييييييييا املقة يييييييييع  الدبرييييييييية ال ييييييييي  يلكنهيييييييييع    تنعييييييييي   ييييييييي  الىييييييييية  الكايييييييييعبوأ دنسيييييييييع  شاريييييييييع. 

ش أ حريييييييييييي  اييييييييييييد  صيييييييييييي   العةمليييييييييييية ية ع ييييييييييييع يك  ييييييييييييح كيييييييييييي   ييييييييييييع فييييييييييييي يخيقييييييييييييهأ  عىبيييييييييييية  يييييييييييية  عييييييييييييعل ا  يييييييييييية 

ا   خا رييييييييييييعأ ما  ييييييييييييدمشأ ماللةيييييييييييييع  القة ريييييييييييية مالثقع رييييييييييييةأ مالكرع ييييييييييييع  السرعاييييييييييييرةأ م صيييييييييييي حر تقيييييييييييياح  

ا  ريييييييييييع  الرة رييييييييييية اكييييييييييي  تدعصيييييييييييرىلعأ  ثىليييييييييييع اباحلييييييييييير املةايييييييييييرق  مالسييييييييييي بلع ماتش أ ملييييييييييي  فعيييييييييييد اةايييييييييييى 

   الكعسح. حد    ف ىد ال ع  في مده الطة ع

 ما ييييييييييي ع فيييييييييييي الكاعاييييييييييية الخما رييييييييييية عليييييييييييا حسيييييييييييع   
 
مشيييييييييييلد  ادايييييييييييية اتلدرييييييييييية ا  دييييييييييييد  ازشصيييييييييييع ا

القصييييييييية القصيييييييييرة  مال يييييييييعخأ ممصييييييييي  ات يييييييييخ ل يييييييييا لييييييييييال  تحييييييييي يخا  عليييييييييا  سييييييييياةى العيييييييييعل   ييييييييي      ييييييييي  

القصيييييييية القصييييييييرة  فييييييييي يخيقييييييييه ل ييييييييا ا، قييييييييخاضأ لاحيييييييي  لبييييييييع العةمليييييييية  عييييييييد ذلييييييييك دنسييييييييع دديييييييييدا يالع يييييييييى 

أ اليييييي ي  صيييييي و  اييييييدامل فييييييي ديييييي  م اطى عتهييييييع مشييييييخمي
 
لع مفيييييي ا اييييييخعلهع مصيييييية  يييييي  القصيييييية القصييييييرة  دييييييدا

الدضيييييييييع ا  ا،دالععرييييييييية مالةايييييييييع   الاكبةلةدرييييييييية لقصيييييييييخ يةليييييييييهأ مفثع ييييييييية ش،لايييييييييهأ  لييييييييية ااييييييييي  العةملييييييييية 

امليييييييدل  الييييييي ي ااييييييياطععر  ييييييي  رالليييييييه تلخييييييييخ العدييييييييد  ييييييي   ايييييييع ىلع امل يييييييدخ أ صييييييي ا ا،اييييييي  امليييييييدل  الييييييي ي 
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لدليييييية ا  سعايييييية مالةاعريييييية مهييييييي  ليييييية ال يييييي ع  اليييييي ي يلريييييي  علييييييا كيييييي  مدييييييد لبدسييييييه  كع يييييية فييييييي حضيييييي  ا

  ع دديد مال  مفي  ابعمل يد  ممباه مل كع رعته مي عع  دس اه.

 ليييييييييييي   الخماييييييييييييية ال يييييييييييي  كع يييييييييييير م، تييييييييييييزال ا  يييييييييييينس املييييييييييييدل  فييييييييييييي عصييييييييييييخ العةمليييييييييييية مالديييييييييييي  اتفنييييييييييييية 

 ايييييييير  القييييييييخا أ ماتفنيييييييية لنييييييييخا ا لاألردلييييييييع م تخدللهييييييييع ل ييييييييا الى ييييييييع  الععمل
 
  ييييييييع تكيييييييية  حضيييييييية ا

 
ريييييييية ال يييييييي  نعل ييييييييع

الى ييييييييية ا، نىرزية.....مصييييييييية، ل يييييييييا صييييييييي ا ا  ييييييييينس ا  دييييييييييد الييييييييي ي رىيييييييييد لبدسيييييييييه  كع ييييييييية أ مبطيييييييييى  شيييييييييةايع 

 درد  لرقابص الخيعش   عد ابةا  ....

حعمليييييييييييير القصيييييييييييية القصييييييييييييرة  دييييييييييييّدا    تكيييييييييييية  اابيييييييييييية عصييييييييييييخصعأ رعّصيييييييييييية م   عييييييييييييعل  الرة رييييييييييييع  

 ليييييييييي  اعملالحبيييييييييع  العيييييييييعاخ أ مالىقطيييييييييع  السيييييييييخيعةأ م صيييييييييد املدع بيييييييييع  ماملةابيييييييييفأ لييييييييي لك تكّردييييييييير  يييييييييى 

 علييييييييييا ال صييييييييييع  
 
ليقييييييييييعع العصييييييييييخأ  خف يييييييييير ل يييييييييية الرتييييييييييزالأ علييييييييييا    ال سييييييييييع   دسييييييييييه ليييييييييي  فعييييييييييد بييييييييييعش ا

مليييييييييي  فعييييييييييد يلىييييييييييك التييييييييييةت القخا ييييييييييوأ فييييييييييي ظيييييييييي  الاطيييييييييية  الخبميييييييييي  مز يييييييييي   أ11لادعصيييييييييير  ا  رييييييييييع  الرة ريييييييييية 

العةملييييييييةأ ما  ثييييييييع  الييييييييبص ال يييييييي كوأ متزايييييييييد اتز ييييييييع  الععملريييييييية املاعييييييييدش أ م ريييييييي  ال سييييييييع  املععصييييييييخ ل ييييييييا 

  حعمليييييييية 
ّ
تنخييييييييي  فاعايييييييية  الييييييييّخش أ تيييييييياال    ييييييييى تحيييييييية،  العةملييييييييةأ ليييييييي لك كع يييييييير القصيييييييية القصييييييييرة  دييييييييدا

ظلة صيييييييع لييييييي  يكييييييي  ع ثيييييييعأ مل ليييييييع اد دييييييية  ييييييي  القصيييييييدية ماليييييييةعي   برييييييية ذا  ش،لييييييية احانعدريييييييةأ العنيييييييى

 علييييييييا 
 
  داةحييييييييع

 
عبييييييييد القييييييييعىأ علييييييييا الييييييييخن   يييييييي   ّ  فثرييييييييةا  يييييييي  البقييييييييعش يييييييييخم  فييييييييي صيييييييي ا الديييييييي    ييييييييخمعع

  امل ع خ  مالارهأ م الذ لضععت املةص ة.

السعيد تالرز فاعاع   :قراءة في املجموعة القصصية جاللة عبد الجيب لسعيد بوطاجين  1.3

 اعلادخش مافابعز املت  القصتي  لبةاصخ دلعلرة تنابخ املاىقو  بوطاجين
 
في بصصه القصرة  ددا

لسعيد ل '' جاللة عبد الجيب''الكف  لالثىلع متحسس  سع صعأ ماملاصدو لىلنلةعة القصصرة 

يخى   هع تقلصه لللة  املةاي  الععشي م قعالاه ليعصعأ ل س فقعى ا  فنز     ص ا بوطاجين 

'' ابتدأ هذه التجربة كسرد موجه للجمهور العريض بالنظر إلى ع  ال عب  الةاحدأ حر  يقةل ص الكر

أ مفأ  القعى يطلئ  القع ل 12طبيعة شبكة التواصل االجتماعي التي ال تحتمل النصوص الطويلة...''

رعل لىسخعة ميؤفد  ةاف ة  صةصه ملاطى ع  العةملة اتشارة مالعةملة الثقع رةأ مف ا  مح ال  ع  امل

 ما،راصع  مالسلةلة.

أ ال يي   صييد   الســعيد بوطــاجينهييي او لةعيية القصصييرة لىقييعى ا  زا ييخي  '' جاللــة عبــد الجيــب''

 2018حيييل   ن يييية ا  حييييدعت ما،ريييياالتأ ا  زا ييييخ
 
 ف ييييك   ييييدرال

 
  ةازيييييع

 
 أ مصيييي ا العبيييةا  فعاضيييية  صييييع

 صع يييع ليييدرةل للرييهأ مي
 
عيييد  صييي   خدييى ياضيييل  ادارىيييه العال ييية  اعاييرع لد ااييية اليييبص اتشبييوأ م داعحيييع
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 اايتةاترنرع فيي  '' جاللـة عبـد الجيـب''مالخ ز متكثرف املعنىأ فلع  ري  صي ا العبيةا  
 
 م ةبعيع

 
 ف ريةا

 
ا ليع

ماييي  ال يييالت  لييييع  شى ل يييا ايييخمز  اكاعايييية عخيضييية ح يييى فسييييل  عليييا القيييع ل تلررييييز  عييي  دلريييى العبعصييييخ 

 اترخى.

عي  مبيع ى  ؤمليةأ  انيد  ييلهك  عليا  '' جاللـة عبـد الجيـب'' لقد عضة القعى في  نلةعاه القصصيرة

ا  كع  مالسرعارر )  بع  ا  ك ( ال ي  ي ةا في ال الشأ م  يىةا ي تأشيية مادي،ه أ معي  ال يع  الي ي 

 بهيييي ا الةابييييى شم  النهييييةض اييييعلا ررة مفيييي لك   ييييح اتمحييييعع ال يييي  فع  ييييلع ال سييييع  
 
 م احييييرع

 
اقيييي  صييييع اع

 ا خع ي اطخيقة دديد .

او لةعييييية القصصيييييرة ت يييييل   لييييية ماةنايييييع  مع يييييخي  بصيييييةأ مكييييي  بصييييية ، يدييييية  الع يييييخ   ايييييطخأ م 

 اععا ع صع بصصع بصرة  دداأ مص ا لىاع رة ع  حعدع  البدس اأب  عدش    الكىلع .

مصيية عبييةا  اراييع   القيييعىص فييأص  العا ييع  الد،لريية ال ييي   '' جاللــة عبـــد الجيــب''م يي  رييالل عبييةا  

كبع   ضييع ر  اليبصأ متدكرييك شيدخاته مالةبيةت علييا  حلة،تيهأ مصبييع  قيف   ييع  تةديه القيع ل ل ييا اايا

ال يييي  تخ ييييز ل ييييا العبليييية مهييييي  نسيييية ة  '' الجاللــــة''عبييييةا  لييييه   ييييةز ش،لريييية م قسييييله ل ييييا ةالةيييية  دييييزا   م، 

 رة ز ل ا ال سع  الضعرف لي س ليه  يية عبليةأ '' عبد'' لىاعبر  مالخ ى    شأ  الشخصأ   ع الثع و 

أ  رة ييييز ل ييييا بطعيييية  يييي  الى ييييعس تخييييص نييييخص  ييييعأ ميحليييي  صيييي ا العبييييةا  '' الجيــــب''ا  ييييز  الثعليييي     ييييع

ش،،  علرقة حةل الاحة،  ال   عخ لع او الى ا  زا خي في الع يخية اتررية أ ماتنعصيه  حية لر رةالرية 

   لييى  اةح يية بى يير كيي  القيير أ مليي  تعييد تييؤ   اييةى اييعلقر  املعشييية ال يي  دعىيير  يي  ا  زا ييخي  اى
 
لدييع

 ةقع ريييييية ت يييييي  اط رعيييييية الاحيييييةل فييييييي النسييييييرل 
 
امليييييعلأ حريييييي   صييييي و ع ييييييدا   ر ييييييهأ مصييييي ا  ييييييع يحلييييي    عييييييعشا

الدالييييععي ماييييى  القيييير  فييييي او الييييى اليييي ي فييييّخس  قيييية،     ييييعبهة فقييييةل اليييي عضص صييييعحب  دربيييي أ   ييييع 

 يك يييف عييي  تحكييي   بييي ع  امليييعل ماتعليييعل فيييي  بيييع  
 
  يييعلعبةا  يحلييي   عيييدا ارعايييرع

 
ال ييييع  ارعايييرع

 ال ي  ص و ع دا   ر ه متب ع  ا  رة  املبادخة. 

م   ش،،  عبعمي  القصص املطخمحية فيي صي   او لةعية القصصيرة املابةعية اراع صيع القيعى  ي  

ريييالل تالع يييه متدنرييية  لى ييية متكثريييف اليييد،،  اأايييىة  ايييعرخ  الريييزأ مل ييية ع  رييية  اخدرييية صعش ييية فيييي 

 ةز  قصةش .بعل   ن  مدلع ي نرة  ألةت مذا    

عدش    العبيعمي   '' جاللة عبد الجيب''لىعبةا  الخ  سي   ىقد حلىر او لةعة القصصرة  ةلحع 

 منرةصع ...  '' العواء فريضة''م  '' ابن الحرام''الدخعرة لك  بصة بصرة  أ  بند علا ا ر  املثعل 

أ مهيييييي  ط ةعييييية 2017م  2016ل  دلريييييى بصيييييص صييييي   او لةعييييية القصصيييييرة فا ييييير  يييييع اييييير  عيييييع و 

أ مبيد حلىير عيد  بصيص لي  يخت،هيع الكعتي  حسي  تيع ي  فاعالهيعأ  قيد حلىير  ييةع 2018م ن ية   ايبة 

 ييييي  الاطييييية  الدنييييي  مالبضيييييةن الثقيييييعفي م فييييي ا دلعلرييييية  ييييي  حرييييي  اتايييييىة  متةظريييييف املديييييخشا  املدعلييييية 
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ر  تريييييخ م فأنهيييييع ل ييييية   سييييي ةفرة تالع ييييييى  يييييى درييييي  حيييييامدييييية اييييير  الدصييييي ا م العع رييييية  ييييي  اعلقخااييييية ماملز 

 مبخبهع    در  ال  ع . ععبهعالسةش   رديع م  ةابى الاةاص  الدالععي في الةلة اااة 

 ا د البص اتشبو تحديع  العةملةأ  ع تق  ل ا  :جاللة عبد الجيب و منصات التواصل االجتماعي  2.3

صدا   الاداعع  الاكبة صرةأ م ختحال    عةامله الة برة ل ا  ععل  ل الضة نة البصرةأ  ا ة  صعت 

''...تحولت هذه أ مص ا  ع صخح اه   دع داللة ع د ا  ر  في الصدحة الخا عة لى الت 13الخبلرة

ماعي، النصوص إلى فكرة كتاب باقتراح من القّراء الذين يتابعون كتاباتي عطى شبكة التواصل اإلجت

 ناللة ع د ا  ر  ب      تص  ل ا شكىلع ، 14كان ثمة تواصل مستمر وإلحاح عطى جمعها ونشرها...''

