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 النرش ابجملّل : يقواعد ررشرط
الباحثني يقصد جبميع مشاياكت الأساتذة ر  رالنقدَّة رالأوبية انيةاللس" لدلياسات مقاماتتُّرحب جمّل "     

 ر وياساهتم رفق الرشرط احملدوة عىل النحو الآيت :حبوهثم  نرش 

رالنقدَّة ابللغات : العربية رالفرنس ية  رالأوبية ـ تنرش اجملّل مجيع البحوث رادياسات الأاكوميية اللسانية

 رالإجنلزيَّة.

 دم للمجّل أأن يكون أأصيال رغري منشوي أأر مقَدم للنرش يف وريَّة أأر جمّل أأخرى.ـ يشّتط يف البحث املق

 ( ، مع مراعاة العنارين الفرعية للمقال.A4صفحة )عىل ريق  20ـ َّنبغي أأن ل تزَّد صفحات البحث عن 

ة للهوامش ريقامئtraditional arabic 14ـ ر  traditional arabic 16:  ـ نوع اخلط رجحمه يف العربية

يف اللغتني الفرنس يَة  رجحمه رنوع اخلط سنمت. 01املصاوي راملراجع، ريكون الفصل بني الأسطر بـ : 

 : هو رالإجنلزيََّة 

 Times New Roman (14 للمنت ر )Times New Roman (12 للهوامش ). 

ثبات الهوامش رالإحالت يف أأسفل لك صفحة ابلأييقام العاوَّة رابلطرَّقة الآلي ة التلقائية ، عىل أأن ـ َّنبغي اإ

آخر املقال خبط :  traditional arabic 14تكون املصاوي راملراجع يف أ

 ـ جيب أأن لَّقل عدو الصفحات املقال عن امخلس رل َّتجارز العرشين.

ن اكن املقال بلغة أأجنبية ، رالعكس  ىل س بعة أأسطر ابلعربية اإ ـ رجوب رضع ملخص للمقال من مخسة اإ

 َّة املقال.كذكل .. رَّآأيت يف بدا

جازهتا ـ للتقي م رالتحك م من يقبل خرباء خمتصيني ،  ريقراياهتم غري يقابّل للطعن أأر  ـ ختضع املقالت ـ يقبل اإ

 الاعّتاض.

ىل أأحصاهبا سواء نرشت   مل تنرش. أأرـ الأعامل املقدمة ل ترو اإ

آياء أأحصاهبا، آياء رأأحاكم فامي َّنرش يف اجملّل يه تعبري عن أ   ابلرضرية عن يأأي اجملّل.تعرّب رل  ـ ما يرو من أ

ىل يئيس التحرير يف نسخة رييقية للبحث مصحوبة بنسخة  املراسّل : تقدم املقالت رادياسات الأاكوميية ـ اإ

لكّترنية عىل يقرص مضغوط     cua.makam@gmail.com أأر ترسل عىل الربَّد الإلكّترين : CDاإ

 +213662407317: الهاتف امعي بآأفلو ـيئيس التحرير ـ معهد الآواب راللغات ـ املركز اجل
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلمة العدد
 احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبني . وبعد : 

تساهم مبادهتا البحثية يف إثراء جملة " مقامات" تستمر يف سريها حنو الوصول للغاية اليت من أجلها وجدت ل فإن  
احلقل الدراسي األديب والنقدي واللساين، وتظهر لنا يف هذا العدد الثاين يف ثوب قشيب حيمل يف طياته مادة أدب 

وحريته وكرامته ومقاومته  الوثيق بإنسانية اإلنساناملقاومة الذي شد  إليه أقالم املبدعني والنقاد والد ارسني الرتباطه 
. وقد خصص هذا العدد يف بعض مقاالته ألدب كرميا كما أراد اهلل له ذلك ول بينه وبني أن يعي  حراا  حيا لكل م

عب اجلزائري حمنة الش   ة  واقعي   ه ساير وبكل  ألن   ؛ةة وإنساني  ة وقومي  حملي   أبعادا   الذي يأخذ يف اجلزائراملقاومة الوطنية  
، ويعكس ور احلقيقي لألدب والفنا د بذلك الد  ليجس  ، أكثر من قرن وثالثني سنة األعما  خالل ته  حّت  اليت هز  

ة وحمو ي واملعنوي وحماولة طمس اهلوي  لم واالستقواء واإلجرام واإلرهاب املاد  ة يف مقاومة الظ  ما لألدب من أمهي  
 آخر يف نفق   تارخيي لشعب إىل مسار   ة ووأد األصول ومسخ اجلذور وتشويه املعامل، وحتويل مسار  خصي  معامل الش  
 ال حدود له.  مظلم  
ة يني  ة والد  ة واالجتماعي  ياسي  ضال يف اجلزائر الواقع اجلزائري يف مجيع مناحيه الس  د أدب املقاومة والن  لقد جس        
ية إىل بل املؤد  عن الس   عليه، وباحثا  ورة إىل تغيريه والث   الواقع وداعيا   صا  معها مشخ   فا  سبل املقاومة ومتكي   مسايرا  

أديب يف حتقيق  جنس   كل    أخرى، مستغالا  ة أحيانا  مزي  والر   عت بني املباشرة أحيانا  دة تنو  اخلالص بأساليب متعد  
لذلك مل  ونتيجة   ة املقاومة، واملسرح املقاوم،الغاية وإصابة اهلدف. فكان املقال املقاوم، والقصيدة املقاومة، والقص  

هو أدب  - مجلة وتفصيال   -وعه ـــــذا األدب يف جممــــه اومة ألن  ـــى أدب املقــيسم   رع  ـــري فـــزائـد يف األدب اجليع  
رى، ــــعليه يف أحايني أخ روبكى على الواقع وحتس  ، س منها، ويئ  غيري فتفاءل هبا أحيانا  ورة والت  مقاومة دعا إىل الث  

مدافعها  ورة ولعلعة رصاصها، ودوي  اهتا، وساير هليب الث  اهتا وسلبي  د إلجيابي  ة وترص  ياسي  بات الس  قل  مع الت   فـــوتكي  
  ه.قه ومسو  فزاد ذلك من تأل  

ات فني  صوير، و عبري، وطر  الت  ات الت  مو وجتديد آلي  ر والن  طو  اجلزائري على الت   وقد ساعد هذا احلراك املقاوم األدب  
 رافد فّن   من كل    يف العاملني العريب والغريب، مستفيدا  جديد الفّن  أثري، ومواكبة حركة الت  صال والت  اإليصال واالت  

 غه هدفه وغايته.يبل   وفكريا 
كما تضمن العدد الثاين من جملة " مقامات" مقاالت أخرى تثري امليدان اللغوي والنقدي باللغتني العربية 

نبية. وأملنا أن جيد القارئ الباحث يف هذا العدد ما يسعى إليه اخلط العام للمجلة من حتقيق الفائدة العلمية واألج
 والفكرية والتمتع هبا.
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توي مرتكزاهتــا بــني الثابــت و املتغــري و ــمن هــذا تتمحــور هــذه املداخلــة حــول مســألة اهلويــة الثقافيــة علــى مســ
 السيا  حناول الوقوف علـى مظـاهر تعـدد املرجعيـات الـيت تشـكالت عبهـا .وبيـان املتغـري الـذي قـد طـرأ عليهـا نتيجـة

 أثر معطيات الراهن.
وع و التعدد ومن خالل املسائلة و املكاشفة املو وعية  نسعى اىل مقاربة خطاهبا  لنستجلي واقعها يف ظل  التن 

الذي تتغذى منه ومن مث الوقوف على تداعيات هذا التعدد و التنوع  وإىل أي مدى ميكن اعتباره  عالمة صحاة 
 كون املرجعيات هي اليت حتدد اهلوية  وحتافظ عليها يف نفس الوقت .’ أو اعتالل للهواية الثقافية اجلزائرية 

 مرجعيات ، المذاهب ، الذوبان في اآلخر.الهّوية ، الثّقافة ، ال الكلمات المفتاحية :
 

Résumé en français 
Cette présentation se concentre sur la question de l'identité culturelle au niveau de 
Mrtkzadtha entre fixe et variable et، dans ce contexte، nous essayons de tenir sur 
les manifestations de la multiplicité des autorités، qui a été formé par la variable 
.obian qui a subi comme il est parfois influencée par l'autre. Grâce à la reddition de 
comptes et l'objectivité de la communication que nous essayons de l'approcher 
pour Nstgele réalité dans la diversité et le multiculturalisme، qu'ils le nourrissent et 
se tenir debout sur les implications de cette pluralité et la diversité et dans quelle 
mesure peut être considérée comme la mauvaise santé ou de l'identité culturelle 
du drapeau algérien. Le fait que les autorités sont déterminés par l'identité et la 
maintiennent en même temps 

 
 
 



2 

 

 توطئة :
إنا مــن أهــم القضــايا الراهنــة واحلسااســة مســألة اهلوايــة الثاقافيــة للمجتمــع اجلزائــري هــذا املو ــوع الــذي يفــر   

ية الـيت حتفـظ هـذه اهلوايـة و تكـون تكاتف اجلهود مدارسـة و اارسـة مـن قبـل اجلميـع لو ـع األطـر السـليمة و الصـحا 
مبثابــة صــماام أمــان يقــي الثقافــة و اشتمــع مــن الشــرو  و التصــدعات الــيت تفتاــت كيانــه ووحدته.و ــمن هــذا الســيا  
يـــأذ هـــذا املقـــال كمســـامهة متوا ـــعة إل ـــاءة بعـــض جوانـــب و حماـــددات اهلوايـــة الثاقافيـــة وأثـــر تعـــدد املرجعيـــات الـــيت 

 ة.تصدر عنها هذه اهلواي
إن مـا جيعــل مــن مســألة اهلويـة الثقافيــة بــؤرة إشــكالية هـو كوفــا بنــاء يتشــكل بفعـل حمــددات متعــددة و  تلفــة 

بل هي مركب متعدد  العناصر يتميز باملرونة و التحـول و التجـدد املسـتمر  ،فهي ليست نتاجا ملرجعية واحدة ثابتة 
دل بــني حلظــة وأخـــرى بفعــل الصـــراعات الدائمــة أو بغايـــة تبعــا لتحــوالت الفكـــر و الواقــع و اإلنســـان .إن العــامل يتبـــ

فتنشــأ عــادات جديــدة و تــزول أخــرى و تبــدع ،الثــورة األطــاط الســائدة  يف التفكــري  و الســلوك لألفــراد و اجلماعــات 
 كما تتغري عقائد الناس و تصوراهتم   ،اجلماعات أطاطا جديد يف اآلداب و املعامالت 

كمركـب مـن كـل هـذه –تا بالقياس إىل طبيعة هـذا العصـروهذا إطـا يعـّن أن الثقافـة يبدوا أانه ال شئ يبقى ثاب 
ال تعرف الثبات بل هـي يف صـريورة و حتـول دائمـني اـا جيعـل اهلويـة الثقافيـة هـي األخـرى متحولـة -العناصر و غريها

يتسـم بـالوعي الكامـل  لكن هـذا التحـول قـد يشـكل خطـرا جسـيما يهـدد كيافـا إذا مل يكـن حتـوال مرنـا ،و غري ثابتة
إذ علــى الــرغم مــن وجــود تغــريات يف كثــري مــن مظــاهر ،حبيــث يأخــذ يف احلســبان  ــرورة التمييــز بــني الثابــت و املتغــري

ثقافة اشتمع إال أن مثة ثوابت يف هوية الثقافة اجلزائرية ليسـت حمـل مسـاومة أو تبـديل ألفـا وـاع هويـة األمـة بأسـرها  
 كالدين  مثال و اللغة.

ـــان أن الثقافـــة اجلزائريـــة ثقافـــة تتميـــز  بتنـــوع جيـــّن ملالمـــح   و صـــفات ذات أســـس  تلفـــة و وغـــ ّن عـــن البي
وهذه الثقافات هي نتاج طبيعي ملسرية و سـريورة تارخييـة ،متنوعة ترتبط بأطياف وألوان الثقافات يف اشتمع اجلزائري 

لـيت تعاقبـت علـى هـذه الـبالد  منـذ فجـر تـاريخ طويلـة ذات بعـد ما ـوي حتيـل علـى  تلـف الثقافـات و احلضـارات ا
 الوجود البشري على هذه األر . 

بعــض بصــماهتا يف الفكــر و  -بــال شــك–وهــذه الثقافــات تركــت  ،مــن رومــان و بيــزنطيني و فــاحتني وغــريهم
السلوك و ترسبت بفعل الزمن يف كيان شخصية هـذا اشتمع.هـذا عـالوة علـى وجـود مـزيا اجتمـاعي لقبائـل عديـدة 
تتمــايز يف كثــري مــن املظــاهر الثقافيــة فهنــاك القبائــل العربيــة و الببريــة   و مــا يتفــرع عــن هــذه األخــرية مــن شــاوية و 
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غريهــا و  قبائــل التــوار  و بــّن مــزاب.. إن هــذا التعــدد قــد أفــرز بــدوره تعــددا يف كثــري مــن ألــوان الســلوك االجتمــاعي 
ويف هــذا الســيا  تــأذ مقاربتنــا ملســألة اهلويــة الثقافيــة يف اشتمــع  ،ة فهــذه القبائــل تتبــاين يف كثــري مــن ظاهرهــا الثقافيــ

ولــذلك فقــد  ــمنا طرحنــا بعــض اإلشــكاليات نســعى إىل  ،اجلزائــري علــى مســتوى أثــر تعــدد مشــارهبا و مرجعياهتــا 
 االقرتاب من اإلجابة عليها نوردها كما يأذ:

 جلزائري؟ماهي أهم حمددات و مرتكزات اهلوية الثقافية للمجتمع ا -

 هل تعدد املرجعيات هلذه اهلوية عالمة صحة أم اعتالل فيها؟ -

 خطرا يهدد كيان هذه اهلوية ؟    -كمرجعية قسرية –إىل أي مدى تشكل العوملة  -
I. : الهوية الثقافية والمرجعية قراءة في الدالالت  و المفاهيم 

و ألجـــل ذلـــك فقـــد واجـــه البـــاحثون  يعـــد مفهـــوم اهلويـــة مـــن املفـــاهيم حديثـــة العهـــد و الـــذيوع و االســـتعمال
صعوبة يف حتديد هذه املاهية اليت ال تعرف االستقرار فاهلوية مفهوم متطور مرتبط بتحـوالت الفكـر و العصـر.و لعـل 
إشكالية عالقة الذات باآلخر أو الشر  بالغرب مثلت مناخا  مناسبا لبوز هذا املفهوم على السطح وسـرعة رواجـه 

 لى الرغم من ذلك سنحاول االقرتاب من هذه املاهية بتقدمي  ما ورد من تعاريف هلا.    لكن ع’و توسع انتشاره
 ماهية الهوية : (1
 :لغة  ( أ

فقـد   و ـعه كاسـم معـرف بـأل  ،يرجع مفهوم اهلوية إىل" اجلذر االشتقاقي لكلمة هوية من الضمري "هو"  
ه الشـيء هـو هـو أي مـن حيـث تشخصـه و حتققـه و يشري مفهوم اهلوية إىل مـا يكـون بـ ،و معناه " االحتاد بالذات"
مبعىن جوهر الشيء وحقيقته ..إفـا كالبصـمة لسنسـان يتميـز ” هو ” واهلوية مأخوذة من (1)يف ذاته و عن غريه..."

 ، فاهلوية .. تعّن التفراد الثقايف بكل ما يتضمنه معىن الثقافـة مـن” التفراد ” هبا عن غريه. وت عراف  اهلوية أيضا مبعىن 
، ونظرة  إىل الكون واحلياة" ، وقيم  ، وميل   . (2) عادات وأطاط سلوك 

كمـا تشـري ،فاهلوية هبذا املعىن حتيل علـى كوفـا جمموعـة اخلصـائص النفسـية  و االجتماعيـة الـيت  يـز ذات الفـرد      
تضــاد مــع "اآلخــر"، فإنــه ال ألن اهلويــة تتشــكل أساســا  بتعريــف "األنــا" يف مــرآة ال ،إىل  معــىن األنــا يف مقابــل اآلخــر.

.ويف ذات الســيا  مييــز "ميــد" بــني أنــا  ميكــن فهــم تطــور صــياغة اهلويــة مــن دون االوــراط يف فهــم عالقتهــا مــع اآلخــر
أمـا أنـا كـذاذ فهـي تنظـيم  ،فـاألوىل هـي اسـتجابة و رد فعـل الفـرد بالنسـبة الجتاهـات اآلخـرين،كضمري و أنا كذاذ 

 (3)ليت تشكل بناء الذات"جمموعة من اجتاهات اآلخرين ا
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 : اصطالحا ( ب
فقد شغل هذا املصطلح حايزا كبريا من اهتمام علماء االجتماع وعلمـاء الـنفس و األنثروبولـوجيني فاجتهـدوا  

يف تقـــدمي عديـــد التعـــاريف  هلـــذا املصـــطلح أمههـــا أفـــا حتيـــل علـــى كوفا"حصـــيلة شموعـــة مـــن أنســـا  العالقـــات و 
ويضع لنفسه يف  وئها نظاما يشكل يف إطاره هويته حبيث تتـوفر لـه  ،فرد معىن لقيمتهالدالالت اليت يستقي منها ال

. (4)من جراء ذلك إمكانية حتديد ذاته  داخل الوسط السوسيوثقايف باعتباره نظاما مرجعيا علـى املسـتوى السـلوكي"
يــة و الثقافيــة الــيت ميتلكهــا مــن خــالل هــذا املفهــوم  تبــدوا اهلويــة بنــاء يتشــكل بفعــل  مجلــة مــن املعطيــات االجتماع

 مبعىن أفا تكتسب عب التنشئة االجتماعية  اليت يتلقاها األفراد . ،اشتمع الذي ينتمي إليه أفراده 

 مـــن نســـ  المعنـــ  بهـــذا وهـــي ،إن هـــذا املفهـــوم يكشـــف عـــن عالقـــة وا ـــحة بـــني اهلويـــة و ثقافـــة اشتمـــع 
 األخالقيـة المعـايير مـن اإلنسـاني السـلو  و بـالكون تعلقـةالم األجوبـة و األسـئلة مـن و الحضارية الموروثات

 كـذلك  هـي و تقاليـد و وعـادات أعـرا  مـن بـ  يـرتبط و ذلـك عـن يعبـر مـا كـذلك  هـي و الدينيـة العقائد ومن
أي أن ، كيانهـا  تشـكيل فـي يسـاهم أو ماضـيها عـن مـا جماعـة ترثـ  الذي الحضاري و الثقافي التراث مجموع

يقـــول اجلـــابري يف اهلويـــة ،نـــت شـــرعية لألطـــر االجتماعيـــة الثقافيـــة الـــيت أســـهمت يف  تشـــكلها  اهلويـــة الثقافيـــة هـــي ب
كيان يصري، يتطور، وليست معطى جاهزا وفائيا. وهي تصري وتتطور، إمـا يف اجتـاه االنكمـاش وإمـا يف اجتـاه أفا:"   

يضا باحتكاكها سلبا وإجيابـا مـع اهلويـات االنتشار، وهي تغتّن بتجارب أهلها ومعاناهتم، بانتصاراهتم وتطلعاهتم، وأ
 الثقافيـة، و االجتماعيـة بالـذات الـوعي هـي فالهويـة.(5)“الثقافية األخرى الـيت تـدخل معهـا يف تغـاير مـن نـوع مـا 

 متعـددة هويـات هويـة كـل  داخـل هنـا  ذلك من أكثر بل الواقع، لتحول تبعا تتحول إنما و ثابتة ليست وهي
ومــن  ، التحــول مقتضــيات  وفــ  اإلنســان قبــل مــن صــنع قبلــي، معطــ  ليســت فهــي مختلفــة جوانــب  ذوات

وجهة نظر  اجتماعية فاهلوية ليست معطى ثابتا، حيث أن التغري يظل لصـيقا هبـا نتيجـة ملـا يتعـر  لـه أفـراد اشتمـع 
و الثقافـة  من تأثريات خارجية تعمل علـى تغيـري "هويـاهتم" وإعـادة إنتاجهـا مـن جديـد  تبعـا للمسـتجدات يف الفكـر

 .و بفعل التأثري الذي  ارسه بعض تلك املؤثرات
وعلــى الــرغم مــن أثــر  تلــف العوامــل يف تشــكيل اهلويــة الثقافيــة إال انــه البــد أن تصــدر اهلويــة عــن حريــة يف 

كمــا جيــب أن تعــب عــن قناعــات ،فــال تكــون مفرو ــة مــن أيــة  جهــة خارجيــة كاالســتعمار بكــل أشــكاله ،اختيارهــا 
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وكلمــا كانــت نابعــة عــن إميــان باملبــادئ الــيت تبناهــا األفــراد كلمــا  ،فاحلريــة شــرط هــام يف بنــاء اهلويــة الثقافيــة األفــراد . 
 امتلكت صفة االستمرارية  وو عت صمام أمان حلمايتها.

وقبــــل  ،إن النــــب  يف بنيــــة الثقاقــــة اجلزائريــــة يســــهل مســــعانا يف الولــــوج اىل خلفيــــات اهلويــــة الثقافيــــة اجلزائريــــة
 را  معامل مرجعيات هذه اهلوية نأذ على حتديد مفهوم املرجعية قبال.استع
 ماهية المرجعية : (2
   لغة: ( أ

جنــد جــذر املرجعيــة اللغــوي يعــود إىل الفعــل الثالثــي )رجــع(، واملرجعيــة مصــدر صــناعي مــن مرجــع علــى وزن  
ـع  كمـا وجـد يف لسـان العـرب: "رجـع يرجـع رجوعـ ا ورجعـيا ومرجعـيا، انصـرف )مفعل( واشتقا منه الفعل الثالثـي ر ج 

االسم مرجعا. والرجيع من الكالم املردود إىل صاحبه أو املكرار"
(6). 

 اصطالحا : ( ب
يقــول الــدكتور "حممــد أمهــاوش عكــف" أن نفهــم املرجعيــة مــن زاويــة لســانية وســيميائية باعتبارهــا عالقــة بــني 

يـل علـى مـا نـتكلم وعلـى مو ـوعات خارجيـة مـن العالمة وما تشري إليه، والوظيفة املرجعية للغة هـي الوظيفـة الـيت حت
علــى أشـــياء  اللغــة، والوظيفــة املرجعيــة يف اللســانيات هــي املرجعيــة املؤديـــة إىل اإلخبــار باعتبــار أن اللغــة فيهــا حتيلهــا

 وموجودات تتحدث عنها، وتقوم اللغة بوظيفة الرمز إىل تلك املوجودات واألحداث املبلغة.
ان" أن املرجــع هــو املعــىن الثابــت القــائم علــى التطــور املفهــومي للمصــطلح الفــّن ويعرفهــا الــدكتور "ريــا  عثمــ

 ــمن خصــائص ومســات عالئميــة بــني مــدلولني، األول لغــوي واآلخــر مفهــومي يشــكالن وجــه العالقــة بــني الراجــع 
   .(7)والراجع إليه هو املفهوم املقرون باحلد الذهّن والعقلي الذي أطلق فيه املصطلح وألجله"

II.  ية الثقافية و تفاعل المرجعيات:الهو 
 ثـــل إشـــكالية اهلويـــة يف اجلزائـــر  مـــن كـــبى املشـــكالت الـــيت تســـم مشـــهدنا الثقـــايف و  يـــز اخلطـــاب الثقـــايف 

و غــّن عــن البيــان أن هــذا الواقــع املــأزوم الــذي تتخــبط فيــه هويتنــا الثقافيــة يرتــد إىل  عــدة  ،ملثقفينــا  بشــكل عــام  
باملرجعيـات املتعــددة الـيت صـدرت الثقافــة اجلزائريـة يف حـد ذاهتــا و مـن مث امتـداد تلــك  حمـددات  تلفـة يــرتبط بعضـها

املرجعيات يف الفكر و السلوك لدى اجلزائريني أفرادا و مجاعات. كما يتصل بعضها بنوعية الثقافة اليت حيملها الفـرد 
اجلزائريــة  هــي نتــاج ملســرية طويلــة عــب  اجلزائــري و الــيت تعكســها مــواقفهم مــن الفكــر واحليــاة و اإلنســان.إن الثقافــة

التــاريخ الطويــل الــذي عاشــه اشتمــع اجلزائــري  فلقــد توالــت ثقافــات  و حضــارات  عديــدة  علــى هــذه األر   منــذ 
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فجــر التــاريخ " فــالرتاكم التــارخيي  ــروري لصــنع اهلويــة الثقافيــة ألفــا يف النهايــة هــي املســتوى النا ــا الــذي  بلغتــه 
والـيت  ،ية  نتيجـة تفاعـل قـرون طويلـة بـني أفرادهـا و بـني الظـروف الطبيعيـة و التارخييـة الـيت مـرت هبـااشموعات البشر 

 .(8)نسجت فيما بينها روابط مادية  و روحية مشرتكة..."
هـذه احلمـوالت ذات تـأثري جلـي  ،واا الشك فيه أن لكل ثقافـة محوالهتـا الفكريـة و االجتماعيـة و العقائديـة

و عليــه و عــب الوراثــة االجتماعيــة تنتقــل هــذه احلمــوالت و املفــاهيم إىل  ،املنتمــني إليهــا ويف ســلوكهم يف فكــر األفــراد
اشتمـع لتصـبح هــذه املوروثـات قــدرات كامنـة  لكنهــا فاعلـة يف تشـكيل مظــاهر احليـاة االجتماعيــة و الثقافيـة وتكــون 

و ،ئرية هوية  تد يف عمـق التـاريخ تـاريخ هـذا و ثقافتـهبذلك ملمحا من مالمح اهلوية نفسها.إذا فاهلوية الثقافية اجلزا
عــب عديــد التحــوالت تشــكلت معاملهــا اــا يعــّن أفــا مل تنهــل  مــن معــني واحــد بــل مــن تنــوع كبــري فر ــته املعطيــات 

 التارخيية و احلضارية هلذه األمة.
االنســجام الــذي جنــده بــني  غــري أن هــذا التنــوع و التعــدد مل يكــن عــب التــاريخ عائقــا أمــا الوحــدة و الثبــات و

إن هـذا أي انه كان إجيابيا و مرنا إىل حد كبري يف صياغة اهلوية الثقافية للمجتمـع" ،عناصر  و فئات اشتمع الثقافية
 ـــا رحب ـــا مـــن الـــذاكرة اجلزائريـــة، والـــذاكرة العربيـــة لكونـــه يتكـــوان مـــن عـــامل متشـــابك مـــن املـــوروث 

املـــوروث يشـــكل عامل
الســـلوكية، والقوليــة الـــيت بقيــت عـــبر التــاريخ،وعبر االنتقــال مـــن بيئــة إىل أخـــرى، ومــن مكـــان  إىل احلضــاري، والبقايــا 

، وأقــوال  راســـخة  إىل يــوم النـــاس هــذا يف العقـــل والضــمري .  لقـــد مــرت اجلزائـــر بعــدة أطـــوار (9)"آخر..وهــي ســـلوكات 
الشــعب آثــارا بينــة علــى مســتوى بعــض حضــارية إمــا بفعــل االســتعمار أو اهلجــرات فقــد تــرك الرومــان يف ثقافــة هــذا 

واألمر نفسه للبيزنطيني وغريهم ان تعاقب علـى هـذه البالد. ـف إىل ذلـك أنـه ال  ،األفكار و العادات و التقاليد 
فبوجــه مــن  -وان كانــت فئــة قليلــة –ميكــن إغفــال التنــوع العرقــي يف اشتمــع اجلزائــري بــني العــريب و الببــري و الرتكــي 

أن نعـــرتف بتـــأثري  كـــل  هـــذه العناصـــر يف شخصـــية الفـــرد اجلزائـــري و يف هويتـــه الثقافيـــة يف بعـــديها املو ـــوعية البـــد 
الفــردي و االجتمــاعي.و حــري يف هــذا الســيا  أن نــأذ   ــمن هــذه املقاربــة ملســألة اهلويــة علــى ذكــر و اســتعرا  

 بعض اخللفيات اليت تتكئ عليها هويتنا الثقافية  يف البناء و التشكل.
 االستعمار:،الهوية ،اللغة  (1

يعد الدين اإلسالمي و اللغة العربية من أهم مقومـات اهلويـة الثقافيـة اجلزائريـة إ ـافة إىل األصـل االمـازيغي و 
على الرغم من أن هذه الثوابت  هي حمل إمجاع لدى أغلـب الفئـات االجتماعيـة و أطيـاف اشتمـع املختلفـة إال  أن 

يتمثـل هـذا الصـراع يف تيـارين أحـدمها ميجـد ،ى السـطح تبعـا للظـروف الـيت حتركـه هناك صراعا خفيا يطفوا أحيانـا علـ
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غري أن ،األصــل األمــازيغي للثقافــة اجلزائريــة ويتخــذ موقفــا مــن األصــل العــريب و اآلخــر يقــف علــى طــريف نقــيض منــه
كمـا نعتقـد –لكنـه ’ يـة و لعل هذا الصراع هو ما يؤر   الثقافـة و اهلويـة االجتماع’ التيار األول  هو األكثر حادة  

ظــريف الميلــك املــبرات املوصــوعية الكافيــة.  أمــا عــن اللغــة كمرتكــز لبنــاء اهلويــة الثقافيــة للمجتمــع اجلزائــري فانــه  –
ميكن القول إن اللاغة هي روح األماة و ذاكرهتا فهي اليت حتمل يف نسقها  فكر األمة عـب التـاريخ و بواسـطتها تنتقـل 

وقدميا عرفها اجلرجاين بأفا أصوات يعب هبا كـل قـوم عـن أغرا ـهم  و  ،ى اختالفها و تنوعهاالتجارب اإلنسانية عل
كمــا ،فمــن خالهلــا تتكشــف معــامل التفكــري الفــردي و اجلماعي ،هــذا التعريــف يشــري إىل الطبيعــة االجتماعيــة للغــة  

ر الفرنسـي علـى السـعي لطمـس اللغـة تنعكس عبها الرؤى و املفاهيم و املعتقدات و املواقف.و لعل تركيز االستعما
العربية إطا يعّن إدراكه للعالقة العضوية بني اللغة و اهلوية و بالشخصية الفرديـة و اجلماعيـة و تبعـا لـذلك  ثـل اللغـة 

هـذا فضـال عـن كوفـا لغـة القـران الكـرمي وترمجانـه فهـي ذات بعـد ديـّن ليكـون القضـاء ،أساسا متينا تنبّن عليه اهلويـة 
لقــد اســتعمل االحــتالل الفرنســي كــل الوســائل املاديــة و املعنويــة   ’لغــة هــو مســاس بــالقيم الدينيــة يف حــد ذاهتــاعلــى ال

كما عمـل حـّت بعـد عهـد االسـتعمار علـى إبقـاء وجـوده يف نسـق ثقافـة ،من أجـل هـدم كيـان اهلويـة الثقافيـة اجلزائريـة
دارة تلـك الـدول ظالـت علـى أشـكاهلا األساسـية بعـد جسد األمة" فاملؤسسات االسـتعمارية  اإلداريـة الـيت أنشـأت إل

(. ومــن مظــاهر السياســة االســتعمارية يف 10اإلســتعمار و مغــادرة اإلدارة الكولونياليــة و إحــالل إدارة وطنيــة حملهــا")
علــى  حماربــة اللغــة العربيــة التعامــل اإلداري باللغــة الفرنســية و إصــدار قــانون يعتــب اللغــة العربيــة لغــة أجنبيــة و القضــاء

فضــال عــن فرنســة ا ــيط عــن طريــق كتابــة أمســاء ،مراكــز التعلــيم و الثقافــة العربيــة  كاملســاجد و الزوايــا و الكتاتيــب 
ـــة  يف اجلزائـــر أساســـها وســـببها ،الشـــوارع و املـــدن و القـــرى باللغـــة الفرنســـية  يقـــول ابـــن بـــاديس " إن مشـــكلة العروب

ـــــاالستعم ـــــي.....فاالستعمـــار الفرنسـ ــــمن -ارــ ـــــذ إن احتــ ـــــل اجلــ ـــــعم -زائرـ ـــــل علــ ـــــى حمـ ـــــو اللغــ ـــــة العربيــ ة ألفــــا لســــان ــ
 .(11)اإلسالم  ..."