النهع و فلنلةعة بصصرة كع ر  ن ة ا    س ةفرة علا ا  سع  الشختي  لىكعت أ  لبع هي ملرد  

 عشخ ل ا ا  للة  عصخ العةملة م  خ  اأحدث الةاع   ماآللرع  ال     خزتهع العةملةأ مهي الاعخت امل

  بلرع في عةال  ل تةاحرة.

لقيد ظىىير  ال يو العةمليية اي لك اليبص اتشبييوأ  عاياةبداه   خييع  العييعل  ال تةاليي  عبيد ا  ىييةل       

في  كع نهع التةااطرة مالادععىرةأ ل ساعخض  عضع     ضع رنهع متقبرعتهيع ا  ديثيةأ  ليع فسيلو لىلاىقيو 

'' هـــو عب ييية امل عشيييخ  لىقيييعىأ  علقيييع ل حسييي  ايييعرد اةييييعدر  اعلادععييي   يييى البصيييةى املن ييية  أ ماملب

السلطة الوحيدة من حيث إننا نكتب له، مهما اختلف معنا واختلفنـا معـه، فـ ني أدفـع  اـذه املجموعـة 

القصصــية إلـــى النشـــر، وأّمــا القـــراءات والتـــأويالت فأعتبرهــا جـــزءا مـــن مســتويات االســـتقبال الســـردي، 

أ ميكييية   عبييد فيييي الةبييير . علقييع15مهمــا كانـــت طبيع اـــا''
 
 ل صبيييع يكييية   اىقييو مذما  لىقصييية الدصييرة  ديييدا

  دسهأ مص ا فعالد علا  ةعرة القصة القصرة  ددا م خاعة القعى

 عليييييا ااييييياعلعل عقىيييييهأ ماااحضيييييع   عخ ايييييه ا خىدريييييةأ  ييييي   دييييي  
 
حرييييي  ينيييييد القيييييع ل  دسيييييه  خنليييييع

فييي ابييع  الييبص... مياطىيي  تحقرييد صيي ا  لع ايية الاأمييي أ م ييك الخ ييةزأ  يي   الدخانييع أ م  ييع فة السييع ش 

ات ييييخ بييييخا ا   اعييييدش  م اأ ريييية لىييييبصأ  ييييى الاأ يييي  مالاييييداخأ  ييييال  نييييعل لىقييييخا   الاصييييةيخية فييييي القصيييية 

أ ت  املعيع و ، تعطي   نع ريةأ م، تقيد  اصية     عشيخ 
 
أ مصي ا  يع ملسيبع  فيي داللية ع يد 16القصرة  ددا

 ا  ر .

صيييي  ا،دالييييععي احاىيييير  كع يييية تدععىريييية محققيييير يلةحييييع   علقصيييية القصييييرة  دييييدا فييييي  ةابييييى الاةا

صبع عكس  فجاللة عبد الجيبالبقعش ماتشاع أ     رالل ا،حاكعب امل عشخ  ى صعح  البص املن ة أ 

البصييييةى ا،لكتةم ريييية ال ييييي  ا اقىيييير  ييييي  شييييكىلع الييييية اي ل ييييا شيييييك   قييييخم  اةاايييييطة تقبرييييع  ا  عاييييي ع  

و اطىيييي   يييي  القييييخا  ل ييييا شييييك  م ايييييأ  علقصيييية القصييييرة  دييييدا اآللرييييةأ ايييي  ا اقىيييير  يييي  ال ييييك  ا،لكتةم يييي

 مدد  لبدسلع  كع ة  لرز  في عصخ العةملة لالعش هع م اطى ع  ص ا العصخ.

 ل يييييييا ايصيييييييعل  ايييييييع     ييييييييّدخ  اع، اقيييييييعشا  الكع يكعتة يييييييية السييييييييعرخ أ 
 
تهيييييييدت القصييييييية القصيييييييرة  دييييييييدا

ع  العخبيييو املقلييية  ماملسييياى  ماملسييياعلخأ مالطع حييية  يضيييع اعلةابعرييية الد ا رييية املاأز يييةأ ل يييا ذليييك ال سييي
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ذليك  الكيع   او يي   الي ي فعي   فييي  ناليى يييع و اعلابعبضيع  مالصيخاعع  الط قريية مالاديعم  اللخ ييو 

 ا،دالععي.

فلييييع يناقييييد صيييي ا الديييي  القصتييييي  ا  ديييييد الببييييع  العييييعملو ا  ديييييدأ  رك ييييف اييييى رع  العةمليييية ال يييي  

ة الزا دة ال   حةلاه ل ا  ب   ي  ات بع أي يعع مي يتةى  ثي  دعىر ال سع   عط  شم   محأ تىك العةمل

السييىى ملكيي  اأاييعلر   خاىديية  يي   شيية  م سييعش مت عريية منرةصييع  يي  الصيية  ال يي  زرييخ  بهييع دالليية ع ييد 

ا  ريييي أ مالقييييع ل ا  قرقييييو  قيييي   يييي  فسيييياطرى  ييييك ال ييييدخا  ال يييي  محييييعلع السييييعرد اةيييييعدر  ايييير  كيييي  

الدع  ة لىسىطة م لاالع ع  املععشة ية رع فيي  نالععتبيعأ  حخت     حخت ص   او لةعة القصصرة

مفليييع بيييعل فيييي الصيييدحة الخا عييية لى الت...ل سييير اييييةى تنيييع   بيييد تانعمزصيييع تنيييع   ،حقيييةأ لنهيييع  نييييخش 

 قع  ييية اتكيييأ  عليييا تقبريييع  م ؤىأ لكنهييييع ل سييير رعتليييةأ لنهيييع ادايييية ت ييييو  عاضييية كيييّ   صة يييي  اييييدايع  ، 

 ل ا دلة  عربة... تبلهر  م، تخن  في الةصةل 

حلىييير صييي   او لةعييية القصصيييرة العدييييد  ييي  ات عيييعش العةملرييية تبةعييير اييير  ات عيييعش البدسيييرة  ال ييي  

تا ى يي  ل ييا بىيي  او الييى البييعاض متحيي  يييدصع علييا دييخح املييةايبر أ فييي بعليي  اييعرخ فسييى  اييه الضيية  

  يييدعا اليي عض  نهييع نريية علييا  محييعع او الييىأ  مفيي ا ال عييد ا،دالييععي اليي ي مصييف ي قريية او الييى ال يي

 ةدييةش أ مت بييع فييي ز يي  العةمليية ذلييك الييز   املك ييةت علييا كيي   ييي  أ  قصييص اييعرد اةيييعدر  دييع   

لاعييخي او الييى متد ييح ر عيييع  م  عتييه أ تنهييع  باقييع   يي  الةابييى الريية وأ شم      نسيييى ال عييد السرعصييي  

 مصة ال عد اتص  لدى ال عة  الضعردةأ ع رد ا  ر . 

القييخا   السييخيعة ما خعيديية  قييةل    اةيييعدر   اييس ل يية رعصيية   يير اكيي  املسيياةيع  م يي  رييالل 

 عىييييي ه  ايييييىطاه الدكخيييييية مبد اتيييييه 
 
الى ةيييييية املألة يييييةأ رىيييييد  ييييي  راللليييييع القيييييعى ل ييييية رعصييييية ايييييهأ  ع حيييييع

 ا  ييةادز امل  لريية مالصييخ رةأ ل يية عةملريية تالع يييى مكيي  الدلييع أ فلييع اييعصلر  ةابييى 
 
الى ةييةأ  انييعمزا

  شارع. الاةاص 
 
 ا،دالععي في   ى ال ض  ع  القصة القصرة  دداأ اععا ع صع دنسع

 خاتمة:   -4             

أ    القصييييية القصييييرة  دييييدا  ييييي  صييييع  املييييخاسأ فسييييياةد  الدبيييية الك ريييية  م ليييييع   
 
 ث يييير  ررييييةا

 الكاعايييية القصصييييرة أ مالييييالك   يييي  تقبرييييع  الاكثرييييف ما،رتييييزالأ متةظرييييف الملزعيييية القصصييييرة املبعايييي ة

اصيية صع ال النريية مالسييخشيةأ مدالليية ع ييد ا  ريي  كع يير احييد  نلةعيية بصصييرة ت سيي  اعلدبيية مامللييع   

أ  كع ير 
 
القصصرة مال لةض مال سعية في  دس الةبرأ مهي احد ملرد  عصخ العةملة شكال م ضيلة ع

 م،شتهييييع علييييا دييييد ا    سيييي ةفرة لااييييةن فييييي بعليييي  بصتييييي  محييييى يييييد  علييييا ا  ييييخاح السرعاييييرة مالثقع ريييية

 مالبدع  السىطةي في بعل  نع ض دلى ار  الخ ز  خ  م ر  ال خخية مالدكعصة  خا  عديد .

 علقصة القصرة  ددا ملرد  عصخصع مااص و في ظ  العةملية  ي    ضي  اتدبيعس اتشارية  فيي 

 املساق  أ ت  عصخ ع ي س  اعلسخعة مال  ىة ماليقعع امل سع ع م علاع ي ، فسلو اأي حعل  ي  اتحيةال
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اييييعلاقةبى فيييييي اتدبييييعس الطةيىييييية   يييي   مييييييع   طةليييية م بصيييييص اييييأدزا  مشماميييييي  شييييعخأ  عصيييييخ السيييييخعة 

ياطىيييي   ييييي    ييييةدز يالع يييييى ماتدرييييعل الد سيييي ةفرة ا  علريييية ال يييي  تعييييخت اييييعلبدة   يييي  كيييي   ييييع صيييية يةييييي  

 م  سىس  . 

 :ال اميش -5
 

 

 .13أ ى2017أ 1ا  زا خأا أ شا  اا  ال عيئأموسوعة القصة القصيرة جدا في الجزائر_ عالم  كةاةأ 

 _ املخدى  دسهأ الصدحة  دسلع.2 
أ   يخ شيخفة  طيع ى من أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا )املقاربة امليكروسردية(يببخص دلر  حلدامي ص  3

 
 
 .08أ ى 2011أ 1ات ةا  امل ع  رة مدد أ امل خ  ا

 _  حلييد دعاي  ا  سيير 4 
ً
، مصـطلحا

ً
، مجلـة اإلمــارات الثقافيـة ، القصـة القصـيرة جــدا

ً
أ 2013أ شفسييلضة 20أ عصومفهومــا

 .53ى 
  .9_8_ يببخص دلر  حلداميص املخدى السعادأ ى 5

 فــي رــوء املقاربــة امليكروســردية ) نحــو مشــروع نقــدي عربــي جديــد(،_ يببييخص دلريي  حلييداميأ 6 
ً
 القصــة القصــيرة جــدا

 .23أ حقة  الط ى  حدةظة لىلؤلفأ ى 2017أ 3ا

بييعى م عبييد دزا ييخي  ييي   ةالرييد تعفسييع ةذ درنيي  أ  ايياعذ ديييع  ي اع  ع عيية ا  ز خييية  بيي  ايييبة  بوطــاجين:ســـعيد _ 7 

أ املخفييييز ا  ييييع  ي ع ييييعس ل ييييزم رن ييييىةأ  ييييعل شييييلعش  املعدسييييارة دع عيييية ا  زا ييييخأ شفايييية ا  شملييييةص دع عيييية ا  زا ييييخأ 1982

دش    املؤلدع  ماو لةعع  القصصرةأ  عحيدث العضةيةص اتحعش الكاع  ا  زا خير أ عضة اتحعش الكاع  العخ ... له ع

أ داللة ع د ا  ر أ معدش    املؤلدع  البقدية مالسرلرع و.
 