إن احلرب اليت شنها االستعمار على اللغة العربية تكشف عن حقيقـة هامـة هـو أن طمـس اللغـة  هـو طمـس 
كـل مظاهرهـا فضـال عـن جوهرهـا   للهوية الثقافية للمجتمع اجلزائري و ذلك  حلسـاب صـناعة هويـة جديـدة غربيـة يف

و هبــدم اللغـــة ،.إن فرنســة اللســان العــريب اجلزائــري يعـــّن تشــويه الفكــر و العقيــدة و تغريــب اشتمـــع و تشــتيت كيانــه
تنهــدم الثوابــت والفهــا القــيم املاديــة الــيت حتملهــا الثقافــة الغربيــة. و يرتتــب علــى كــل هــذا  أن إمهــال اللغــة  مــن قبــل 

يقول ســاطع احلصــري" األمــة الــيت فقــدت ،هــو هتديــد يســرع وتــرية تالشــي اهلويــة الثقافيــة لألمــةاألمــة بكــل أجهزهتــا 
.وإذا تأملنــا واقــع اللغــة يف اجلزائــر ســنقف علــى حــال (12)لغتهــا  فقــدت وجودهــا و أصــبحت يف عــداد األمــوات.."
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و النــزوع  ،التواصــل احلــي  يؤســف لــه فالتــداخل اللغــوي مــثال  كظــاهرة  اســتفحلت يف كيــان اشتمــع وأورثتــه علــال يف
إىل استعمال اللغـة األجنبيـة أصـبح عـامال للشـعور بتجـاوز الدونيـة و كـأن اللغـة العربيـة أصـبحت دلـيال علـى الشـعور 

 ليس من شك إن االستعمار الفرنسي  قد جنح بنسبة ما يف مشروعه القذر يف طمس اهلوية.،بالنقص؟
تــرتبط بالعقيــدة الدينيــة الــيت يعتنقهــا اشتمــع اجلزائــري اثلــة يف اإلســالم  الركيــزة الثانيــة للهويــة الثقافيــة اجلزائريــة

احلنيــف وحلســن احلــظ أن الــدين اإلســالمي هــو ديــن الدولــة ال تنافســه عقائــد أخــرى يف اهليمنــة علــى مظــاهر احليــاة 
سـالمي مـن هجمـات ولـذلك مل يسـلم الـدين اإل،وهذا يعد عامال اجيابيا يف حتقيق هوية موحـدة اشتمع ،االجتماعية

االستعمار الرامية إىل اقتالعه من النفوس و من العقول. ومن أهـم مظـاهر السـلوك االسـتعماري الـذي مـورس حيـال 
اإلســالم نــذكر سياســـة التنصــري مــن خـــالل إحلــا  شــؤون العبـــادة بــإدارة االحــتالل و حتويـــل املســاجد إىل كنـــائس و 

القضاء اإلسـالمي إىل القـانون الفرنسـي و غـري ذلـك مـن الوسـائل متاحف ونفي و إبعاد األئمة و الدعاة و إخضاع 
املختلفــة الــيت اعتمــدها االســتعمار يف قمــع الــدين اإلســالمي.وهو يف قمعــه الســافر هــذا يــدرك  ــام اإلدراك أثــر حمــو 

يا  و ـمن هـذا السـ،العقيدة من نفوس الناس ففي حموها هدم هلوية اشتمع و تدمري إلحدى ركائز و ثوابـت وجوده
يرى مالك بـن نـ" " أن الثقافـة احلقيقيـة يف وظيفتهـا االجتماعيـة تقـوم علـى مبـدأ  التبـادل يف اإلرغـام االجتمـاعي و 

 .(13)املوقف الفردي للفرد و هو مبدأ أخالقي مستوحى من القرآن  و السنة" 
فاإلســالم كشــريعة هــو  ، إن مــا يــذهب إليــه مالــك بــن نــ" يؤكــد العالقــة الوثيقــة بــني الــدين و اهلويــة الثقافيــة

مصــدر  تلــف القــيم و املفــاهيم و اآلداب و الســلوكات الــيت يــؤمن هبــا اشتمــع اجلزائــري و هــي راســخة يف الشــعوره 
و إذا انطلقنــا مــن  ،أي أن الثقافــة االجتماعيــة مســتمدة يف أصــوهلا  مــن قــيم هــذه الشــريعة،تكرســها حياتــه اليوميــة 

ليكـون سـلوك ،قـول  معهـم أن شخصـية الفـرد ليسـت سـوى منتوجـا اجتماعيـا وجهة نظـر علمـاء االجتمـاع أمكـن ال
الفــرد ترمجــة لقــيم و مفــاهيم اجلماعــة الــيت ينتمــي إليهــا و هــذا يعــّن أن ســلوك الفــرد يف اشتمــع اجلزائــري ينبثــق أساســا 

ا مـن الثوابـت الـيت من القيم االجتماعيـة و املسـتمدة مـن الـدين اإلسـالمي.لكن إذا اتفقنـا علـى أن اللغـة و الـدين مهـ
ــــري  ــــة للمجتمــــع اجلزائ ــــة اهلويــــة الثقافي ــــة    ،ال خــــالف حوهلــــا يف تغذي ــــل مثــــة روافــــد أخــــرى هلــــذه اهلوي فانــــه  يف املقاب

أســـهمت  يف تشـــكيلها و تبلورهـــا علـــى النحـــو الـــذي هـــي عليـــه .فغـــّن عـــن البيـــان أن اشتمـــع اجلزائـــري يتكـــون مـــن 
و األمازيغية بكل تفرعاهتا  من الشاوية و التارقية  إ ـافة إىل قبائـل بـّن مـزاب فسيفساء قبلية فهناك القبائل العربية  

إال أن ماجتدر اإلشارة إليه هو أن هـذا التنـوع تنـوع متجـانس إىل حـد كبـري و هـذه ميـزة قلمـا  جنـدها لـدى  ،و غريها
وحماولـة اهليمنـة و اإلخضـاع  جمتمعات أخرى، وكثريا ما ترتبط  هـذه  الظـاهرة بنشـوب الصـراعات و التنـاحر املسـتمر 
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ولعل أهم عامل يف تاليف هذه الصراعات هـو دور الـدين يف حتقـني الـتالئم و االنسـجام و هـذه حقيقـة هامـة يشـهد 
هلا التاريخ و احلا ر." فالقبائلية و الشاوية و املزابية و التارقية ليست ثقافات منغلقـة و معيقـة للتحـديث و الوحـدة 

.كمـا أن تعـدد (14)ملكونـات  األساسـية للهويـة الوطنيـة و الحيـق ألي جهـة احتكارهـا...."بـل هـي مـن ا،و التحول 
فاشتمع اجلزائـري ميلـك ،اللهجات الذي انبثق عن هذا املـزيا االجتمـاعي اهلائـل مل يشـكل عائقـا يف الوحـدة الثقافيـة

 مرونة كبرية يف التواصل بني أفراده.
إذ أن ،زائريــة يكشــف مــدى كثــرة و غــزارة الوشــائا املختلفــة املكونــة هلــاإن اســتقراء مالمــح اهلويــة الثقافيــة اجل

هلا فعلها الوا ح يف تشكل هـذه اهلويـة و مـن بينهـا الثقافـة الشـعبية و  -عالوة على ماذكر –هناك مرجيات أخرى 
لــة يف ســيا  احليــاة مــا حتويــه مــن  بــىن  تلفــة كالعــادات  و التقاليــد واآلداب الســلوكية واألســاطري  و اخلرافــات املتداو 

وأيــــا كانــــت درجــــة  هــــذه الثقافــــة فهــــي يف النهايــــة بنيــــة الشــــعورية رســــخت بفعــــل الــــزمن يف الــــذات  ،االجتماعيــــة  
وبـــذلك أصـــبحت موجهـــة للفكـــر  بـــل أ ـــحت  ،االجتماعيـــة وانعكســـت كثقافـــة يف الســـلوك الفـــردي و اجلمـــاعي 
ينبغي أن يكـون و حـّت املواقـف الـيت جيـب اااذهـا إزاء  ارس الضغط االجتماعي  على أفراد اشتمع فتحدد هلم ما 

الواقع و احلياة.إن  التنشئة االجتماعية  مبا  ليـه مـن قـيم و مفـاهيم تـزرع يف كيـان األفـراد مبـادئ تشـكل نظـرهتم إىل 
لثقافيـة فيتشكل  جانب كبري من هويتـه ا ،احلياة  و الوجود وتظل هذه املبادئ متحكمة يف تفكري الفرد زمنا طويال 

.لكن أليس مثة واقع جديد  يلقي بثقله على هويتنا؟أليسـت اهلويـة اليـوم تعـاين مـن خطـر أكـب حجمـا و أشـد حـدة 
و فتكــا؟ هــذا اخلطــر الــذي تواجهــة هويتنــا يــدخل بيتنــا دون اســتئذان ويتمثــل ذلــك يف خطــر العوملــة هــذا االســتعمار 

 ت جوانبه أسلحة تدمري لكل هوية ثقافية قومية.احلديث الذي يلبس زي التقدم و التطوير لكنه خيفي حت
 تحديات الهوية الثقافية: (2

:"إن  العوملــة يف شــكلها الثقــايف هتــدف إىل إزالــة احلــدود الدينيــة والعــادات والتقاليــد، تقــول را ــية الشــرع"
كـري أو إعـادة نظـر مـن اخلـارج، دون تف تكـون العقـول املسـتقبلة للمـادة الثقافيـة أكثـر انفتاحـا وتقـبال ملـا يـأذ حـّت

بعد أن حطمت كل بوابات املراقبة والنقد، يقوم النظام العاملي اجلديد يف مشروعه املعومل لكل شيء علـى اخـرتا  
معــامل الــذات واألصــل و الشــرع، بطــرح بــدائل هجينــة  الثقافــات الوطنيــة والثوابــت الذاتيــة، ويعمــل علــى طمــس

. ويقـول برهــان غليـون يف ذات الســيا : أن (15)قلـوب والعقــول"ومـن مثــة ال ومزوقـة، حبيــث جتلـب األنظــار منمقـة
ـــيت  ثلهـــا العوملـــة هتـــدف إىل ـــة، وتفـــاقم  ـــاطر االســـتالب والغـــزو ثقافـــة االخـــرتا  ال ـــة ا لي ـــة الثقافي " اخـــرتا  البني
صــــية ة الثقافيــــة لألمــــة املســــلمة، ونــــزع اخلصوصــــية الشخاحلضــــاري واالســــتعمار الثقــــايف، مبــــا يــــؤدي إىل حمــــو اهلويــــة
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إن مـا أوردتـه الباحثـة ،(16)للشعوب املسلمة )اليت تتمثل يف:الدين واللغة والتاريخ والعادات والتقاليـد واألخـال (" 
را ية الشرع" و املفكر برهان غليون يضعنا أمـام حقيقـة مـا يفر ـه الواقـع مـن معطيـات فالعوملـة  ظـاهرة تكتسـح 

و بـــآخر مرجعيـــة قســـرية مهيمنـــة تتـــدخل بشـــكل مباشـــر أو غـــري واقعنـــا وثقافتنـــا و حياتنـــا برمتهـــا لتصـــبح بشـــكل أ
مباشـــر يف حتديـــد الكثـــري مـــن معـــامل هويتنـــا الثقافيـــة.فهي تغـــزوا العقـــول و حتـــدد االجتاهـــات و األفكـــار و املواقـــف   
كيــف ال و هــي  تــد إىل عقــول األطفــال  عــب وســائلها اإلعالميــة املختلفــة كــأفالم الكرتــون وعــن طريــق األلعــاب 

 سك باخليوط األوىل لتشكل شخصية الطفل فتصوغها علـى النحـو الـذي أرادت فينشـأ امليـل إىل العنـف و  إفا’
التـــدمري ورفـــض الســـلطة األبويـــة و التنكـــر للجماعـــة إىل غـــري ذلـــك مـــن التـــداعيات الســـلبية للعوملـــة الثقافيـــة علـــى 

 شخصية الفرد.
مرجعياهتـا إال أن هـذه اهلويـة ال حتيـا مبعـزل عـن متغـريات إن اهلوية الثقافية اجلزائرية مل تتأثر سلبا على تعـدد 

بـل جـزء مـن الثقافـة العامليـة  ،العامل و ما يتعر  له من أزمات فالثقافة اجلزائرية جزء من الثقافة العربية اإلسـالمية 
ت يف يف عصر تالشت فيه احلدود بـني الثقافـات و انصـهر ،على الرغم  من  تعها بنصيب من اخلصوصية الذاتية 

بوتقــة واحــدة  حيــث أصــبح العــامل قريــة كونيــة صــغرية.وال جنانــب الصــواب عنــدما نقــول أن اهلويــة الثقافيــة اجلزائريــة 
بـل إفـا  ،أصبحت أمام حتد كبري يتمثل يف البحث عـن سـبل حتصـني نفسـها مـن أثـار تيـار العوملـة الثقافيـة اجلـارف

ه كمرجعيـة مـن بـني املرجيـات الـيت حتـدد هـذه اهلويـة أمست أمام عنصر جديـد و دخيـل  يـأال إال أن يضـيف نفسـ
 ولكنها مرجعية قسرية تسعى إىل نسف كل املرجعيات األخرى لتتفرد وحدها يف صناعة طوذجها الغريب .

 خاتمة:
مـا ولـص إليـه مــن هـذه املقاربـة النظريــة ملسـالة اهلويـة الثقافيــة اجلزائريـة بـني تعــدد مرجعياهتـا ورهانـات الواقــع 

ر و مــا يفر ــه مــن معطيــات ذات تــأثري  جلــي علــى الفكــر الفــردي و اجلمــاعي و  لعــل أبــرز مــا يظهــر فيــه املعاصــ
هــذا الواقــع هيمنــة ثقافــة العوملــة و ميكــن القــول أن تعــدد و تنــوع اخللفيــات الثقافيــة مل يكــن عائقــا أو حــاجزا أمــام 

و احلا ــر إن هــذا التعــدد خلــق مناخــا واســعا   اسـك هويــة اشتمــع اجلزائــري وثباهتا،بــل وأثبتــت الوقــائع يف املا ــي
للتالقح والتبادل الفكري و الثقـايف، كمـا غـذى هـذا التعـدد اهلويـة وأثراهـا، وخلـق بينهـا نوعـا مـن التجـانس، ولعـل 
تعليــل ذلــك وا ــح هــو أن للمرجعيــة الدينيــة أثرهــا الوا ــح يف جعــل هــذا التنــوع عالمــة اجيابيــة و صــحية للهويــة 

صــهرت هــذه الفسيفســاء الثقافيــة يف بوتقــة الــدين،واحتواها  ــمن وحــدة عناصــرها،غري أن الرهــان الثقافيــة، فقــد ان
احلقيقــــي الــــذي يفــــر  علــــى املثقــــف اجلزائــــري أن يلعــــب دوره يف رفــــع لوائه،والــــذي يتمثــــل يف ثقافــــة االســــتعمار 

املشـروعة هبـدف القضـاء  الفكري اجلديد الذي يتزعمه رواد العوملة ويسـتخدمون فيـه كـل الوسـائل املشـروعة و غـري
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على اخلصوصية الثقافية القومية ، وتنصيب مرجعية غربية حتل حمل مرجعيات الثقافات القوميـة .إن اهلويـة الثقافيـة 
اجلزائريـــة يف حاجـــة إىل إعـــادة ترتيـــب رفـــوف العناصـــر املا ـــوية الـــيت علقـــت بشـــكل عشـــوائي و مبتـــور هبـــا جـــراء 

و إن كنا نشعر بثبات هويتنا إال أنا واقعنا أيضـا ال يـزال مشـوبا بـإختالالت  االستعمار و مشاريعه التدمريية فحّت
 عديدة على مستوى اللغة و التفكري فال يزال حضور االستعمار الفرنسي فاعال يف اللسان و التفكري.     
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جامعـة ،جملة دورية تصدر عن معهد علم االجتمـاع ،اهلوية و اشكالية اخلصوصية الثقافية،الباحث االجتماعي،( عريب علي 14)-

 .93:ص،21999 السنة،2عدد،منتوري
 اإلعالم العريب وحتديات العوملة الثقافية:( 15) -
م، اإلسـالم يف عصـر 1991الحتـاد الظبيانيـة عـام سلسلة مقاالت نشـرت يف جريـدة ابرهان ، غليون : رهانات العوملة ، ( 16) -

 .16العوملة: ، ص: 
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 .  راث البالغي العربية في الت  صي  مالمح الن  

                    
 عبد الكامل سعيداني أ .                                                                                
                                                         تبس ة ( -)جامعة العربي تبسي                                                                              

 ملخص
والرتابط  يف عالقات التماسك والتضام ،تتجلى اإلرهاصات األوىل للنصية يف الرتاث البالغي العريب      
واإلشارية واملوصولية  ويعد الوصل والفصل من أبرز مؤشرات  ،واإلحاالت الضمريية ،وحروف املعاين ،والتكرار

وال يكون كذلك إال إذا و عت حروف العطف يف مو وعها الصحيح حسب  ،النصية يف البالغة العربية القدمية
 ومراعاة الفائدة من و عها ومقبوليتها . ،معانيها
أم على مستوى  ،أم على مستوى اجلمل ،وربط سواء على مستوى املفردات ،العطف هو أداة  اسك     

وهو عطف  ،أما عطف اجلمل ال يكون إالا بالتناسب ،فاملفرد يعطف على املفرد إذا اشرتكا يف اإلعراب ،الفقرات
وعليه فالعالقة  ،إلعراب على أختهاوعطف اليت ليس هلا حمل من ا ،اجلملة اليت هلا حمل من اإلعراب على مثيلتها

 بني اجلمل تربطها جوامع .
ال  ،ومنها ما هو متباين ،يوجب وصلها ،ومتكامل ،تصنف اجلمل إىل ثالثة أصناف منها: ما هو متقارب   

واجلملة ال تتصل جبملة ملتبسة املعىن  ،ومنها ما هو وسط بني األوىل والثانية ،يوجب فصلها ،جامع بينها
 سؤال مقدار جوابه متماسكة بطبعها. ،قسم جواب ،شرط جواب ،يات املتكونة من سبب مسببوالثنائ
من هذا املنطلق يستنتا: أنا البالغة العربية أسهمت إسهاما مهما يف  اسك اخلطاب العريب القدمي وأهم      

وصيغة  ،ير  واالشرتاك والتمثيلوالتكر  ،واملطابقة ،والوصل ،هذه العناصر البالغية اليت أدت هذا الدور هي: الفصل
والفصل ال يعّن   ،واملقام والسيا  ،واختالف األفعال الكالمية ،وتقدير السؤل ،واإليضاح ،والتأكيد ،اخلطاب
 هو التفكك.    ،وعدم إتقانه ،بل هو الربط ،التفكك

Conclusion 
The first harbingers of textuality reveal in the Arabic rhetorical heritage and 

exactly in the cuddle and cohesion relationships and the correlation and 
repetition، letters meaning، pronominal references، inductivity and connectivity، 
along with linking and disconnecting are considered the most supreme indicators 
in the ancient Arabic rhetoric and it won’t be so unless the right conjunctions are 
appropriately used taking into consideration context and usage as well as the 
readers readiness to accept them and benefit from them.   
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So، the conjunction is a cohesive tool on the vocabulary، sentence and 
paragraph levels alike where a single word links another one if they partook in the 
grammar analysis، ie، their partaking in determination as a conjunction obligation. 

 But the sentence conjunction cannot be without proportion which is also 
linking the sentence which has grammatically a place on its identical and linking 
which has no grammatical place on its similar. Thus، the relation between the 
sentences connected with different universals and a convergence towards each 
other. Different tools fit and get along with the appropriate context. Therefore، 
the sentences are disconnected or separated when there’s no assembler to join 
them together and if there’s no factor that relates them to the acceptable factors for 
the receiver which serves the requested item.  

The sentences are classified or divided into three types. Some are 
convergent، complete and not disconnected. Here the conjunction and the 
connecting must be used. Others are dissimilar  Some others share the features of 
both. The couple of sentences composed of cause and causative، condition and 
answer or result، part and answer، a determined question with its answer، 
coherent، compatible and corresponding by itself، without formal or distinct 
connections. 

From all this، we conclude that the Arabic rhetoric   contributed an 
important and valuable part in the ancient Arabic address (speech ) coherence and 
form. Among these rhetoric elements are: displacement or disconnecting and 
linking or connecting and also accordance and repetition، participation، 
comparison or linking، the address form and the confirmation.In addition to the 
clarification with appreciating question and speech act difference and the context 
with the situation. The displacement or disconnection does not mean 
disintegration or dissolution، but it is the connection or linking in fact. And if 
there is lack of proficiency or misuse، then it is disintegration or separation. 
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 مقدمة
النص مهما ألنا  ،كوفا مكونا من مكونات النص  ،من خالل اجلملة ،لقد عاجل الرتاث العريب ظاهرة النصية    

والرتابط بني أجزاء النص  ،ولبنة من لبنات نص أطول ،واجلملة هي نص قصري ،فهو متتاليات مجلية ،طال أو قصر
مه بالنصية واجلملة املنسجمة ذات األجزاء املرتابطة اليت تؤدي وظيفة التواصل هي  ،هو أبز اخلصائص اليت ت س 

 ال يقل أمهية عن النصوص الطويلة. ،نص
وذلك باعتمادها على  ،وحتقق وحدته الشاملة ،خلصائص البارزة للنصية، أفا  يز النص عما ليس نصامن ا    

وهذه  ،التماسك الداليل والرتابط النحوي ،التناص ،القبول ،املقامية ،القصدية ،منها: اإلحالة ،وسائل عديدة
العريب ومن يتأمل يف علوم القرآن وتفسريه مل تكن غائبة عن النص الرتاثي  ،الوسائل واألدوات اللسانية احلديثة

 ،ويف الرتاث النقدي العريب والبالغي جيد بعض االجتهادات النصية اليت جتاوزت اجلملة يف التحليل ،وإعجازه
 وطرقت باب النصية.  ،وتناولت النص

 ،العلمية والثقافية والفنية يف مجيع اشاالت ،إنا الكم اهلائل من املادة املعرفية اليت يزخر هبا الرتاث العريب   
جعل البحث يقتصر على جمال البالغة العربية كوفا أهم املسامهني يف التأسيس  ،وتباينها ،واختالفها ،وتشعبها

 للنصية العربية.
 النصية من خالل البالغة العربية

ل اللذين س لطا عليها ردها واالستغال ،وبفضلها حتررت اللغة من اهليمنة ،اللسانيات هي: الدراسة العلمية للغة   
ولسانيات النص حتررت بوصفها نظرية  ،وعلم اللغة يسعى لو ع نظريات تصلح ملعاجلة أي لغة» من الزمن

وكون هذه النظرية  ،مع التأكيد أنا اإلشارة إليها وا حة يف الرتاث اللغوي العريب ،مستقلة على يد علماء الغرب
 ،إالا أنا الكثري من هذه األدوات تتفق مع األدوات املستعملة يف اللغة العربية ،ربيةوطاذجها غربية  وأدواهتا غ ،غربية

ألنا اللغات ال تتطابق  ،وهذا أمر طبيعي 1«بل تكاد جلها تكون قابلة للتطبيق على اللغة العربية ،والرتاث العريب
 يف كلا شيء فكلا لغة هلا ذاتيتها وخصوصيتها. 

ومعيارا من معايري النصية يف اخلطاب الرتاثي وجماال من جماالت  ،ين الدراسات اللسانيةتعد البالغة إحدى مياد    
البحث اللساين املتعلق بتحليل اخلطاب من حيث عالقات التماسك القائمة فيه كالتضام والتكرار واإلحاالت 

 الضمريية واإلشارية واملوصولية والوصل والفصل.   
ومل يردا باملصطلح احلديث يف الرتاث العريب إالا أنا معنامها موجود يف  ،هرة نصيةيعد االتسا  واالنسجام ظا     

وقد أشار عبد القاهر إىل  ،والنظم والبناء والتأليف ،والنسيا واحلياكة ،حيث ذ كرا بصيغ التماسك ،البالغة العربية
يوجب اعتبار األجزاء بعضها مع نظري النسيا والتأليف والبناء اا  ،فاملنظوم بعضه مع بعض» ذلك  يف قوله:

                                                           
 .115/ 1,دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة 1ينظر, صبحي إبراهيم الفقي, علم اللغة النصي بني النظرية والتطبيق, , ط -1
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وال  ،بل أن تناسقت داللتها وأن ال نظم يف الكلم ،وليس الغر  بنظم الكلم أن توالت ألفاظها النطق ،بعض
وتنظر إىل التعليق فيها  ،ترتيب حّت يعلق بعضها ببعض ويبىن بعضها على بعض وجتعل هذه سببا من تلك

        2«.بتها ما معناه وما حمصولهوجعل الواحدة منها بسبب من صاح ،والبناء
وال  ،أو البنيان ا كمة لبناته ،واالنسجام النصي بالنسيا ا بوك املرتاصة خيوطه ،يشباه عبد القاهر االتسا       

واملعّن  ،متوافقة غري متنافرة تؤدي الداللة املطلوبة ،يكون ذلك إال بو ع الكلمات يف موا عها الصحيحة
وبعض العالقات املسامهة  ،وأمهيته ،بل تعدى التماسك الداليل ،كتف بالتماسك الشكلي للنصومل ي ،الصحيح

 وانسجامه كعالقة السبب باملسبب. ،يف اتسا  النص
وأعلم أنا اا هو أصل » واالنسجام بصورة وا حة إذ يقول: ،يشري عبد القاهر اجلرجاين إىل معىن االتسا        

وأن حيتاج  ،ويشتد ارتباط الثاين فيها باألول ،أجزاء الكالم ويتداخل بعضها يف بعض وتتحد ،أن تتواخى املعاين
وأن يكون حالك فيها حال الباين يضع بيمينه ها هنا يف حال  ،يف اجلملة إىل أن تضعها يف النفس و عا واحدا

عند عبد القاهر اجلرجاين فالكالم  3«ويف حال ما يبصر مكانا ثالثا يضعهما بعد األولني  ،ما يضع بيساره هناك
وأهم وسيلة لتحقق هذه  ،يؤدي وظيفة التواصل ،إالا إذا كان متسقا منسجما ،والنص ال يكون كذلك ،هو النص

 الغاية هي الفصل والوصل. 
 الفصل والوصل  -1
العريب  مل تكن منعدمة يف الرتاث ،ومبادئ االنسجام اليت جاء هبا علم النص احلديث ،إنا أدوات االتسا      

وأقدم إشارة ألمهية هذا املصطلح ما ورد يف كتاب البيان  ،الفصل والوصل ،وحتديدا ،وخصوصا يف البالغة العربية
هذا  4«قيل للفارسي ما البالغة ؟ قال: معرفة الفصل والوصل» أثناء تعريفه للبالغة  ،هـ(255والتبيني للجاحظ)

ويعّن التحكم يف  ،هو حمور اهتمام اللسانيات النصية احلديثة -الفصل والوصل -قول جدير بالتأمل؛ ألنا مفهوم
ويعد الفصل والوصل ظاهرة اتساقية  ،أم غري املباشر كالبدل والنعت ،عملية الربط سواء املباشر حبروف العطف

ب أنت تقول أناه فيه خفي غامض ودقيق صع ،اعلم أناه ما من علم من علـوم البالغة»يقول اجلرجاين:  ،بامتياز
ومدى أمهيته يف  ،والوصل ،هو الفصل ،واملقصود بذلك 5«إال وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأد  وأصعب

 والتحامه.  ،كونه مؤشرا من مؤشرات  اسك النص  ،الرتاث البالغي العريب

                                                           
 44ار الكتب العلمية.  بريوت لبنان.ص.د1988. 1دالئل اإلعجاز, يف علم املعاين.ط - 2
 .73املرجع نفسه. ص - 3

 88/ ص1البيان والتبيني, حتقيق عيد السالم هرون. دار اجليل. بريوت. لينان . 4-
 .178دالئل اإلعجاز, يف علم املعاين . ص -5
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ت كالآليلء بال كان  ،إنا البالغة إذا اعتزلترها املعرفة مبوا ع الفصل والفصل» اعتني:ـــاب الصنـــاء يف كتــج      
لدورمها يف  اسك  ،يتبني من هذا القول أنا الفصل والوصل يف البالغة العربية أداة اتسا  وانسجام ،6«نظم 
 ،إن أ حسن استعماهلما وتوظيفهما ،والتخلص من االلتباس والغمو  ،وإ فاء مجالية عليه وإيضاح الفكرة ،النص
وإجالتها يف لطف  ،وشحذ الفكرة ،إيقاع الفصل والوصل موقعه وحلية الكتاب ومجاله ،و إن لكلا شيء مجال» 

 ،والوصل كظاهرة نصية مهمة يف الدراسة النصية ،يشري هذا القول إىل الفصل 7«التخلاص من املعقود إىل ا لول
 وحتليل اخلطاب. 

 وجوب الوصل -أ
وا ع هي:                      ويوجب يف ثالثة م ،أي عطف مجلة على أخرى ،الوصل هو الربط بالواو       

حنو: هل فكرت يف األمر  ،ومل يكن هناك سبب يقتضي الفصل ،واإلنشائية ،إ ذا اتفقت اجلملتان يف اخلبية -
األ  بـ ر ار   وإنشائيا ويف قوله تعاىل:﴿ ،اتصلت اجلملتان لتوافقهما خبيا ،وعرفت احلقيقة ؟ العمل بناء والكسل دمار

وصار الربط بواو العطف واجبا  ،اتصلت اآليتان لتوافقها خبيا  8﴾ ِإن  ال ُفج ار  ل ِفي ج ِحيمٍ و  . ل ِفي ن ِعيٍم 
 واتساقه.         ،النسجام النص

 كإجابتك عن  ،وكان اخلب يوهم خالف املقصود ،واإلنشائية ،إذا اختلفت اجلملتان يف اخلبية-
أو ال شفاه اهلل   ،وشفاه اهلل ،من مر ه؟ فتجيب:ال حنو: هل فالن شفي ،سؤال يستفسر عن مريض بالنفي
فالوصل بني اجلملتني بواو العطف فر ه سيا   ،والثانية دعاء عليه بعدم الشفاء ،فاجلملة األوىل دعاء له بالشفاء

 ألنا الفصل يعطي معىن آخر غري املقصود.  ،املعىن
 . 9دم بلدي وأن أحقق ما أريدإذا كان للجملتني نفس احلكم اإلعرايب حنو: أ ىن أن أخ - 

أو اتفقت خبيا وإنشائيا وجب ربطها  بواو  ،وكان هلا نفس اإلعراب ،يتبني اا سبق أنا اجلمل إذا توالت      
وجب الربط بالواو لرفع االلتباس  ومّت توفرت شروط  ،وكان اخلب ملتبسا ،وإذا اختلفت يف ذلك ،العطف
وأهم واسطة لذلك هو واو العطف وقد تأذ هذه اجلمل منسجمة  ،لهاوتعاقبت اجلمل البد من وص ،الوصل

 .وهذا ما يسمى بالفصل ،متسقة دون واو العطف
 وجوب الفصل          -ب 

وهو الربط املباشر  ،و قد يوجب هلا الفصل ،بأدوات مناسبة ،يتم ربطها ،من املعلوم أنا اجلمل إذا توافقت    
 ة موا ع:  ويقع يف مخس ،دون  حروف العطف

                                                           
 497.بريوت.لبنان. ص. دار الكتب العلمية 1981.  1حتقيق مفيد قميحة. طأبو هالل العسكري.كتاب الصناعتني,  -6
 .497أبو هالل العسكري. املصدر نفسه.ص   -7

 .14-13االنفطار/ 8-
 161.مطبعة السعادة.مصر .ص1935. 6ينظر السيد أمحد اهلامشي, جوهر البالغة. ط  9-
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 وامتزاج معنوي وهذا يسمى )كمال االتصال(  ،أن يكون بني اجلملتني احتاد تام -
 ويسمى ذلك )كمال االنقطاع(. ،دون إهبام وخالف املراد ،أن يكون بني اجلملتني تباين تام -
 (.                            ويسمى )شبه كمال االتصال ،لوقوع الثانية جوابا لألوىل ،أن تكون بني اجلملتني رابطة قوية -
لو عطفت الثالثة على األوىل املناسبة  ،والثانية مجلة أخرى متوسطة حائلة بينهما ،أن يكون بني اجلملة األوىل - 
 ويسمى )شبه كمال االنقطاع(  ،فيرتك العطف ،لت وهام أفا معطوفة على املتوسطة ،هلا
 ،وهو عدم قصد اشرتاكهما يف احلكم ،ن مينع من عطفهما مانعلك ،أن يكون بني اجلملتني تناسب وارتباط -

 10ويسمى )التوسط بني الكمالني(
و يصح إنزال إحدامها  ،هلما املعىن نفسه ،كاملتا االتصاليتضح من هذه التصنيفات اجلملية أن اجلملتني      

يـرر ا وذلك هو سبب امتناع  ،ملة الثانية بدل من األوىلفاجل ،منحكم ع لرم ا ن اف ع ا ،بدل األخرى حنو: ر زق ك م  الل ه  خ 
 وهذا ال جيوز.  ،العطف؛ ألنا العطف على البدل كأنا الشيء عطف على نفسه

أو معىن  ،لفظا ومعىن ،واإلنشاء ،يف اخلب ،والوا ح بني اجلملتني ،هو التباين التام بكمال االنقطاعاملقصود      
الحظ أنا العبارة األوىل شطرها األول خب)  ،إينا يف انتظارك ،حنو: أسرعر و  ،حفظه اهلل ،فقط حنو: حضر األستاذ

وهو سبب امتناع  ،وشطرها الثاين إنشاء) حفظه اهلل( دعاء وهذا اختالف تام بني اجلملتني ،حضر األستاذ(
ين يف انتظارك( واجلزء الثاين ) إ ،فاجلزء األول أمر)أسرعر( إنشاء طل" ،ويف اجلملة الثانية حدث العكس ،العطف

والفصل ال يعّن التفكك مثلما  ،ال جيوز وصلها بالعطف ،ألنا اجلمل املختلفة ،وهو سبب الفصل ،خب مؤكد
ال  ،ألن اجلمل يف هذه احلالة موصلة دالليا وعالقتها مباشرة ،بل يعّن التماسك والرتابط ،سبقت اإلشارة إليه

املدينة  ،كقولك: حممد طالب  ،ا مل يكن بينها مناسبة معنويةإذ ،أيضا بكمال االنقطاعبواسطة  وتوصف اجلمل 
 أوجب الفصل.  ،مجيلة فانعدام اجلامع بني اجلملتني

تعّن أنا اجلملة الثانية قوية الرتباطها باألوىل لوقوعها جواب عن  ،بشب  كمال االتصالأما اجلمل اليت تنعت      
وتقدير السؤال ملاذا ال تزكي شخصك؟  ،آدم خطاءألنا كلا بّن  ،سؤال حمذوف كقولك: ال أزكي شخصي

 وحنو قول الشاعر:  ،ألنا كل بّن آدم خطاء  ،ال أزكي شخصي ،واجلواب
ُقوا ر ٍة      ص د  ر ِتي ال  تـ ن ج ِلي  ،ز ع م  الع و اِذُل أ ن ِني ِفي غ م   و ل ِكن  غ م 

وبذلك صارت  ،أم كذبوا؟ جوابه صدقوا ،هذا البيت يتضمن سؤاال تقديريا هو أصد  العواذل يف زعمهم   
 ،وللرابطة القوية بني السؤال 11ألفا جواب عن سؤال نشأ من األوىل ،اجلملة الثانية شديدة االرتباط باجلملة األوىل

 ألنا التماسك قائم دونه  .     ،واجلواب مينع العطف بالواو
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طفها على األوىل لوجود املناسبة ولكن عطفها هو أن تسبق مجلة جبملتني يصح ع ،شب  كمال االنقطاعأما     
 فيرتك العطف دفعا لتوهم أنه معطوف على الثانية حنو:  ،على الثانية فساد يف املعىن

ا ِفي الض ال ِل ت ِهيمُ   و ت ُظن  س ل م   أ ن نِي أ ب ِغي ِبه ا    ب د ال  أ ر اه 
نع هذا العطف مجلة الوسط) أنّن أبغي( العتقاد ولكن   ،مجلة )أراها( يصح عطفها على مجلة )تظن(     

وهذا ال يصح كي ال تكون اجلملة الثالثة من مظنونات  ،القارئ أنا اجلملة الثالثة معطوفة على اجلملة الثانية
 وتو يح املطلوب دون غمو .     ،لدرء فساد املعىن ،وعليه فالفصل أوىل من والوصل ،12سلمى
لكن مينع عطفهما  ،وبينهما عالقة ،هو أنا اجلملتني متناسبتان قيام المانعالتوسط بين الكمالين مع     

ِإذ ا ل ُقوا ال ِذين  آ م ُنوا ق الُوا آ م ن ا عدم تشريكهما يف احلكم قول تعاىل:﴿ ا ِإل   ش ي اِطيِنِهم  ق اُلوا ِإن ا  و  ِإذ ا خ ل و  و 
زِئُون   تـ ه  ُن ُمس  ة الفصل يف هاتني اآليتني وا حة حيث إنا املنافقني يستهزئون فظاهر  13﴾م ع ُكم  ِإن م ا ن ح 

بينما استهزاء اهلل هبم دائم ومستمر غري حمدد  ،باملؤمنني  عند خلوهم بشياطينهم أي زمن استهزائهم حمدد
 14بزمن وهذا ما أوجب الفصل؛ ألنا حكم اآليتني غري مشرتك

ومساها باألسس النحوية اليت جاء هبا النحاة لضبط  ،حنوية من جمموعة قواعد ،انطلق عبد القاهر اجلرجاين     
واملؤك د  أو امتناع عطف مجلة هلا حمل من  ،أو بني املؤك د ،واملوصوف ،كامتناع العطف بني الصفة  ،العطف

 ،والتمييز بني عطف املفرد على املفرد وعطف اجلملة على اجلملة ،اإلعراب على أخرى ال حمل هلا من اإلعراب
ومعلوم أنا » يقول اجلرجاين: يف عطف املفرد على املفرد  ،ملقارنة الفصل والوصل بالغيا ،ستثمار هذه املعطياتوا

فقد أشركه يف حكم ذلك  ،وأناه إذا أشركه يف إعرابه ،فائدة العطف يف املفرد هو إشراك الثاين يف إعراب األوال
لنا إىل ادعاء أنا الواو أشركت الثانية يف إعراب قد  ال سبيل» ويف عطف اجلملة على اجلملة يقول: 15«اإلعراب

 16«أوجب لألوىل بوجه من الوجوه
 ،هو اشرتاكهما يف اإلعراب واحلكم معا ،أنا املفرد يعطف على املفرد بشرط ،يتضح من هذه املسلمة النحوية     

 ،حنو: أ ىن أن أجنح ،يلتهاكعطف اجلملة اليت هلا حمل من اإلعراب على مث  ،يكون  بالتناسب ،أما عطف اجلمل
وعطف اليت ليس هلا حمل من  ،فاجلملة األوىل تعرب مفعوال به والثانية كذلك ،وأن أسخر جناحي يف سبيل اخلري
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 ،والثانية مثلها ،واجلهل دمار  فاجلملة األوىل ابتدائية الحما هلا من اإلعراب ،اإلعراب على أختها مثل: العلم بناء
 والوصل . ،وهذا ما يوجب العطف

من خالل ما تقدام يستنتا: أنا عبد القاهر اجلرجاين يف عطف اجلملة على اجلملة ينطلق من عطف املفرد     
فإنا اجلمل املعطوف » والدليل قوله:  ،خصوصا اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب ،على املفرد كأصل لبناء ذلك

وإذا كانت كذلك كان  ،ليها مو ع من اإلعراببعضها على بعض على   ربني  أحدمها أن يكون للمطوف ع
فالربط بني  17«إذر ال يكون للجملة مو ع من اإلعراب حّت تكون واقعة موقع املفرد  ،حكمها حكم املفرد
كون أنا اللفظة املفردة هي األصل وأنا اجلمل  اليت حتل حمل   ،هو معيار الربط بني اجلمل ،الكلمات املفردة

والربط بني اجلمل  ،يكون الربط بينها جاريا على منوال الربط بني املفردات ،ا اإلعرابيةوتؤدي وظيفته ،الكلمات
 ألنا النص بنيته األساسة مجلة.  ،يعّن إنشاء نص

» وقد اعتمد يف حبثه على املسلمة التالية:  ،والوصل عن اجلرجاين ،مل خيتلف السكاكي يف مسألة الفصل      
أن ليس ميتنع بني مفهومي مجلتني احتادا حبكم  ،وال ال رتكاب جحده جماال ،قاالمركوز يف ذهنك ال جتد لرده م

النقطاع  ،وال أن يباين أحدمها اآلخر مباينة األجانب ،وارتباط أحدمها باآلخر مستحكم األواخي ،التآخي
والثانية  ،وال أن يكونا بني آلصرة رحم ما هنالك فيتوسط حاهلما بني األوىل ،الوشائا بينهما من كل جانب

 18«وهو ترك العاطف وذكره على هذه اجلهات  ،والوصل ،ومدار الفصل ،لذلك
ومتآلف ومتكامل وجب عطفه  ،يتضح من قول السكاكي أنا اجلمل ثالثة أصناف منها: ما هو متقارب      
لسكاكي يقول ا ،ومنها ما هو وسط بني األول والثاين ،وجب فصله ،متنافر ،ومنها ما هو متباين ،ووصله

 ،وثانيها فائدته ،العطف يف باب البالغة يعتمد معرفة أصول ثالثة: أحدها املو ع الصاحل له من حيث الو ع»
على  ،أي ،أم أما ،أو ،لكن ،بل ،ال ،حّت ،مث ،ال مردودا، وأنت إذا أتقنت معاين الفاء ،وثالثها وجه كونه مقبوال

ىن حمصل مستدع من اجلمل بينا  صوصا مشتمال على حصلت لك الثالثة لداللة كل منها على مع ،قولني
أستنتا من هذا النص أنا الفصل والوصل ال يؤديان دورمها يف 19«وكونه مقبوال هناك ،وكونه لداللة ،فائدته

 اخلطاب إال إذا احرتمت األصول الثالثة: 
 األصل األول: املو ع الصاحل للعطف. -
 األصل الثاين: فائدة العطف.  -
 الثالث: كونه مقبوال ال مردودا.األصل  -
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 ،واإلعراب الذي ال يتبع فيه ،جيب التمييز بني نوعني من اإلعراب: اإلعراب الذي يتبع فيه الالحق السابق     
 ،ألنا البدل هو املبدل منه نفسه ،فال جيوز دخول الواو عليه ،والبدل من النوع الذي يتبع فيه الالحق السابق

ألنا التابع فيهما  ،واخلب ،وعطف البيان ،والتوكيد ،وكذا النعت ،طف الشيء على نفسهوليس من الصواب أن يع
ويف هذا  ،هو غري األنواع  املذكورة سابقا ،أما الذي ال يتبع فيه الالحق السابق يف اإلعراب ،هو املتبوع ذاته

 ،يتبع وصنف يتبع وكذلك إذا أتقنت أن اإلعراب صنفان ال غري: صنف ليس » السيا  يقول السكاكي: 
والتأكيد وإتباع الثاين األول يف  ،والبيان ،والوصف ،وأتقنت أن الصنف الثاين منحصر يف تلك األنواع: البدل

وعلمت كون املتبوع يف نوع البدل يف حكم املنحى واملضرب عنه مبا تسمع أئمة النحو  ،اإلعراب بتوسط حرف
بل يف قسمة الغلطى وعلمت يف  ،بدل منه ويصون بتصريحر ي اهلل عنهم يقولون البدل يف حكم تنحية امل
 .   20«الوصف والبيان والتأكيد أن التابع فيها هو املتبوع

زارين أصدقائي   ،فالتوابع ليست يف حاجة إىل رابط يربطها مبتبوعها مثل قولك: صديقي رجل ظريف    
 ،و)علي( بدل من الطالب ،صدقاءو)كلهم( تأكيد لأل ،الطالب علي مثقف )فالظريف( صفة للرجل ،كلهم

 ،وتوكيدا ونعتا ،ألنا اجلمل الواردة بدال ،وإنا ما يسري على املفرد من هذا اجلانب هو ما يسري على اجلمل
اشر دون وساطة قال تعاىل: ـــاهلا املبـــم اتصـــحبك ،هاــا ببعضــيربطه ،ارجيــاجة إىل رابط خــت يف حـوخبا ليس

إنا قوله تعاىل:)ال ريب( بيان وتوكيد وحتقيق لقوله:  21﴾ ِكت اُب ال  ر ي ب  ِفيِ  ُهد ى ِلل ُمت ِقين  ذ ِلك  ال  . م آل ﴿
)هو ذلك الكتاب( والسبب الذي  ،ومبنزلة أن نقول: )هو ذلك الكتاب( ،)ذلك الكتاب( وزيادة تثبيت له

  22يضمه إليه وعاطف يعطفه عليه.جعله خاليا من العاطف هو أناه ال شيء يتميز به عنه فيحتاج إىل  ام 
و) ذلك الكتاب( مل يذكرها اجلرجاين هو أنا مجلة  ،هناك مبارات أخرى  نع العطف بني مجلة )ال ريب فيه(     

كون   ،واملبار الثاين أنا مجلة )ال ريب فيه( حال ،و)الكتاب( بدل من )ذلك( ،)ال ريب فيه( خب للمبتدأ )ذلك(
بل  ،ال تربط بينها حروف عطف ،والبدل والتوكيد واخلب ،وعليه فاحلال والصفة ،بتدأ )ذلك(أنا )الكتاب( خب امل

 تربط بينها عالقة معنوية مباشرة. 
 أو تقدير السؤال. ،أسباب الفصل تجنب اللبس -جـ
أو رفعا لالتباس  ،أو أكثر يف حكم واحد ،وهو عدم إشراك مجلتني ،أسباب الفصل كثرية منها: االحتياط    

وعدم معرفة املعىن الصحيح  ،و اللة القارئ ،ألن الوصل قد يكون سببا يف غمو  الداللة ،تقديرا لسؤال خفي
وأنت ال تريد أن تشرك الثاين  ،فاحلالة املقتضية للقطع نوعان: أحدمها أن يكون للكالم السابق حكم» للخطاب 
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ياط وذلك إذا وجد قبل الكالم السابق كالم غري مث أن هذا القطع يأذ إماا على وجه االحت ،فيقطع ،يف ذلك
ولتو يح ذلك يسو  السكاكي  23«مشتمل على مانع من العطف عليه لكن املقام مقام احتياط فيقطع لذلك

 املثال التايل: من )حبر الكامل(
ـا فِي الض ـال لِ  ،و ت ظُـن  س ل ـم   أ نـ نِي أ ب ِغـي ِبهـا            بـ د ال    ت ِهيـُم. أ ر اه 

وأكد  ،ولكن صاحبها قد نفى ظنها ،مفهوم هذا البيت أنا سلمى تظن أنا صاحبها حيب أخرى بدل منها      
أنه ال حيب غريها يف قوله:) أراها يف الضالل هتيم( وسبب قطع أراها عن تظن احتياطا حّت ال يظن القارئ بأنا 

وهذا ما اتفق فيه "اجلرجاين" و  ،املعىن غري املقصودويصري  ،وهلا نفس احلكم ،"أراها" معطوفة على" تظن"
أن تكون اجلملة )أراها( جوابا عن سؤال مقدر هو: ما قولك فيما تظن  ،ومن مبرات الفصل أيضا ،"السكاكي"
 واجلواب أراها يف الضالل هتيم.  ،سلمى؟
وأنا الثنائي املتكون  ،تعطف عليهاوال  ،أستنتا من هذا التحليل أنا اجلملة ال تتصل جبملة ملتبسة املعىن     

وأنا جواب السؤال  ،دون وجود رابط شكلي ،وانسجامه ،يساهم يف اتسا  النص ،وجوابه ،من سؤال مقدار
 ،جواب مبر للفصل يفر ه السيا  ،فصيغة سؤال ،ومنه ،وقد يكون يف بيت الحق ،قد يكون يف نفس البيت

ِإذ ا ل ُقوا ال ِذين  آ م ُنوا  ر من مبرات الفصل أيضا قال تعاىل:﴿يرى بعض العلماء أن االستئناف مب  ،واملقام و 
زِئُون   تـ ه  ُن ُمس  ا ِإل   ش ي اِطيِنِهم  ق اُلوا ِإن ا م ع ُكم  ِإن م ا ن ح  ِإذ ا خ ل و  فاآلية )اهلل يستهزئ هبم(  24﴾ق اُلوا آ م ن ا و 

ويف احلالتني  ،ن شطري اآلية عبارة على سؤال وجوابومنهم من يرى أ ،استئنافية غري معطوفة على سابقتها
وأن  ،وإما على وجه الوجوب وذلك إذا كان ال يوجد» ويف هذا املعّن يقول السكاكي:  ،وجب الفصال

 ،وقوعه جوابا  له ،ويطلب هبذا الثاين  ،فينزل ذلك منزلة الواقع ،الكالم السابق بفحواه كاملورد للسؤال ،يكون
السابق لذلك وتنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع ال يصار إليه جلهات لطيفة، إما لتنبيه  فيقطع عن الكالم
أو للقصد  ،أو لئال ينقطع كالمك بكالمه ،أو لئال يسمع منه شيء ،أو إلغنائه أن يسأل ،السامع على موقعه

 ،ينخرط يف هذا السلك أو غري ذلك اا ،وهو تقدير السؤال منه العاطف ،على تكثري املعىن بتقليل اللفظ
 .  25«والثاين استئنافا  ،ويسمى النوع األول قطعا
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 سبب الفصل نقصان المعن :  -د
يلجأ الكاتب إىل استئناف كالما آخر بدال  ،أو غريبا ،أو له شأن ،إذا كان الكالم السابق غري تام املعىن    
ويف هذا السيا  يقول  ،ة داللية ال شكليةإل ام املعىن وبذلك تكون العالقة تكاملي ،مفصوال عنه ،منه

وأما احلالة املقتضية لسبدال فهي أن يكون الكالم السابق غري واف بتمام املراد وإيراده أو كغري » السكاكي:
أو لطيفا  أو غري ذلك اا له  ،أو لكونه غريبا ،واملقام مقام اعتناء بشأنه، إما لكونه مطلوبا يف نفسه ،الوايف

فيعيده املتكلم بنظم أوىف منه  على نية استئناف القصد على املراد ليظهر  ،ء لالعتناء بشأنهجهة استدعا
ب ل  قال تعاىل:﴿  ،26«مبجموع القصدين إليه يف األول والثاين أعّن املبدل منه والبدل مزيد االعتناء بالشأن

ن ا و كُ  .ق اُلوا ِمث ل  م ا ق ال  األ  و ُلون   ا ِمتـ  ُعوثُون  ق الُوا أ ئِذ  بـ   .27﴾ ن ا تـُر اب ا و ِعظ ام ا أ ئِن ا ل م 
كون   ،﴾ ال تؤدي املعىن كامالب ل  ق اُلوا ِمث ل  م ا ق ال  األ  و ُلون  ألنا األوىل ﴿  ،فاآليتان على العالقة تكاملية    

ن ا و   وجاء ت اآلية الثانية ﴿ ،املتلقي ال يعرف ما قاله األولون ا ِمتـ  ُعوثُون  ق اُلوا أ ئِذ  بـ  ﴾  ُكن ا تـُر اب ا و ِعظ ام ا أ ئِن ا ل م 
 وتفصيل ما كان جممال . ،إل ام النقص يف اآلية األوىل

 سبب الفصل ظهور الخفي:   -هـ
يبنيا العالقة اليت تنظم اخلطاب عند تعذر العطف وجوبا  ،هذا جانب آخر من جوانب التماسك النصي    

واملقام مقام  ،والتبيني فهي أن يكون بالكالم السابق نوع خفاء ،قتضية لسيضاحوأما احلالة امل» إلجالء اخلفي 
و س  ِإل ي ِ  الش ي ط اُن ق ال  ي ا آ د ُم ه ل  أ ُدل ك  ع ل   ش ج ر ِة ال ُخل ِد و ُمل ٍك ال   مثل قوله تعاىل:﴿ 28«إزالة له. فـ و س 
ل    ق ال  ي ا آ د ُم ه ل  أ ُدل ك  ع ل    عن قوله تعاىل:﴿ ﴾ مفصوال شكليا فالوا ح أنا قوله تعاىل:﴿ 29﴾يـ بـ 

ل     ﴾ وذلك إلجالء الغامض وهو وسوسة الشيطان .ش ج ر ِة ال ُخل ِد و ُمل ٍك ال  يـ بـ 
     الوصل بين المتغير والثابت: -و

   و املا وية  واملضارعية ،على مثلها تعطف االمسية»حيث  ،التغيري واإلثبات مها أداة وصل    
وال حيسن العدول عن ذلك إال  ،وكذا االمسيتان يف نوع املسند من حيث اإلفراد واجلملية والظرفية ،على مثلها

ق اُلوا أ ِجئ تـ ن ا بِال ح  ِّ أ م  أ ن ت  ِمن   قال تعاىل: "﴿30«والثبوت يف األخرى ،ألغرا  كإفادة التجدد يف إحدامها
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ِعِبين   ورغم ذلك معطوفتان حبرف العطف"أم" ومبار هذا  ،وىل فعلية والثانية امسيةاأل ،فاآليتان  تلفتان 31﴾ الال 
وهو  ،حيث إنا األوىل تبني إحداث احلق وهو أمر متجدد والثانية استمرار اللعب ،والثبات ،الوصل هو التجديد
ومثل هذا حيصل  ،يةوعلى الثبوت باجلملة االمس ،ألنا الداللة على التجدد تكون باجلملة الفعلية ،أمر ثابت وذلك

مهمة يف  ،والتغيري ،يتضح من هذا القول أنا ثنائية الثبات32عند إرادة املا وية يف إحدامها واملضارعية يف األخرى 
 انسجام النص. 

 والنقائض:  ،الوصل بين النظائر والشبائ  -ز
أذ معنوية وتداولية أيضا  بل ت ،اضع لقواعد علمية صارمة فحسب ،مبرات الوصل ليست معيارية ثابتة       

زيد شاعر وعمر    ،زيد طويل القامة وعمر قصري ،زيد طويل القامة وعمر شاعر» كالشبيه والنظري والنقيض حنو: 
وعمرو شاعر؟ اجلواب  ،فما العالقة بني زيد طويل القامة ،الختالف اخلبين ،فالعطف األول غري جائز ،كاتب

 ،والشاعر يضارعه الكاتب ،ال ما خيالفه فطول القامة يناسبه قصرها ،شاكلهوما ي ،هو أن يؤتى يف العطف باخلب
وعالقة  ،والشتاء بارد ،والتناقض مثل: الصيف حار ،وعلي يكتب ،فعالقة التناظر مثل:عمر يقرأ 33«وهلما جراا.
 أجازت الوصل والعطف . ،وهي عالقات معنوية تداولية ،خالد ذكي وحممد عبقري ،الشبائه مثل

 وصل الجمل المختلفة: -حـ
قال السكاكي يف هذا  ،أو السيا  ،هو املقام ،وخبيا متصلة ،طلبيا ،املبر الذي جيعل من اجلمل املختلفة     

وطلبا  أن يكون املقام  ،وأما احلالة املقتضية للتوسط بني كمال االنقطاع فهي إن اختلفا خبا  » السيا : 
ومشرتكا بينهما يف  ،أو الطلب معىن اخلب ،ضمني اخلب معىن الطلبمشتمال  على ما يزيل االختالف من ت

ر ائِيل  ال  تـ ع ُبُدون  ِإال   على حنو قوله تعاىل: ﴿ 34«جهات جامعة اا تليت عليك ن ا ِميث اق  ب ِني ِإس  ِإذ  أ خ ذ  و 
س ان ا و ِذي ال ُقر ب   و ال ي ت ام   و ال م س   ي ِن ِإح  ة  و آ تُوا الز ك اة  الل    و بِال و اِلد  ن ا و أ ِقيُموا الص ال  اِكيِن و ُقولُوا لِلن اِس ُحس 

قوله: "ال تعبدون" مضمان معىن ال تعبدوا فجملة )قولوا(  ،35﴾ ثُم  تـ و ل ي ُتم  ِإال  ق ِليال  ِمن ُكم  و أ نـ ُتم  ُمع ِرُضون  
لكن السيا  واملقام جيعلنا نؤول مجلة "ال  ،ليهوردت بصيغة الطلب معطوفة ومل يسبق يف اآلية طلب تعطف ع

 تعبدون" بـ " ال تعبدوا" ألن هلما نفس املعىن.
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 الحال بين الفصل والوصل: -ط
هو عطف الذات على الذات وهذا غري  ،فعطفها عليه ،كوفا صفة لصاحبها  ،احلال املفردة طبعها الفصل        
وقد  ،ملا كانت احلال جتيء مجلة وقد تقرتن بالواو»  ،لة األمر خيتلفلكن احلال مج ،يف عرف النحو العريب ،جائز

وهلذا جيب وصل اجلملة احلالية مبا قبلها بالواو إذا خلت من  مري صاحبها  ،ال تقرتن فأشبهت الوصل والفصل
     36«حنو: جاء فؤاد والشمس طالعة

وبذلك صارت شبيهة  ،أو غري مقرتنة ،قرتنة بالواوأنا اجلملة احلالية تأذ م ،يفهم من هذه القاعدة النحوية     
 ،وعليه يفرت  وصل اجلملة احلالية مبا سبقها بالواو إذا خلت من  مري صاحبها ،بالوصل والفصل ،إىل حد ما

 أما فصل اجلملة احلالية عن صاحبها جيوز يف ثالثة موا ع: 
قال خريا  )أو( اليت للتسوية حنو: ما تكلم فؤاد إالا  أو وقع ذلك املا ي قبل ،إذا كان فعلها ما يا جاء بعد إالا  -

 وكقول الشاعر: )البسيط( 
اد  أ و  ب ِخال . ِليِل ن ِصير ا ج ار أ و  ع د ال         و ال  ت ُشح  ع ل ي ِ  ج   ك ن  ِلل خ 

اُءوا أ ب اُهم  ِعش اء  يـ ب   ما( حنو:﴿ ،إذا جاء فعلها مضارعا مثبتا أو منفيا بـ )ال-  .  37﴾ ُكون  و ج 
ا ب أ ُسن ا بـ ي ات ا أ و  ُهم   إذا كانت مجلة امسية واقعة بعد حرف عطف حنو: ﴿ - ا ف ج اء ه  ن اه  ل ك  و ك م  ِمن  قـ ر ي ٍة أ ه 

ِفيِ  ُهد ى . ذ ِلك  ال ِكت اُب ال  ر ي ب   حنو قوله تعاىل:﴿ 39أو كانت امسية مؤكدة ملضمون ما قبلها 38﴾ق ائُِلون  
﴾. ين  لِل ُمت قِ 

40 
يتضح اا سبق أنا احلال اجلملة جيب فصلها يف ثالثة موا ع: إذا جاءت مجلة فعلية فعلها ما  بعد إالا حنو:     

أو وقع هذا املا ي قبل )أو( اليت تفيد التسوية حنو: كن للعلم طالبا قـ ر ب  أو  ،ما فكر الطالب إال أجاب صحيحا
أو )بال( حنو: رأيت الطالب حيض ر لالمتحان.إذا جاءت  ،أو منفي )مبا(بـ ع د .أو مجلة فعلية فعلها مضارع مثبت 

أو مؤكدة ملا قبلها حنو:اإلسالم  ،احلال امسية واقعة بعد حرف عطف، حنو:عاد املسافر إىل أبنائه ليال أوهم نائمون
 . الشك فيه دين قيم
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 الربط بين الجمل المفصولة:  -ي
مفصولة  ولكن أحيانا يكون العطف بني مجل ،على اجلملة اليت تليها مباشرةمن املألوف أنا اجلملة تعطف     

اا يقل نظر الناس فيه من أمر العطف أناه قد يؤتى » يقول اجلرجاين يف هذا املعىن:  ،عن بعضها غري متوالية
لتان وهذا فن أو مج ،ولكن تعطف على مجلة بينها وبني هذه اليت تعطف مجلة ،فال تعطف على ما يليها ،باجلملة

 حنو قول املتن": )الوافر( 41«من القول خاص دقيق
ا بـ غ ت ة  ف ك أ ن  بـ ي نــا        تـ ه ي ب نِي ففاجأني اغ ِتيـــ اال    ت ول و 