 نداأ م ع  الخد  املررأ الىعبة عىرك  دلرعع

صيييي أ الخييييعضأ امللىكييية العخ رييية 1420أ 1شا  اىنسيييرة لىن يييخ مالاةزييييىأ ا العوملـــة،_ يببيييخص ايييىرلع  اييي  صيييع ح ا خخا يييي أ 8

  .7السعةشيةأ ى 

أ شا  ا  ع عييية لىن يييخ مالاةزييييىأ  صيييخأ شاأ العوملـــة دراســـة فـــي املفهـــوم والظـــاهرة واألبعـــاد_  ليييدمح  حليييد  بصييية أ 9 

 .11أ ى 2003

 .16أ ى 2001أ 2 أ  صخأ اأ  رةير لىن خأ القعصخ العوملة والطريق الثالث_ السرد يعار أ 10 

  .140أ ى2012أ 1أ ل دة خا رأ  عسأ امل خ أ انحو نظرية منفتحة للقّصة القصيرة جّدا_ يببخص حلرد   لدا وأ 11 

 _ السعرد اةيعدر أ 12 
ً
أ 1أ  ن ة ا  حدعتأ اريةم أ  ن ية ا  ا،رياالتأ اجاللة عبد الجيب، قصص قصيرة جدا

 .09أ ى 2018

أ  يخمحة  قد ة لبر  شلعش  شفاة ا  العىة  فيي اآلشا  مالى ية آفاو النص األدبي رمن العوملة _ يببخذ صدرة عىرةي13 

 .04_03أ ى 2015_2014العخ رةأ اشخات علي ععلرةأ دع عة  حلد ررضخ  سكخ أ ا  زا خأ 

 أ الصدحة الخا عة لى الت.جاللة عبد الجيب_ السعرد اةيعدر أ 14 

 _ املصد   دسهأ الصدحة  دسلع.15 

 عنــد ميمــون حــر _  ع ييد الةاحييد اانطيير أ رصييع ص  16 
ً
أ www. Alukah.netأ  ةبييى اتلةفييةأالقصــة القصــيرة جــدا

 .05شاأ ش أ ى 
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 : ملخص

يعد التعريف عماد القواميس اللغوية، إذ يتولى اإلفصاح عن معاني املفردات املنتظمة في قوائمها، وإماطة اللثام عن 

الذي قد يعتريها. ولهذا الركن من الصناعة القاموسية خصوصية دقيقة لكونه ينشد تقريب دالالتها، ورفع اللبس 

امللموس الواقعي تارة، كما يتولى رسم املوجودات املجردة تارة أخرى. لذلك نجد القاموس ي يتكبد مشاق الشرح والتفسير 

  .وسائل عديدة من أجل تحقيق هدفه املنشودنقال، أو ابتداعا بغية إيصال داللة أو دالالت الوحدة املعجمية، فيركب 

ومما ال شك فيه أن مسيرة تفسير األلفاظ شهدت طفرات على مر العصور، وبين قاموس وقاموس، يقف أهل الصناعة 

 مليا إليجاد الطريقة املثلى التي توصل الوصف والداللة إلى املتلقي بأيسر السبل.

تعريفات في القواميس اللغوية العربية العامة وأمام غياب نظرية قاموسية وأمام النقائص التي ٌسجلت على ال-غير أنه 

أرتأى ثلة من القاموسيين تكثيف جهودهم لتقديم ما يمكن  -واضحة قائمة على منهجية ذات ضوابط وشروط ثابتة

 رى.لتجاوز تلك الثغرات مبتكرين تارة ومستعينين بما توصلت إليه النظريات اللسانية الحديثة تارة أخ

 خصيصة التفرد –الوحدة املعجمية -النظرية املعجمية  -التعريف -القاموس :يةكلمات مفتاح

 

Abstract 

A definition is the mainstay of linguistic dictionaries; it discloses points out the meanings 

of the regular vocabulary in its lists, unveils its connotations, and removes the confusion 

that may surround it. This section of the dictionary industry lexicography has a precise 

privacy is very peculiar because it seeks to approximate the real tangible at one time and 

visualize the abstract meanings at another time. Therefore, we find the dictionary a 

lexicographer struggles to explain and interpret a word either by quoting an existing 

meaning or innovating a new one to convey the connotations of the lexical unit using 

many ways to achieve the desired goal. 

Undoubtedly, the process of interpreting words has witnessed leaps and bounds over the 

ages, and from a dictionary to another, lexicographers stand diligently strive 

thoughtfully to find the best way that conveys the description and connotation to the 

recipient in the easiest manner. 

mailto:houda360996@gmail.com
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 Due to the given mistakes made in the definitions in the general Arabic linguistic 

dictionaries and due to the absence of a clear dictionary theory which is based on a 

methodology with fixed controls and conditions, a group of lexicographers decided to 

intensify their efforts to provide what is possible to overcome these gaps, innovating at 

times and exploiting the findings of modern linguistic theories at other times. 
Keywords: the dictionary- the definition- lexical theory-lexical unit- uniqueness 

characteristic 

 

  :مقدمة .1

ال ينكر عاقل ما قدمه علماؤنا األجالء القدامى للصناعة القاموسية العربية، حيث أبلوا البالء الحسن 

في كشف دالالت األلفاظ، وتفننوا في أساليب تقريب املعنى إلى فهم املتلقي، فعّرفوا الوحدات املعجمية 

عتمدوا املكونات الداللية، كما ا باملرادف وباملثل وبالنظير وبالضد وباستعمال اللفظ األعجمي وباعتماد

وسائل مساعدة لتحقيق ذلك فاستعانوا بالشاهد واملثال وذكر املعلومات النحوية والصرفية، وبعض 

الرسوم التوضيحية، فضال عن توظيف املكافئ العامي...غير أن تعدد املسالك والتقنيات وغياب منهجية 

في التعريفات التي قدمتها القواميس اللغوية العامة،  موضوعية أدى إلى ظهور جملة من الهنات والنقائص

وال سيما التراثية منها. فعاب الدارسون على األوائل اعتمادهم التعريف ب وهو معروف والتعريف الدائري 

والتعريف باإلحالة وغياب الدقة والغموض وإغفال اإلشارة إلى املستويات اللغوية وغير ذلك من الثغرات 

التعريفات في القواميس اللغوية العامة. لذا كان لزاما أن يعقد املعجميون والقاموسيون التي سجلت على 

العزم على ابتكار آليات  تتميز بالعلمية واملوضوعية، فكانت خطواتهم واثقة من حمل الجديد الذي تكلل 

 ثة. بتقديم معايير تعريف قاموس ي دقيق بفضل االعتماد على مقومات النظرية املعجمية الحدي

 محاوالت على درب التجديداملبحث األول:  .2

 ياق.دمحاوالت الش 1.2

يجدر بنا في هذا املقام أن نستحضر مجموعة من األسماء التي وضعت بصمتها بوضوح، زاعمة إرساء 

منهج يقي التعريف القاموس ي من كل ما من شأنه أن يعيبه أو يضعف جدواه. فكانت البداية مع أحمد 

د أن العربي يج فارس الشدياق الذي قدم اجتهادات بدت فريدة أول األمر، غير أن املتتبع للتراث اللغوي 

لبعضها جذورا هناك. وتأتي "حكاية الصوت" على قائمة اجتهادات الشدياق، وهي "نظرية" مفادها أن 

أصل املعنى راجع إلى حكاية الصوت، وعلى هذا األساس بنى تعريفاته في قاموسه "سر الليال في القلب 

ت معظم اللغة مأخوذ من حكاية الصوت" واالبدال"، وقد صرح بهذا األمر في مقدمة ِسفره بقوله: "إني رأي

. ومعلوم أن "حكاية الصوت " لم تكن من ابتكار الشدياق، بل كانت حاضرة في التراث اللغوي العربي 

حين الحديث عن نشأه اللغة.  إال أن الشدياق أحياها ووظفها لبيان معاني األلفاظ بل عدها األساس، 

وفي ذلك يقول: " إن حكاية الصوت إنما تأتي من املضاعف  وال سيما في كشف داللة الثالثي املضاعف.

 وقّر، فإذا أرادوا الزيادة في املعنى ضاعفوا الحروف فقالوا َدْبَدَب و 
ّ

 و دّق وهّز و سف
ّ

نحو دّب ودف
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 إن هو في الحقيقة إ
َ

َحث
ْ
َر، فقولهم مثال: َهْزَهَز و َحث

َ
ْرق

َ
 وق

َ
َدَق و َهْزَهَز و َسْفَسف

ْ
 َو َدق

َ
َدف

ْ
ال َهزَّ َهزَّ َدف

. فلما بنوه هكذا احتاجوا إلى التسكين، وظهور هذا السر في املاض ي املضاعف أكثر منه في 
َّ

 َحث
َّ

وَحث

 . "املصادر

 .فكان هذا منهجه في الشرح والتعريف، إذ أرجع معنى الفعل إلى ما يحدثه القيام به في الواقع

:البعير يتعاهد موضع بُّ
َّ
ه على األرض، ويؤيده  ومن ذلك ما أورده في:"الط ه، وهو من حكاية صوت خّفِ ّفِ

ُ
خ

ْب أي وقع وُسمع له هذا الصوت. ومثاله من 
َ
َبة للصوت، وأهل مصر والشام يقولون: وقع ط

َ
ْبط

َّ
مجيء الط

ب عليه أي ضرب عليه باليد ضربا خفيفا، 
َ
ْبط

َ
ع السيف، ويقولون أيضا ط

ْ
ْب حكاية وق

َ
فصيح الكالم ق

ْمِبي فهو يوافق أيضا معنى وقع، فإن أصله صوت الضرب وهو في لغة اإلنكليز 
ُ
تب، وفي لغة الفرنسيين ط

ّبِ في أفعال كثيرة" . غير أن املالحظ أن هذا التعريف قد راكم 
َّ
بالش يء وقد لحظت العرب صوت الط

العامي، والفصيح، بل و وصل حد التعسف على األلفاظ األعجمية ليجعلها على مقاس نظريته. لكن 

ّلِ وحدة معجمية صوت تحدثه؟ وكيف لألدوات و الظروف وما في حكمها أن السؤا
ُ
ل املطروح هنا، أ ِلك

َعرَّف بناًء على حكاية الصوت؟
ُ
  ت

ومن االجتهادات التي قدمها الشدياق أيضا أن أصل املعنى يجب أن يكون حّسّيا، أما التجرد ففرع، وفي 

ية الحس ّي منها وفرعية املعنوي".  كما يرى أن أصل ذلك يقول:"إن جميع أئمة اللغة اتفقوا على أصل

املعنى عنده يجب أن يتصف بالبساطة والسهولة والقرب من األحوال الطبيعية، وال سيما في املدخل 

الذي يتوافر على أكثر من معنى، وهو القائل: "واعلم أنه متى ما اجتمع معنيان في فعل من األفعال الكثيرة 

نبغي تقديم األبسط منهما كما في سبح فإنه يدل على العوم والحفر فنقول إن الوقوع واالستعمال، ي

  ."...الحفر أول املعنيين ألنه أدنى إلى األحوال الطبيعية وألزم

ولقد لخص الدكتور حلمي خليل نظرية الشدياق في شرح املعنى فقال:" نعتبر أن الشرح األمثل للمعنى 

 :ه الشروط اآلتيةكما تصوره الشدياق هو ما تتوافر في

إحكام ضبط نطق الكلمة إما على مثال أو بالنص على حركاتها ألن عدم الضبط قد يؤدي إلى  -1

 .لبس في الداللة

  .ذكر الشائع املشهور من املعاني دون املهجور  -2

 .ذكر املعاني األصلية قبل املعاني املجازية  -3

 .عنىعدم استخدام كلمات لم يسبق شرحها في تعريف امل -4

 .عدم استخدام التعريف الدوري، أو التسلسلي مثل: باحة الدار ساحتها، وساحة الدار: باحتها -5

 .عدم تشتيت املعنى فيما يتصل بالثالثي ومزيده -6

 .االلتزام بذكر معنى املفرد أوال ثم الجمع بصورة مطردة -7

 .يتعدى بالحرفالتمييز بين داللة الفعل الذي يتعدى بنفسه والفعل الذي  -8
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 .التمييز بين األفعال والصفات -9

 . "التقليل من ذكر الشواهد إال مع الكلمات النادرة االستعمال -10

ورغم أن محاوالت الشدياق لم تبتعد كثيرا عن مباحث فقه اللغة، إال أن جرأة الرجل في كسر هالة 

ات إلعادة النظر في صياغة التعريفات القدسية على جهود القدامى، كانت الباعث على فتح باب االجتهاد

 وفق رؤية جديدة تروم تسهيل لغة الشرح وتحقيق البساطة والوضوح والسرعة في إدراك املعنى.

 سوعيينيمحاوالت ال 2.2

بطرس البستاني صاحب "محيط  يادةر سوعيين بيومن املحاوالت التي ال يمكن إخفاء سناها، صنائع ال

اه " قطر املحيط "، كما م، وقد أردفه بمختصر سمَّ 1866فرغ من طبع جزئه األول عام  املحيط " الذي

م، ثم ظهر 1889عام  "ألف سعيد خوري الشرتوني قاموسه "أقرب املوارد في فصيح العربية والشوارد

 ةم قاموس" معجم الطالب في املأنوس من متن اللغة العربية واالصطالحات العلمي1907وجود عام الإلى 

وف معل يسالذي أبدع فيه األب لو  "املنجد"ام الشويري، ليعقبه مباشرة قاموس هّم  " لجرجسالعصرية 

م 1935"" فاكهة البستان  هم ومختصر 1930املؤلف عام  "نبستاال"ن نغفل قاموس أم، دون 1908عام 

ن ألعبد هللا البستاني. لقد شكلت هذه القواميس نقلة نوعية فيما يتعلق بركن التعريف، وخصوصا 

املتأدبون، فكان لزاما على املؤلفين أن يأخذوا والناشئة  ،لى فئة معينة قوامها الطلبةإوها هُ أصحابها وّج 

علوا ن يجأاب، و نشو، واإلطبعين االعتبار اللغة الشارحة املناسبة، البعيدة عن الوحش ي والغامض والح

، وعدم لى املعنىإواإلبانة املبسطة، تماشيا مع ميل الشباب إلى السرعة في الوصول  غايتهم االختصار،

 .تحملهم الغوص في مجاهل اللغة العربية القديمة

اعتباطية، غير مؤسسة على ، و بناء على ما ذكر، فإن محاوالت تجديد أساليب التعريف ظلت محتشمة 

 معياري يسير عليه القاموسيون لتفادي تكرار عيوب السابقين.نمط 

 :محاوالت املجامع اللغوية 2.3

لتي ا ولم تقتصر محاوالت اإلصالح على املبادرات الفردية، بل وصلت إلى املؤسسات واملجامع اللغوية،

، وهو ما جسده نتجتهاأاجتهد املنتسبون إليها في تقديم بدائل عن التعريفات التراثية في القواميس التي 