ُر الد م ِع ِإثـ ر ُهم  ان ِهم اال  يـ  ف ك ان  م ِسيُر ِعيِسِهم  ذ ِميال       و س 
42 

والثانية قياس العطف على الشرط واجلزاء احتماال  ،ا املبدأ طريقتني األوىل شرحيتوخاى اجلرجاين يف معاجلة هذ      
بينما هي معطوفة على )تولوا  ،أن تكون اجلملة )فكان مسري عيسهم ذميال( معطوفة على )فجاءين اغتياال(

ا )فكان مسري عيسهم بينم ،والقرينة اليت  نع العطف األول يف رأي اجلرجاين هي )كأنا( اليت تفيد التوهم ،بغتة(
حيث اعتب اجلرجاين  ،أما القرينة الثانية املانعة من العطف هي قرينة منطقية ،وبذلك امتنع العطف ،ذميال( حقيقة

وعلى هذا النحو يكون املعىن  تولوا  ،ومجلة )تولوا بغتة( سببها ،اجلملة الداخلة يف التوهم مسببا )فكأنا بيرنا هتيبّن(
إذا عطفت الثالثة )فكان مسري  43والشكا أنا التوهم كان بسبب أن كان التويل بغتة . ،نا هتيابّنبغتة فتومهت أنا بير 

فالعالقة بني الشطر  ،وهو معىن ال يستقيم ،عيسهم ذميال( على املسبب غدت هي أيضا مسببا عن التويل بغتة
كي يستقيم املعىن ورمبا كانت العالقة األول والثاين من البيت األول قوية؛ ألنا كالا منهما يف حاجة إىل اآلخر  

 ،إذا كان األمر كذلك بني شطري البيت األول  فإنا البيتني ال يشذان عنه ،السببية القائمة بينهما وراء هذا الرأي
وعلى الوجه الذي توهم من أجله أنا البني هتيبه  ،دليل ذلك أنا الغر  من هذا الكالم أن جيعل توليهم بغتة

  44وأن يوفاق بينهما. ،فلم يعنه أن يذكر ذمالن العيس إالا ليذكر مهالن الدمع ،وافمال دمعه ،مستدعيا بكاءه
كون   ،واتصال البيت الثاين باألول دليل على ترابط البيتني ،إنا التكامل املعنوي بني شطري البيت األول وا ح    

ا ه ،املعطوف عليه ليس هو الشطر األول من البيت الثاين فحسب و البيت كلاه ومنه فالعطف يكون بني وإطا
 وبني األبيات كلها من جهة ثانية.  ،أشطر األبيات من جهة
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واجلزاء من هذا املعّن أصال يعتب  ،فينبغي أن جيعل ما يصنع يف الشرط» أما طريقة قياس العطف على الشرط     
و م ن   كقوله تعاىل: ﴿45«عهما شرط به وذلك أنك ترى مجلتني قد عطفت إحدامها على األخرى مثا جعلنا جممو 
ا ُمِبين ا ِإث م  ت ان ا و  ت م ل  بـُه  ا ثُم  يـ ر ِم بِِ  ب رِيئ ا فـ ق ِد اح  ِسب  خ ِطيئ ة  أ و  ِإث م  الشرط يف اجلملتني املعطوفة  46﴾ ي ك 

وليس معنا إالا  ،زاءواملعطوف عليها ال يف كلا واحدة على إنفراد ألنا إذا أفردنامها صارا شرطني والبد لكل شرط ج
 وبذلك يكون التماسك. ،جزاء واحد للشرطني

ولص إىل مدى أمهية هذه الظاهرة يف  اسك  ،بعد اطالعنا على مباحث الفصل والوصل عند القدامى       
وأنا واو العطف ليست  ،وأنا العطف خيضع للتعليل املنطقي ويستند يف مواطن كثرية إىل التعليل اللغوي ،اخلطاب

 ،وخصوصا البالغة ،وعند ما نطلع على هذا الرتاث ،يف الرتاث العريب كما ي عتقد ،مقتصرة على حنو اجلملة
و اسك ال تستغّن  ،بأنا حروف العطف وعلى رأسها الواو هي أدوات ربط ،نتأكد ،وباألخص الفصل الوصل
   وال لسانيات النص.       ،عنها لسانيات اجلملة

 د الوصل أو الفصل صيغة الخطاب تحد -   
يقول اجلرجاين يف هذا  ،يتضح من هذا العنوان أنا طبيعة اخلطاب هي اليت حتدد عملية الفصل أو الوصل     

وحاهلا مع اليت قبلها حال من يعطف  ويقرن إىل  ،أنك ترى اجلملة ،واا هو أصل يف هذا الباب» السيا : 
ِإذ ا ل ُقوا  فيها صارت به أجنبية عما قبلها يقول تعاىل: ﴿ ما قبله مثا تراها قد وجب فيها ترك العطف ألمر و 

زِئُ  تـ ه  ُن ُمس  ا ِإل   ش ي اِطيِنِهم  ق اُلوا ِإن ا م ع ُكم  ِإن م ا ن ح  ِإذ ا خ ل و    47﴾ ون  ال ِذين  آ م ُنوا ق اُلوا آ م ن ا و 
ِزُئ ِبِهم  الل ُ   يرى اجلرجاين أنا ظاهر هذه اآلية يوحي بوجوب العطف﴿      تـ ه  ألنه ليس أجنبيا  ،﴾ أوال ي س 
اِدُعون  الل    و ُهو  مثل قوله تعاىل: ﴿  ،وثانيا؛ ألنا له يف القرآن نظائر جاءت معطوفة على ما قبلها ،عنه ُيخ 

اِدُعُهم   ُر ال م اِكرِين   ﴿ 48﴾ خ  يـ  إذا  ال 49﴾  و م ك ُروا و م ك ر  الل ُ  و الل ُ  خ  ذي يفصل قوله تعاىل: فما هو املبار ا
ِزُئ ِبِهم  ﴿  تـ ه  زِئُون  ﴾ عما قبله؟ جييب اجلرجاين أنا صيغة اخلطاب يف اآلية ﴿  الل ُ  ي س  تـ ه  ُن ُمس  ﴾  ِإن م ا ن ح 

ِزُئ ِبِهم   وقوله:﴿ ،وليس خبب عن اهلل تعاىل ،حكاية عن املنافقني تـ ه  لذلك  ،﴾ خب عن اهلل تعاىل الل ُ  ي س 
فما هو موجب  ،هذا مصوغ الفصل ،عما هو حكاية عن الكفار ،هو خب عن اهلل تعاىل امتنع عطف ما

اِدُعُهم  ﴿  العطف يف نظائر هذه اآلية؟ قال تعاىل: ﴿ اِدُعون  الل    و ُهو  خ  أنا صيغة  ،﴾ مسوغ العطف ُيخ 
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أ تتحكم يف ظاهرذ وبناء على هذا التحليل ولص إىل أنا صيغة اخلطاب هي مبد ،اخلطاب واحدة وهي اخلب
 فإن كانت الصيغة متماثلة وصل اخلطاب وإن كانت  تلفة فصل.  ،الفصل والوصل

 وتم مبحث الفصل والوصل خبالصة مفادها أنا اجلمل ثالثة أنواع هي:                                       
فعطفها يعّن العطف على  ،ا معنوية مباشرةألنا عالقاهت ،غري معطوفة ،أو التوكيد ،أو البدل ،مجلة النعت -1     
ت ِقيم   ﴿ وهذا غري جائز حنو: قوله تعاىل: ،الذات ِدن ا الصِّر اط  ال ُمس  ِصر اط  ال ِذين  أ نـ ع م ت  ع ل ي ِهم  غ ي ِر . اه 

 .                                                 مبدل من الصراط املستقي ،صراط الذين أنعمت عليهم ،50﴾ ال م غ ُضوِب ع ل ي ِهم  و ال  الض الِّين  
 مثل: فهم الطالب ا ا رة وخلصها.  ،فعطفها عليها واجب ،مجلة تشارك أختها يف احلكم -2
 ك ل  الطعام.   ،مثل: العلم حبر ،فعطفها عليها غري جائز ،مجلة ال شراكة بينها وبني اليت سبقتها -3

 فصل المؤكد:         -ل
ِإن  ال ِذين  ك ف ُروا  قال تعاىل: ﴿ ،طرا إىل الروابط املعنوية العميقة ،د البحث يف الروابط الشكلية الظاهرةبع     

ِعِهم   ِمُنون  خ ت م  الل ُ  ع ل   قـُُلوِبِهم  و ع ل   س م    و ع ل   أ ب ص ارِِهم  س و اٌء ع ل ي ِهم  أ أ ن ذ ر تـ ُهم  أ م  ل م  تـُن ِذر ُهم  ال  يـُؤ 
اٌب ع ِظيٌم  ٌة و ل ُهم  ع ذ  ِمُنون   ﴿  فقوله تعاىل: 51﴾ِغش او  س و اٌء ع ل ي ِهم  أ أ ن ذ ر تـ ُهم  أ م   تأكيد لقوله: ﴿ ﴾ ال  يـُؤ 

ِعِهم   وقوله: ﴿ ﴾ ل م  تـُن ِذر ُهم   ت م  الل ُ  ع ل   قـُُلوِبِهم  و ع ل   س م  ﴾ تأكيد ثان أبلغ من األوال؛ ألنا من كان خ 
  52وكان مطبوعا على قلبه ال حمالة. ،كان يف غاية اجلهل  ،إذا أنذر مثل حاله إذا مل ينذر حاله
ومن مثا فإنا الثاين ليس حشوا مادام أبلغ من  ،هذه اآلية تتضمن تأكيدين كل منهما يضيف جديدا إىل املعىن     

  واملثال الثاين يقول تعاىل:﴿ ،قلوهبم وذلك ألنا اهلل ختم على ،األول؛ ألناه يبني استواء اإلنذار عندهم بعدمه
فالتشبيه الثاين مل يعطف على األول؛ ألنا املقصود من التشبيه مبن يف أذنيه وقر هو بعينه املقصود من  53﴾

 وجتدر اإلشارة إىل أنا التشبيه األوال أقوي من التشبيه الثاين. ،54التشبيه مبن مل يسمع
وهي وسيلة معنوية هاماة من وسائل االتسا   ،تسهم يف  اسك النصوصأنا اجلمل املؤكادة  ،يتضح اا سبق   

 وأفا دليل على النصية اخلطاب الرتاثي. ،واالنسجام
 
 

                                                           
 .7-6الفاحتة/ - 50
 7-6البقرة/ -51
 .175عبد القاهر اجلرجاين, دالئل اإلعجاز, , ص -52
 7لقمان/ -53

 176ينظر عبد القاهر اجلرجاين, دالئل اإلعجاز,ص 54-
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 التمثيل  -3
وهو نوع من التشبيه وجه الشبه  ،من وسائل التماسك النصي اليت حبثت فيها البالغة العربية القدمية "التمثيل"     

 ،ليزداد معىن ذلك اخلطاب قوة ومجاال وإيضاحا ،يستعمله منتا اخلطاب ،ة بصورةأي تشبيه صور  ،فيه متعداد
التشبيه الذي هو »يقول اجلرجاين يف هذا السيا :  ،و اسكه ،وفاعلة يف انسجام اخلطاب ،وهو أداة مهمة ،وبيانا

أو  ،مجلة من الكالموال حيصل لك إال من  ،أوىل بأن يسمى  ثيال لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما جتده
نالحظ  55«حّت أنا التشبيه كلما كان أوغل يف كونه عقليا حمضا كانت احلاجة إىل اجلملة أكثر ،مجلتني أو أكثر

ملاا يذكر أنه "ال حيصل لك إال من  ،يف هذا القول إشارة وا حة إىل أنا التشبيه التمثيل يتجاوز اجلملة إىل النص
أو  ،بقوله: مجلتني ،فاملقصود جبملة من الكالم هو النص مث أكد ذلك ،أكثر"أو  ،أو مجلتني ،مجلة من الكالم

 وهذا دليل على أنا الدراسة النصية مل تكن غريبة عن البالغة العربية. ،أكثر
نـ ي ايو ح اجلرجاين هذه الظاهرة البالغية مبثل من القرآن الكرمي. يقول تعاىل: ﴿         ِإن م ا م ث ُل ال ح ي اِة الد 

تـ ل ط  ِبِ  نـ ب اُت األ  ر ِض ِمم ا ي أ ُكُل الن اُس و األ  نـ ع اُم ح ت   ِإذ ا اِء ف اخ  اٍء أ نـ ز ل ن اُه ِمن  الس م  أ خ ذ ِت األ  ر ُض  ك م 
ا أ م ُرن ا ل ي ال  أ و  نـ ه   ا أ ت اه  ه  ا أ نـ ُهم  ق اِدُرون  ع ل يـ  ُله  ُرفـ ه ا و از يـ ن ت  و ظ ن  أ ه  ا ك أ ن  ل م  تـ غ ن  زُخ  ار ا ف ج ع ل ن اه ا ح ِصيد 

ٍم يـ تـ ف ك ُرون   واملاء متعدد ومركب من اجلمل   ،فوجه الشبه بني احلياة 56﴾بِاأل  م ِس ك ذ ِلك  نـُف صُِّل اآل  ي اِت ِلق و 
 ،لو حتذف واحدة منها من أي موقع كان حيدث خلل املعىن ،كلاها )النص( دون فصل بعضها عن بعض

 يضيع القصد.و 
والتمثيل على هذا النحو جيعله آلة  ،إنا حتقيق مقصدية التمثيل ي عد  ربا من املستحيل باعتماد مجلة مبفردها    

كون اجلزء ال يعّن شيئا إالا بانتظامه يف الكلا الذي يصنعه   ،مكوان من عداة أجزاء ،لنسا خيوط خطاب ما
و مان  ،ال يكون إالا سلسلة من العناصر املرتابطة لبناء نص أواال ،التمثيل؛ مبعىن أنا اخلطاب يف هذه احلالة

 ،هو من صنع التمثيل الذي هو أداة من أدوات اتسا  ،وهذا الرتتيب اجلملي املرتاص كالبنيان ،انسجامه ثانيا
 وهو مؤشر من مؤشرات النصية يف الرتاث البالغي العريب.  ،اخلطاب وانسجامه

 التكرير   -4
أو بالنوع أو املعىن الواحد  ،إعادة اللفظ الواحد بالعدد» ير ظاهرة نصية يف البالغة العربية القدمية وهو التكر       
هو  ،ومعنوي فاللفظي هو املشاكلة واملعنوي ،أو بالنوع بالقول مرتني فصعدا وهو نوعان: لفظي ،بالعدد
  57«املناسبة

                                                           

 .88صدار الكتاب العريب. بريوت  1998. 2أسرار البالغة, يف علم البيان, حتقيق حممد اإلسكندراين و م. مسعود . الطبعة 55-
 24يونس/  56-
 476. مكتبة املعارف. الرباط .ص 1980املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع,.حتقيق عالل الغازي.طبعة  .السجلماسي 57-
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 :وتفصيلي مثل قوله تعاىل ،و نوعان: إمجايلـــــــوه ،اهاــــــــــومعن ،هاـــــة بلفظـــــادة الكلمـــ: هو إعالتكرير اللفظي -أ
ر ُجون   ﴿ فقوله : "أنكم" الثاين )بناء( على األول  58﴾أ ي ِعدُُكم  أ ن ُكم  ِإذ ا ِمت م  و ُكن ُتم  تـُر اب ا و ِعظ ام ا أ ن ُكم  ُمخ 

هي تكرار لـ ) أنكم( األوىل والغر  من هذا  ،)أنكم( الثانية مبعىن أنا  59وإذكار به خشية تناسيه لطول العهد به
وهو أداة  ،واملعىن الذي يسميه السجلماسي)البناء( هو التذكري لطول املدة  افة النسيان ،التكرار بنفس اللفظ

 وسورة ) املؤمنون( عامة . ،ربط  أسهمت يف انسجام اآلية القرآنية خاصة
واجلزئيات يف القول  ،وذلك بأن تتقدم التفاصيل ،هي )بناء( بطريق اإلمجال والتفصيلأماا الطريقة الثانية ف      

ب ّن على ما سبق منها بالذكر اجلملي وأ ذرك ر ت اجلزئيات الداخلية  ،فإذا خشي عليها التناسي لطول العهد هبا
ا نـ ق ِضِهم  ِميث   ﴿ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل: 60يف  من املقتضى األول به اقـ ُهم  و ُكف رِِهم  بِآ ي اِت الل ِ  ف ِبم 

ا ِبُكف رِِهم  ف ال  يُـ  ه  ِلِهم  قـُُلوبـُن ا ُغل ٌف ب ل  ط ب ع  الل ُ  ع ل يـ  ِمُنون  ِإال  ق ِليال  و قـ ت ِلِهُم األ  ن ِبي اء  بِغ ي ِر ح  ٍّ و قـ و   .ؤ 
ت ان ا ع ِظيم ا ِلِهم  ع ل   م ر ي م  بـُه  ا أُن ِزل  ِإل ي ك   ﴿  61﴾ و ِبُكف رِِهم  و قـ و  أ ل م  تـ ر  ِإل   ال ِذين  يـ ز ُعُمون  أ نـ ُهم  آ م ُنوا ِبم 

ُفُروا بِِ  و يُرِيُد ا لش ي ط اُن أ ن  و م ا أُن ِزل  ِمن  قـ ب ِلك  يُرِيُدون  أ ن  يـ ت ح اك ُموا ِإل   الط اُغوِت و ق د  ُأِمُروا أ ن  ي ك 
ال  ب عِ  اُيِضل ُهم  ض ال  يعلق السجلماسي بقوله" )فبظلم( بناء بالذكر اجلملي على ما سبق يف القول من  ،62﴾ يد 

 . 63وذلك أنا الظلم مجلي ملا سبق من التفاصيل من النقض والكفر وقتل األنبياء ،التفصيلي
حنو: كفرهم احتوت اآليتني السابقتني الدالتني على الظلم  ،يتضح من اآليات السابقة أنا: كلمة "فبظلم"       

والالحقتني هبا الدالتني  ،وقوهلم قلوبنا غلف وقوهلم على مرمي هبتانا عظيما ،وقتلهم األنبياء بغري حق ،بآيات اهلل
ومنه فكلمة  ،وأكلهم أموال الناس بالباطل ،على الظلم أيضا حنو: بصدهم عن سبيل اهلل كثريا وأخذهم الربا

 الحقة وهي مؤشر من مؤشرات النصية. وال ،"ظلم" هي رابطة بني اآليات السابقة
ليس ينبغي أن يظنا بنا أناا نريد باسم »"املعروف باملناسبة يو حه السجلماسي بقوله: التكرير المعنوي: -بـ    

أن يكرر املتكلم املعىن الواحد بالعدد يف القول مراتني فصاعدا؛ ألنا ذلك  ،املناسبة الذي نرادف به التكرير املعنوي
إنا هذا  64«بل مرذوال غثا مستكرها رثا ،وعطال عريا من البيان فقط ،لقول مغسوال خلوا من البديعليس من ا

                                                           

 35املؤمنون/  58-
 . 479املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع. ص  .نظر السجلماسي 59-
 .479ينظر السجلماسي, املرجع نفسه ص 60-
 155.156النساء./  61-
 61 -60النساء/ 62-
 .479املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع .ص  63-
 .517املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع  ص  64-



31 

 

وال جمراد حشو ال طائل من ورائه؛ بل هو ظاهرة  ،النوع من التكرير ليس هو إعادة املعىن عدة مرات دون فائدة
تركيب القول من » ومن مثا فاملناسبة هي: واتسا  النص وانسجامه  ،تسهم يف إيضاح املعىن ،أسلوبية فنية إبداعية
من جهات اإل افة وحن رو  من أحناء  ،كل جزء منهما مضاف إىل آخر ومنسوب إليه جبهة ما  ،جزأين فصاعدا

 ويصنف)السجلماسي( املناسبة كما يلي: 65«النسبة 
 .اللجام ،القمر. والسرج ،مثل : الشمس ،إيراد املالئم: أن يأذ بالشيء وما يناسبه -
 والبودة.  ،مثل: الليل والنهار. الصبح واملساء. احلرارة ،إيراد النقيض: أن يأذ باأل داد -
 66والدواة  ،مثل: القوس والسهم. الفرس واللجام. القلم ،االجنرار: أن يأذ بالشيء وما يستعمل فيه -

بل عبارة على كلمات  ،مبعناهليس هو تكرار اللفظة  ،يتضح من قول السجلماسي: أنا التكرير املعنوي       
:  مجال الفروسية و ،الكواكب ،القمر ،: كالشمسمجال الفلكجيمع بينها جمال معني مثل  ،متالئمة يف ما بينها
 ،املساء ،تربطها عالقة عكسية حنو: الليل والنهار الصباح ،وكلمات متقابلة ،السرج والركاب ،كالفرس وللجام

 ناسبة وهي خاصية من خصائص النصية .وهذا ما و مس  ه  السجلماسي بامل
 خاتمة

يف فاية البحث البدا من تسجيل بعض احلقائق منها: أنا البالغة العربية القدمية قد أسهمت إىل حد كبري يف      
والتكرير )  ،وأهم العناصر اليت أدت هذا الدور هي: الفصل والوصل واملطابقة ، اسك اخلطاب العريب الرتاثي

و اإليضاح(   ،والتأكيد ،وصيغة اخلطاب ،والومهي واخليايل والتمثيل ،االشرتاك ) اجلامع العقلي ،ملناسبة(وا ،البناء
 واملقام والسيا . ،واختالف األفعال الكالمية ،تقدير السؤل

 وإنا الفصل والوصل ال ميكن أن يؤديا دورمها يف اخلطاب إال إذا ،بل انسجامه ،الفصل ال يعّن تفكك اخلطاب   
كون العطف مقبوال ال   ،فائدة العطف ،وهي: اختيار املو ع الصاحل للعطف  ،أتقن الكاتب األصول الثالثة

 مردودا عند املتلقي. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 518السجلماسي, املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع.  ص 65-
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  ؟ ة ُسلطةأم نظري   مالك بن نبي : فلسفة حضارة -

 
 د . معازيز بوبكر                                                                                   

 (تيارت  -جامعة ابن خلدون )                                                                           
 
 

 ملخص المقال:
 عادة ما تصبح الكتابة وسيلة هتديد مضمرة،هذا أمر يالحظه كل قارئ  للمدونات الكبى يف الثقافات     

ا حتاول أن حتتال على املتلقي  العاملية،حيث  تبدو الصورة الفكرية مشوشة ومركبة بدرجة كبرية من التشوي ،وكأفا
 –على أي حال  -ببسط وجهات نظر مغايرة للنتائا املثمرة اليت توصالت إليها يف بلدافا...  وترتتب على ذلك

عية وتغذية تلك الص ور اإلكراهية اليت ركبتها  األدبيات إشكاالت عديدة اتفي وتظهر إلثارة النازاعات أو التب
اجلغرافية والتارخيية واألدبية القدمية، بينما املفكر مالك بن ن" رمحه اهلل  مل حيمل هذا الفكر املزعا،وأكاد يف نظريته 

إىل  -وجبدية –لناظر الشااملة واملستمداة من الداين اإلسالمي أنا حركة احلياة وتفو  االنسان فيها ينبغي فيه ا
النفعية واجلمالية واألخال ..هذا بعض من األنسا  الفكرية هلذا الراجل اهلادئ املشاغب املتجدد دوما، و الذي 
نرى أناه حييا فينا بأطيافه وأشباحه بقصد التاخلص من الوحشية االقتصادية واالجتماعية والدينية اليت أفضت إىل 

 يت حري هبا أن تدرجنا يف عامل احلق.   افيار كل املعاين اجلميلة ال
 الملخص باللغة الفرنسية:

Parfois l’écriture devient un moyen de menace implicite، cela est remarqué par pas 
mal de lecteurs et surtout dans les cultures mondiales، car l’image intellectuelle 
semble confuse et complexe comme si elle essayait de tromper le récepteur en 
étendant différents points de vue qui diffèrent des résultats fructueux obtenus….. 
Il en découle que de nombreuses problématiques disparaissent puis font surface 
afin de provoquer les conflits ou la dépendance et nourrir en même temps cette 
image coercitive adoptée par des visions géo-historiques et littéraires anciennes، 
tandis que le penseur Malek Benabi n’a jamais été pour une telle pensée 
inquiétante. Il a affirmé dans sa théorie globale qui dérive de la religion islamique 
que le mouvement de la vie humaine est à reconsidérée au sérieux 
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 المقدمة:
أن يرتقي إىل الو جود،أي أن )) ينعتق من و عه الفيزيائي كجزء مندرج يف العامل املادي  االنسان الذي تيسر له

وأن يبّن له و عا  جديدا  ي ؤمان له احلد األقصى من االستقاللية عن العامل الذي يشكل أساسا  جزءا  منه، بتعبري آخر أن 
فارقة اليت ال جند ما يفسرها سوى واقع االرتقاء إىل 

 
الوجود،هذا االنسان إذن، البدا له من أن ينزع عفويا  بفعل حيقق امل

 1و عه اجلديد إىل االستمرار يف الوجود أمثن مكتسباته((
ولذلك تنبثق مجلة من اهلواجس أمام هذا االنسان الذي يريد أن يتخلص من مركبات هيمنت على شعوره أو 

عها  لتحديد هويته اجلديدة، وينبغي هلذا الكائن  أن يكون استقرت به،فهو يفسح اشال ملعايري جديدة بديلة يتعاطى م
مزودا  باحلس التاعاطفي ليتمكن من التاواصل مع ))أمثاله الذين مي كنونه من االرتقاء فو  العامل الفيزيائي،ومن االنتماء إىل 

عامل،وإن كان ومهيا ،ال يقل  واقعية عما مياكن أن ي كونه الوجود اإلنساين((
لعقل يف األشياء بغية الوص ول إىل وإعمال ا2

اوز  ا تقف حائال  أمام جت  معرفتها،وهنا ميكن تأكيد  الفكر  وإخراج االنفعاالت،والعواطف،والغرائز من هذا الفعل ألفا
 هذه املركبات.

من هنا كان الفكر عملية عقلية تدور يف املعلومات ا صل عليها سابقا  بعد أن واجهت عنصرا  جديدا 
.واملطلوب يف هذه العملية  الفكرية أن يتم حتديده وتعريفه ،أي أن يكون معلوما  بعد أن كان جمهوال ،وعلى غامضا  

االنسان يف الوجود اجلديد أن يتسلاح ب  الفكر  و العقل  و العلم ،ويف هذا يقول الرسول الكرمي )) يا علي ال فقر 
ته يستطيع االنسان أن يتمياز وينتصر على املركبات الغامضة اليت ،الذي بواسط3أشدا من اجلهل،وال عبادة مثل التفكر((

 تواجه وجوده،وحيقق لنفسه السعادة والصالح.
 القل  الوجودي لإلنسان العربي ما بعد الموحدين: -1 

ان  ال مي كن التقليل من هذا األمر،إذ أنا هلذا القلق أسبابه،واليت سنفصال فيها الحقا  متجاهلني  الزمان  و املك
وأحيانا  الظروف ا يطة اليت قادت إىل هذا القلق،واليت تركت جروحا  دامية يف حياة  الناس :االجتماعية ،والسياسية وحّت 
الدينية اليت مل تسلم من االخرتا  والتاهمي  واالزدراء،والقارئ للحضارة العربية اإلسالمية من الدااخل يستطيع أن يتبنيا 

نطقها الديّن واالجتماعي والسياسي.إنا نظرة إىل الوراء من املنطلق التارخيي الذي نقف عنده يف التابدالت احلاصلة يف م
ده  

 
الوقت احلا ر،تو ح لنا أنا مفهوم احلرية كان أهم حمرك تارخيي عرفه العامل،ويف كل األوقات...إال أناه ليس من امل

 احلماية أو االستعمار العثماين وبعد ذلك االستعمار أالا تكون تلك االحتكاكات مع الغرب حال سقوط األندلس ،ويف
احلديث الذي الزال العامل العريب جيّن مثار مقوالته  هي املسببات الرئيسة للقلق الوجودي الذي يعرفه العامل العريب .فهل 

ح العوملة  من خ الص من هذا القلق..؟،وهل تتمكن اجلهود الفكرية تاليف إنتاج مثل هذه النماذج يف  وء اكتسا 
 املتوحشة؟.

                                                           
  23،ص1،2007لبنان،ط–بيار ولة،دار الفارايب،بريوت  جوزف أبو رز : حبثا عن قيم جديدة تر  جان -1
  25املرجع نفسه ،ص: -2
  16من خالل حمسن بن زاكور:مقاربة منهجية لبعض القضايا اآلنية للفكر اإلسالمي املعاصر،ص: 10البحراين،عوامل العلوم،مؤسسة اإلمام املهدي،قم،ص: -3



35  

راحل      
 
إنا اغتيال  العقل واحلرية  ،واستبداهلا مبرجعيات أخرى منذ الطفولة أوال ، ومن مث تستكمل تتبعا  يف مجيع امل

الع مرية والتاعليمية ، وي ولد مفهوم آخر  للحرية ،وتتخلق إشكالية،وتو ع البدائل عنه،يف ثقافتنا وتربيتنا ومنه يتوا ح لنا 
ن أين ومّت تبدأ أمرا نا،ويعرفنا إىل سبب افتقادنا العقل احلر،واحلرية،التفكري يف املسبب الرئيس،ويف األو اع الرااهنة م
مل فكر الثقافة السائدة واملهيمنة ،  رتكزات الفكرية اليت سببت أزمة العقل واحلرية ، ويف مشكالتنا الرااهنة يف جم 

ويف امل
ودوره  العقلومكانته،وعن  الكون ، وعن اإلنسانكرية ومفاهيمها ومعايريها وتصوراهتا،عن ونواحيها ويف منظوماهتا الف

،حيالفنا الفشل ألننا  خارج 1،وعن املا ي واحلا ر واملستقبلاملرأة ،وعن احلياة،وعن الزامنوعن  الطبيعةوحريته،وعن 
 التاريخ 

 :خفوت الّشعور الديني ونتائج -2
ا  عادة  وعبثا  حياول الشيطان احتواء ها،إنا ملا كانت احلرية ص ورة اهلل  اليت بدوفا ينهار العامل،وي عب هبا اإلنسان على)) أفا

،،ولذلك جند كثري من الفقهاء واملهتمني ينطلقون من البعد الديّن 2امسها جمردا يشي بوجود االنسان احلر غري الرقيق((
ام يشرح كل املركبات اليت حتقق الفكر الديّن،ولئن قرأنا الفكر الديّن إلشعال جذوة الوجود،وتبدأ ا اوالت بو ع مبدأ ع

عب حياة الناس فإنا من املمكن أن جند امشئزاز الناس من املشاعر اإلنسانية، ومن القيم اجلميلة اليت مل يستطع الدين 
ل الدين يكبح الطاقات احليوية االرتفاع هبا، ومع ذلك هل يستطيع االنسان أن حيقق مصريه دون اللجوء إىل الدين؟ وه

 هلذا اإلنسان؟
يؤسفنا أنا هناك تيارات مل حتسن فهم اإلسالم،يقول أصحاهبا أنا الدميقراطية كفر،وهؤالء فهمهم ناتا عن سوء 
فهم لسسالم وأصوله وقيمه،وترى البعض يعرت  على استخدام أي لفظة مستوردة من الغرب، ويف احلق حنن لسنا هواة 

ملصطلحات األجنبية،ويف الدين اإلسالمي ما ي غّن عن ذلك ،ولكنا أيضا  تعلمنا من ديننا أنا احلكمة  الة استرياد ا
املؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس هبا،وقد استفاد الن" الكرمي من جتارب األمم املختلفة يف احلرب والسلم والقيم اجلمالية 

 املغايرة واملختلفة.
اليت خيتبها بعض املتشدقني باإلسالم هي اليت  تبدو عازلة ومل اول لنا إجياد األجوبة  على  وهذه احلواجز واحلدود   

أسئلتنا خبصوص العقل العريب اإلسالمي كما هو حا ر،وبتنا يف املقابل ال نستطيع مقاربة الوعي اإلسالمي املعاصر 
قرار وانتشار يتم بواسطته تعميم مقوالته وفر ها باعتبارها مقاربة   كن له وملقوالته الكبى يف احلياة ،وحتقق له بعدئذ است

امتياز لتحقيق الوجود البشري ،وتعرت نا كذلك أسئلة من نوع أين ميكن لنا استكشاف األمثلة احلقيقية ذات األمهية هلذا 
كي نفعل هذه الوعي، هل نعطي امتياز خاص للتاريخ أم للحركات احلديثة اليت تضع نفسها يف حراسة اإلسالم؟ ،ول

يف كتابه "تارخيية الفكر العريب اإلسالمي"، وإالا تبقى كل االجتهادات  حممد أركوناملقوالت ينبغي االنطال  اا ذكره 
 عاجزة عن فهم اإلسالم ،ومؤدية إىل خفوت الشعور الديّن ،وتدهور األو اع احلياتية للناس  حيث يقر بأنا اإلسالم :

                                                           
  76،ص:2011مارس، 80لسائدة،ديب الثقافية،العددمفيد أمحد ديوب:مفهوم احلرية ومنها الثقافة ا -1
دار فرانز روزنتال:مفهوم احلرية يف اإلسالم دراسات يف مشكالت املصطلح وأبعاده يف الرتاث العريب اإلسالمي، تر ر وان السيد  ون زياد،امل  -2

  40،ص:2007اإلسالمي،
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قل والنفس اإلنسانية من الوثنيات ،وحرر الفكر واإلرادة والعمل ،ورفض االستعالء،وقرر اإلسالم هو الذي حرر الع -1
 أن أبرز مفاهيمه هي املطابقة بني العقيدة والعمل والكلمة والسلوك.

اعرتاف اإلسالم مبيول  وعواطف االنسان،ودعا إىل التطهري بالعبادات،وهو و ع كانت قد نادت به فلسفات  -2
لسسالم،ولكناه فهم التطهري على أناه تعظيم الشعائر واحلدود،يف حني قدمته الفلسفة اليونانية على أنه نوع وشرائع سابقة 

 من اإلكراه والتعذيب والرفض والتأنيب..
 اإلسالم مل يعرف روح النسك اليت عرفتها بيئات األديرة والصاوامع،ومل يكن يف اإلسالم دعوة إىل الراهبانية.-3
يقرا نظرية تغري األخال  باختالف البيئات والعصور،كما ال يقرا نظرية التاطور املطلق الذي يتحرك يف  اإلسالم ال -4

الفراغ،وال يقر تقديس العقل وال عبادة الباطل.إنا مفهوم األخال  هو خالفنا األساسي مع الفلسفات املادية،ومفهوم 
 التوحيد هو  يزنا األصيل عن الفلسفات الوثنية.

إلسالم ليس االنسان شريرا  على وجه اإلطال ،وليست عليه مسؤولية خطيئة سابقة،وليست اخلطيئة متأصلة يف  يف ا -5
 كيانه،واإلسالم يرى أنا يف االنسان طبيعة اخلري والشر، وأنا اإلميان باهلل هو الذي يرده عن الشر.

لم ما يتعار  مع اإلميان،والفكر الغريب هو ليس هناك تناقض بني العلم واإلميان،واملسلم ال جيد يف منجزات الع -6
 الذي فرا  بني النظرة الدينية،والنظرة العقلية والعلمية.

إنا الفصل بني الدين والدولة هو نتاج وافد غريب،وهو من معطيات العقائد األوروبية يف تشكلها  وصراعها خالل  -7
يف تكامله وترابط القيم فيه يقيم من الدين والدولة كالا تاريخ طويل.ولكناه ليس من معطيات اإلسالم،بل إنا اإلسالم 

 متكامال . فاإلسالم دين ومنها حياة وشريعة وخلق.
نيا واآلخرة،وبني الراوح واجلسم،وبني الواقع  -8 وإنا من أبرز مفاهيم اإلسالم أناه ال انفصال بني الداين واحلياة،وبني الد 

فكرية بني االقتصاد والسياسة واالجتماع والدين، ويؤكد بقاء كل العناصر يف اجتاه واملثال،فاإلسالم يرفض  زيق اجلبهة ال
 واحد قوامه وحدة النفس اإلنسانية.

إنا روح اإلسالم ومنهجه اجلامع بني األخال  والشريعة يف ظل عقيدة التوحيد ال يعار  سري احلضارة.بل هو يدفعها -9
ع التاجاوزات اإلباحية اليت فر ها اإلحلاد واليت ليست من مفهوم احلضارة مبعىن دفعا  إىل الغايات العليا،ولكنه يتعار  م

 أفا دعوة إىل التقدم املرو  عن احلدود اليت فر ها اإلسالم.
ال يقرا اإلسالم إقصاء الدين عن منطقة احلياة االجتماعية،لذلك قد أقام منهجا  متكامال  يقوم عليه سلوك االنسان  -10

 اء نفسه وإزاء باقي اجلماعة.يف احلياة إز 
التوفيق بني املتناقضات بباعة دون أن مييل إىل جانب، فهو يدعم اجل ماعية والفردية،ويربط الراوحية باملادية،  -11

 ويستوعب النفس والعقل اإلنساين،ومن طبيعة اإلسالم كذلك اجلمع بني الثبات واحلركة
يت قامت  على القيود اليت  نع العقل من التفكري، أو تفر  مجاعة خاصة  إنا أثر اإلسالم وا ح يف كل الثورات ال -12

 حتتفظ  باألسرار وإليها ترد األمور ومن اإلسالم انطلقت الدعوة إىل حترير الفكر البشري من الوثنية..
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راره يف  تلف إنا أبرز معطيات اإلسالم هي قدرته على معايشة احلضارات والثقافات املختلفة  واملغايرة واستم -13
األزمنة والبيئات فهو قادر على إجراء حركة التصحيح من داخله،ورد الشاب هات ومقاومتها،وا افظة الدائمة على طابعه 
اإلنساين وأصله الرباين.إنا ميزة اإلسالم يف مشوله وتكامله أنه مجع بني احلريات والضوابط،وبني الفردية واجلماعية وبني 

العقالنية والوجدان،وبني الروح واملادة،وبني الوحي والعقل،وبني الدنيا واآلخرة وبني الغيب والشهادة العلم والدين،وبني 
 1وبني الثبات والتطور،وبني املا ي واحلا ر،وبني ا افظة والتجدد،وبني اإلسالم واإلنسانية

س قراءة للواقع،أو فضح له،ولكنه توجيه من هنا يظل الناص الديّن باهر احلضور،كلما برع الواقع يف قراءته،وهو لي     
بسلطته و والقطع بأنا كل الطر  واألنظمة املبتكرة هرمة  -برغم تفاوت النظر بني القراءات واملذاهب–ملعطياته والتذكري 

 وعاجزة عن مواكبة حياة الناس وإفساد ما لديهم من فطرة وإنسانية وعقل..وهذا الواقع قد تنبه إليه كثري من الفقهاء
واملهتمني  بالناص الديّن وخاصة الناص القرآين،سواء كان هؤالء من العرب املسلمني أو من غري العرب.وكذلك فعل حممد 
أركون واجلابري وحسن حنفي ونصر حامد وهشام شرايب وطه عبد الرمحن....وقد أمجع هؤالء أو كادوا  على أن هلذه 

 الثقافة  الثقافة اإلسالمية  مؤهالت منها :
ال   تاز هذه الثقافة خباصية عدم ))االنتماء إىل قوم،ألفا ال تنتسب إىل أحد أو إىل مجاعة من كبار املفكرين أو أو  -

صغارهم انتساب اللبرياليات الغربية واالقتصاديات االشرتاكية مثال  إىل أصحاهبا املعينني.وال الو ثقافة نسبي ة من عصبية 
 .2بعها الش مويل مصاحل استغراقية تعم  كل األقوام((قومية،وكلا ثقافة كونية حتفظ بطا

ثانيا  أنا هذه العقيدة  تاز بالثبات واخللو من التاحريف،وقد امتازت بسريان مجيع تعاليمها يف األديان السماوية  -
قوب  واألسباط وما أ وذ السابقة قال تعاىل :))قولوا آمناا باهلل وما أ نزل إلينا وما أ نزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحا  ويع

م ال نفر   بني أحد منهم وحنن له مسلمون(( ، وهنا ال تعار  بني هذه الرسالة 3موسى وعيسى وما أ وذ النابي ون من رهبا
والرسائل السابقة ولكن التاعار  املمكن كما يقال بني الثقافة اإلسالمية وما استحدثه أهل هذه امللل والنحل من 

 فق مع طبيعة هذه الكتب املقدسة.حتريفات ال تتوا
ثالثا  أيضا  ت شكال الثقافة اإلسالمية تيارا  فكريا  مستوفيا  جلميع خصائص النظرية القابلة للتاجدد وجتاوز اهلوية املمزقة  -

ؤهالت الثالثة
 
واقف وتكشف عن كل وجوه احلقيقة،هذه امل

 
زيف من امل

 
اليت  للتيارات الو عية احلالية. هي نظرية تفكك امل

 تتصف هبا هذه الثقافة هي اليت  ستؤهلها لقيادة األمم والشعوب،وتولاد حضارة مستقبلية توافق الطبيعة اإلنسانية.
 
 
 

                                                           
وما  118،ص3،1998مركز اإلطاء القومي واملركز الثقايف العريب، بريوت ،الدار البيضاء،طحممد أركون تارخيية الفكر العريب اإلسالمي تر هاشم صاحل ،  -1

  بعدها
  18،ص:1،2010حممد األوراغي:لسان حضارة القرآن،منشورات االختالف والدار العربية للعلوم،ط -2
  163سورة البقرة ،اآلية : -3
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 : فوض  األنساق وتداخلها في زمن الموحدين وإل  اليوم -3
يف القرن  لقد تعمدنا استعمال كلمة فو ى لسبب منهجي ومعريف وجيه جتلت به العقلية العربية واإلسالمية 

العشرين،ففي ذلك بدت الفو ى كامنة يف التعامل مع أصول املعرفة ومسوغاهتا ويف مناها متعددة هيمنت عليها 
البضاعة املأخوذة من الغرب من دون مناقشة وحتليل ونقد،كما نقلت عن الشر  أو املوروث العريب اإلسالمي،وقليل 

خصوصيات منهجية ومعرفية جيب أن تكون حا رة حني التعامل مع  من)) العلماء والباحثني واملفكرين من تفطن إىل
الشر  والغرب،فبهذا املنها اخلاطئ كانت األنسا  اليت حضرت بكم  تلف آل إىل التضارب والتصادم والتناقض الذي 

التصادمي الذي مل  صار مسة للمعريف عندنا يف بدايات القرن العشرين تأسيسا  ويف فاياته تأصيال  حيث مل جتن إال  الفكر
 1يثمر إالا ا اكمات املذهبية والفقهية والفكرية((

أنا اإلنسان ال ميكن أن يقف من األشياء موقف "املرآة" اليت تعكس صور األشياء،بل  ملالك بن ن"ويف هذا بدا 
م.ومن هنا فإنا هو البد من أن يشارك يف جمرى األحداث بكل ما لديه من اهتمامات،وانفعاالت،وقدرة على التقيي

 املوجود األخالقي  ليس جمرد إنسان  عارف  ميلك علما  جمردا مباهية اخلري والشر، بل هو إنسان  عامل  ميلك 
 2إحساسا  مرهفا  بالقيم،ويسعى جاهدا  يف سبيل املشاركة يف حتقيقها

الكالم  الذي يوصف بأن ه ولكن االنسان حتول يف ظل)) نظام التأويل الوحداينا وسياسته إىل جمرد آلة،تنقل 
ديّن ،دون نظر،أو تساؤل،أو حبث،وبدا هذا الكالم يف املمارسة كأنه ال ي عىن بتحرير االنسان بقدر ما ي عىن بتقييده.وكأناه 

ال يعلم اإلخاء والسالم،بقدر ما ي علم العنف واحلرب((
الذي كان لسان حاله  مالك بن ن".ومل يغب هذا من قبل على 3

 يتسع وقته للتأليف والكتابة مع هذه اجلهود اليت تأكل األعمار ،ولكنه حاول أن يتسلى بأن يشد االهتمام يردد  مل
لعبقرية القرآن الكرمي وتعليم اإلسالم ، فكتب    تأمالت  و  الظاهرة القرآنية  و  القضايا الكبى  و املسلم يف عامل 

ة  و مشكلة الثقافة  ،و وجهة العامل اإلسالمي ،و مشكلة األفكار يف االقتصاد  و  بني الرشاد والتيه  و  شروط النهض
العامل اإلسالمي ، و مذكرات شاهد على القرن  و  فكرة كمونويلث إسالمي  و الفكرة اإلفريقية األسيوية يف  وء 

كتب عن القضايا   ن ن"ومالك بمؤ ر باندونغ  غريها من البحوث اليت الزالت يف حاجة ملن ينظر إليها بالنظر املشروع. 
الكبى يف اإلسالم بأسلوب بسيط وعملي،إذ ينطبق عليه قول الناقد الفرنسي "جون كمكتو" الذي قال ماهو 
األسلوب؟ إناه لكثري من النااس طريقة معقدة جدا  لقول أشياء بسيطة جدا ،أما لنا حنن فإناه طريقة بسيطة جدا  لقول 

ظلت مؤلفاته متمنعة ال يقوى املتلقي العريب باخلصوص على اقتحامها يف حني  أشياء معقدة جدا  . هلذه األسباب
 أصبحت طيعة على املتلقي املسلم واألجن" يف آسيا والعامل .

واا ذكره يف  كتابه مشكلة احلضارة  مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي   ،وهو هنا يقارن بني الفكر الغريب 
حاجة إىل إعادة النظر وتوجيه ))فالفكر الغريب جينح على ما يبدو أساسا  إىل الدوران حول والعريب ،ومها يف نظره  يف 

                                                           
  30،ص:1،2004ري اإلبراهيمي قراءة يف ظل البنية واملتغري،دار اهلدى،اجلزائر،طعمر أمحد بوقرورة:بناء النسق الفكري عند حممد البش -1
  56،دت،ص:1زكريا إبراهيم،املشكلة اخللقية،مكتبة مصر ودار مصر للطباعة،ط -2
  12،ص:1،2009بريوت،ط-أدونيس الكتاب اخلطاب احلجاب،دار اآلداب  -3
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مفهوم الوزن والكم،وهو عند ما ينحرف حنو املغاالة يصل حتما  إىل املادية يف شكليها:الشكل البجوازي للمجتمع 
مي يف أفوله كما هو شأنه اليوم،فإنا املغاالة االستهالكي،والشاكل اجلديل للمجتمع السوفييت..وحينما يكون الفكر اإلسال

وهي حقيقة نكاد ال نرتفع  1تدفعه إىل التصوف واملبهم والغامض وعدم الدقة والتقليد األعمى واالفتنان بأشياء الغرب((
ا هي اخل الص من األز  مات عنها يف كل ما حييط بنا من أشياء، بل نسعى يف استقدام مقوالت الغرب واستنطاقها وكأفا

اليت نعانيها حّت وإن كانت أخالقية. وهبذه األفكار يرى بأنا العامل يف ا طراب ألنا أهله يف احرتاب،ولذلك ينبغي أن 
 يسود نوع من السلم ونوع من الوفا  بني الناس ليتم التفاهم على طريقة للعي  .

 الموّجهات العامة  في نظرية مالك بن نبي: -4
 a colonisabilté lأوال: القابلية لالستعمار

  faiblesse croniqueجمموعة العوامل والشروط الظروف ت جتعل امللم يف حالة  عف مزمن  -
 افيار يف مرحلة ما بعد املوحدين على مجيع املستويات واألحوال وللخروج من هذه الو عية يقرتح: -
 التشخيص بدون جماملة )...( -1
 املو وعية )...( -2
،ينبغي فيها تضافر اجلهود يف حقول احلياة املختلفة لو ع األسس اليت مالك بن ن"نية هذه كما يرى املأساة اإلنسا -3

  hors de lhistoireمن شأفا القضاء على العوامل الدااخلة واخلارجة،اليت جتعل مسلمني يعيشون خارج التاريخ  
 األنشطة عقيمة.مبعىن أن 

حيتني  أسباب القابلية كتعبري عن التاخلف  و كشف جوهر االستعمار  إنا  القابلية لالستعمار  يدرسها من نا
 كشكل من أشكال العنصرية فشل يف إعطاء بعد إنساين للتاطور احلضاري 

 *إنسان قبل احلضارة  الشعوب البدائية .
 *إنسان داخل احلضارة  الشعوب األوروبية والواليات األمريكية،واليابان .

  العرب واملسلمون  ومن حذا حذوهم. *إنسان خارج  من احلضارة
 mondialisme:  ثانيا  العاملية

 يف مجيع أحباثة ومداخالته كان ينادي بالعاملية هدفه :
 امتالك املسلم الرسالة اليت جتعله مشارك يف العاملية -1
 جيب االعتماد على الشروط القرآنية اليت هتدف إىل خدمة اإلنسانية -2
ومن مث  إىل الفاعلية ،اليت تتماشى مع حركة اشتمع ليصل  الطاقات الفردية ان إىل درجة حتريرجيب أن يرتقي االنس -3

 خلق حركية يف هذا اشتمع

                                                           
بريوت ودار الفكر –لبنان  –،تر  بسام بركة وأمحد شعبو،أشراف عمر مسقاي ،دار الفكر املعاصر ملك بن ن" :مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي -1

  8،ص: 2002،أعادة 1،1988سوريا،ط-دمشق
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حملة ما بعد املوحدين أدت إىل تفكيك احلضارة اإلسالمية انكماش دورها يف وقت  ددت احلضارة الغربية عب  -4
 العامل.
   effécacitéفسي  وعامل تارخيي  أثرا على فقدان الفاعلية  تأخر املسلمني يرجع إىل عامل  ن-5

* اجلانب التارخيي معناه أنا احلضارة الغربية هي اليت قامت ب تكساري أو هتمي  أو حتييد  هذه القيم األخالقية 
 حركة  واإلنسانية من خالل االستعمار يف استغالل كامل لضاعف وتأخر العامل اإلسالمي ومنعهم من االندماج يف

 التاريخ .
 ملحوظة:

لتجاوز هذه املأساة واخلروج من  القابلية الستعمار  ومن االنغال  والوهم والغمو  والتاصوف ينبغي شرح 
العناصر األساسية للحضارة وهي  االنسان ،و الرتاب ، و لزمن ،و الثقافة ،وهذه املهمة قد تكفل هبا منذ مثانينيات 

ن"  رشيد بن عيسى  ،و عمر بن عيسى ، و عبد الرمحن بن عمارة ،و  نور الدين القرن املضي تالميذ مالك بن 
ومن املفكرين العرب وغري العرب...كما أنا بعض التيارات الساياسة يف  مالك بن ن"بوكروح ،،وبعض املهتمني بفكر 

وج من األزمات الرااهنة اليت للخر  مالك بن ن"تونس  حركة الناهضة ، ويف شر  وجنوب أسيا  رورة االعتماد على فكر 
 تعانيها هذه البلدان.

*الثقافة تظهر من خالل تركيب ومزج العناصر الثالثة السابقة  اإلنسان والرتاب والزمن  مزجا  واعيا ..والثقافة كمكسب 
 اجتماعي تعتمد:

: على  رابعا   –التنظيم االجتماعي  :على  مستوى  ثالثا   –: على  املعىن األخالقي واجلمايل  ثانيا   –: على  التوتر  أوال
 ا  : العنصر التقّن .خامس – لباغماتية أو النفعية يف التفكري  

 نتيجة: 
*الدراسة اليت قام هبا مالك بن ن" تبتعد عن كل تأثري استشراقي معتمدا  على انسجام يف طريقة التفكري،ومتوخي ا 

حنو ترمجة حركة االنسان من بعد املوحدين،وحيدد مواطن الفشل والوهم   العقالنية واالستقاللية  األمر الذي جعله يتوجه
 الذي يعيشه...

  ليس هو ا رك للمجتمع بل هو  نتاج  من اشتمع يـ عاب عن activité intellectuelle* و النشاط الفكري 
.إذن النشاط الفكري  الوسائل الضروريةاألشياء و مثل ما ي نتا األفكار التطبيقية االجتاه الصاحيح للمجتمع..اشتمع ينتا 

ال خيلق اشتمع بقدر ما أنا اشتمع املتحضر هو الذي خيلق أو ينمي النشاط الفكري يف كل أشكاله...وهذا النشاط 
الذي جاء عن طريق  الوحي  وعن طريق  الرسالة  changement radicaleالفكري كان بسبب التغيري اجلذري

 ثري على نفسي العرب وكل من دخل يف اإلسالم. النبوية ،حيث  ا التأ
* إنا العمل الفكري الذي قام به املتكلمون والفالسفة كان  روريا  ألفم كانوا يريدون معرفة  املرياث الفكري  لزمافم 
الء ،فال حيق لنا التشكيك يف إميافم كما يفعل كثري من الناس.وال يهم إذا جنحوا يف ذلك أم حالفهم الفشل، فهؤ 

تهدون،واشتهد غري مطالب بأن جييب عن كل األسئلة أو مطالب باإلجابات النهائية،وينبغي تثمني اشهود ألناه كان  جم 
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من أجل الفهم،وهذا األمر يفتقده االنسان ما بعد املوحدين واإلنسان احلا ر،الذي يتوهم الد خول يف   ما بعد احلداثة  
 بطر  آمنة.

نقل  التفكري اإلسالمي  إىل العاملية  من أجل إنقاذ الغرب من أفكاره الشارسة واملتوحشة  بن ن"مالك * من هنا طالب 
 Lhomme .ولكن املسلم حاليا  أو بعد املوحدين proieأو األمم االستعمارية اليت تتعامل مع اآلخر كفريسة  

post- almohédien   الذي قام  اإلبداع، وغري قادر على فاعلية اجتماعيةهو إنسان استقال من التاريخ وبدون
 .  االبتداعبه أجداده يف العصر الذه"،بل هو قادر على 

إناه اليستطيع إعادة تركيب عناصر  االنسان والرتاب  الال حضارةمن هنا ميكن احلديث عن  القطيعة  حيث دخل يف 
ستعمار، يرى أنا االستعمار هو السبب،وليس والزمن . وهذا االنسان ساذج  يتاهم اآلخرين و  عفه أدى به للقابلية لال

نتيجة لو عيته املأسوية.هو إنسان را  عن نفسه وال يتهمها بالقصور.  وبعد االستقالل ازداد تدهورا  غر  يف أوحاله 
بسبب نفسه ألناه يستعمل احليلة  د نفسه ،ونظر هلذا الوهم قد  يصبح إسالميا ن وميثل اإلسالم ،ويسمو بتارخيه 

ه ويف هذا حياول  تشريف نفسه  متدين جدا  وفاسد جدا  ،ويصبح    بعثيا  أو بربريا  متوحشا   عندما خيتلف عن وقيم
مع نفسه،ونظرا  لوقاحته أوهم نفسه ببلوغ درجة   ما بعد  للعب مجيع األدوار إالا أن يكون نزيها  اآلخرين.وهو مستعد 

 احلداثة .
 علمه يريد أن جيمع بني الفلسفة وعلم االجتماع  فلسفة   علم اجتماع   يف هذه التخرجيات أو يف مالك بن ن"*

une sociosophie  ألنا احلضارات عندها  جانب  ميتافيزيقي  جانب احلكمة ،هذا الذي يريد جتسيده يف تنظريا
ال يقدم تفسريا  من  ته لسنسان وأزماته املختلفة. وهو خيتلف عن علم االجتماع  احلايل الوصفي  )وصف الظواهر( الذي

القدرة االجتماعية والقدرة الناحية االجتماعية،فهو جيتهد يف تفسري وتأويل هذه الظواهر مثال  حينما حيلل  ويفر  بني 
يرى بأنا   إنسان ما بعد احلداثة   ، يتوهم شراء احلضارة فاملسلمون  يف قدرهتم شراء بناء نيويورك لكناهم ال   املالية

 نا  احلضارة ليست تراكم أشياء .ميتلكوفا أل
* الفر  واملذاهب )السنة(،)الشيعة(،)الوهابية(.. أشكال جتاوزها الزمن ألننا ورثناها عن املا ي ، وأدات إىل حتجر العامل 

ا عصبية حتد من انطال  هذه اشتمعات .  اإلسالمي،غذااها االستعمار،وقدامها على أفا
شروط ا أساسية للعودة للتااريخ أو للدخول يف احلضارة،وهي أن يلزم املسلم من كل ما سبق يقدم مالك بن ن" 

 نفسه بـ:
 laثالثا   الباغماتية أو النفعية  -والتطلع إىل األحسن  l’esthétiqueثانيا  اجلمالية   -lithiqueأوال  األخال 

pragmatique رابعا  التقنية -يف التفكريla technique 1  سم املسار احلضاري الناجح للمسلم هذه الطريقة يف ر

                                                           
،ونظر كذلك مؤلفات 60إىل ص4، من ص2010لالستزادة ينظر، عمر بن عيسى مالك بن ن" ومستقبل اشتمع اإلسالمي،الناشر دار العثمانية اجلزائر  -1

ثقافة    تأمالت  و  الظاهرة القرآنية  و  القضايا الكبى  و املسلم يف عامل االقتصاد  و  بني الرشاد والتيه  و  شروط النهضة  و مشكلة ال مالك بن ن" :
و الفكرة اإلفريقية األسيوية يف ،و وجهة العامل اإلسالمي ،و مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي  ،و مذكرات شاهد على القرن  و فكرة كمنويلث إسالمي  

   وء مؤ ر باندونغ 
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املعاصر تدلا على عظيمة يف هذا الرجل تسللت إىل البعض فأدركوا قيمته الفكرية والشخصية.واحلال أنا اشتمعات العربية 
اإلسالمية تتمز  بعنف وتدهلما،تتفاسخ الوحدة األوىل،ت رسم احلدود املزعومة،البدا من وقفة وسط تلك الصريورة العاصفة 

ليت ورثناها من كفا أمسنا ينبغي العودة إىل تفعيل فكر مالك بن ن"  ألناه يكتب فلسفة احلضارة والتاريخ والدين ا
 بالص ورة واللاون واملوسيقى اليت تكشف حقيقة اآلخر وحقيقة املسلم املتسلاق دروب العوملة ومتاهات ما بعد احلداثة.
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 الشِّعر الث وري لدى مفدي زكرياء. صورة اآلخر في  -

 
  الحاج جغدمد .                                                                             

 الشلف( -)جامعة حسيبة بن بو علي                                                                      
 

 
 الملخص :

( تعود إىل عظمة أبطاهلا الصاناديد، ورجاالهتا العظام الذين 1962 -1954تحرير الكبى )إنا عظمة ثورة ال
أشعلوها نارا  على اآلخر، فكانت أعظم ثورة عرفها العامل خالل القرن العشرين، حّت أ حت طوذجا  حلركات التحرر يف 

ا تع  دات حدود اجلزائر لتصبح مكسبا  للحضارة اإلنسانية.العامل املعاصر، ما دفع باملؤرخني العتبارها ثورة إنسانية، ألفا
يف  وء ذلك، يتأسس انشغالنا يف هذا اشال على إبراز صورة اآلخرا كما صوارها الشاعر مفدي زكرياء، مبزين 
أشكاهلا يف اخلطاب الشعري الذي حيمل دالالت فضح اآلخر على حقيقته، متوقفني عند صورة البلد ا تل "فرنسا"، 

 رة السياسي الذي هندس خطاة االحتالل، لنصل عند صورة اجلندي الذي ترجم الغزو على أر  الواقع.فصو 
وملاا كان مقصدنا من هذا البحث هو "اآلخر" يف الشعر الوطّن الثوري، كان لزاما  علينا أن تتباع استقراء 

املتون الشعرياة لدى شعرائنا عامة، وشعر  الناصوص وحتليلها الستكشاف تلك الصاور السلبية اليت ا رتسمت مالحمها يف
مفدي زكرياء خاصة، وهذا يف نظر كلا الشعوب التاواقة إىل احلراية اليت سلبت منها، لينقلها لنا الشاعر يف قوالب فنية 

 وفكرية.
 
Resume 
The greatness of the Great Liberation Revolution (1954-1962) is due to the greatness 
of its great heroes، the great men who set fire to each other. It was the greatest 
revolution the world had ever known during the 20th century. It became the model of 
liberation movements in the modern world. ،  for this reason، the historians  consider it 
as a humanitarian revolution، because it exceeded the borders of Algeria to become a 
gain for human civilization 
Therefore، our concern in this area is based on displaying the image of the other as 
portrayed by the poet Mafdi Zakaria، highlighting its forms in the poetic discourse that 
bears the connotations of exposing the other to its reality، stopping in the image of the 
occupied country "France"، the image of the politician who engineered the occupation 
plan، Let us arrive at the image of the soldier who translated the invasion on the ground 
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Since our purpose in this research is "the other" in the poetry of the National 
Revolutionary، we had to follow the extrapolation of texts and analysis to explore those 
negative images characterized by the features of poetry in our poets in general، and felt 
Mfdy Zkariah special، and in the eyes of all peoples eager to freedomWhich was stolen 
from them، to be transmitted to us by the poet in artistic and intellectual molds 
Keywords : Revolution، the Other، the Speech، Image . 