تداولة، امل الحيةدة على األساليب تمغة شارحة بسيطة، معلد مؤلفوه بتبني "املعجم الوسيط" الذي تعهّ 

ق بعضه، وظل جزء منه يدور في فلك التعريفات التراثية التي أوقعت القاموس في سلسلة د تحّق لكنه تعهُّ 

 لها. خر آانتقادات ال 

 :ينقمحاوالت املستشر  2.4

 ستشرقون مه املوال يفوتني في هذا املقام أن أشير إلى ما قّد 
ّ
ظرة حين في ذلك بالنمن أعمال جليلة مسل

 لغربيةالعلمية ا من بيئتهم، ومستفيدين العميق والتتبع الدقيق لتراثنا اللغوي نقيب العلمية الثاقبة، والت

مين وحسبي هنا ذكر  مجال الصناعة القاموسية. فيدت به اج وما
َ
بارزين ممن كان لهم األثر الجلي  َعل
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) ت دوزير خص على مستوى التعريف، ولست أعني هنا غير الهولندي رينهااملائز في القاموس العربي، وباأل 

صاحب أول تجربة  م( 1949)تصاحب "تكملة املعاجم العربية" واألملاني أوغست فيشير  (م1883ت 

م رؤيته للتعريف القاموس ي "دوزي" فقد قّد  ق ستشر ة لصناعة معجم تاريخي للغة العربية. أما امليعمل

إلى جانب اهتمامه،  -يأخذ على عاتقه  اني بذلك قاموسأعتحدث عن معجم عربي أنني إذ إحين قال: " و 

 مهمة تجعلنا نعلم –بكل ما لديه من طاقة، باملعنى الدقيق الذي كانت تعنيه كل كلمة لدى نشأتها 

 وفي فارس، وفي سورية، كل كلمة في الجزيرة العربية، هاتهيم التي تلقاملفا بصورة محكمة واضحة مختلف

وأخيرا نناشد هذا القاموس أن يكشف لنا عن كل املعاني التي عبرت عنها الكلمات في  لخ.إ...وفي إفريقيا

 ىمنها هذه اإلمبراطورية العربية املترامية األطراف، التي امتدت من الهند حت جميع األقطار التي تألفت

حدود فرنسا. وإنني أتحدث عن هذا املعجم املنشود الذي أنتظر منه أن يستند على الدوام إلى نصوص 

املؤلفين، فيخط لنا، إذا صح التعبير، تاريخ كل كلمة، وقصة كل جملة. هذا املعجم املفقود الذي يميز 

لمة ي كانت تعرب عنها الكبوضوح وجالء املعاني الخاصة لكل كلمة في قطر معين من األقطار العربية الت

في قطر معين آخر، القاموس الذي يجب أن يميز معنى كل كلمة لدى الشعراء، من معناها الخاص لدى 

كتاب النثر. وختاما إنني أحلم بالقاموس املنطوي على كل التعابير العلمية والفنية املشروحة شرحا 

 .1منهجيا"

لقد راكم "دوزي" سنوات تجربة متفحصا التراث العربي، ليخرج في األخير بمجموعة من التصورات 

 للتعريف القاموس ي املنشود أهمها: 

 رصد التطور التاريخي للدالالت، وتتبع تاريخ االنتقال الداللي للفظة الواحدة.-

لوضع أيضا، وال سيما فيما كسر قْيَدْي الزمان واملكان ليس في ركن الجمع فحسب، بل في ركن ا-

 يتعلق بالتعريف.

 ضرورة مراعاة ما كان يعنيه اللفظ الواحد في البلد الواحد في أزمنة مختلفة.-

 رصد ما كان يعنيه اللفظ الواحد في البلدان التي وصل إليها اللسان العربي.-

ة معانيها كلها، في وعلى هذا األساس فإن الكشف عن معنى الوحدات املعجمية،، لن يتم إال بمعرف 

األقطار العربية جميعها، وفي مختلف األزمنة حّد اإلمكان. وهو بهذا االجتهاد قد مّهد لظهور ما عرف 

 الحقا ب"املعجم التاريخي". 

  ،أما أوغست فيشير
ّ
مه للجنة املعجم اللغوي التاريخي في الجلسة الثالثة فقد قدم رؤيته في ملحق سل

 وأبرز ما تضمنه: 1935نية للمعجم في مارس عام والثالثين من الدورة الثا

 الحرص على إثبات الجانب التاريخي للمداخل واملشتقات في ركن التعريف.  -

 الحرص على إثبات الجانب الجغرافي.-

 من حيث الندرة.و الحرص على بيان الجانب االستعمالي من حيث االستعمال -
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 واضحة ومحددة.التركيز على الشواهد وطريقة عرضها بآلية -

 بيان الوجه الحقيقي واملجازي للوحدات املعجمية.-

 ن من ترجيح إحداها.و إثبات الروايات املختلفة إذا لم يتمكن املعجمي-

 إضافة ترجمة فرنسية وإنكليزية ملحقة بالشرح العربي للوحدة املعجمية.-

 معالجة الحروف الدالة على معنى بتوسيع أكثر من املعجمات األخرى.-

على املجرد والحقيقي  يّ ترتيب املعاني على وفق أساس منطقي فيقدم العام على الخاص والحس ّ -

 املجازي.

 ات املعجمية من ترادف وتضاد.العالق ةمراعا-

 .2تعريف كل نبات وحيوان وجماد تعريفا كامال مشفوعا بذكر الفصيلة واالسم العلمي له"-

لرجل قام بجهد طريف لم ُيسبق إليه في القاموسية العربية، أمام هذه اإلشارات، آن لنا أن نعترف أن ا

ومعه فقط بدأت تتضح اآللية املمنهجة لصياغة تعريفات الوحدات املعجمية، صياغة تنماز بالدقة 

والشمولية واإلحاطة، وهي إشارات فتحت شهية الباحثين والقاموسيين إلى املزيد من االجتهاد والتنافس 

وس ي مما كان يتخبط فيه من العشوائية والضبابية، وهو ما تحقق، نظريا على إلخراج التعريف القام

 األقل، مع باحثين وضعوا نظرية معجمية تكون منطلقا لتأسيس نظرية قاموسية.

 

 

 

 

 

 

 أثر النظرية املعجمية في التعريف القاموس ياملبحث الثاني: 

 الوحدة املعجمية بين املعجم والقاموس-1

األثر الواضح في إخراج القاموسية من دائرة  -خالل القرن العشرين–كان لتطور البحث اللساني 

الصناعة العملية، وإلحاقها بالنظرية العلمية اللسانية ذات املبادئ والقواعد والنتائج املحددة، وهو ما 

عا لشروط انعكس على القاموس، وباألخص على ركن التعريف فجعل النص القاموس ي الشارح خاض

تؤهله للقيام بالوظيفة املوكلة إليه على أتم وجه، وهي شروط تستمد أسسها مما بات يعرف بالنظرية 

 املعجمية.

وإذا سلمنا بأن القاموس اللغوي العام ما هو إال جزء من املعجم، وبأن لبنات املعجم مفردات ذات 

ية، فإن ما تدرسه النظرية سمات وخصائص معينة، وبأن تلك املفردات ستصير مداخل القاموس
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املعجمية، يكون جزءا من موضوع درس النظرية القاموسية. وبعبارة أوضح، فإن املباحث واملوضوعات 

والقضايا التي تدرسها النظرية املعجمية، يجب أن نجد لها صدى في النظرية القاموسية، كما يستلزم 

ون إال وصفا للوحدة املعجمية ذلك "الكيان أن نجد لها حضورا في النص القاموس ي الشارح الذي لن يك

 .3املعقد املجرد املتفرد"

 خصيصة التفرد وعالقتها بالتعريف القاموس ي-2

سواء أكانت عنصرا من املعجم، –إن مبعث هذا التفرد هو تلك الخصائص التي تميز الوحدة املعجمية 

 وهي أربعة:  -أم كانت عنصرا من القاموس

إذا كانت بسيطة، أي –: إذ ال بد لكل وحدة معجمية (la forme phonologique)" التأليف الصوتي: -1

من تأليف صوتي تستقل به عن غيرها من الوحدات، إال في حالة االشتراك اللفظي  -مفردة

(homonymie). 

ات عدا جل املفرد (: إذ ال بد لكل مفردة في العربية مثال(structure morphologique)البنية الصرفية  -2

 la forme) املنتمية إلى مقولة األداة( من بنية صرفية ذات تكّون صرفمي وصيغة صرفية تنقاس عليها

morphologique).وتنتمي إليها انتماء جدوليا 

 : أي الداللة في معناها اللغوي العام.(la signification lexicale)املغزى املعجمي  -3

إذ ال بد لكل مفردة من أن تنتمي إلى إحدى املقوالت  :(l’appartenance catégorielle)االنتماءاملقولي -4

 4، وإما ظرفا، وإما أداة",املعجمية فتكون إما اسما وإما فعال، وإما وصفا

ومن هذا املنطلق يكون تقديم التعريف القاموس ي ملعلومات تتعلق بهذه املكونات ضرورة حتمية، كما 

وعلى هذا األساس يمكن تقسيم املعلومات التي ينبغي أن  قد يقدم معلومات إضافية ليست إلزامية،

 يتوافر عليها التعريف إلى معلومات شكلية، وأخرى داللية يلخصها الجدول التالي:

 مكونات مساعدة مكونات ضرورية

 التأريخ عناصر داللية عناصر شكلية

 املعنى / التفسير الكتابة الصوتية
 اإلحالة إلى مداخل أخرى متعالقة مع

 املدخل

االنتماء املقولي 

 املعجمي

السياقات العامة التي يرد فيها 

 املدخل
 إدراج مداخل فرعية تحت املدخل

 االستعماالت املجازية للمدخل التأصيل

 الشواهد واألمثلة مقولة العدد
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 مقولة الجنس
السمة الدالة على عالقة 

 التضمن
5  

 عينات من نماذج رائدة-2

السالفة الذكر جلّية الظهور بهذا الشكل املكتمل داخل بنية التعريف القاموس ي الغربي، إن املكونات 

" إذ يحتوي النص التعريفي فيهما على الكثير من الدقة، Oxford"و"  Petit Robertوالسيما في القاموسين "

يق ما هو إال تطب واستحضار املعلومات الشكلية والداللية، مما يجعلنا نوقن أن األساس الذي قاما عليه

للنظرية القاموسية التي هي امتداد للنظرية املعجمية.وقد وقع اختياري عليهما ألن األول قاموس فرنس ي 

"  Alain Reyانبثق عن جهد فريق متخصص، تحت قيادة هرمين معجميين شامخين أال وهما "أالن راي 

م(، ثم  1967طبعته األولى عام )"، وقد نشرفي  Josette Rey Deboveو زوجته "جوزيت راي ديبوف 

 توالت الطبعات املنقحة املستجيبة ملا اْسُتْحِدث من وحدات معجمية داخل املعجم الفرنس ي. 

 Albertأما القاموس الثاني فإنجليزي، وضع لبناته األولى اللغوي اإلنجليزي البارع "ألبرت سيدني هورنبي 

Sidney Hornby ِشر أول مرة في بريطانيا
ُ
(، وصار 1948من طرف مطبعة جامعة أكسفورد )عام "، ون

 يتجدد باستمرار بإشراف عدد من القاموسيين واللسانيين.

الستجالء آلية تعريفهما، وموازنتها بنظيريهما من اللغة العربية  "sugarو"  "sucreوفيما يلي تحليل ملدخلي" 

"سكر"، من خالل قاموس ي "املعجم الوسيط "و "املعجم العربي األساس ي" وهما قاموسان حديثان، األول 

من نتاج مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي أخذ على عاتقه تحديث اللغة العربية وتيسير سبل تداولها، 

دت طبعاته مرتين بعد ذلك. والثاني صادر عن املنظمة 1961الوجود عام) وخرج إلى م( ، بالقاهرة، ثم ُجّدِ

العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهو عمل جماعي للغويين عرب، وقد ظهرت طبعته األولى 

 م(، وهما قاموسان من الحجم املتوسط، شعارهما تحديث اللغة العربية منهجا ومعالجة1989عام) 

 وتعريفا، مسترشدين بالقاموسية الغربية الحديثة.

 بنية التعريف في القاموس الفرنس ي 

Petit Robert 

 "sucreملدخل "
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6  

 إن تحليل مكونات هذا النص التعريفي تجعلنا نقف على:

 الكتابة الصوتية.  

 أي تحديد املقولة املعجمية التي تنتمي إليها الوحدة املعجمية.  (n)الوسم املقولي:  

 (. (m)ذكر مقولة الجنس:، ) صيغة التذكير 

 التأريخ. 

 التأصيل من العربية، ثم من السنسكريتية. 

 تفريع املعاني الحقيقية ثم املجازية، ثم االستعماالت االصطالحية. 

 السياقات 

 املستويات اللغوية. 

 املرادفات 

 اإلحاالت إلى مداخل أخرى ذات صلة. 

  بنية التعريف في القاموس اإلنجليزي 

Oxfor  

 Sugarملدخل: 
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 ويضم ما يلي:

 الكتابة الصوتية. 