 
 

 أوال: صورة "األنا" و "اآلخر" في المقاومة الجزائرية.
يرى الكثري من الدارسني أن املوقع املتمياز الذي حتتله اجلزائر بني أشقائها وجريافا، فر  على الذات اجلزائرياة 

خر" الذات األجنبياة، عالقات خاصاة جدا  ومعقدة كثريا ، حيث تلخصات يف مدا وجزر بني "األنا" الذات الوطنية، و "اآل
ا مل تكن مبنية على أسس إنسانية طبيعية  ليها ظروف  لكن تلك العالقة كانت معقدة ومؤثرة يف كثري من األحيان، ألفا
اجلوار، أو مبادئ التجارة، بل كانت مؤسسة على عنصر االستقالل واالستحواذ واهليمنة، وذلك ما زرع داخل الذات 

 .1اجلزائرية بذور اخلوف
شاعت لدى الفالسفة منذ اليونان مرورا  » وعلى هذا األساس، فإنا ثنائية )األنا، اآلخر( بوصفها مقولة 

بالفلسفة العربية اإلسالمية ووصوال  إىل الفكر املعاصر، ومازالت إىل اآلن ظاهرة تستحق التأمل والدارس، ولو أنا الرؤية 
ستعمر أويف الغرب املتفو  الذي يظهر يف ا صلة على أناه االستعمار الغالبة ا ستمرت حتصر صورة اآلخر يف األجن" امل

القدمي يف ثوب جديد. فهي صورة حتمل نقوشا  من خلفية تارخيية ال وجه فيها للجمال بقدر ما تثري الكراهية والنفور 
 .2«وتدعو إىل احلذر من اآلخر، الغريب

ا جاءت نتيجة تالحم "األنا" إنا الذات الوطنياة اليت ا رتسمت معاملها يف األف ق بعد ثورة الفاتح من نوفمب، إطا
مع اإلرادة الشعبية اليت كسارت قيود اجلمود والتقاعس، ولقد أفرز هذا التزاوج أنواعا  من املقاومة، منها العسكرياة

، ومنها 3
 . 4الفّن بشّت أجناسه

ة بالكلمة، إذ كان شعر املقاومة الوطنية عند مفدي وعليه، فإنا ما يهمنا يف هذا اشال، اجلانب الفّن "املقاوم
زكرياء خالل مرحلة الثورة، يرتصد الصراع واملواجهة بني "األنا" املغيب يف وطنه الذي يتجلى يف اإلنسان واملكان 
ورة واحليوان، مقابل "اآلخر" الذي ينعم يف أر  ليست أر ه، ويتمظهر يف صورة البلد ا تل، والسياسي املخادع، وص

 اجلندي، أفا املالمح البارزة لدى الطرفني املتصارعني، كما تراءت أمام عيّن الشاعر، ونقلها إلينا بأدواته الفنياة.

                                                           
  .41، ص 1999ينظر: حممد بشري بوجيرة، جتليات األنا والغنب يف اخلطاب الشعري، أعمال املهرجان الوطّن الثاين للشعر الشع"، األغواط، نوفمب - 1
  .103، ص 2013، ماي 2جملة املوروث، جامعة مستغامن، ع –"مالك بن ن""  انفتاح وانغال  طوذجان: "علي احلمامي" و - لوف عامر: األنا واآلخر -2

  .45، ص 1986ينظر: حيي بوعزيز، كفاح اجلزائر من خالل الوثائق، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر  - 3
  .43ينظر: حممد بوجيرة بشري، جتليات األنا والغنب، ص - 4



45  

 ثانيا : صورة اآلخر/ المحتل )الفرنسي(.
كرون يبدو أن صورة "ا تل الفرنسي" يف شعر مفدي زكرياء الثوري، قد ا تسمت بصفات ال يقدم على اقرتافها إالا املا 

الذين يف قلوهبم البغضاء واحلقد لشعب كان  حياة مؤامرة بطلها الرجل املريض "الدولة العثمانية"، وقد جتلت يف الصورة 
 .1السياسية واالجتماعية

 الصورة السياسية:-1
( على حتطيم البنية التحتية للمجتمع اجلزائري، 1962 -1830كانت السياسة الفرنسية يف اجلزائر ما بني ) 

تبعة يف ذلك سياسة الظلم والطغيان والتسلط، القائمة على تغييب العنصر اجلزائري، واستعمال أبنائه املستضعفني يف م
 .2األعمال الشاقة، فاحتة اشال أمام املعمرين والبورجوازيني الفرنسيني لقطف خريات هذا الوطن

تهاج سياسة املماطلة والوعود الكاذبة اليت  ولتحقيق هذه املآرب، يف ظل إسكات الشعب، أقدم املستدمر على ان
كثريا  ما وقف عندها الشعر مقتفيا  أثرها، مبزا  مظاهر االستبداد بأشكاله املختلفة اليت سلطت على شعبنا، والشاعر 

 مفدي زكرياء من الشعراء الذين تأملوا هلا، فراح يظهرها يف شعره الوطّن الثوري، حتت مظلاة الصور السلبية
 
 رة السلب ونهب الخيرات:صو -أ

تعد ظاهرة السلب والنهب مظهرا  من مظاهر السياسة الفرنسية اليت جسدت على أر  الواقع منذ أن وطأت 
أقدام املستدمر أر  الوطن، وذلك بسنا قوانني جائرة يف حق السكان األصليني كتجريد األرا ي وفب اخلريات

متبعا   3
ا، حّت لو كلفه ذلك إراقة الدماء، وسنحاول  رصد معامل هذه الصورة مبالحمها أساليب وحشية يف انتزاعها من أصحاهب

 اآلتية:
 */الطمع وسلب الخيرات:

ا طمعا  يف النهب والسلب  يبدو أن احتالل فرنسا للجزائر، مل يكن لدواع  ثأرية لقنصلها بعد حادثة املروحة، وإطا
بـ " ماذا ابئه يا عام ستينا" عند هذه احلقيقة، منبها  إىل أن اجلزائر ، هلذا وقف الشاعر يف القصيدة املوسومة 4خلرياتنا

وقعت بني يدي "قطاع " تسلطوا على الشعب لينهبوا ويسلبوا ويلتهموا خرياته، متمنيا  أن يأكلوه زقوما . يقول  مفدي 
 :5زكرياء
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  .31، ص 1983اجلامعية، اجلزائر، ينظر: عبد املالك مرتا ، فنون النثر األديب يف اجلزائر، ديوان املطبوعات  - 3
  .323ينظر: حممد الطمار، تاريخ األدب اجلزائري، ص  - 4
  .150مفدي زكرياء، اللهب املقدس، ص  - 5
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ملوسومة بـ "تعطلت لغة الكالم" تنهض لتصف لنا ويف اجلزائر قطاع قد ا لتهموا خري اجلزائر زقوما  وغسيلنا ولعل القصيدة ا
يف موطن من مواطنها حالة الطمع، وتكشف حقيقة املستدمر الذي طاب له أن يأكل حبوبنا ظلما  وعدوانا، وتسكره  

 :1كرومنا، داعيا  إياه إىل ترك هذا الطبع اللائيم. يقول مفدي زكرياء
 ودعوا املطامع ... فالسحاب جهام يا معشر املستعمرين تربصوا                    

 إن أثخنتكم يف القدمي حبوبنا                      وبطر  ... فعلى احلبوب ســـــــــــــالم
 أو أسكرتكم باملدام كرومنــــا                       مل يبق يف هذي الكروم مـــــــــــــــــــــدام

الرتاث باحلا ر وفق ا ستحضار بيت البن  –ر أن يعانق فيها املا ي وهنا، نسجل رؤية إحيائية حياول الشاع
 ، على حنو ما يصطلح يف النقد األديب املعاصر بالتناص.*الفار 

أن املستدمر يف الشمال قد ظفر حببوبنا وكرومنا بسبب  -يف النص السابق –وإذا كان مفدي زكريا قد أقرا 
.. حّت تستقل اجلزائر" حثها على أنا سعيها يف الظفر بالصحراء اجلزائرية، طمعا  أطماعه املتزايدة، فإناه يف قصيدة "فال .

 :2يف ثرواهتا الباطنية أمر فاشل وعواقبه بالنسبة جلندها قبور حتفر يف بطن الصحراء، يقول مفدي زكرياء
 فرنسا دعي األطماع فالسعي فاشل               "فكل فرنسا" ال نبيع هبا صحرا؟

 تم ثروة يف بطوفــــــــــــــــــــــــــــــا                حفرنا لكم يف بطن صحرائنا قباوإنا  ني
وإنا ا ستظهار مفدي زكرياء لصفة الطمع اليت سكنت كيان الغاصبني، جعلته يكرارها كلما كان احلديث يف هذا 

م" لدليل على أنا حرص الشاعر على مقاومتها السايا  وما قاله الشاعر يف القصيدة املوسومة بـ "وتعطلت لغة الكال
 : 3بسهام املنية، مؤكدا  على أنا أرزا  اجلزائريني، وقف على أبناء الوطن اجلريح، يقول الشاعر

 فلنا على عبث السياسة ثورة                        ولنا لرد الطاامعني سهام
 مل يعطها لسواهم القساام          أرزاقنا وقف على أبنائنــــــــــــــا               

 
 */الجوع:

ذلك، وقد كان اجلوع نتيجة حتمية لسياسة السلب والنهب اليت ا نتهجها الفرنسيون يف اجلزائر، بعد وقوعها يف 
وعندما دخل االستعمار، كان دخوله  ». وميكننا أن نقف عند حالة الو ع املؤمل من خالل هذه الشهادة . *يدهم

وجاء اليت دمرت كل شيء، فاألر  سلبت من اجلزائريني بدون  ييز، واال ستعباد ساد اجلميع بال استثناء، كالعاصفة اهل

                                                           
  . 80س، ص  -م -1
 
  .314مفدي زكرياء: اللهب املقدس، ص  - 2
  .314م. س، ص  - 3

 سكرنا هبا من قبل أن خيلق الكرم * يقول ابن الفار : شربنا على ذكر احلبيب مدامة            
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وافارت األرستقراطية السياسية والدينياة اليت قادت احلرب  د الفرنسيني. وبسقوطها عجزت تركيبة اشتمع عن الصمود 
 يادته، فضاع وا ر ى يف أحضان اجلوع.اهلجمة الكولونيالية فتفككت، وا فتقد الشعب ق 1«أمام

لقد كان شعر مفدي زكرياء دوما  يف طليعة الشعر الذي عكس جانبا  من تلك الصورة القا ة، فوصف حالة 
اجلزائريني وهم حتت البؤس يفتك هبم، فالحظا هلم إالا التشريد مقابل حياة الناعيم والراخاء لدخيل حمتل، وذلك يف قصيدة 

 :2عد"، يقول مفدي زكرياء"الذبيح الصاا
 وجيوع ا بنها، فيعدم قوتـــــــــا                            وينال الداخيل عيشا  رغيدا ؟؟
 ويبيح املستعمرون محاها                           ويظل ا بنها، طريدا  شريدا ؟؟
زائري حتت رمحته، الباد أنا مير عب ا نتهاج بات من الوا ح أنا اإلستدمار الفرنسي، قد تيقنا بأن إخضاع الشعب اجل

سياسة التجويع والتجهيل، هلذا أقدم على مصادرة األرا ي واملمتلكات ووزعها على املعمرين، ليقطع على األهايل س بل 
 .3العي ، بينما يعي  اللقيط حياة الثراء والبذ 

ص لو عية اجلزائر اليت أتاها الفساد من طرف غاص" ولعل قصيدته املوسومة بـ " شاكر الفضل ليس ي عدم شكرا " تشخي
احلق، حيث الذلا واهلوان واجلوع والعراء نتيجة تعر  خرياهتا للنهب والسارقة، أمام نواب ليسوا سوى بضاعة ت باع 

 :4وتشرتى، يقول
 تعرىوا ستذلت رقاهبا فرتاهـــــــــــــــــــا                          وهي يف أر ـها جتوع و 

 وا ستبيحت أرزاقها ليس إالا                         "قيصر" ميلك احلياة و "كسرى"
 وا سرتقت نواهبــــــــا ليس إالا                          ذمم  كالدامى، ت بـــــــــــــاع  وت شررتى

ب عليه البكاء والشكوى من املستدمر. فإنا وإذا كان الشعر اإلحيائي العريب يف اجلزائر، ي عاجل هذه الصورة بأسلوب يغل
الشاعر مفدي زكرياء يتجاوز هذه الثنائية إىل التعبري عنها بأسلوب كله ثورياة بالدعوة إىل مقاومة ا تل، وفكا رقاب 

 اجلزائريني من مستغل جاء لينهب خريات هذا الشعب، ويسلب ثرواته.
 */الفساد والتخريب والتشريد :

ي يتعر  كيانه للسلب والناهب، تنتشر فيه مظاهر الفساد والتخريب فيلحقه التشريد، ويف هذا إنا اشتمع الذ
السيا  سنتوقف عند اخلطاب الذي يتضمن ذلك عند مفدي زكرياء، ليبز هذه الصورة يف قصيدته املوسومة بـ "سنثأر 

 :5للشعب". يقول مفدي زكرياء

                                                           

الذي  1944القا ي مبلكية الداولة الفرنسية لكل أر  ليست هلا عقود، وقانون سنة  1832* لقد  ثلت هذه السياسة يف سن قوانني جائرة، كقانون سنة 
 يتيح للمعمرين من امتالك أر  األوقاف.

  .81، ص 1985حي يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، أمحد اخلطيب: مجعية العلماء املسلمني وأثرها اإلصال - 1
  .16مفدي زكرياء: اللاهب املقدس، ص - 2
  .120، ص 1998مصطفى بيطام: الثورة اجلزائرية يف شعر املغرب العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  - 3
  .281مفدي زكرياء: اللهب املقدس، ص  - 4
  .200ياء: اللهب املقدس، صمفدي زكر  - 5



48  

 فرجات به األلغام تسحقه سحقا            سنثأر للبيت الذي كان آهال                
إذا كان هذا البيت يفصح عن صورة اريب البيوت بتهدميها وهي آهلة بالسكان عن طريق تفجري األلغام. فإناه يف البيت 
الالاحق يبز صورة التشريد النامجة عن اريب البيوت وحرقها، وليصبح سكان القرى واألرياف بدون مأوى. يقول مفدي 

 : 1ياءزكر 
 والالجئني التاركني بيوهتم                             وما ترك التخريب فيها، وال أبقى

لقد ا متدت يد العدوان إىل األكوا  والقرى والداواوير لتدمرها، عن طريق إلقاء الزيوت احلارقة مشتعلة فتأذ عليها، 
فيحرت  كلا شيء بداخلها، يقول مفدي زكرياء

2: 
 ا  والدور والقرى                          يهمشها "النابامل" حيرقها حرقا  سنثأر لألكو 

وليس بعيدا  عن املكان الذي أتته يد الغدر فجعلته ركاما ، يدعونا الشاعر أن نسأل املدارس اليت ال خيتلف حاهلا عن 
 :3قبوا. يقول مفدي زكرياءحال القرى بعد أن دكتها آله املستعمر دكاا ، وأن ننظر إىل األحرار املخلصني 

 وسل املدارس كيف دك بناؤها                             وانظر إىل األحرار فيها تقب
يبدو أن تلك املطامع، قد سيطرت على وعي املستعمر، فجعلته يعبث يف األر  فسادا  بسبب سياسة الناهب والسلب 

غري إنسانية "اجلوع والعراء والفقر والتخريب"، ليكون شعر مفدي  اليت أقدم على تطبيقها يف أر  الواقع،  لفة صورا  
 زكرياء مبثابة آلة تصوير نقلت إلينا جرائم املستعمر البشعة، متوعدا  بالثأر ملا ا قرتفه يف حق الشعب.

 */ااِلضطراب وفساد الرأي:
ة، إذ سجل شعره التمرد لقد عكس شعر مفدي زكرياء صورة الفساد يف الرأي واال طراب يف األحوال العام

. 1830الذي قادته شر ذمة من املعمرين  د السلطة املركزية، بعد أن تيقنت من أنا اجلزائر اليت ا ستعبدت منذ سنة 
 سائرة حنو حتقيق االستقالل الوطّن.

رة وباجلنون واخلبال ويتجلى ذلك يف القصيدة املعنونة بـ " إىل الذين  ردوا" حيث رماها الشاعر بفقدان رشدها وصواهبا تا
 :4تارة أخرى، يقول الشاعر

 فقدت فرنسا رشدها وصواهبـــــا                     وغدت تسجل يف األنام  الهلا
 وافضح مع األيام مجهوريـــــــــــة                     كشف الزامان جنوفا وخباهلـــــــــا 
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  .201م.س، ص  - 2
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 */الطغيان والظلم:
ة أن إحكام السيطرة على شعب، بعد تسليط كل أنواع االستبداد واال طهاد كافيا  كثريا  ما يعتقد الغزا

إلخضاعه ظلما  وطغيانا ، لكن الشعب وعلى لسان شاعر الثورة مفدي زكرياء يقف عند هذه الصورة، ليكشف الطغيان 
 : 1ل الشاعروالظلم والبغي، داعيا  إىل حترير الوطن من الغاصبني وحتطيم الطااغني والظاملني. يقو 

 يا ثورة التحرير صوين احلمى                       وحرريه من يد الغـــــــــاصبني
 شقي الطريق فو  سبل الدما                        وحطمي الطااغني والظاملني.

تجاجا  على طغيان ومفدي زكرياء، عندما يتناول صورة الطغيان، فإنه يتناوهلا من منطلق أن األر  زلزلت زلزاهلا ا ح
املستدمر وجتبه وتظلمه، وكأفا ترتبها تنتقم للمقاومني األحرار على حساب جنود اال حتالل، يقول مفدي زكرياء يف 

 : 2القصيدة املوسومة بـ " وتكلم الرشاش"
 أم أر  ربك: زلزلت زلزاهلا                         ملا طغى يف أر ه، املستعمر؟

تأثره، حينما راح يفصح عن العبث والفساد والتعسف والظلم واجلهل والفقر الذي حلق اجلزائر بسبب  ويبلغ الشاعر أوج
" تسلط الطغاة والبغاة، يقول مفدي زكرياء يف القصيدة املوسومة بـ " شاكر الفضل ليس ي عدم شكرا"

3 : 
 وظلما   عاث فيها الطغاة عسفا وظلما                         ورماها البغاة جهال  

وبعد هذا الثأر، وقف الشاعر يف القصيدة املوسومة بـ " أكذوبة العصر" ليؤكد للطاغني والعابثني األشرار أنا احلق سيعلو 
 : 4فو  الباطل وينتصر رغم أنوفهم. يقول مفدي زكرياء

 معسكر احلق أنا احلق منتصر                      رغم الطغاة، ورغم العابث األشر
ل ذلك، أو نتيجة لكل ذلك، فإنا الشعب اجلزائري ثار على الظلم وصانعي الفساد، لينعم باحلياة الكرمية يف ويف مقاب

 : 5هذا الوجود. يقول الشاعر
 ثرنا على الظلم، ال نلوي على أحد                   ال شيء يف الكون، دون العز ير ينا

ا رسالة الشعر اليت وحدت، من أجل أن تكون يف  خدمة الشعب والوطن، كيف ال وهو الذي أصبح شكال  من إفا
 :7، يفتك بالطاغني املتجبين ويرجم شياطني األنس. يقول مفدي زكرياء6أشكال املقاومة

 وكم صرعنا هبا يف األر  طاغية                     وكم رمجنا هبا يف األنس شيطانا
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 ب/ صورة القتل والمذابح:
شهرية، مبثابة الشرارة األوىل لثورة الشعب اليت مكنته من خو  غمار حرب ال 1945ماي  8تعد أحداث 

شهد هلا العدو قبل الصديق، فكان إحساس الشعراء حبجم املأساة الوطنية وعنفها كبريا ، ما جعلهم خيرتقون اآلين لال ر اء 
 .1يف أحضان املستقبل البعيد حّت ا رتفعوا إىل مستوى النبوءة

ولقد آن األوان ألن نفر  بني األدب الذي يقاوم قبل حدوث »  شكري يف هذا الصدد: يقول الدكتور غايل
ا نة، وهو األدب الذي يرتفع إىل مستوى النبوءة، واألدب الذي يقاوم أثناء املعركة وبعد اهلزمية أو النكسة، واألدب 

 .2«الذي يؤر  لألزمة بعد ا نتهائها بوقت طويل أو قصري ... 
أن ما ذهب إليه الناقد غايل شكري ينطبق إىل حد بعيد مع ما جاء يف شعر مفدي زكرياء الوطّن املقاوم،  وحنن، نعتقد

حيث تنباأ لوقوع احلدث، الثورة سنوات قبل اندالعها، وواكب مسريهتا مهلال  النتصارات "األنا" وفا حا  صور التقتيل 
 له سوى أناه رفع راية املقاومة. واملذابح اليت أقرتفها "اآلخر" يف حق شعب أعزل ال ذنب

 */القتل والمذابح:
القتل من الوسائل اليت يعمد املستدمر إىل إتباعها، من أجل احلصول على معلومات عن الثوار، وا نتزاع حقائق 
عن الثورة، ولتحقيق ذلك يقصد فلذات األكباد من الر ع، فيضع فوهة الرشاش يف أفواههم، ويفرغ ذخريهتا يف 

 : 3. يقول مفدي زكرياءأحشائهم
 حيسبه رزقا   -فمه الرشاش –سنثأر للطفل الر يع وقد غدا                  ويف 

ليعرج على وصف جرائم املستدمر، وذلك بإبراز مشاهد قتل النساء احلوامل  -يف بيان صورة القتل –يتدرج مفدي زكرياء 
 :4عن طريق شق بطوفا، واملر عات تبرت أثداؤهن. يقول مفدي

ا                    وللمر عات للغيد أثداؤها تـ لرق ى  وللجليات احلور شقت ب ط وف 
يبدو أن املستعمر قد تفنان يف إبداع أشكال القتل املختلفة، فمن املوت يف ساحات الوغى إىل املوت شنقا ، ومن املوت 

وت، مبدامهة اآلمنني العزال يف بيوهتم اليت ي ساقون يف السجون إىل املوت يف املنفى، ومن املوت بقطع أحد األعضاء إىل امل
 :5منها إىل حيث اإلعدام. يقول مفدي زكرياء

 ولآلمنني العامرين ديارهم                    يسوقهم للموت جالادهم سوقا  
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قرتبت مشس احلرية من الطلوع، وأحسا املستدمر بأنا الثورة اليت ا ختارها الشعب لتحرير الكي
ان الوطّن، زاد جنونه ملاا ا 

حّت صار ال يكتفي بقتل أفراد معينني ان أطلق عليهم بالثوار، بل ا متدت يده إىل كافة املواطنني لريتكب يف حقهم 
 :1اشازر. يقول مفدي زكرياء

 ويف اجلزائر للتقتيل جمزرة                          راحت هبا املها احلرى قربينا
ا رتسمت معاملها يف شعر مفدي زكرياء الوطّن الثوري، واليت كشفت الغزاة الطامعني على حقيقتهم، جمازر رهيبة تلك اليت 

وعرات اإلبادة الفردية واجلماعية القائمة على تصفية الوطنيني املخلصني لقضيتهم حّت ولو تعلق األمر مبالحقة األجنة 
لغيب، هذا ما عبا عنه الشاعر يف قصيدة " وليد القنبلة وهي يف أحشاء أمهاهتا، فيقضي عليها، وهي ما تزال يف عامل ا

 : 2الذرية"، يقول الشاعر
 قذفته إىل احليـــــــــــاة، يد املوت                         فلم يقض يف احلياة ربيعــــــــــــــــــــــا  

 فجاء شكال  م ريعاوسقته الساموم، يف عامل الغيــــــ                        ب، فرنسا ... 
واإلستعمار الفرنسي يف اجلزائر بوجه خا   عات يف األر  فسادا ، وجلب على الشعب » يقول عبد امللك مرتا : 

اجلزائري بالتذبيح والتقتيل، وصبا عليه أسواطا  من العذاب والنكال حّت فقد كرامته و ياع عليه االستعمار إنسانيته 
 . 3...«ت قيود الذلا فأمسى جمراد شعب مستعبد يعي  حت

وركحا  على هذا األساس، قام شعر مفدي زكرياء ليصف ما ا رتكبه املستدمر من جرائم ومظامل، وما مأل به األر  
والساماء من جنود، وما نشره من رعب وفظائع، يقول مفدي زكرياء

4 : 
 والسماء جنودا  يا فرنسا ا مطري حديدا  ونــــــــــارا                   واملئي األر  

 وا رميها عر  البالد شعاليـــــ                 ل فتغدو هلا الضعـــــاف وقودا  
جنده يكشف عن صور التقتيل والتذبيح اليت ا قرتفتها فرنسا   -الذي أتينا عليه بالدراسة -وحني، نتأمل اخلطاب الشعري

نتقام للر يع الذي جوع، وللحامل يف حق شعبنا فقط، بل يظهر صورة الشجاعة لدى الشاعر، حينم ا يفصح على اال 
ت ثدياها، وللحامل اليت ش ق   اليت ب قر  بطنها، وللبنت اليت ا نتهكت حرمتها، وللبيت الذي ه د م، وللمر عة اليت ب رت 

 . 5بطنها
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 */التعذيب والتنكيل:
ه إىل توقيف الفعل الثوري، الذي أخذ وإناا نعتقد أنا االستعمار فر  تلك األساليب غري اإلنسانية سعيا  من

ا   ينمو يف نفوس الثوار، فا زداد معه القمع البوليسي، هلذا حاول الشعر أنا يقف عند هذه األساليب اجلهنمياة مرتصدا
 . 1فضائح املستدمر، ومندادا  هبا، ومتوعدا  مقرتفيها بالثأر

ماعية ودون مبرات يقتنع هبا عامل، ومتحضر، إناا ال نتصور شعبا  لسبادة اجل» يقول عبد امللك مرتا : 
وإنسان، أمام أنظار العامل املتواطئ على الضعفاء، وعلى مرأى من التاريخ اخلامل، كما تعر  الشعب اجلزائري للتقتيل 
عود منذ اليوم األول الذي وطئت فيه أقدام الفرنسيني اجلزائر، وعب فرتات متالحقة من التقتيل، اف وتقل حينا ، لت

 . 2«فتشرس أحيانا  أخرى
يف خضم هذا الواقع املدمر، برز شعر مفدي زكرياء، ليكشف لألحرار يف العامل أساليب التعذيب والتنكيل اليت أصبحت 
ت لقن للجالدين والزبانياة داخل مدرسة خاصة لتعليم الشرطة وجنود املظالت وهدفها أن ي فتك بأبناء هذه األمة الضعفاء، 

 : 3كرياءيقول مفدي ز 
 ويف اجلزائر للتنكيل مدرسة                   تعلم الفتك بالشعب الشياطينا

وباسم القوة وقانون الغاب، أنشأ املستدمر حماكم خاصة، ميرر من خالهلا، تلك الفظائع املرتكبة بفعل التعذيب والتنكيل 
 :4باملواطنني األبرياء. يقول زكرياء
 فيها الفظائع مسوها قوانينا               ويف اجلزائر للتمثيل حمكمة    

ومهما تفنان املستدمر يف إحلا  أساليب التعذيب بالشاعر، كفرد من مجاعة للحصول على أسرار اصا و ع الثوار 
وحتركاهتم، فإناه ظلا صامدا  حمافظا  على السر العظيم، يقول مفدي زكرياء

5: 
 نطقا ، ورب  عاف دون ذا نطقوا  سراي عظيم فال التعذيب يسمح له            

بيد أنانا قد وجدنا الشاعر يتحدى التعذيب، فال يعريه أي اهتمام، وال يبايل به، إذا كان يف سبيل التضحية، ومن أجل 
 :6أن يسود الوطن. يقول مفدي زكرياء

 فال وشى العذاب وال نبايل                    إذا وجب الفدا سجنا وشنقا
 
 
 

                                                           
  .248، ص 1987ان حوط ، شعر الثورة يف األدب العريب املعاصر، مطبعة املعارف، الرباط، ينظر: عبد الرمح-1

  .175عبد امللك مرتا : أدب املقاومة، ص  - 2
  .150مفدي زكرياء: اللهب املقدس، ص  - 3
  .150م. س، ص  - 4
  .21م. س، ص  - 5
  .21م. س، ص  - 6



53  

 ورة اآلخر/ الجندي )الفرنسي(:ثالثا : ص
ترجع أمهية دراسة صورة "اآلخر" بوجه عام، وصورة اجلندي الفرنسي بوجه خاص، يف اخلطاب الشعري الوطّن 

اإلنسان املقاوم حنو تلك القيم الدينية  -اجلندي، وتعمق رؤية "األنا" -املقاوم عند مفدي زكرياء، لتوسع فهمنا لآلخر
لتصقت بشخصية اجلندي، حّت غدا  أسريا  يف يد الغريزة الشيطانية اليت تدفعه إىل اقرتاف الشناعات والصور القبيحة اليت ا  
 يف حق شعب أعزل.

يبدو أنا صورة "اجلندي" يف شعر مفدي زكرياء، تتشكل على هيئات متنوعة ومتباينة، حسب طبيعة شخصية كل فرد من 
صورة اخليانة، ذلك أنه ال يدافع عن قضية عادلة، لذا ال ينتظر منه حتقيق  أفراد اجلي  الفرنسي، فا نعدام املبدأ تنطلق منه

عتبارات مادية، أساسها أنه جمرد إنسان مأجور، ال خيتلف عن ماشية تباع وتشرتى، يقول مفدي زكرياء  :1نصر لفرنسا، ال 
 ال تطمعي النصر من جند مساسرة                      أحيرز النصر مأجور ومررتز ؟

 جند يبـــــــاع ويشرتى مثل مـــــــــــــــاشية                       يلقى السالح إذا ما نابه الفر 
ال أزال اتذكر حادثة شهدهتا، وأنا » وتأكيدا ، ملا جاء يف حتليلنا، يقف األستاذ حيي الشيخ صاحل، موقف الشاهد. يقول:

أفراد من اجلي  الفرنسي يبدو من مسرهتم أمن بلد أحدهم وقف طفل يف حوايل الساابعة من عمري، فقد دخل بيتنا 
بالباب يتفقد أي خارج أو داخل، بينما ا نصرف ثالثة آخرون إىل تفتي  املنزل، لكن الذي ا سرتعى ا نتباهي آنذاك. أفم 

قضية ال هتمهم، ومل ال؟ مل يكونوا يفتشون املنزل جيدا ، بل كان مههم تأمل هندسة املنزل العتيق ... اا يدل على أن ال
 .2«وهم جمراد مأجورين مرتزقني ... 

وما أن ميعن الشاعر النظر يف صورة اجلندي حّت يلمح مظاهر الشباب، فتنبعث يف  يلته صورة الغلمان املخنثني الذين 
 :3كرياءال  مري لديهم يردعهم لسقبال حنو الفحشاء، فهم ال يفكرون إالا يف الفسو  واشون، يقول مفدي ز 

 الشبق -للزالة –جي  من املرد، غلمان،  نثة                     أحالس يدفعهــــا 
 فال  مري عن الفحشاء يردعهم                    إن أيسروا فسقوا أو أعسروا سرقوا

رير الوطّن، ورمبا ذهب الشاعر يف تصوير هيئة املتمردين حينما طلبوا من حكومتهم أن جتندهم  اربة جي  التح
ليتحدث عن جي  فرنسا الذي ال يأال أن يسميهم غلمانا  صفتهم السافاهة، وهبم يكشف الزمان عن إفيار أركان 

 :4الدولة وا  محالل كيافا، يقول مفدي زكرياء
 دعها مع األيام حتصد زرعها                        وذر الزمان يعجل ا  محالهلا

 ـــا                         متمردين فزلزلت زلزاهلـــــــــــــــــــــــــاوتكالب السفهاء من غلماف
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أماا القصيدة املوسومة بـ " وقال اهلل"، فقد وقف فيها ليلقب اجلندي الفرنسي بلقب، تردد يف شعره أكثر من مراة، تعبريا  
 :1شا  واآلالم. يقول مفدي زكرياءعلى أنه  نث ال حيمل من الرجولة، ما جيعله بطال  مقداما  لتحمل امل

 وقل للماكرين هبا: ا سرتحيوا                            فمن ميكر هبا يلق اخلرابـــــا  
 وللجند املعطر: عد سريعــا                              وعجل عن معاقلنا ا نسحابا  

ة خرفان، ال ميلكون من القوة ما جيعلهم يتحدون جنود بل إنانا نلفيه يف موطن شعري آخر يصف جنود فرنسا بأفم فصيل
 :2جي  التحرير الوطّن الذين لديهم الشجاعة الالزمة، كي يضعوا جي  فرنسا لقمة سائغة. يقول مفدي زكرياء

 جيشك لقمة                      فجي  فرنسا من فصيلة خرفان -يا ديغول -سنمضغ
لقارىء ليكون على بينة اا أبداه الشاعر وهو يقاوم ا تلني، ويكشف عن صورهم وأمر آخر جيب أالا طضي حّت نثريه ل

 :3الدنيئة، إنه التوعد جبعل اجلزائر مقبة يسكنها اجلي  الفرنسي. يقول مفدي زكرياء
 قبا بأر نا                     ملن جهلت أحفادهم " دار لقمان" -يا ديغول –وحنفر 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  39.1م. س، ص  -
  327.2م. س، ص  -
  327.3م. س، ص  -
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  . ة المعاصرة " ذاكرة الجسد" ألحالم مستغانمي أنموذجا  واية الجزائري  ف في الرِّ لمثق  صورة ا

 
 فايزة طالب . أ .                                                                                    

 .  أ.د : بوجمعة الوالي: تحت إشرا                                                                          
 البليدة  ( . . 02جامعة علي لونيسي )                                                                        

 الملخص:
تعد الرواية أكثر األجناس األدبية قدرة على التعامل مع املتغريات واملنعطفات، حيث ينقل الروائي أفكاره 

خصية الروائية حممال إياها مبادئه وقيمه وهذا ما ينطبق على الروائية أحالم مستغاطي، اليت تناولت يف روايتها " ذاكرة للش
اجلسد"  تلف التحوالت اليت مرت هبا جزائر ما بعد االستقالل حّت أواخر الثمانينيات من القرن املا ي، مركزة على 

ف، هذه الشخصية الديناميكية واملؤججة للصراع، حماولة إظهار موقفه ومعاناته أو اع اشتمع وذلك من وجهة نظر املثق
يف ظل هذه األو اع، فبدا فيها شخصية ال منتمية للسلطة فضلت اهلروب واالبتعاد، حاول يف بعض األحيان أن يكون 

 ه.عنصرا فعاال حياول تغيري األو اع، إال أنه تعر  ال طهاد السلطة بعدما فشلت يف احتوائ
 الكلمات المفتاحية : المثقف، الشخصية ، الرواية، ذاكرة الجسد، أحالم مستغانمي .

 
Abstract : 
         The character of the intellectual in the novel "Memory of the Body" by 
Ahlam Mostaganemi. 
   The novel is the most literary genre able to deal with the changes and turns، where 
the novelist moves his ideas of the character narrative loaded with his principles and 
values This applies to the novelist Ahlam Mostaganemi، which reached in her novel 
"Memory Body" various transformations experienced by Algeria after independence 
until the late eighties Of the last century، focused on the conditions of society and from 
the point of view of the intellectual، this dynamic and violent character of the conflict، 
trying to show his attitude and suffering in light of these situations، starting with a 
character does not belong to the authority preferred to escape and move away، 
sometimes tried to be an effective element try to change the situations، but was 
subjected to persecution of authaurity after failing to contain it. 
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 مقدمة:

تعتب الظروف اليت مر هبا اشتمع اجلزائري بداية من االستقالل، واعتماد سياسة احلزب الواحد يف السبعينيات مث 
التخلي التدرجيي على النظام االشرتاكي والدخول ا تشم يف نظام السو  الذي فتح باب الصراع مع السلطة على 

وقودا للروائيني، فلم جيد مثقفي تلك الفرتة وسيلة أنسب ملعاجلة تردي مصرعيه. وبتصارع هذه القوى وتناحرها أ حت 
األو اع يف اشتمع من أعماهلم األدبية حماولني تغيري الواقع ببث أفكارهم، فاألديب هو العنصر األساسي لزرع األفكار، 

لتلميح واإلشارة دون االفصاح ولكل طريقته اخلاصة، واألديب احلق هو الذي يعر  لنا أفكاره بأسلوب مؤثر مستخدما ا
 عنها جماهرة.

يعد العمل الروائي أكثر األجناس األدبية قدرة على التعامل مع املتغريات واملنعطفات الكبرية فالروائي يغوص يف 
أعما  األحداث دون أن تعرت ه حواجز فنية أو شكلية تعيقه، فهو العنصر املسيطر على الرواية، ينقل أفكاره إىل 

 .1الروائية املخرتعة فال ميكن تصور الشخصية " إال كمحصلة للتعاون املنتا بني النص والذات القارئة" الشخصية
فالشخصية هي الوسيلة اليت حترك األحداث وتنميها وينشأ عن طريقها احلوار الذي يتضمن أفكار الروائي وذلك 

تدرجييا اجليل القدمي، جيل يبدأ بصنع العالج  يقتضي " استعادة وتأسيس ثقافة جديدة ينشأ يف ظلها جيل جديد يقر 
. لكن هذه املعاجلة لألو اع اتلف من أديب آلخر حبسب  زونه الثقايف 2بعد أن أفنينا دهورا يف تشخيص األمرا "

ه سواء أ كان تراثيا أو أم علمانيا، أم ماركسيا، أم شيوعيا، فاإلنسان املثقف، خيتلف عن اآلخرين مبقدار وعيه ومعرفت
وقدرته على التأثري، فهو يوظف أفكاره حبسب ثقافته وإبداعه ليكون أحداثا هتدف للوصول إىل مل يطمح إليه عن طريق 
    حتميل شخصياته الروائية أفكاره ومبادئه، ويف خضام كل هذا تبز لنا شخصية املثقف وكيفية تعاملها مع الواقع املعاش.    

شخصية تثري اجلدل وتستوقف النقاد بالتحليل واملناقشة، حّت وإن كانت تتسم التزال شخصية املثقف يف الرواية 
بالعجز املزمن حيال الواقع املظلم. فاملثقف حسب وجهة نظر السلطة هو الذي يعرف أكثر اا ينبغي، وهي شخصية 

املثقف حسب وجهة نظر   يعتمد عليها يف بنية العمل الروائي، فهي األداة اليت تؤجا الصراع داخليا وخارجيا.  فمهمة
كارل ماركس هي الولوج من غري جهة إىل العامل باعتباره فضاء مفتوح " لقد اقتصرت مهمة الفالسفة على تفسري العامل 

. فاملثقف حسب رأيه على غرار الفيلسوف حيمل وعيا تاما بالتغيري انطالقا من 3بطر   تلفة يف احلني املهم هو تغيريه"
. فاملثقف رافض للشكل احلايل للعامل يثور من أجل تغيريه 4ونه أداة للتغيري االجتماعي ورافعة له "ايديولوجيته " يف ك

وتركيبه من جديد. فريتكز على املا ي واحلا ر ليندفع حنو املستقبل، فيدخل يف صراع مع الواقع حماوال تفكيكه وإعادة 
 سلطته وحماولة تكييفه لصاحله. فيا ترى من هو املثقف؟ بعثه من جديد، يأخذ على عاتقه محاية اشتمع والتمرد على

                                                           

 .33، ص2012، 1الرواية، تر: حلسن أمحامة، دار التكوين، ط . فانسون جوف: أثر الشخصية يف1
 .15، ص 2011. علي حاكم صاحل: اشتمع الال إجتماعي، تنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، دط،  2
 .217، ص2001، 1. عمر مهيبل: من النسق إىل الذات قراءة ف الفكر الغريب املعاصر، منشورات االختالف، اجلزائر، ط 3
رجينيا الواليات . إبراهيم حممود عبد الباقي: اخلطاب العريب املعاصر، عوامل البناء احلضاري يف الكتابات العربية، املعهد العاملي للفكر االسالمي، ف 4

 .115، ص2008، 1املتحدة األمريكية، ط
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 _ مفهوم المثقف1
كثر النقاش وتعددت وجهات النظر حول حتديد مفهوم شامل ومتكامل للمثقف ومن أبرز من اهتم بذلك املفكر 

يوسع دائرة . حيث  1اإليطايل " أنطونيو غرامشي" حيث يرى أن املثقف "كل من ميارس عمال تربويا ثقافيا أخالقيا"
املثقف لتشمل كل " كل إنسان مهما كانت املهنة اليت يعمل هبا وحّت خارج جمال مهنته ميارس نوعا من النشاط الثقايف، 
أي أنه فيلسوف وفنان، وإنسان متذو  يشارك يف تصور ما عن العامل، لديه خط واع مبسلك أخالقي ، ومن مث فإنه 

. حيث جند أن غرامشي ال يشرتط 2امل ، أي يثري سبال جديدة من التفكري"يسهم يف دعم أو تعديل تصور ما عن الع
التعليم للحصول على صفة مثقف، بل جيسد هذه الصفة السلوك والنشاط املعريف على أر  الواقع؛ إذن فكل إنسان هو 

 مثقف إذا جسد فعل املعرفة يف سلوكه احلياذ بوعي مكونا طرقا جديدة للتفكري.
شي املثقفني إىل فئتني: مثقف عضوي وهو الذي يدافع عن قيم ومبادئ الفئة املسيطرة على ويقسم لنا غرام

 اشتمع، ومثقف تقليدي وهو املثقف الذي اندثرت الفئة اليت كان يدافع عنها وبقي شاهدا عليها.
ويعي التعار   أما الفيلسوف الفرنسي " جان بول سارتر" فيعرف لنا املثقف على أنه " ذلك االنسان الذي يدرك

. ويرى سارتر أن صفة املثقف ال تطلق 3القائم فيه ويف اشتمع بني البحث عن احلقيقة العلمية وبني االيديولوجيا السائدة"
على العلماء ألفم حمض علماء يف جمال معني، أما إذا انتاب هؤالء العلماء الشعور باملسؤولية اجتاه العامل وعملوا على 

 تغيريه غدوا من فورهم مثقفني. إذن هنا يشرتط سارتر يف املثقف العزم على التغيري.حماولة التأثري و 
كما يوجد مصطلح آخر يقابل مفهوم املثقف "وهو مصطلح ظهر يف روسيا القيصرية على يد الروائي "بوبوريكن" 

نانني والكتاب ورجال الدين يف الستينيات من القرن املا ي للداللة على جمموعة من العلماء واألساتذة والطلبة والف
( 1840_ 1830والنبالء واملتعلمني الذين وجدوا أنفسهم يعيشون على هام  اشتمع والدولة الروسية ابتداء من    ) 

إىل غاية فاية القرن التاسع عشر بسبب إقصاء النخبة احلاكمة هلم من احتالل املواقع االجتماعية واالدارية والسياسية 
 .4 يستحقوفا حبكم مؤهالهتم العلمية والفنية."والثقافية اليت

كما حاول بعض الباحثون واملفكرون العرب حتديد مفهوم املثقف، حيث يرى علي حرب أن املثقف هو " من   
تشغله قضية احلقو  واحلريات أو هتمه سياسة احلقيقة، أو يلتزم الدفاع عن القيم الثقافية، اشتمعية أو الكونية، بفكره 

الته، أو بكتاباته ومواقفه... وقد يكون شاعرا أو كاتبا أو فيلسوفا أو عاملا أو فقيها أو مهندسا، أو أي صاحب وسجا
. ويعرفه عبد السالم حيمر على أنه " هذا الكائن الذي كرس حياته يف الكون االجتماعي 5مهنة أو حرفة أو صناعة"

. وهو عند أمين عبد الرسول " ذلك الكائن 6كائن بروميثي"  للبحث عن احلقيقة، واكتشافها ونشرها بني الناس، إنه
                                                           

 .52، ص 1984دط،  . عمار بلحسن: األدب و اإليديولوجيا: املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1
 .182. أنطونيو غرامشي، سلسلة أعالم الفكر العاملي، تر: مسري كرم، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، دط، دت، ص  2
 .33.ص1973، 1.جان بول سارتر: دفاع عن املثقفني، تر: جورج طرابيشي، منشورات دار اآلداب، بريوت، ط 3
 .210، 209ولوجيا الثقافة واملثقفني، ص ص، . عبد السالم حيمر: يف سوسي 4
  .13، ص 2005، 4. علي حرب: املمنوع واملتنع " نقد الذات املفكرة"، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط 5
 .13. عبد السالم حيمر: يف سوسيولوجيا الثقافة واملثقفني،  6
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املنشغل باهلم املعريف واالبداعي، سواء كان كاتبا أو فنانا أو صحافيا، إنه كذلك أحد املهتمني بتشكيل الرأي العام، 
 .1وجتاوز مفهوماته"

سبيل كلمة تقال وليس من أما طه حسني فريى أن املثقف هو الذي يتعر  للمحن يف سبيل الرأي العام أو يف 
 قوهلا بد. ويدخل يف فئة املثقفني األدباء والفالسفة واملصلحني.

. 2بينما يعرفه الدكتور عبد السالم حممد الشاذيل أنه " إنسان علم ومعرفة وموقف حضاري عام جتاه عصره وجمتمعه"   
لك األفكار من إبداعه هو، أم كانت منقولة واملثقف عند زكي جنيب حممود " هو إنسان بضاعته أفكار، سواء أ كانت ت

عن سواه، ولكنه آمن هبا إميانا أقنعه بأن حيياها، مث ال يقتصر على أن حيياها هو بشخصه، بل ويريد أن يقنع هبا اآلخرين 
ليحيوها معه، واألرجح أن تكون هذه األفكار من الصنف الذي يغري الناس حنو ما يظن أنه األفضل، على تفاوت يف 

 . 3لك بني فكرة وفكرة"ذ
فزكي جنيب حممود يركز هنا على صفة التغيري فاملثقف حسبه هو كل من حيمل بداخله إرادة التغيري؛ إذ جنده يقول 
" املثقف لذي أريده هبذا احلديث، هو من طراز دميقراطيس الذي قال أنه يفضل لنفسه أن يظفر بفكرة تتقدم هبا احلياة، 

املثقف الذي أريده هنا من طراز اجلاحظ الذي كان بطريقة تفكريه وتعبريه نقطة حتول للثقافة  على أن يظفر مبلك فارس،
العربية كلها من وجدان الشاعر إىل عقل الناثر، املثقف الذي أريده هنا هو الذي  ثل يف عصر التنوير يف فرنسا إبان 

القرن العاشر، وهو الذي  ثل يف اجلماعة الفابية اليت القرن الثامن عشرة، كما  ثل يف مجاعة إخوان الصفا عندنا إبان 
عملت بفكرها يف احلياة االجنليزية منذ أوائل هذا القرن حّت غريت جمرى تلك احلياة تغيريا عميق األثر، أو هو الذي 

ما نزال نعي  تكتل يف احلركة الفكرية العارمة اليت أشعلت جذوة النهضة عندنا خالل العشرينيات من هذا القرن، واليت 
   4اليوم على  يائها"

وعاب زكي جنيب حممود على املثقف خو ه يف السياسة، بقوله " لو كانت مهوم املثقفني أقل من أن  أل حياهتم  
كلها لو أرادوا اللتمسنا هلم األعذار يف ملء الفراغ باملشاركة يف الكتابة السياسية برغم علمنا بأفم يف هذه الكتابة 

. 5 يفضلون غريهم ان يتخذ منها حرفة، أي أفم بالكتابة السياسية يرتكون ما حيسنون إىل ما ليس حيسنون"السياسية ال
 وهو بذلك خيرج السياسي من فئة املثقفني ويقتصر مفهومه على الكتاب فحسب.

ي اخللق الرفيع تعددت التعريفات للمثقف لكن جتدر االشارة إىل أن مسة أساسية  مل تذكرها جل التعريفات أال وه
وبفقدانه ميحى عن حامل العلم واملعرفة مسة املثقف، وقد اتفقت جل التعريفات على أن املثقف هو صاحب علم ومعرفة 
 ، يسعى إىل خدمة جمتمعه، ويقرتن كل هذا بالوعي واملوقف الدقيق من العامل، باإل افة إىل الرغبة والسعي لتغيري اشتمع.

                                                           

 .50، ص2009، 1ار، االنتشار العريب، بريوت، لبنان، ط.زكي العليو: املثقف: مداخل التعريف واألدو  1
 .53، ص2002، 2. طاهر لبيب وآخرون: الثقافة واملثقفني يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 2
 .11.زكي جنيب حممود: مهوم املثقفني، دار الشرو ، دط، دت، ص 3

 .12.املرجع نفسه، ص  4
 .5. املرجع نفسه، ص  5
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ى هل ما وظفته أحالم مستغاطي من شخصيات يف رواية " ذاكرة اجلسد" على أفا شخصيات وانطالقا من هذا سنر    
 مثقفة ينطبق عليها هذا الوصف أم جيانبه؟

 _ شخصية المثقف في ذاكرة الجسد ألحالم مستغانمي:2
ية يف ذاكرة تطل علينا شخصية املثقف يف ذاكرة اجلسد متمثلة يف خالد بن طوبال فهي الشخصية ا ورية واألساس

اجلسد، وا رك األبرز لألحداث واملتفاعل الدائم، فهو شخصية ثورية عاصرت الثورة وشاركت فيها، بدأ حياته منا ال يف 
ويف  1955صفوف الثورة منذ السادسة عشر من عمره، والتحق رمسيا بصفوفها وهو يف سن اخلامسة والعشرين " سنة 

 .1ذات أيلول بالذات"
ورة قلبت حياته رأسا على عقب يف إحدى املعارك اليت دارت على مشارف والية باتنة، فأصيب غري أن هذه الث

برصاصتني يف ذراعه اليسرى، ونقل بالعالج بتونس، وكان العالج عبارة عن برت ذراعه وهذا ما أدخله نكسة نفسية، مل 
رف على العملية " إذا كنت تفضل الرسم خيرجه منها إال اقرتاح الطبيب اليوغساليف املعاجل " كابوتسكي" الذي أش

فأرسم، الرسم أيضا قادر على أن يصاحلك مع األشياء، ومع العامل الذي تغري يف نظرك ألنك أنت تغريت وأصبحت 
. لقد كانت كلماته مبثابة الوصفة لذات خالد احلائرة واحلزينة على ذراع فقدته، ووطن حتت 2تشاهده وتلمسه بيد واحدة"

 مار.سطوة االستع
فخالد أصبح رجال تنقصه ذراع، وهذا ما شكل لديه هاجس النقص ، عو ه فيما بعد هبواية الرسم؛ إذ بدأ هذه 
التجربة يف تونس لينتقل بعد االستقالل إىل اجلزائر أين عني مسؤوال بدار للنشر واملطبوعات، فكثف دراسته ومطالعته 

د املوروثة شيء بديهي، فهو االنسان املثقف الذي قضى أعوام غربته للكتب لتعميق ثقافته العربية، الشعور بأصالة خال
بتونس يف تعلم العربية والتعمق فيها، ليتجاوز عقدته القدمية كجزائري ال يتقن بالدرجة األوىل سوى الفرنسية، وأصبح يف 

 بضع سنوات مزدوج الثقافة يعي  بالكتب ومع الكتب.
يب فبعد االستقالل طغى احلكم العسكري الديكتاتوري " ال أذكر من قال لقد زاوج خالد بني اهلم الوطّن والعر 

. هكذا كان الوطن 3يقضي االنسان سنواته األوىل يف تعلم النطق، وتقضي األنظمة العربية بقية عمره يف تعليمه الصمت"
بتصفية كل من  حتت سيطرة حكم جاء نتيجة انقالب عسكري، هذا النظام الذي كان حيمل صيغة ديكتاتورية تقضي

 1971حيمل وعي رافض أو مناهض لنظام احلكم  السائد، الذين مل يبتلعوا ألسنتهم على حد قوله " آخرها حزيران 
.وهذا ما جتلى نصيا 4الذي قضيت بعضه يف السجن للتحقيق والتأديب يستضاف فيه بعض الذين مل يبتلعوا ألسنتهم"

ا املثقف " هل توقعت يوم كنت شابا حبماسته وعنفوانه وتطرف أحالمه، من خالل ذلك التساؤل املرير الذي يطرحه هذ
أنه سيأذ بعد ربع قرن يوم عصيب كهذا جيردين فيه جزائري من ثيايب ... وحّت من ساعيت وأشيائي ليزج يب يف زنزانة 
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معروف لزنزانته، ال اسم رمسي  . لقد أصبح الوطن " سجنا ال عنوان1فردية هذه املرة زنزانة أدخلها باسم الثورة هذه املرة"
لسجنه، وال هتمة وا حة... والذي أصبحت أقاد إليه فجرا معصوب العينني، حماطا باشهولني، يقوداين إىل وجهة جمهولة 

. يستمر البطل يف تصوير مأساته وخيباته يوم كان مضطهدا، هو الذي 2أيضا، شرف ليس يف متناول كبار اشرمني عندنا"
ناصب سياسية يف الدولة، لكنه الى عنها تفاديا ملا قد يكون؟ يف الوقت الذي كان فيه بعضهم يتنافسون عر ت عليه م

للوصول إليها، لينتهي به األمر يف األخري مشرفا على دار للنشر، ليجد نفسه يف وظيفة بريوقراطية ادم النظام بشكل أو 
فلسطيّن، الذي غري جمرى حياته، كما كان الدافع األول بآخر ففي هذه الظروف تعرف على زياد اخلليل الشاعر ال
. هذا الشاعر البطل الذي أيقظ  مريه وروح الثورة فيه، 3هلجرته " أال تدرين أنه كان سببا غري مباشر يف مغادرذ اجلزائر"

حوله النظام إىل  ، لقد4بعدما جرفه تيار التبعية للنظام " بعدما حتولت إىل شرطي حقري يتجسس على احلروف والنقاط "
 شرطي حقري يتجسس على احلروف والنقاط.

 رد هذا املثقف على السلطة " ماذا أفعل هبذا الرجل املكابر العنيد الذي يسكنّن ويرفض أن يساوم على حريته، 
يعي  وبذلك الرجل الذي البد أن يعي  ويتعلم اجللوس على املبادئ ويتأقلم مع كل كرسي، كان البد أن أقتل أحدهم ل

واختار أن يكون سيد نفسه فهو املثقف املتشبع بالقيم  5اآلخر وقد اخرتت، كان لقائي بزياد أحد املنعطفات يف حياذ" 
" لقد كانت القيم بالنسبة إيل شيء ال يتجزأ، ومل يكن هناك يف قاموسي من فر  بني األخال  السياسية وبقية 

يه، إنه راسخ ومشبع بالقيم، إن رفضه اجللوس على الكراسي اليت . إن وعيا كهذا أصلب من أن يتحكم ف6األخال "
تشوه ما يه وشخصيته وهويته الثورية، ألنه كان حيلم مبنصب الئق يستطيع من خالله التغيري "كنت أحلم مبنصب يف 

ة لتلك .ونتيج7الظل ميكن أن أقوم فيه شيء من التغيري دون أن أحدث كثريا من الضجيا، ودون كثري من املتاعب"
املعامالت واملضايقات شد خالد الرحال وفضل االنسحاب إىل فرنسا، ال شيء سوى اهلروب من اال طهاد السياسي 

، واستقر فيها ومارس فيها طقوس الرسم وإقامة املعار  " تعي  يف بلد حيرتم موهبتك، 1971الذي تعر  له سنة
. هذا املثقف الذي هرب من وطن بات ال يعرف 8ويرفض جروحك، وتنتمي لوطن حيرتم جراحك، ويرفضك أنت "

 سوى اجلراح، وطن يرفض الثقافة واملثقفني. 
يعود املثقف إىل الوطن مرة أخرى ليصطدم بالغمو  الذي يتخبط فيه الوطن، فال هو قادر على النهو  من 

زم الذي انتهى إىل ما ال حيمد جديد، وال هو قادر على البقاء على ما كان عليه فرتة االستعمار، يصطدم بالواقع املتأ
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عقباه، وبذلك راحت فكرة الوطنية تتنامى ، وكان البد أن يبحث عن مواطن اخللل، ليصل إىل نتيجة مفادها أن سببها 
خلل يف بناء الوطن حيث يقول " كانت هناك أخطاء كبى ترتكب على حسن نية، فلقد بدأت التغريات باملصانع 

. فلقد مهشت الثقافة بتهمي  االنسان، وخطأ 1واملنشآت الفخمة، وترك اإلنسان إىل األخري"والقرى الفالحية واملباين 
عدم استهداف اإلنسان بالبناء يستجلي يف سلوك اجلماهري املنصرفة إىل البحث عن القوت اليومي، وانطفاء تطلعاهتا 

 وانعدام ثقافتها وذوقها.
حادي من خالل احلزب الواحد، وهو ما سيعب عليه املثقف هذا ما آل إليه الوطن يف ظل سياسية التوجه األ

عاقدا مقارنة بيت شعري قاله عبد احلميد بن باديس ينشد العلى، غري أن حال الوطن ينطق خبالفه ومنه يقول  " النشأ 
ال يفكر الذي تغنيت به مل يعد يرتقب الصبح منذ حجب اجلالسون فوقنا الشمس أيضا، إنه يتعقب البواخر والطائرات و 

سوى باهلرب أمام القنصليات األجنبية تقف طوابري موتانا، تطالب بتأشرية حياة خارج الوطن، دار التاريخ وانقلبت 
 .  2األدوار، وأصبحت فرنسا هي اليت ترفضنا وأصبح احلصول على الفيزا إليها ولو أليام... هو ا ال من الطلب"

صه املثقف من خالل زيارته للوطن حيث عب عن ذلك " ... لقد ترتب عن ترك االنسان أكثر من بؤس، شخ
يكفي أن تتأمل وجوه الناس اليوم وأن تسمع أحاديثهم، وأن تلقي نظرة على واجهات املكتبات لتفهم ذلك، أصبح 

      3البؤس الثقايف ظاهرة مجاعية وعدوى تنتقل إليك وأنت تتصفح كتاب"
الذي أل إليه الوطن، حيث يرى أن إقامة معر  للرسم سيكون عدمي لقد عر املثقف الو ع اجلزائري الثقايف 

اجلدوى طاملا أن واقع هذه الفرتة يبشر بأشياء تعب عن بداية التأزم " ماذا ميكن أن يقدم معر  للوحات الفنية من متعة 
لتذو ، والذي يفضل على وترفيه للمواطن اجلزائري الذي يعي  على وشك االنفجار بل االنتحار وال وقت له للتأمل أو ا

، إن انطفاء تطلعات املواطن اجلزائري وأحالمه، وانعدام ثقافته أدى إىل انفجار الو ع يف  4ذلك مهرجانا ألغنية الراي"
. إن كل هذا سيدعمه فساد سياسي وحّت يتجنب الوطن كارثة قد تقع بني حلظة وأخرى جيدر أن 1988أكتوبر 

قول خالد " عار أن نشرتي الوطن ونبيعه يف السو  السوداء، هنالك إهانات يصحح تلك األخطاء ولكن هيهات ي
 .5أصعب على الشهداء من ألف عملية صعبة"

إن دور خالد بن طوبال كمثقف فاعل دفع بالسلطة  اولة احتوائه من خالل تقمصه ملنصب رئيس لدار نشر، 
وبال حيزا كبريا من الرواية، ومن مث برزت أزمتها الثقافية أو ولكنه بقي سائرا يف رؤيته الثقافية، تشغل شخصية خالد بن ط

باألحرى أزمة الوطن، لقد اختزلت وجع املا ي، الوطن ومهومه، سلطة املثقف " عندما تتسلل السياسة  إىل عقل املثقف 
اريعه السياسية، فتنخر فيه وتبعده عن رؤاه الفكرية اليت يوظفها يف خدمة اشتمع، ويصبح السياسي يوظفه خلدمة مش

وفر  سلطته على فكر املثقف، فيصبح دور املثقف اللجوء إىل الصمت واهلروب وراء، ويبقى سجني اخلوف من قمع 
                                                           

 .148الرواية، ص.  1
 .378. الرواية، ص  2
 .302. الرواية، ص  3
 .180. الرواية، ص  4
 .283. الرواية، ص  5



62  

. فهل حتتاج السلطة إىل جمتمع منعزل، متقوقع على ذاته اضعه للتجارب، وتكرس عليه 1السلطة، أو رهينة أطماعه"
قاء على مصاحلها، ويبقى املثقف رهينا يشاهد من بعيد، عاجز على إبداء حياة اجلوع والفقر لتجسيد  ططاهتا لسب

موقفه لتغيري هذا الو ع " فقد كنت اتلئا كذلك باملثل والقيم، ورغبة يف تغيري العقليات والقيام بثورة داخل العقل 
، ويعي أن وجوده ال يعّن شيئا لقد أصبح املثقف يعي  باملسلمات 2اجلزائري، الذي مل تغري فيه اهلزات التارخيية شيئا"

 سوى الكبت واإلحباط، وقد تكون السلطة قد جنحت يف إفرازاهتا فأبعدته عن طريقها.
ومن هنا فضل املثقف احلامل لفكرة الوطنية اللجوء للغربة للدفاع عن هذا الوطن بفنه، وظلت هذه الفكرة تكب 

مة العربية مجعاء، وترسم غدا اليزال جمهوال، ال يعتب خالد أن للزمن إىل أن حتولت إىل قومية عربية، هتتز آلالم الوطن واأل
معىن إن مل يقرتن بإجناز وعطاء، وقد دفعته هذه البنية املعرفية إىل أن يكون مثقفا ال منتمي للسلطة، معاديا هلا ورمبا 

 ورغبته يف التغيري. مقاوما هلا ولو بكلمة، وما دفعه لتقمص هذا الدور عجزه عن مزاولة سلوكه الثقايف 
 خاتمة المقال:

 بعد الدراسة والتقصي توصلنا إىل جمموعة من النتائا نفردها يف نقاط:   
تعتب " ذاكرة اجلسد" ألحالم مستغاطي ذاكرة شعب وتأريخ ملسرية شعب من قبل االستقالل حّت أواخر   -1

 الثمانينيات من القرن املا ي.
 ف ذات املا ي الثوري والذي زاوج بني اهلم الوطّن واهلموم الشخصية. برزت لنا يف الرواية شخصية املثق  -2
 إن دور املثقف الفاعل دفع بالسلطة إىل حماولة احتوائه. -3
عرف هذا املثقف احلامل لفكرة الوطنية بتمرده على السلطة ونتيجة ذلك تعر  ملضايقات، ففضل االنسحاب   -4

 منتمي للسلطة معادي ومقاوم هلا ولو بكلمة، وما دفعه واللجوء للغربة للدفاع عن الوطن بفنه، مثقف ال
 لتقمص هذا الدور عجزه عن مزاولة سلوكه الثقايف ورغبته يف التغيري.