 اسما، وفعال، وعبارة تعجب. sugarالوسم املقولي: ترد املفردة  

 وفي تعريف كل استعمال:

 االسم:  

   )ذكر مقولة العدد )معدود أو غير معدود 

 السياقات التي ترد اإلحاالت إلى مداخل مشابهة. -الوسم الداللي: املعنى 

  )االستعمال املجازي ) وصف شخص محبوب بكونه سكرا 

 املستوى اللغوي 

 الفعل:  

  الوسم(vn) –  املعنى 
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  :وسمها  -املداخل الفرعية 

 معانيها - 

 سياقات استعمالها  - 

يتوافران معا على العناصر الضرورية املكونة للنص القاموس ي، وهي ترد  -كما هو ظاهر –فالتعريفان 

 بشكل مطرد قار في املداخل جلها. ويمكن إجمال العناصر الواجب حضورها في اآلتي:

 " لتحديد نطق املفردة املدخل _الكتابة الصوتية1" 

 املعجمية التي تنتمي إليها املفردة.ذكر االنتماء املقولي، بتحديد املقولة -2

 ذكر مقولة العدد بتحديد صيغة الجمع خاصة. -3

 ذكر مقولة الجنس بتحديد صيغة التأنيث أو صيغة التذكير. -4

 التأريخ بتحديد التاريخ الدقيق أو التقريبي الذي ظهرت فيه املفردة في النص. -5 

اقي في اللغة ذاتها، وإما أصل اقتراض ي إذا كانت التأصيل بذكر أصل املفردة، وهو إما أصل اشتق -6

املفردة وافدة من لغة أخرى. وفي هذه الحالة تذكر اللغة املقرضة، وقد يصحب التأصيل ذكر املستوى 

 اللغوي.

 تحديد الداللة أو التفسير، وهو الشرح بمفهومه التقليدي، وهو الركن األساس في التعريف. -7

 تي يرد فيها املدخل.ذكر السياقات العامة ال -8

 ذكر السياقات املجازية التي يرد فيها املدخل. -9

 ذكر شواهد سياقية داعمة الستعماله، قد تكون شواهد نصية وقد تكون أمثلة مصنوعة. -10

 ذكر السمة الداللية الدالة على عالقة التضمن. -11 

لعالقة عالقة تضاد داللي أو عالقة اإلحالة إلى مداخل أخرى متعالقة باملدخل، وخاصة إذا كانت ا -12

 اشتراك لفظي.

إدراج مداخل فرعية تحت املدخل، وذلك بذكر مشتقات من املدخل لم تتخذ لها أحيازا خاصة بها  -13

 8في القاموس" 

بقي أن نشير إلى أن ثمة اختالفا بين القاموسين، فاإلنجليزي قاموس لغوي غير تاريخي، لذلك ال معلومة 

فيه عن التاريخ وال عن األصل، في حين نجد القاموس الفرنس ي تاريخيا تأصيليا، اشتمل على عنصري 

 يخية. وأيا كانت املقاربة،التأصيل والتأريخ، فاألول ذو مقاربة لغوية آنية، أما الثاني فذو مقاربة تار 

فالتعريفان معا يؤكدان أن املؤلفين إنجليزا وفرنسيين انطلقوا جميعهم من خلفية نظرية قاموسية 

 معجمية لسانية واضحة، فهل يكون األمر نفسه في النص القاموس ي العربي؟ 

 بنية التعريف في قاموس "املعجم الوسيط 
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يظهر من خالل النص القاموس ي املعرف ملدخل "سكر" أنه قد توافرت فيه جملة من العناصر املذكورة 

 سابقا، فضم: 

 مقولة العدد ) واحدته سكرة( 

 تحديد الداللة  

 ذكر املستوى اللغوي )مج( 

سكر  -سكر العنب -ذكر السمة الداللية الدالة على عالقة التضمن: سكر الشعير 

 الفاكهة.

 ) وهو فارس ي معرب(التأصيل  

 إدراج مداخل فرعية 

في حين غابت الكتابة الصوتية، و التـأريخ ومقولة الجنس وغيرها من العناصر املذكورة سلفا، وقد يكون 

هذا النص أفضل حاال من نصوص أخرى، حيث يتم االقتصار على شرح املعنى دون االلتفات إلى بقية 

 ا فبشكل نادر وغير مطرد وال ممنهج.العناصر، وإن ُوجدت تلك العناصر أو بعضه
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 "بنية التعريف في قاموس "املعجم العربي األساس ي 

 املدخل "سكر"
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إن ما ورد في هذا القاموس ال يتجاوز التعريف الكالسيكي الذي يقصد به شرح املعنى وذكر الوظيفة في 

 أحسن األحوال.

ولهذا يمكن القول إن مزاعم تحديث آلية التعريف في القاموس العربي، لم تكسر بعد حواجز التعريفات 

التراثية ما عدا اإلضافات البسيطة التي ال تعدو أن تكون كمالية كاعتماد الرموز، والصور، والرسوم 

غوية قق في القواميس اللالتوضيحية. أما البنية التي رسمتها النظرية املعجمية، فما تزال بعيدة التح

 الورقية على األقل. 

 خاتمة:

عالجت في هذا البحث مسألة التعريف في القاموس اللغوي العام، انطالقا من عينات مأخوذة 

 من قواميس حديثة، وتوصلت بعد الدراسة الوصفية التحليلية إلى مجموعة من النتائج أهمها:

 

  ا جذريا في آلية التعريف، وكل ما ُزِعم أنه أن القواميس اللغوية العامة لم تعرف تغيير

 تجديد، كان سطحيا حتى وقت متأخر وبالضبط مع قواميس اليسوعيين.

 .غياب االهتمام بترتيب الدالالت املختلفة للمدخل الواحد ترتيبا منطقيا أو ترتيبا تاريخيا 

 ة ات النظريأن ثغرات التعريف في القاموس اللغوي العربي العام ناتجة عن غياب الخلفي

 اللسانية، وهيمنة الذاتية والخلفية الفقهية اللغوية.

 .سبق القواميس الغربية إلى وضع نظرية قاموسية أساسها النظرية املعجمية 
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  لم يعد القاموس مجرد ممارسة صناعية، بل صار منتجا ملقدمات نظرية وشروط منهجية

 مضبوطة.

 دخل القاموس ي بصفته في األصل وحدة أن التعريف القاموس ي هو تقديم معلومات عن امل

 معجمية اكتسبت في املعجم خصيصة التفرد.

  أن التعريف القاموس ي هو معلومات عن تلك العوامل التي تكسب الوحدة املعجمية

 تفردها.

  حاجة القواميس اللغوية العربية العامة إلى نظرية قاموسية ذات منطلقات منهجية

 لغة العربية. معجمية لسانية تتماش ى وخصوصية ال

 

 الحواش ي:

املعجم املفصل ألسماء املالبس عند العرب، رينهارت دوزي، ترجمة د. أكرم فاضل، مجلة اللسان العربي، الرباط. املجلد  -1

 26الثامن، الجزء الثالث ص
بناء معجم اللغوي العربي في ضوء اللسانيات الحديثة عالء صاحب حمادي، أطروحة دكتوراه، كلية التربية للعلوم  -2

 40.م، ص2018اإلنسانية، قسم اللغة العربية،جامعة كربالء، 
 57-56ص ، 1997مقدمة نظرية املعجم،إبراهيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمي، بيروت  -3
ة منشورات الجمعية املغربيصلة التأليف القاموس ي بالنظرية املعجمية،  مجلة الدراسات املعجمية، إبراهيم بن مراد، -4

 57/ص:8و7/العدد2009للدراسات املعجمية يناير 
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Résume: 
              La description des données de la carte linguistique yéménite fait apparaître la 

structuration en un ensemble de variétés linguistiques, la formation de cette carte est 

fondée sur les relations de dominance qu’entretiennent les langues en présence. Ce 

travail a insisté sur la situation, l’usage et la fonction des langues en présence. La 

première section a  touché la description du statut géo-historique du Yémen. La 

seconde section a compris la situation linguistique yéménite. Pour la dernière, nous 

avons essayé de montrer la situation sociolinguistique de ces langues. En effet,  cette 

présente investigation a montré que l’Etat est incapable de tenir compte des langues 

sudarabiques sur le territoire, et participer à l'enrichissement du patrimoine culturel du 

pays. Il faut avoir une nette évolution vers la mise en place d'une politique linguistique 

juste, et vers une conduite plus logique de la question des langues au Yémen. 

Mots clés : Langues – Sudarabiques –Linguistique – Usage – Fonction. 
 

 :ملخص

 في الثقافة والهوية 
َ
 أساسيا

َ
والسياسية، وموضوع النقاش الدائر في جميع  اإلنسانيةتعد اللغة عنصرا

املجتمعات، فمن خالل الوصف البياني  للخراطة اللغوية ألي بلد، يمكن معرفة التراكيب اللغوية املتنوعة املوجودة في 

دأ الهيمنة املوجودة بين اللغات، واليمن واحدة من هذه الدول التي وتقوم هذه التراكيب على مب هذا البلد أو ذاك.

 من مثل هذه النقاشات التي تدور حول اللغات )موضوع البحث( )العربية، الجنوبية العربية، 
ً
تمتلك جزء صغيرا

ش تخدم وقد حاول الباحث في هذه الدراسة، إيجاد مساحة من النقا .اإلنجليزية، والفرنسية( العربية الحديثة،

البحوث املستقبلية في هذا املجال. و تم تقسيم البحث إلى ثالثة أقسام، تضمن القسم األول الوضع الجيوـتاريخي 

لليمن، واستعرض القسم الثاني الوضع اللغوي في اليمن، وفي القسم األخير، حاول الباحث قراءة الوضع اللغوي 

وخلصت الدراسة إلى وجود الكثير من النتائج أهمها: تأسيس  .يفةاالجتماعي للغات املعنية من حيث االستخدام والوظ

 سياسة لغة عادلة مع األخذ في االعتبار اللغات الجنوبية العربية.

 .ـ اللسانيات ـ االستخدام ـ الوظيفة الجنوبية العربيةاللغات ـ كلمات مفتاحية: 

mailto:jabbarattam810@gmail.com
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Abstract: 

Language is an essential element of culture and human identity. It is a subject of 

debate in all societies. The various linguistic structures that exist in any country can be 

identified through the graphical description of the linguistic mapping of any country. 

These linguistic structures are based on the principle of hegemony that exists between 

languages. Yemen is one of those countries that owns a small part of such discussions 

that revolve around languages. The present study examined Arabic, Southern Arabic, 

Modern Arabic, English, and French languages in which the researcher sought to find 

an area of discussion that could serve future research in this field. This study was 

divided into three parts. The first part covered the geo-historical situation of Yemen. 

The second part reviewed the linguistic situation in Yemen. In the final part, the 

researcher attempted to show the sociolinguistic status of the languages under study in 

terms of use and function. The most important results of the study were the 

establishment of a suitable language policy, taking into account the southern Arabic 

languages. 

Keywords: Language – Southern Arabic –linguistic – Use - Function. 

 
 

1. Introduction  

Les langues se distinguent de leurs passés historiques, de leurs structures, de leurs 

champs d’action et de leurs fonctions sociolinguistiques. La langue, en tant que 

composante principale de la culture et de l'identité de l'être humain, a toujours 

suscité des débats intéressants dans toutes les sociétés. 

Le Yémen, comme certains pays du monde, est un pays riche en langues, 

plusieurs variétés linguistiques y coexistent.  Pourtant, le Yémen a de petite 

portion de tels débats sociolinguistiques des langues en présence (les langues 

sudarabiques "langues maternelles de certains citoyens yéménites", l'arabe, ou 

l'anglais) et il reste beaucoup de choses à faire.  

Le présent travail, il s'agit de participer au débat sociolinguistique sur les langues 

en présence au Yémen, et de présenter leur situation. Notre intention est de 

délimiter un secteur de discussion sociolinguistique des langues en question,  qui 

servira à orienter de futures recherches. 

Nous allons consacrer la première section à la description du statut géo-historique 

du Yémen. La seconde section va toucher la situation linguistique yéménite. Pour 

la dernière partie, nous essayons de mettre le lecteur au courant de la situation 

sociolinguistique de ces langues : usage et fonction. 
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Par ailleurs, il nous semble que nous sommes devant une situation particulière 

dans la mesure où la réalité sociolinguistique yéménite ne semble pas toujours 

cadrer avec la politique d’aménagement des langues. 

De plus, il nous parait important d’étudier l’aspect sociolinguistique des langues 

en présence au Yémen. Nous allons essayer de répondre à des questionnements 

tels que, quelles seraient les langues en usage dans les établissements éducatifs et 

administratifs ? Comment ces langues seraient gérées et qu’en serait-il des 

langues maternelles ? 

Il existe de nombreuses méthodes de recherche. Nous inscrivons notre démarche 

dans la méthode hypothético-analytique. Elle se focalise essentiellement sur la 

situation, l’usage et la fonction de ces langues. 

___________________________________ 

 

2. La situation géo-historique yéménite 

La république du Yémen est située à la pointe sud-ouest de la Péninsule arabique, 

elle a deux façades maritimes, l’une sur le golf d’Adan et l’autre sur la mer Rouge, 

comme frontières territoriales  l’Arabie saoudite au nord et le Sultanat d’Oman à 

l’est. Sa superficie est de (527 970 km²), plusieurs îles font partie du territoire 

yéménite, dont les plus grandes sont  l’île de Suqatra,  en Océan Indien, et  l’île de 

Kamaran,  en mer Rouge. 

La population yéménite était estimée, en 2008, à 23 013 376 habitants (Encarta 2009)
. 

Plus d’un million de Yéménites ont émigré vers l’Indonésie, les pays du Golfe, 

surtout l’Arabie saoudite. La quasi-totalité de la population est de religion 

musulmane, la langue officielle est l’arabe. Le Yémen se compose de 21 

gouvernorats, dont la capitale est Sana’a. 

Son importance historique a été façonnée par les avantages de sa position 

stratégique ; à la convergence de l'interaction socio-politique, qui lui a permis de 

jouer un rôle d'intermédiaire dans l'échange de biens matériels et des idées 

culturelles.  

3. La situation linguistique du Yémen 

Le Yémen présente une diversité linguistique remarquable. L’arabe domaine la 

majeure partie du territoire, mais certaines régions isolées parlent cependant 

d’autres langues de groupe sémitique (nommées langues sudarabiques modernes), 

dont l’origine est antérieure à l’arabisation de la région. 
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 Les langues sémitiques présentent une très grande fixité dans leur mécanisme. En 

effet, ce qui caractérise ces langues entre autres est la prédominance de racines 

trilittères et l’usage de consonnes laryngales, gutturales et emphatiques sur le 

système général de ces langues.  

Les études sur les langues en question se basent essentiellement sur la description 

intensive des langues à tradition orale appartenant aux branches sémitiques. Cela 

concerne les langues sudarabiques modernes. Ces études permettent d’accéder à 

une culture et une histoire des populations qui vivent de nos jours dans la province 

la plus orientale du Yémen : le Mahra (où sont parlés le mehri et le hobyot) et 

dans les îles de Suqatra, Abd-el-Kûri et Samha (où est parlé le suqatri), et sur la 

côte de la mer Rouge, dans la Tihama. 

Dans le Sud de la péninsule arabique, il y avait des langues parlées (ou presque 

écrites) qui remontraient la culture de l’Arabie avant l’Islam. Elles peuvent être 

classées d’après leur existence historique (ancienne et moderne).   

3.1. Les langues sudarabiques anciennes (LSA) (Langues des inscriptions) 

L’arabe n’était pas la seule langue de la péninsule arabique, il existait en fait 

plusieurs langues épigraphiques, connues par les inscriptions (ROBIN, Ch. 1991:93-

101) à l’époque. Des considérations telles que la morphologie et la phonétique du 

Sud de la Péninsule comportent des particularités étrangères à l’arabe, 

principalement l’existence de trois sifflantes : s, š et ś.  Les deux premières se 

prononcent comme le (s / س) et le (š / ش) de l’arabe, la troisième est une latérale, 

articulée en faisant passer l’air d’un seul côté de la bouche, et qui n’a pas 

d’équivalent en arabe. Toutes ces LSA ont trois sifflantes, critères qui paraissent 

suffisants pour considérer qu’il s’agit de langues distinctes de l’arabe. 

Les LSA (le sabéen, le qatabanite, le hadramwtique, le mainéen) avaient un 

particularisme inconnu de l’arabe. 

 
Carte N° 1 : Les langues sudarabiques anciennes. Faite par le chercheur. 

Il y avait d’autres dialectes locaux utilisés dans une petite zone ( FARŪQ, E. 

2000:47), (KAMIL, M. 1968), ils demeurent moins connus des langues 

sémitiques. Leur étude a été rendue plus difficile par le manque persistant de 
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base des outils d'apprentissage tels que les dictionnaires. L’alphabet 

sudarabique comporte 29 caractères qui correspondent aux caractères arabes et 

suffisent pour transcrire toutes les consonnes des quatre langues sudarabiques 

qui s’écrivaient de droite à gauche comme l’arabe. 

3.2. Les langues sudarabiques modernes (LSM) 

Les langues LSM sont différentes de l’arabe et il n’y a aucune 

intercompréhension entre arabophones et locuteurs sudarabophones. Elle sont 

apparentées génétiquement aux langues sudarabiques anciennes, dont portent 

témoignage des inscriptions s’étalant du VIIIème siècle avant l’ère chrétienne 

au VIème après l’ère chrétienne, sur les territoires correspondant à ceux des 

Royaumes anciens de l’Arabie Heureuse. 

Les langues sudarabiques sont implantées dans la Péninsule depuis des 

millénaires et avant l’arabe. En comparant ces langues anciennes (inscrites) 

avec les langues modernes (parlées), il est difficile d’apprécier l’exact degré 

de parenté entre ces deux groupes. 

Les régions, où la langue sudarabique a dominé avant l’arrivée de la langue 

arabe, sont connues depuis l’Antiquité. Dès le Moyen Age, les géographes et 

historiens arabes citent les « Mahra » et notent qu’ils parlent une autre langue 

que l’arabe : Mahra désignant une confédération de tribus de langue non-arabe 

(sudarabique) qui pouvait être aussi bien du mehri que d'une autre des six 

langues du groupe parlées sur une aire géographique restreinte entre le Yémen 

et Oman. 

 
Carte N°2 : Les langues sudarabiques modernes. (LLACAN – M-Claude 2007) 

Les LSM du Yémen (le mehri et ses variétés dialectales, le hobyot, le suqatri) 

qui ont fait l’objet d’études de terrain, souffrent de la rareté des chercheurs. 

Les premières données (sous forme d’une liste lexicale d’environ 40 termes) 

ont été relevées par un officier de l’armée britannique des Indes en 1840 (J. 

Wellsted), ensuite les savants de l’expédition impériale de Vienne à la fin du 

19e siècle et au début du 20e siècle ont relevé, transcrit et traduit en arabe 

dialectal, en allemand, des centaines de textes mehri dans la région du Mahra 

au Yémen (W. Hein, A. Jahn, D.H. Müller).  

Ces textes ont servi de base à des études philologiques (M. Bittner), à un 

dictionnaire (W. Leslau) et à une grammaire (E. Wagner). Entre 2001 et 2004, 

http://www.sorosoro.org/le-mehri
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Alexander Sima a commencé à travailler sur le dialecte mehri parlé à l’est du 

Yémen, et les textes qu’il a recueillis ont été publiés après sa mort. Les 

recherches sur la dialectologie du mehri, du hobyot et du suqatri sont 

poursuivies jusqu’en 2012 par Simeone-Senelle, celui qui a mentionné que   

«Le mehri est parlé dans la province la plus à l'est du Yémen, le Mahra, et en Oman, 

dans le Dhofar. Le hobyot est la langue d'une petite communauté qui vit dans les 

montagnes à la frontière entre les deux pays, sur une étroite bande qui va de Jawf à 

Haberut. Le suqatri est une langue yéménite, celle des habitants des îles de Soqotra, 

d’Abd-al-Kuri et Samha. Les trois autres sont des langues omanaises : le jibbali et 

le bathari sont parlés au Dhofar jusque sur la côte et dans les îles de la baie de 

Kuria-Muria, le harsusi est celle des Harâsis vivant dans le Jiddat al-Harâsis » 

(SIMEONE-SENELLE, M-C. 1999). 

En fonction de leur degré de proximité linguistique, on peut dans ce groupe LSM 

discerner trois sous-groupes : l’un comprend le mehri avec le hobyot, le harsusi et 

le bathari, un autre le jibbali, un autre le suqatri. 

Ces langues ont une position d’ordre supérieure dans la famille parce qu’elles 

présentent en leur phonétique, leur phonologie, leur morphologie, leur lexique et 

leur syntaxe des caractères disparus d’autres langues de la famille. Elles sont les 

seules à avoir conservé des traits (phonologiques, morphologiques, syntaxiques et 

lexicaux) que l’on peut faire remonter à un degré très ancien du sémitique. On 

trouve de nombreux emprunts à l’arabe et des emprunts à l’anglais (vocabulaire 

technique). 

3.2.1   Le mehri  

Comme les autres langues sudarabiques modernes, le mehri fait partie du seul 

groupe du sémitique : existence d’une fricative latérale ; existence de consonnes 

« glottalisées» ; existence d’un duel nominal, pronominal et verbal; construction 

de la négation /lá/ en fin de la phrase. 

L’ordre canonique est VSO (verbe + sujet + objet). Le Système verbal aspectuel 

(opposant un accompli à un inaccompli), enrichi de conjugaisons périphrastiques 

pour l’expression modale et temporelle. 

3.2.2 Le suqatri   

Il forme à l’intérieur du LSM un sous-groupe. Il est vraisemblable que, de par sa 

position géographique, il ait connu une évolution particulière, différente de celle 

des langues sudarabiques modernes du continent. Cependant, il a 

conservé, comme les autres langues du groupe, des traits qui le rattachent à un 

état très ancien du sémitique. Il se distingue du groupe par : l’absence de 
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consonnes interdentales, les règles d’accentuation du mot, les conjugaisons 

verbales, l’absence d’une forme particulière pour exprimer le futur, et l’expression 

de la négation, de la possession. 

3.2.3 Le hobyot 

Il est à rattacher, à l’intérieur du groupe sudarabique moderne, au sous-groupe du 

mehri, avec le harsusi et le bathari en Oman. Son système consonantique a 

conservé les interdentales et la pharyngale sonore. Les nasales sont beaucoup plus 

affaiblies. Il existe un duel pronominal, adjectival, verbal. La construction de la 

négation oscille entre les deux systèmes (mehri et jibbali). La forme du futur est 

exprimé par une périphrase utilisant un auxiliaire particulier au hobyot. Au niveau 

lexical, un certain nombre d’items sont attestés dans cette langue : des noms de 

parties du corps, certains adverbes de temps. 

3.3.  L’arabe dialecte 

L’arabe se présent sous la forme d’une multiplicité de dialectes, bien différents les 

uns des autres, malgré des caractéristiques communes, et entre lesquels 

l’intercompréhension n’est pas toujours garantie. Cette multiplicité dialectale est 

sensiblement éloignée de l’arabe classique, langue officielle sous la forme de 

l’arabe standard moderne. 

Le terrain de l’arabe était illimité dans les régions arabophones du Sud surtout au 

Yémen, il doit son expansion à la propagation de l'islam, à la diffusion du Coran 

et à la puissance militaire des Arabes à partir du VIIe siècle. Ces changements 

s’accélèrent depuis les années 60, cela est dû à de nombreuses causes telles que la 

scolarisation, le rôle de la radio la plus écoutée par les hommes et celui de la 

télévision par les femmes et les enfants. D’autres raisons économiques ou 

administratives de la vie sur terrains sudarabiques. Tout cela facilite la tâche 

d’arabisation par rapport à la régression des LSM marquée au Yémen.  

L’arabe dialectal est un terme qui recouvre en fait plusieurs variétés dialectales, 

toutes issues d’un mélange entre l’arabe parlé à l’époque de l’expansion arabo-

musulmane (arabe littéral) et les dialectes locaux. Ces variétés sont extrêmement 

nombreuses et existent dans tout le monde arabe. Il est la langue que chaque 

arabophone utilise toute sa vie et qui véhicule toute une culture populaire, 

traditionnelle et contemporaine. 

Les diverses formes d'arabe dialectal sont étroitement reliées entre elles mais elles 

varient considérablement selon les régions, du Maghreb au Moyen-Orient, au 
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Yémen. Ces dialectes diffèrent les uns des autres quant à la prononciation, au 

vocabulaire et à la grammaire.  

Les dialectes yéménites, surtout ceux des régions montagneuses les plus difficiles 

d’accès, sont diversifiés et peuvent se classer d’après des critères géolinguistiques 

(phonétiques, morphologiques et lexicaux) en groupes dialectaux, et que chaque 

groupe peut se composer de nombreuses sous variétés plus ou moins différenciées. 

Les plus importants de ces groupes sont : 1- le san'anien, 2- le ta'izzien, 3- le 

adanien, 4- le tihamien, 5- le bédouin et 6- le hadramien. Cette classification ne 

recouvre pas nécessairement les frontières politiques et administratives soit 

anciennes ou récentes. 

 
Carte N°3 : Les groupes dialectaux au Yémen.  Faite par le chercheur. 

 

4. La situation sociolinguistique du Yémen 

La sociolinguistique étudie des fonctions de la langue en société. Elle s'efforce de 

décrire la façon dont les individus appliquent des règles de parole différentes 

selon les situations. Cette discipline « consiste à qualifier de sociolinguistique 

toute approche traitant d’une variété linguistique en relation avec des paramètres 

sociaux (usages, domaines, situations…etc.) ». (MESSAUODI, L. 2003: 4). 

Son apparue datée aux années 60 aux Etats-Unis sous l'impulsion de William 

LABOV, John J. GUMPERZ et Dell HYMES, elle a bénéficié des apports de 

certains courants de la sociologie : l'interactionnisme et l'ethnométhodologie. La 

sociolinguistique « a émergé de la critique salutaire d’une certaine linguistique 

structurale enfermée dans une interprétation doctrinaire du Cours de linguistique 

générale de Ferdinand de Saussure » (BOYER, H. 2001: 7). Saussure la définit 

comme une sous-partie de la sémiologie, « qui étudie la vie des signes au sein de 

la vie sociale » (SAUSSURE, F. 1972: 33), la science (re)naissante, à laquelle il 

assigne l’étude de « la langue en elle-même et pour elle-même »,et selon laquelle 
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la langue est « une institution sociale » (SAUSSURE, F. 1972: 33), partagée de façon 

stable et homogène par la communauté linguistique. 

Avec Saussure, la linguistique générale a gagné son autonomie en tant que science 

spécifique. Elle n’y est toutefois parvenue qu’au prix d’un réductionnisme 

considérable, ne s’intéressant qu’au fonctionnement de la « langue » (envisagée 

comme un système de signes) et abandonnant l’étude de la « parole » aux 

psychologues, aux philosophes ou aux sociologues. Avant que n’apparaissent les 

premiers travaux de la Pragmatique, cette linguistique a exclu de son étude les 

situations réelles d’échanges verbaux. Elle a sur-simplifié la question de la 

signification, en la subordonnant aux explications du fonctionnement de la langue.  

En contestant la validité d’un structuralisme réducteur (qui ne s’intéresse qu’à la 

langue proprement dite, envisagée comme système homogène), la 

sociolinguistique invite à un autre regard sur le langage, ouvrant la porte à « un 

structuralisme de la diversité, de la variation » ( BOYER, H. 2001:11) qui sont des 

dimensions incontournables de la parole. Variation, une notion majeure de la 

sociolinguistique, introduite principalement par LABOV W. (1976) pour désigner 

les écarts entre différentes manières de s’exprimer, vient de l’observation de 

modes spécifiques d’usage du langage selon les communautés linguistiques qui 

conduit à identifier des sources de variation : l’origine géographique, l’âge, le 

sexe, l’origine sociale, les contextes d’utilisation du langage. 

Durant toutes ces dernières années, la Sociolinguistique est apte à répondre aux 

différentes questions que connaît une société au niveau linguistique. Elle 

s’intéresse également au phénomène du bilinguisme, pour étudier par exemple le 

statut des langues en contact (certaines sont érigées en langues officielles, d’autres 

sont considérées comme des dialectes et dépréciées), la répartition démographique 

et sociale des sujets bilingues, les situations de communication dans lesquelles on 

emploie l’une ou l’autre des langues, ainsi que les conflits sociaux et politiques 

que ce contact peut générer. 

Au Yémen, la Sociolinguistique est un domaine pauvre. Nous 

« ne disposons d’aucune étude scientifique précise et chiffrée des variations dialectales 

en fonction des divers critères sociolinguistiques habituellement retenus : âge, sexe, 

lieux de résidence, degré d’instruction, catégories socio-professionnelles, etc. On 

pourrait, dans un premier temps, établir des questionnaires sociolinguistiques adaptés 

pour le Yémen et les dialectes arabes et les faire remplir par des équipes d’enquêteurs 

formés » (VANHOVE, 1998-99: 95-100). 

Comme on peut le constater, l’origine de deux Yémen trouve sa source dans un 

héritage colonial: le Nord a été marqué par la présence des Ottomans, le Sud par 
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la présence britannique. Ainsi, il est nécessaire d’avoir une meilleure appréciation 

du nombre de locuteurs pour chacune des langues parlées au Yémen. 

4.1. La situation sociolinguistique de l’arabe dialectale yéménite 

Dans le Nord du pays, l'existence ottomane n’a pas eu d’impact fort sur le 

monolinguisme local et la position dominante de l’arabe. Les fonctionnaires 

ottomans eux-mêmes d’origines diverses (albanais, bosniaques, kurdes …etc.) 

étaient souvent arabophones. Il y avait aussi certains mots turcs, ayant trait le plus 

souvent à la vie militaire, sont passés dans les dialectes locaux.  

Il est d’ailleurs à noter que des familles turques, ayant fait souche au Yémen à cette 

époque, aucune n’a conservé sa langue et sa culture d’origine jusqu’à nos jours. La 

religion commune et les intermariages avec les Yéménites, de même que 

l’éloignement de la Turquie, aussi le prestige de l’arabe comme langue du Coran. 

En revanche, l’émigration durant cette période se multiplie soit pour échapper au 

régime despotique de l’Imamat, soit pour des raisons économiques, ou bien faire des 

études à l’étranger : en Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en France, mais aussi et 

surtout en URSS. 

Dans le Sud du pays, l’établissement des Britanniques à Aden, comme étape sur la 

route des Indes, a été augmentée considérablement après l’inauguration du canal 

de Suez en 1869. Aden devient colonie de la couronne en 1937 et après la seconde 

guerre mondiale les Britanniques l’ont unit aux protectorats de l’intérieur en une 

fédération d’Arabie du Sud sous leur contrôle. Ceci afin de conserver une base 

militaire importante à l’est de Suez et d’assumer leur responsabilité stratégique en 

particulier vis-à-vis de leur alliés américains.  

Bien qu’Aden soit resté sous domination britannique plus longtemps que l’Algérie 

sous la domination française, la diffusion de la langue anglaise dans la nouvelle 

République Populaire et Démocratique du Yémen, plus connue sous le nom du 

Yémen du Sud est restée relativement modeste et circonscrite principalement à 

Aden  (colonie stratégique plutôt que  de peuplement), d’autre part, les emplois 

nécessitant la connaissance de l’anglais étaient souvent occupés par des gens du 

sous-continent indien. 

4. 2. La situation sociolinguistique des langues sudarabiques modernes 

Les Sudarabophones au long des côtes sont sédentaires et habitent des maisons en 

dur dans des villages. A Mahra, quelques maisons anciennes ont été remplacées 

par des immeubles modernes en pierre ou béton. 
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Dans l’île de Suqatra, on trouve quelques petits villages aux maisons de grosses 

pierres non jointes par du ciment, et aux toits de branchages ; dans les montagnes 

de larges grottes ont été aménagées dans lesquelles les pasteurs semi-nomades 

vivent irrégulièrement avec leur famille et leur bétail. 

Les Hobyot vivent sur les pentes des montagnes, dans des constructions rondes 

aux murs de pierre, aux toits de chaume, certaines de ses habitations sont semi-

troglodytes. A Suqatra comme sur le continent, les habitants se déplacent en 

fonction des pluies de mousson et donc du fourrage pour leurs troupeaux. 

La littérature traditionnelle orale sudarabophone a vu son degré de vitalité baisser 

considérablement au fil des vingt dernières années. Il existe quelques cercles ou 

associations culturelles, dus à des initiatives privées, qui depuis quelques années 

fonctionnent et rassemblent des poètes, enregistrent des textes. Quelques textes 

relatifs à l’histoire sont publiés à frais d’auteur. Le manque de moyens techniques 

et matériels, ainsi que l’absence de formation pour collecter, analyser et conserver 

les données, entravent leurs efforts et les rendent peu productifs pour ralentir le 

processus de mise en danger.  

Les ouvrages sur la culture et la langue sont édités à frais d’auteur et ne sont pas 

diffusés. Les cassettes contenant des poèmes en mehri, sont rarissimes et leur 

qualité ne permet pas d’envisager une conservation de ces textes.  Le 

conservatoire de Sanaa, s’intéressant à enregistrer, numériser et conserver la 

musique et la poésie traditionnelles arabophones, a pour projet de conserver aussi 

le patrimoine sudarabique mais pour l’instant la collecte et la conservation des 

données restent du ressort de l’initiative individuelle et par manque de moyens 

techniques et de formation elles sont rares et inutilisables en l’état. 

La transmission se fait uniquement au sein de la famille et de la communauté. 

Bannie de l’enseignement, de la caserne et de l’administration. Scolarisés 

uniquement en arabe ont de plus en plus d’élèves monolingues arabophones 

venant d’autres régions du Yémen, les jeunes utilisent l’arabe en dehors de la 

maison, et dans leur milieu professionnel. Ils comprennent encore leurs parents 

pour ce qui est des affaires quotidiennes, mais leur répondent souvent en arabe. 

Les parents se plaignent de cette situation qui empire. 

Le développement économique rapide, les postes jugés comme plus prestigieux, 

les possibilités d’accès à un enseignement supérieur sont l’apanage des grands 

centres urbains où les populations arabophones sont monolingues et qui attirent 

les sudarabophones qui vivent dans des régions moins favorisées. Les jeunes 

http://www.sorosoro.org/le-mehri
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enfants parlent leur langue vernaculaire avec leurs parents, mais entre 8 ans et 18 

ans, en ville, ils « oublient » peu à peu les traditions et la langue qui les transmet. 

Beaucoup de jeunes gens partent tenter leur chance dans le Nord ou dans les 

autres pays arabophones de la Péninsule. Les hommes au-delà de 50-60 ans, ainsi 

que les femmes, ont encore à cœur de maintenir les traditions et parlent 

exclusivement leur langue maternelle avec leurs enfants. Elles n’ont que rarement 

recours à l’alternance de codes (sudarabique-arabe) dans leur parler, mais le 

contact avec l’arabe se fait aussi pour elles à travers les émissions, feuilletons et 

films en arabe, retransmis à la télévision par satellite dont elles sont des 

téléspectatrices assidues, même si elles ne comprennent pas bien (parfois pas du 

tout) l’arabe.  

Les hommes adultes ont souvent recours au mélange de codes (sudarabique-arabe) 

aussi bien dans leur langue vernaculaire que véhiculaire. Parmi les hommes, ceux 

qui se déplacent régulièrement vers les autres régions sudarabophones connaissent 

souvent, outre l’arabe, au moins une langue sudarabique différente de la leur 

(exemple le mehri et le hobyot ou le jibbali), les interférences ne sont pas rares. La 

situation est différente dans l’arrière-pays où les contacts avec les arabophones 

sont moins fréquents. 

A Suqatra, les habitants hors de la capitale utilisaient les nombres et le système de 

comptage suqatri, y compris quand ils venaient vendre leurs produits à Hadibo, 

capitale de l’île. Dès les années 1990, avec l’arrivée de nombreux arabophones 

qui se sont installés là, tout le monde comptait en arabe dans la ville. Seules 

quelques poches plus protégées subsistent, dans des lieux isolés et difficiles 

d’accès, où les habitants utilisent leur langue maternelle continument, n’ont pas 

accès à la télévision, et ont peu de contacts avec les arabophones. 

En règle générale, le parler citadin est plus valorisé que le parler de la campagne 

et, au Yémen pour le mehri, c’est celui de Qishn, qui est le plus prisé. Cependant 

quand il s’agit de poésie, c’est le parler des Bédouins (gens de l’intérieur qui ont 

un mode de vie traditionnel) qui est réputé et que l’on cherche à imiter dans la 

création ou la transmission des œuvres littéraires. 

4. 3. Les fonctions sociolinguistiques des langues au Yémen 

Nous pouvons répartir les langues en présence au Yémen dans un répertoire 

communicatif des locuteurs, ce qui représente une indication supplémentaire 

permettant d’analyser les données de la carte linguistique yéménite, elles se 
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lassent en deux paradigmes: celui des langues ayant des fonctions 

sociolinguistiques  prestigieuses et valorisées, c’est le cas de l’arabe standard, 

accessoirement de l’anglais, et celui des langues dont les fonctions sont 

communes, et socialement dépréciées, c’est le cas de l’arabe dialectal,  les LSM. 

4.3.1 Arabe standard : a un statut privilégié que lui confère l’Islam, c’est la 

langue officielle qui remplit les fonctions de la langue des institutions 

religieuses et publiques, et qui est employée dans les cérémonies officielles, 

politiques et administratives; c’est aussi  la langue de travail dans le secteur 

des services et dans les médias. 

4.3.2 Arabe dialecte :c’est la langue maternelle des Yéménites, sans statut 

particulier, elle a des fonctions communes, utilisée dans la communication 

orale, la littérature populaire, les situations d’intimité (la famille), 

l’informalité (la rue) et la quasi-formalité (le travail). Elle est employée 

comme parler maternel par les arabophones et comme langue véhiculaire 

par les sudarabophones bilingues.  

4.3.3 Mehri : langue maternelle des citoyens originaires de toute la province du 

Mahara, elle est en contact avec l’arabe dialectal, avec le hobyot et avec le 

jibbali (parlée dans le Dhofar en Oman). Elle est utilisée dans les situations 

de communication informelles, où l’usage de l’oralité est quasiment exclusif: 

la famille, la rue. Elle a le plus grand nombre de locuteurs dans les deux 

pays (Yémen et Oman) environ 60 000 au Yémen. Le savant yéménite al-

Hamadany prouvait l’existence des langues parlées dans le sud de la 

péninsule arabique incompréhensibles aux arabophones, dans sa « Sifat 

Jazyrat al-Arab » (AL-HAMADANY, ALH. 1990: 248-250) datée du 

Хèmesiècle, il a mentionné que les Mahra (terme générique, qui désigne tous 

ceux qui étaient de langue sudarabique) ont fait allusion à leur parler 

incompréhensible qui les fait passer pour des étrangers.  

Dans les média, seul l’arabe est utilisé. Pas de littérature écrite et aucun 

enseignement (pas même d’initiation) en mehri. La littérature 

traditionnelle est en déperdition, même si les familles, appartenant à des 

tribus prestigieuses ayant joué un rôle dans l’histoire, la littérature 

traditionnelle et la transmission littéraire, ont encore à cœur de sauvegarder 

le mehri auprès de leurs enfants. La transmission faiblit énormément depuis 

une dizaine d’années. Dans la jeune génération, un petit nombre a gardé en 

mémoire les œuvres des poètes les plus célèbres mais est rarement capable 

de les resituer et encore moins de créer.  
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4.3.4 Suqatri : langue maternelle des habitants de l’île de Suqatra et des îles 

voisines, Abdel-kuri et Samha. Les habitants, dont certains sont pêcheurs et 

d’autres cultivateurs des palmeraies, se servent de cette langue dans la vie 

quotidienne et familiale, la vie privée et domestique, les relations sociales. 

Cette langue, parlée seulement au Yémen, porteuse de traditions de cette 

région, a évolué en isolant, grâce à sa situation géographique, par rapport 

aux autres langues du même groupe, conservant des caractères disparus 

d’autres langues. Une importante communauté de Yéménites d’origine 

suqatri a émigré à l’époque de la colonisation britannique, ils parlent suqatri 

entre eux et ont des liens réguliers avec l’île. 

La vitalité de la langue peut être appréciée uniquement dans les endroits les 

plus isolés de l’île, où l’usage exclusif du suqatri se maintient, parmi les 

bédouins-pasteurs. Cette aire se restreint de plus en plus depuis une dizaine 

d’années avec le développement économique, la construction d’un réseau 

routier qui sillonne toute l’île. Dans les médias seul l’arabe est utilisé. Pas 

de littérature écrite. La langue n’est pas enseignée.  

Hadibo, capitale de l’île, est devenue un centre très actif où se côtoient des 

sudarabophones de Suqatra (bédouins originaires des autres régions de l’île) 

et du Mahra, des arabophones Yéménites et d’autres pays du monde arabe 

(en particulier des Emirats), des Indiens, des gens venant d’Asie, 

d’Afrique,  surtout des Somaliens, et,  avec l’essor du tourisme des 

Européens. Le nombre de citoyens monolingues arabophones a beaucoup 

augmenté ces dix dernières années dans l’administration, dans 

l’enseignement, dans les travaux publics, les commerces. Dans les rues et 

les boutiques, l’arabe est la langue véhiculaire, même si l’anglais émerge 

aussi. 

4.3.5 Hobyot : langue maternelle d’une petite communauté qui vit le long de la 

frontière entre le Yémen et Oman. La vitalité du hobyot s’est 

considérablement réduite depuis quinze ans. Si la langue se maintient parmi 

les locuteurs âgés, femmes et hommes, continuant à vivre dans leur 

environnement naturel, elle est souvent « mélangée » avec le dialecte mehri 

de la région (le mehriyot).  

La transmission ne se fait qu’au sein de la famille. On constate parmi la 

jeune génération un abandon de la langue au profit du mehriyot. Le 

hobyot n’est pas utilisé en dehors de la vie familiale et des relations entre 

locuteurs de la même communauté. La littérature traditionnelle orale n’est 
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jamais en hobyot. Les Hobyot connaissent et créent des poèmes, des contes, 

mais ils sont en mehriyot.  

4.3.6 L’anglais : seul parmi les langues étrangères, qui jouit d’un statut 

relativement précis, c’est la première langue étrangère du pays, elle est 

perçue comme la langue de la modernité, enseignée à la plupart des niveaux 

du système éducatif. Elle a une forte présence dans les champs de la 

production matérielle, et représente aussi la langue diplomatique au Yémen 

dans la mesure où il est du fait la langue de communications dans les 

chancelleries étrangères. 

4.3.7 Le français :ses fonctions sont réduites, cette langue est enseignée dans le 

supérieur.  

 
Nous pouvons dire que la description des données de la carte linguistique 

yéménite fait apparaître la structuration en un ensemble de variétés linguistiques, 

la stratification de cette carte est fondée sur les relations de dominance 

qu’entretiennent les langues en présence. Comparativement à d'autres pays tels 

que l'Algérie et le Maroc, la situation linguistique yéménite se caractérise par la 

non délimitation du territoire linguistique, avec la domination de la langue arabe 

dialectal.  

4.4. Les pratiques sociolinguistiques des langues au Yémen 

Nous avons noté qu’il est toujours parlé un certain nombre de langues dites 

sudarabiques telle que le mehri, à la province du Mahra à l’extrême du pays et à la 

frontière avec le sultanat d’Oman, ou le suqatri, parlé dans l’île de Suqatra. Ces 

langues appartenant aux groupes des langues sud-sémitiques sont apparentées aux 

langues parlées dans l’Arabie du Sud antique telle que le sabéen ou le maenéen. 

Elles sont aussi étroitement apparentées aux langues sémitiques modernes de 
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l’Ethiopie (amharique, tigréen,) et de l’Erythrée (tigrinya). Ces langues 

sudarabiques modernes sont parlées, mais non écrites. 

Bien sûr, le statut des langues est un indicateur qui permet de situer celles-ci sur 

l’échiquier d’usage de la carte linguistique, en allouant à certaines une valeur 

importante et à d’autres une valeur négligeable; également pour les locuteurs, il 

n’est pas facile de donner un chiffre précis de nombre des locuteurs de chaque 

langue, en présence sur la carte linguistique du Yémen, mais on peut donner une 

fourchette de 0.4% à 0.5% à Mahra de globale de la population, de  0.2% à 0.4 %à 

Suqatra et de 0.1 % les Hobyots. 

En ce qui concerne le nombre des usagers de l’arabe standard ,et de l’anglais, de 

même on peut ajouter le français, nous estimons que c’est bien délicat, car il ne 

s’agit pas de langues maternelles dont il est possible de donner, d’après des 

données, un nombre des locuteurs, mais nous pouvons évaluer des usagers de ces 

langues proportionnellement à celui de la population scolarisée ; acceptant cette 

proposition, le nombre des usagers de l’arabe standard devrait être supérieur à 

celui des autres langues, puisque l’anglais n’est introduit dans l’enseignement 

public qu’à partir de la 7ème année de l’enseignement fondamental, actuellement 

de la 5ème année. Pour le français, il fait son apparition dans l’enseignement 

universitaire dans les années 90,  maintenant et graduellement à partir de la 

première année du baccalauréat même facultatif. 

Pour l’usage social des langues en présence au Yémen, nous faisons remarquer 

que, d’après un examen des domaines dans lesquels sont utilisées, les langues 

non-maternelles s’emploient fondamentalement dans les domaines formels et 

officiels. En revanche, les langues maternelles sont en usage dans les situations de 

communication informelles, où l’usage de l’oralité est quasiment exclusif: leurs 

champs d’utilisation sont la famille, la rue, les travaux manuels. 
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Alors, la langue maternelle est utilisée en de nombreuses circonstances ; les LSM 

(mehri, suqatri, hobyot) au Yémen sont parlées dans la vie privée et domestique, 

dans les relations sociales, par les citoyens yéménites dont c’est la langue 

maternelle. Pour leurs affaires administratives, ils utilisent l’arabe dialectal, car 

ces LSM (mehri, suqatri, hobyot) sont proscrites à l’école, mais pour certaines, 

l’existence d’une littérature orale est le garant de la conservation des traditions et 

des langues: contes, légendes, poésies, énigmes et proverbes. 

4.4.1.les langues du travail 

Le marché du travail au Yémen dépend de la main d'œuvre, en ce sens que 85% 

des ouvriers sont arabophones et 25% sudarabophones. De même, la langue 

principalement utilisée au travail dépend des régions.  

Ces données quantitatives ne détaillent pas les secteurs d'activités qui encadrent 

toutes les pratiques linguistiques. Par exemple, dans la fonction publique, la 

langue véhiculaire est l'arabe dialecte, et reste la principale langue écrite. 

Toutefois, l'accent est mis sur la connaissance de ces langues. 

Tout comme dans le secteur de l'agriculture tant dominé par les nationaux, l'arabe 

dialecte est la principale de travail dans le pays, avec une existence considérable 

des langues sudarabiques modernes aux régions al-Mahara et Suqatra. En ce qui 

concerne la secteur bancaire, les  LSM et les langues étrangères perdent au profit 

de l'AD, c'est à cause de la forte présence des ouvriers arabophones, de même que 

l'arabe est la langue officielle du pays.  

4.4.2. les langues du médias 
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Le paysage médiatique yéménite reflète aussi la réalité linguistique du pays, de 

par les langues utilisées tant pour la diffusion des programmes télévision et radio, 

que pour la presse et l'internet. En ce qui concerne la presse écrite, l'arabe est la 

langue dominante, même aux région al-Mahara et Suqatra, où les LSM sont 

natives.  

Concernant l'audiovisuel, l'AD est la langue utilisée dans ces médias, qui revêtent 

une importance particulière. Par contre Il n’y a peut-être aucune émission local de 

radio ou de télévision faite en LSM. De même, vice le câble et le satellite, les 

résidents yéménites ont la possibilité& de regarder des chaines de télévision 

arabes, ou étrangères. Enfin, les médias constituent des sources d’information 

essentielles au Yémen, elles sont toujours contrôlées par le Ministère 

d’information. 

4.4.3.les langues utilisées en famille 

Les pratiques linguistiques au sein de familles vivant Yémen sont d'une 

complexité certaine. Les parents viennent d'une même socle linguistique, que les 

enfants soient nés dans le même région ou arrivés en bas âge et scolarisés à l'école 

publique, la compréhension en famille serait plus évidente. Ils, naturellement et 

par souci de préserver la langue maternelle (LM), parleraient leur LM aux enfants 

et que les enfants leur répondraient éventuellement soit dans LM, soit dans la 

langue officielle du pays, soit dans un mélange des deux langues (l'arabe et une 

des LSM ou l'arabe et l'anglais ). Donc, on pourrait dire que certains enfants 

seraient unilingue (l'arabe), ou bien bilingue (l'arabe et l'anglais). 

En revanche, dans la famille qui vit  aux régions al-Mahara et Suqatra, et que la 

LM des parents ne coïncide pas avec la langue officielle du pays, lex enfants 

seront bilingues.   

4.4.4.les langues de m'enseignement 

En ce qui concerne la politique éducative, elle a commencé à l’époque. Elle visait 

tout particulièrement  la mémorisation du Coran et  la connaissance de ses 

commentaires au Nord. L’éduction moderne n’existait pas, les écoles non plus. Le 

taux d’alphabétisation demeure l’un des plus bas de tout le monde arabe. 

La mise en place d’un Ministère de l’éducation a débuté deux ans après la 

révolution en 1962. L’Etat décidait de mettre en place la construction des écoles et 

des institutions. Il organise également des relations avec de différents pays du 
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monde à l’égard des affaires du ministère et profite de différentes activités 

scientifiques et pédagogiques de ces pays en favorisant l’échange d’experts et de 

professeurs et en envoyant des délégations et en proposant de signer des accords. 

Tout cela est dans le cadre de la politique générale de l’Etat. 

Apparaît également l’enseignement primaire qui est fixé à une durée de six ans. 

Ensuite l’enseignement préparatoire (correspondant au premier cycle de 

l’enseignement secondaire français) est institué ; la durée en est fixée à trois ans. 

Il est question de matières scolaires dont la “langue étrangère” en est une. 

Cependant, il est laissé au soin du ministère de l'éducation de la définir. 

L’arabe demeure la seule langue d’enseignement dans les établissements publics, 

et ce, du primaire jusqu’à l’université. L’enseignement est souvent fait dans des 

salles de classe surchargées, avec une pénurie de manuels et de témoignages 

pratiques. Le Ministère prescrit un enseignement de l’anglais langue seconde dès 

le primaire. Le résultat de cet enseignement laisse à désirer, car beaucoup d’élèves 

accusent une faiblesse chronique dans l’apprentissage de l’anglais et un manque 

flagrant de compréhension. 

Enfin, la planification des langues et leur implémentation dans n'importe quel 

cadre est en général une activité complexe. Elle est influencée par grand nombre 

de facteurs socioéconomiques et peuvent avoir plusieurs visées: l'intégration 

nationale, la modernisation et l'internalisation de l'économie, la construction de 

l'identité nationale et l'amélioration du système éducatif. 

Bien que la société yéménite soit dominée par la communité lingustique arabe, 

d'autres facteurs de travail ont largement contribué à l'utilisation de la langue 

anglaise avec l'arabe, tant dans le cadreprofessionnel que social. Cette situation 

diminue sans doute l'usage des LSM.  

5. Conclusion: 

Comme nous venons de le voir, nous distinguons dans le répertoire linguistique 

yéménite plusieurs langues locales, en plus de la langue arabe, surtout de tradition 

orale, par exemple la langue maharie et la langue suqatrie. Ces deux langues sont 

considérées comme des langues orales, parlées seulement dans deux régions 

yéménites, et non enseignées dans les établissements scolaires ni universitaires. 

Tandis que la langue arabe est la seule langue de communication pour l’ensemble 

des groupes composant la société yéménite. Elle est parlée sous différents 

dialectes locaux, presque difficiles à comprendre pour un Yéménite venant d’une 

zone à une autre.    
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Pour l’usage social des langues en présence au Yémen, nous pouvons remarquer 

que les langues non-maternelles (l’arabe standard et l’anglais) s’emploient 

fondamentalement dans les domaines formels et officiels. En revanche, les 

langues maternelles (l’arabe dialectal, le mehri et le suqatri) sont en usage dans les 

situations de communication informelles. 

En résumé, la situation sociolinguistique du Yémen à l’heure actuelle se présente 

ainsi : 

 Prépondérance de l’arabe.   

 Existence de communautés allophones : locuteurs des langues sudarabiques 

modernes, locuteurs de langues indiennes à Aden et dans d’autre ports 

(Hodeïda, Mukala).   

 Existence d’individus, de familles, et de communautés bilingues arabe/anglais, 

arabe/français, résultant d’une immigration yéménite parfois ancienne dans 

des colonies françaises ou britanniques. 

  Bilinguisme d’individus, en particulier de ceux ayant fait leurs études à 

l’étranger, notamment de Sud-Yéménites ayant fait leurs études à Cuba, en 

Chine et surtout en ex URSS et dans les autres pays du bloc socialiste. 

Donc, la carte linguistique yéménite fait apparaître la structuration en un 

ensemble de variétés linguistiques, elle est fondée sur les relations de 

dominance de la langue arabe qu’entretiennent les langues en présence. Quant 

aux langues dites sudarabiques modernes, comme le mehri et le suqatri, dont le 

statut de l’une ou l’autre reste confus, voire non reconnues comme « langue » 

au sens politique du terme, elles ne sont présentes qu’en pratiques orales : dans 

la famille, entre de mêmes locuteurs de langue.  

Enfin, l’Etat doit tenir compte des langues sudarabiques et participer à 

l'enrichissement du patrimoine culturel du pays, de même faire attention aux 

langues étrangères et développer le débat sociolinguistique sur les langues en 

présence au Yémen. En guise de conclusion, nous avons essayé à travers cette 

contribution modeste d’enrichir les champs de recherche dont l’utilité s’avère 

importante et de délimiter un secteur de discussion qui servira à orienter de 

futures recherches. Mentionner les principales conclusions de l'article, et les 

recommandations et suggestions les plus importantes doivent être présentées, et il 

est préférable d'offrir des perspectives de recherche.  
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Annexes   
I Cartes: 

Carte N°1 : Les langues sudarabiques anciennes. 

Carte N°2 : Les langues sudarabiques modernes. 

Carte N°3 : Les groupes dialectaux au Yémen. 

II Tableaux: 

Tableau N°1 : la répartition des fonctions sociolinguistiques des langues en présence au Yémen. 

Tableau N°2 : les champs dans lesquels sont employées les différentes variétés. 

Abréviations 

LSA → langues sudarabiques anciennes 

LSM → langues sudarabiques modernes 

A S → arabe standard 

A DY → arabe dialectale yéménite 

S → suqatri 

M → mehri 

H → hobyot 

AG → anglais 

F → français 

O → oral 

G → graphique 

 