لقد أصبح مثقف " ذاكرة اجلسد" يعي  على املسلمات ويعي أن وجوده ال يعّن شيء سوى الكبت   -5
 ن طريقها. واإلحباط، وقد تكون السلطة قد جنحت يف إفرازاهتا فأبعدته ع
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 -عليم المتوسط الت   - حو العربيعليمي للن  ة في الواقع الت  تمظهرات الوظيفي  

                                            
 أ . قديري حمزة .                                                                               

 تحت إشرا  : د : غانم حنجار .                                                                        
 تيارت ( -)جامعة ابن خلدون                                                                         

 
 

ه الظاهرة اللسانية بعني التحليل إذا كانت اللغة ظاهرة حسب املذاهب اللسانية احلديثة،فإن النحو ينظر إىل هذ    
واالستنباط والكشف عن العالقات ، كما أن للنحو وظيفة علمية تتمثل يف حتليل اخلطاب اللساين وحتليل ظواهره دراسة 

 مو وعية تتحقق بالصفة العلمية اليت اضع إىل معايري العلم الدقيق وهذا ما تقرره  أصول البحث املنهجي 
 الكلمات المفتاحية:

ـ البعد املعريف ـ الظاهرة اللسانية ـ النحوـ املو وعية   ـ التوافق ـ التطابق الوظيفة ـ اإلفادة  
Résumé 
Les courants linguistiques modernes considèrent la langue comme n phénomène. 
Que la grammaire vient ensuite analyser، en déduire les règles ، et dévoiler les 
relations entre les mots et phrases qui composent son vocabulaire. 
En outre، la grammaire، procède d’une manière scientifique rigoureuse à l’analyse 
objective du discours linguistique ، et de ses composantes ، conformément aux 
principes et critère de recherche scientifique et de méthodologie. 

 
كونه صناعة عقلية على حد قول   ؛من الثابت أن النحو العريب علم معياري يتميز بالواقعية لبعده عن اخليال

 1«إن النحو معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول»هـ( 911)ت  السيوطي اإلمام
هـ( ينصح املعرب بأن يراعي املعىن 761)ت  ابن هشاموهذا الذي جعل فهو يهتم بصحة املعىن واستقامة الشكل 

الصحيح مع النظر يف صحته يف الصناعة، ويبدو أن ابن هشام يريد باملعىن هذا )املعىن الوظيفي(، ويريد بالصناعة جانب 
هذا املو ع قول بعضهم الشكل الذي يتمثل يف انتظام عناصر اجلملة وترتيبها وما اضع له من  وابط ومن األمثلة يف 

ل ك  ع اد ا األول  و ث ُمود ا فما أ بـ ق   يف قوله تعاىل: ﴿ ( ما( مفعول به مقدم وهذا اتنع ألن لــ )إن ثمودا، )2﴾و أ ن ُ  أ ه 
 3( أو هو بتقدير وأهلك مثودا.عادالنافية الصدر فال يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإطا هو معطوف على )
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ن النحو ليس جماله اخلو  يف التعبري الفّن، بل يهتم بضبط األشكال يف الوظائف اللغوية، وما أبواب ومن هنا ندرك أ
وظيفة »النحو من قدمي إال تعبري عن الوظائف النحوية اليت تنتظمها لغة من اللغات، ففي العربية مثال كثري من الوظائف 

املستثىن، واحلـال ... اخل وكل وظيفة من هذه الوظائف تتخذ هلا  الفاعل، وظيفة النائب عن الفاعل، وظيفة املبتدأ، وظيفة
طريقة شكلية للتعبري عنها واصطالحاهتا، والطر  الشكلية اتلف حسب عرف اللغة واصطالحاهتا، كما اتلف 

 1...«.باختالف هذه اللغات 
 مكانة النحو في الواقع اإلنساني: -1

يدعونا إىل تبيان أمهية تلك العلوم وفضله عليها واإلشارة إىل قيمة إن احلديث عن عالقة النحو بغريه من العلوم 
فإن أوىل ما تقرتحه القرائح، وأعلى ما جتنح »هـ( يف مقدمة كتابه )مغّن اللبيب(: 761)ت  ابن هشامتعلمه، فقد ذكر 

فإفما الوسيلة إىل السعادة  إىل حتصيله اجلوانح، ما يتيسر به فهم كتاب اهلل املنزل، ويتضح به معىن حديث نبيه املرسل،
 2...«.األبدية ... و أصل ذلك علم اإلعراب اهلادي إىل صوب الصواب 

أن لعلم اإلعراب وظيفة بيانية تقتضيها  رورة الفهم واإلفهام للقدرة على التواصل مع  ابن هشامإن يف تقدير 
والسر. واألكيد أن اإلعراب ملحق بعلم النحو والزم املعاين اخلفية يف مثل تلك النصوص املنزهة ؛واحلاملة لصفة اإلعجاز 

 من لوازمه املبينة عنه . 
تتبني »، والذي به  3«أن النحو أحد أركان اللسان العريب األربعة»هـ( يف املقدمة فيشري إىل 808ت ») ابن خلدونأما 

 4 «هل أصل اإلفادةأصول املقاصد بالداللة فيعرف الفاعل من املفعول، واملبتدأ  من اخلب، ولواله جل
واا يالحظ أنه لوال )علم النحو جلهل أصل اإلفادة( يتضح أن علم النحو جزء من اللغة إذ يف جهله إخالل، 

 ووقوع االلتباس والغمو ؛ وهذه وظيفة نفعية براغماتية تتحقق يف قضاء مصاحل الناس بالتعبري عن أغرا هم .
نعصم به ألسنتنا وأقالمنا من الزيغ عن مست كالم العرب فنفهم ونـ فره م  وحنن ال نتعلم النحو لذاته  بل ألنه وسيلة

اآلخرين، بل معرفته واجبة على كل مسلم إذ ال سبيل الستخالص حقائق العلوم النقلية والنفاذ إىل أسرارها بغري هذا 
 العلم.

األساسية األربعة وهي:  ومن هنا جيب على املتحدث بالعربية أن يكون على علم بعناصر التوافق أو التطابق
احلالة اإلعرابية رفعا ونصبا وجرا وجزما، واحلالة العددية: إفرادا وتثنية ومجعا واحلالة النوعية تذكريا وتأنيثا وحالة التعيني 

 تعريفا وتنكريا.
تكشاف النحو يقصد إىل عالقات الكلمات الس»وهذه العناصر تتضمن علم النحو وعلم التصريف، وجيب أن ي در ك أن 

 1«.ظواهرها وحتديد أبعادها وو ع  وابطها أما الصرف فيتجه إىل بنية الكلمة لتحليلها
                                                           

 .19، د.ط، ص 1996لعربية والوظائف النحوية، دار املعرفة اجلامعية، مصر، ادوح عبد الرمحن الرمايل، ا  1
 .9، ص  1ابن هشام األنصاري، مغىن اللبيب عن كتب األعاريب ج   2

 1984 2املقدمة  ، الدار التونسية للنشر . املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر د ط جابن خلدون ،عبد الرمحن،  3
 .711ص 

 .18ص  1988دار الثقافة للنشر و التوزيع ، القاهرة .د ط   السعود، النحو العريب دراسة نصية ، صابر بكر أبو  4
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 المقاربة النصية -2
ولعل أبرز وظيفة يؤديها النحو التعليمي ويسعى إىل حتقيقها يف ذات املتعلم هي اعتبار هذا املستوى اللساين أداة بانية 

و ال يراد بالطابع » اللسانية األخرى، اليت تتكامل يف غري مفا لة،مللكة اللغة الفصحى خبصائصها كباقي األدوات 
التعليمي كتب النحو اخلاصة بتعليم املبتدئني ،و إطا يعىن به ما صنف لبيان الضوابط اليت  يز الصواب من اخلطأ يف 

2«الرتاكيب
املنظومة التعلمية  ومن مث فالنحو الوظيفي إجراء مستجد على مستوى الوعي، والتوظيف حيوز مكانة يف 

 اللغوية ذات داللة بالنسبة للمعلم واملتعلم انطالقا من املبادي وانتهاء إىل الغايات.
فإذا صح اعتبار النحو شكال من أشكال العربية، اهلادف إىل التصرف باخلبات احلاصلة بطريقة نفعية براغماتية،       

علوم العربية ويف طليعتها علم الرتاكيب، انتقل من مبدأ التكديس  فيعّن ذلك أن املسعى اإلصالحي حيرر االعتقاد بأن
النظري املؤسس على قاعدة الرتاكم املعريف،  احلاصل بفعل حتصيل املتون حفظا إىل تفعيل املقوالت والضوابط يف سيا  

 التواصل، والتداول ألجل التحكم يف اخلطاب اللساين مشافهة وتدوينا
حية اليت مشلت املنظومة الرتبوية، والتغريات اليت طرأت على النشاطات املختلفة، وما و مبا أن العملية اإلصال

يتميز به هذا الطور عن سابقه من املرحلة االبتدائية، نلمس ما يؤكد إعداد املتعلم إىل متابعة دراسته فيما بعد، بإكسابه 
والشفوي وتوظيف احلقائق العلمية أثناء تواصله مع غريه آليات اللغة العربية حّت يقتدر على استعماهلا يف تعبريه الكتايب 

املقاربة النصية يف تناول املادة اللغوية »يف الوسط االجتماعي وألجل ذلك نشرت تلك اإلصالحات املنهجية باعتماد 
 يف السنوات األربع من التعليم  املتوسط. 3«.حنوا وصرفا وتركيبا
 فلم املقاربة النصية؟

 النصية؟  وما هي املقاربة 
 ومل الدعوة إىل وجوب العمل مبقتضياهتا؟

 وهل تعد املقاربة النصية بديال صاحلا لو ع حيتاج التدخل والعالج؟ 
عبارة عن خطة موجهة لتنشط فروع »ترتبط املقاربة النصية ببناء مناها اللغة ، و تدريس أنشطتها املختلفة ،وهي     

ر النص بنية كبى، تظهر فيه  تلف املستويات اللغوية  والبنائية والفكرية واألدبية اللغة العربية من جانبها النصي، باعتبا
 4«واالجتماعية، وعليه فإن املبدأ يتطلب دراسة نص، وفهمه، ومعرفة ططه وخصائصه مث التفاعل مع أدواته

ذي كان يهتم بدراسة و هبذا ميكن اعتبار  النص هو الوحدة األساس للتعليم و بالتايل االنتقال من النحو ال
اجلملة إىل دراسة حنو النص، و يقابله يف املصطلح احلداثي لسانيات النص، أو حنو النص وعلى هذا األساس يكون 
النص حمور مجيع التعلمات وهو املنطلق إلجناز مجيع األنشطة املقررة إلكساب املتعلم  تلف املهارات اللغوية. وتبعا هلذا 

                                                                                                                                                                                                 
 . 46ص 2006، 1علي أبو املكارم، املدخل إىل دراسة النحو العريب، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة ط  1

   15.2، االسكندرية ) دت،دط( ص  حممد إبراهيم عبادة، النحو التعليمي يف الرتاث العريب، منشأة املعارف 
 .02دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط، وزارة الرتبية الوطنية ، الديوان الوطّن للمطبوعات املدرسية ص   3
 .5ينظر أمحد الزبري ، سند تربوي تكويّن على اساس املقاربة بالكفاءات، وزارة الرتبية الوطنية ص   4
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تلك القواعد اللغوية اليت ال تقصد لذاهتا بل اليت ي درك هبا نظام اللغة، والدور الذي تؤديه » ص يصبح املقصود بنحو الن
 1«قوانينه يف  تلف أطاط النصوص اليت نستمع إليها أو نقرأها أو ننتجها

 المقاربة النصية و أهميتها في تعليم اللغة -3
د  من أحدث فروع اللسانيات ، و هو ينطلق من النص هبذا املفهوم يعتب مو وع علم اللغة النصي الذي ي ع

النص لدراسته دراسة لسانية تقوم على وصفه و حتليله مبنها خاص، فهو حمور تلتقي فيه املعارف اللغوية ، النحوية و 
عب الصرفية و البالغية و هذا التقارب بني املصطلحني اللسانيني حيدث التفاعل لدى القارئ أو املتكلم أو املستقبل ، 

تشغيل جمموعة من املعطيات املعرفية السابقة و دجمها مع املكتسبات الالحقة داخل الفصل الدراسي أو خارجه قصد 
بناء و حتقيق أهداف تربوية ؛ و كل ذلك يتم بالنظر إىل النص على أنه مستويات  تلفة ال تتجز أ لتمكن املتعلم من 

 ية .إنتاج اللغة حسب املواقف و األنشطة التعليم
القدرة على تشغيل » و خالصة القول : إن التدريس باعتماد النص هو فعل بيداغوجي لتحقيق الكفاءة اليت تعّن 

ال يكون مصدر تلك  و 2«جمموعة منظامة من املعارف و املهارات العلمية و املواقف من أجل إجناز عدد من املهام 
 intégration عتباره سندا مرجعيا يقوم على فكرة اإلدماج اخلبات و الكفاءات سوى النص باملدلول السالف ، با

  .اليت حتصر الناتا التعل مي يف اجلمع بني املعارف و املهارات و الوسائل، متصل بعضها ببعض 
والسؤال الذي يفر  حضوره يف هذا السيا  الدراسي هو البحث عن مسوغات التعليم باملقاربة النصية وعالقة        
باللسانيات التطبيقية. فالناظر يف طرائق التدريس القدمية جيد فيها انفصاال وا حا بني حمتويات أنشطة اللغة،  التعليمية

واملخرجات بني  خ التالـم ـد فنص القراءة كثريا ما يكون بعيد العالقة عن املو وعات النحوية والصرفية الختالف
ب التلميذ مهارات األداء والفهم؛ واكتسابه الثروة اللغوية فإن هذه األنشطة التعلمية، إذا كانت القراءة تسعى إىل إكسا

األبعاد كثريا ما تغيب  يف غايات الدرس النحوي، والنتيجة أن النحو وبالكم  الذي يقدم  وبالطريقة اليت يدرس هبا ... 
قامة اللسان، والفهم عن قد أصبح علما عقيما يدرسه الرجل ويشتغل به سنني طوال، مث ال خيرج منه إىل شيء من إ»

 3«العرب
تسعى إىل ربط  تلف النشاطات التعليمية للغة العربية ببعضها البعض بواسطة »فاملقاربة النصية يف جوهرها 

 4«.جعل نص القراءة منطلقا وغاية يف ذات الوقت وهبذا يتحقق التكامل املنشود بني  تلف األنشطة
ة كما كان سائدا قدميا، هلو التشتيت بعينه لفكر املتعلم، وهذا أمر فالفصل بني حمتويات النشاطات التعليمي

تقصيه اللسانيات املعاصرة، بل أمر ال يتماشى مع مبادئ الرتبية املعاصرة، وهلذا اعتبت النص حقال منه ت ستمد 

                                                           
 .39،ص 2003ة للمناها ، مناها السنة األوىل من التعليم املتوسط ،وزارة الرتبية الوطنية، أفريل اللجنة الوطني  1
 .47ص 2002،شركة النشر والتوزيع ،املغرب ، 1فيليب جونز ،احلسني سحبان، الكفايات و السوسيوبنائية ،إطار نظري ،ط  2
 .324ص  2009، 1دار املسرية األردن ط علي أمحد مدكور، تدريس فنون العربية، النظرية والتطبيق،  3
( ، مقدم PNRينظر: غامن حنجار و أخرون ، جتليات اإلصالح يف مناها اللغة العربية، للطور املتوسط ، دراسة يف فلسفة البناء ، ، مشروع حبث وطّن )  4

 .52ص   2011/2012لوزارة التعليم العايل 
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تبني »األنشطة التعليمية، حيث اخلصوصية املعرفية ،وإليه تعود القيمة التواصلية وهذا ما يظهر يف مبدأ التكامل بني املواد و 
 1«.بو وح أن تكامل الباما هو أفضل ما يؤمن حاجات التالميذ النفسية واالجتماعية واجلسمية والوجدانية

 :مبررات األخذ بالمقاربة النصية -4
ة إن اعتماد املقاربة النصية يف الطور املتوسط أقصى ما يدعو إليه اإلصالح يف تدريس النشاطات املختلفة للغ
العربية، إذ أصبح نص القراءة هو املنطلق األساس لتفعيل النشاطات األخرى، وهذا ما يظهر جليا يف حمتويات الكتب 

 2الدراسية للسنوات األربع نذكر بعضه كاآلذ:
 السنة األول  من التعليم المتوسط: -1
  وجند يف املقابل نصا أدبيا  155أمثلة الظاهرة اللغوية )املضارع املنصوب( مأخوذ من نص )فضيلة التسامح( ص

 ذا ارتباط بنص القراءة )العفو عند املقدرة(.
 كما جند أيضا نص املطالعة مرتبطا بنص القراءة 

 )3النسران والنعجة )مطالعة موجهة 
 )فضيلة التسامح )قراءة مشروحة 

 فنص املطالعة يف جممله يدعو إىل السلم وعدم التناحر، وهذا ما تظهره احلكاية املقدمة.
  واملالحظ هو أن املشروع له عالقة مباشرة بنص القراءة ،والنص األديب ونص املطالعة املوجهة، إذ يطلب من

 املتعلمني كتابة قصة مو وعها التسامح.
وما يلفت االنتباه من هذا الطرح هو التقارب والرتابط بني النشاطات املختلفة، من خالل اعتماد املقاربة النصية اليت حتيل 

 (.intégralإىل مفهوم املقاربة اإلدماجية ) أساسا
 :الثانية من التعليم المتوسط السنة -2

و تنفيذا لألهداف التعلمية اليت جتعل املتعلم يستخدم قانون االستقراء و االستنباط يف انتقاء صيغ الظاهرة اللغوية 
هذا اإلجراء واقعا   تالقواعد وجدالقراءة  و اليت يتوافر عليها نص القراءة ، حّت ال يشعر املتعلمون أن مثة حاجزا  بني 

 4حيث أن أمثلة الظاهرة اللغوية )العدد واملعدود( مأخوذة من نص القراءة تسلق اجلبال
و   و بالوقوف على تعليمية هذا النشاط اللغوي اهلام يف هذا الطور و من خالل مبدأ التكامل بني النصوص

أن  تاكتشف ض األساتذةعند بع يقة اليت يقدم هبا هذا النشاط. و بفعل حضور الظواهر اللغوية ، و االطالع على الطري
معلم هذا الطور جيعل النص سندا لصياغة أمثلة الظاهرة مث املناقشة للوصول إىل األحكام على اعتبار أن مبداها املتعلم و 

                                                           
 .54عن جتليات اإلصالح يف مناها اللغة العربية ص حممد الدريا، الكفايات يف التعليم، نقال   1
 .155كتاب اللغة العربية للسنة األوىل من التعليم املتوسط ص   ينظر:  2
 .159كتاب السنة األوىل ص   3
 .200ص  2014-2013الديوان الوطّن للمطبوعات املدرسية  كتاب اللغة العربية ، السنة الثانية من التعليم املتوسط   4
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، فهذا األمر يلجئ األستاذ أحيانا إىل انتهاج  انتهاءها به ، إال إذا كان هذا السند فقريا إىل األمثلة املراد االنطال  منها
 احلوار لالتفا  على أمثلة تستنبط على إثرها قواعد اللغة . 

إن التغيريات االسرتاتيجية اليت أحدثتها الدراسات اللسانية يف منظومة اخلطاب وانفتاح املدرسة اجلزائرية على 
أن الوحدة األساسية يف اللغة هي اخلطاب وليس اجلملة »بار ذلك هو الذي أدى إىل انتهاج املقاربة النصية على اعت

 1«.املعزولة عن سياقها النص ي ... لذلك يلزم أن يتحكم املتعلم يف مبادئ انسجام اخلطاب وتناسق امللفوظات
فتعالق النصوص،) نص القراءة ونص  املطالعة( هو من نتائا هذا االنفتاح وإغفال ما كان جيعل املتعلم أمام 

( la compétence linguistiqueواقف صعبة يف التمييز بني املقروءات، حيث كانت القدرة اللغوية )م
عنده مقصورة على دراسة املعىن املعجمي للكلمات معزولة عن غريها، وحني انتقلت املفاهيم وصارت املقاربة النصية هي 

 la compétenceصلية )البديل احلداثي عن النها القدمي، أكدت على  رورة القدرة التوا
communicative  ) وهذا ما يظهر يف هذا الطور حيث انتقل املتعلم من مرحلة التلقني واالستهالك للمعارف

  .إىل طور اإلنتاج واالستنباط واالستنتاج
كما يظهر أثر اللسانيات احلديثة على املستوى االصطالحي فنحن واجدون مصطلح الظاهرة اللغوية بدل 

لنحوية، كما نلمس نقلة نوعية يف حمتويات الكتب مجيعا ويتجلى هذا يف ربط عامل التعليمية بني املواقف األدبية القاعدة ا
 واملبتكرات العلمية فعلى سبيل املثال يف:

 :األول  من التعليم المتوسط السنة -1
  (16اإلخالص يف طلب العلم )نص للمطالعة ص 
  (21السائح الفضائي )نص للقراءة ص 
 (34نرتنيت )نص أديب ص قلم األ 
 :الثانية من التعليم المتوسط السنة -2

  (26القعقاع بن عمرو التميمي )نص للقراءة ص 
  (160أسباب تعاطي املخدرات )نص للمطالعة ص 
 :الثالثة من التعليم المتوسط السنة -3

  (27عواقب الكراهية )نص للقراءة ص 
  (214عصر املعلوماتية )نص للمطالعة ص 

 من التعليم المتوسط : السنة الرابعة -4
  (27ال تقهروا األطفال )نص للقراءة ص 
  ( 15أنرتنت املستقبل  )نص للمطالعة ص 

                                                           
 .44، ص 1998آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، طوذج النحو الوظيفي، دار الثقافة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء،  على  1
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فاملقاربة بني النصوص مدعاة إىل املقاربة بني العقول واألفكار، وهذا ما تطمح إليه احلداثة على حد ما جاء يف  
هذا ما يل" طموحهم املعريف ... مبا يتوافر عليه من نصوص  إننا إذ نأمل أن جيد أبناؤنا يف كتاهبم»كتاب السنة الرابعة 

 1«تعب عن واقعهم وحميطهم وعن روح العصر الذي نعي  فيه، وهو عصر التقد م والتكنولوجيا وثورة املعلوماتية
وية من ومع هذا النها الذي رمسته اللسانيات احلديثة، وتبنته املدرسة اجلزائرية وما ظهر جليا يف الوثائق الرتب

 كر منهاأذ بعض التحفظات على ما ورد يف عر  املضامني   -كما بدا يل   -منهاج ووثيقة وكتاب مدرسي، إال أن هناك
  ما يلي:
استهالك السكر »صعوبة املفاهيم العلمية وبعدها عن املستوى التكويّن للمعلم بله املتعلم منها مثال:  -1

ط، فاألستاذ إذا مل يكن له اطالع علمي ذو موسوعية واختصاص نص للقراءة يف السنة األوىل متوس 2«.باعتدال
 ال حيصل له حبال طائل من وراء درسه.

يف  3«لتوقفنا عن زراعة احلدائق واحدالو كان للزهور لون »ورود بعض األخطاء يف كتاب السنة األوىل ومنها:  -2
 (.نص القراءة املشروحة، إذا علمنا أن الصفة تتبع موصوفها املرفوع )لون

( على أن نرغم الناس( اجلملة: ال ميكن )أن نرغم( )أن يقفواعدم التعر   للمحل اإلعرايب الوظيفي للجملتني ) -3
حيث ق دم  طوذج بإعراب املفردات دون التعر  لوظيفة اجلملتني وهذا  4 د فطرهتم الصافية. أن يقفوا()

 يتعار  مع تعليمية النحو الوظيفي.
( أو ي فع لُ ( يكون مضارعه مفتوح العني )ف عل  الصريف ووزن الفعل حيث ذكر ما يلي: ) تعار  ما قدم يف امليزان -4

وهذا جيعل املتعلم يف هذا السن يقع يف خلط بني الفعل الصحيح  5«يرث -ورث( »ي فِعلمكسور العني )
 والفعل املعتل، وتغيب عنه حقيقة حذف فاء الفعل املعتل ) املثال الواوي( يف املضارع.

 يف السنة الرابعة مشقة الدروس العلمية ومنها مثال: تملسكما 
 .)6كيف خلقت الضفادع ؟)نص للقراءة 
 .)7الكسوف واخلسوف )نص للقراءة 

 يف كتاب السنة الرابعة وهذا يؤثر سلبا على أفهام املتعلمني ومنها: املالحظاتعلى بعض  تو وقف
 

                                                           
 .2015-2014الديوان الوطّن للمطبوعات املدرسية  مقدمة كتاب السنة الرابعة من التعليم املتوسط.  1
 .267ط ص كتاب اللغة العربية للسنة األوىل من التعليم املتوس   2
 .154كتاب اللغة العربية، السنة األوىل من التعليم املتوسط ص   ينظر: 3 

 .156كتاب اللغة العربية، السنة األوىل ص    4
 .13كتاب السنة األوىل ص   5
 .158كتاب اللغة العربية  ،السنة الرابعة ص    6
 .158كتاب السنة الرابعة من التعليم املتوسط  ص    7
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 «.وهذا اإلقحام  لكلمة اآلهلة يشيع الفو ى يف عقيدة  1«النور واملاء واهلواء ملك جلميع اآلهلة والناس
الن ء باعتباره نشئا  موحدا، ال يعرف إال إهلا واحدا، والصواب عندي أن حتذف كلمة اآلهلة أو حيذف النص  
كله لتتماشى الفكرة مع االعتقاد بوجود إله واحد، يف كامل النص ؛خصوصا وأن النص يقدم لتلميذ مسلم. 

 ص جدال يف أوساط بعض املتعلمني.وقد أثار هذا الن
 منسوبة للشاعر أمحد شوقي بينما هي للشاعر معروف الرصايف.123.قصيدة )يف سبيل الوطن( ص ، 
 116ش ب اٌب ق ِنٌع ال خ ي ر ِفيهم         وبُوِر  في الش ب اِب الطّامِحينا   ص 

بحر الوافر حبذف األلف من كلمة قانع: )مفاعلنت  ( حّت ال خيتل وزن الق ِنعٌ ب د ل قـُن ٌع  أو قانعوالصواب: )شباب 
 مفاعلنت  فعولن(.

على بعض اإلخالالت  تأما عن حال الكيفيات اليت جتري هبا التعلمات يف األوساط املدرسية احلية فقد وقف
إال أن هذه  لدى طائفة من املربني، وهي ثباهتم على ما ورثوه من الطرائق القدمية اليت تكر س هيمنة املعلم ال لشيء
جناح التاعليم » العينات من املعلمني مل يقتنعوا بفكرة جتديد اآلداء البيداغوجي اليت اقتضتها مشاريع اإلصالح. إذ إن : 

و  عف التلميذ ،  بنجاح الطريقة ، و تستطيع الطريقة السديدة أن تعاجل كثريا  من فساد املنها –إىل حد كبري  –يرتبط 
 2«رسي ، و غري ذلك من مشكالت التعليم و صعوبة الكتاب املد

 حني أن بناء التعلمات يف احلقائق العلمية احلديثة ترشد إىل أن املتعلم هو من حيمل مسؤولية عملية التعلم، يف
 فال ي نظر  إليه على أنه سل" ومؤثر فيه.

 وهلذا فبناء التعلمات حسب النظريات احلديثة يرمي إىل:
ة والفهم يكتسبان بنشاط، فهو يناق  وحياور، و يأخذ  تلف وجهات النظر، بدال من إن املتعلم نشط، فاملعرف -1

 السماع أو القراءة الروتينية.
إنه متعلم اجتماعي، فهو ال يبدأ املعرفة بشكل فردي فحسب، وإطا بشكل اجتماعي عن طريق املناقشة مع  -2

 3اآلخرين.
 4ة.إنه متعلم مبدع، فاملتعلم حيتاج ألن يبتدع املعرف -3

ونستخلص من هذا: إن املتعلم يف عملية التعلم عضو منتا أو مشارك يف التعل م، وليس مستهلكا للمعلومات 
 5و زنا هلا على عكس النظرية التقليدية اليت تعتب التعلم هو نقل املعلومات إىل املتعلم.
 تشجيع املتعلمني على بنائها.ويتطلب من املعلم تأدية الدور األساس املتمثل يف تيسري وتسهيل املعرفة و 

 
                                                           

 .158لرابعة ص كتاب السنة ا   1
 .31،ص  1981.  5املوجه الفّن ملدرسي اللغة العربية ، دار املعارف ، القاهرة ،ط –عبد العليم إبراهيم   2
 هذا ما نلمسه يف إجناز املشاريع يف السنوات األربع.  3
 .57ص  2007نشر والتوزيع ينظر : عاي  حممود زيتون، النظرية البنائية و اسرتاتيجيات تدريس العلوم ، دار الشرو   لل   4
  .57، ص 2014، 1عصام حسن الديلمي، النظرية البنائية وتطبيقاهتا الرتبوية، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ط   5
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 :المتوسط الطور في الوظيفة نحو-5
إن ظاهرة تلقني املتعلمات اليت تبنتها املناها القدمية واليت جتعل من املعلم ا ور األول واألخري يف عملية التعل م، 

تمعه، وما يتصل بذلك من هي  اليت جعلت املتعلم يتلقى املعلومات وحيفظ القواعد لكنه يعجز عن التواصل هبا يف جم
إن انتشار العربية يف اجلزائر مكن »تعبري، وتلخيص وحترير وهذا مبدأ قدمي أشار إليه الدكتور عبد املالك مرتا  يف قوله : 

 1«.له النشاط التعليمي املتجسد يف تلقني الفقه وتفسري القرآن وتأويل احلديث وحتفيظ نصوصها للناشئة أساسا
لطريقة اليت كان يتبناها الفعل التعليمي يف اجلزائر كغريها من الشعوب العربية، وقد  ثلت يف وهذا إشارة إىل ا

ومن هنا قام  »التلقني وظاهرة احلفظ وهي )بيداغوجية تأسست على اإلملام املوسوعي بآلية من احلفظ واالستظهار ...
ن( و )احفظ فاحلافظ إمام( .. ولعل هذا املصطلح شعار هذه املقاربة عندهم على مقولتني: )من حفظ املتون حاز الفنو 

 2.«يف هذا السيا  له داللته البيداغوجية فهو لقب ال يتقم ص ه من املتعلمني إال من طال نفسه يف حيازة املقروء واملسموع
عد، وقد نشأ عن هذه الطريقة متعلم مستهلك ال ينتا، حيفظ املتون يف معزل عن الواقع االستعمايل هلذه القوا

وهذا الواقع فر ته صياغة املناها وأقرته الطرائق القدمية إذ فصلت بني فكر املتعلم وواقعه التواصلي، فكان من نتاجها: 
رس مبعزل عن النشاطات األخرى فال خيدمها وال تستفيد منه.  حنو نظري جاف ي در

ليت ثبت فشلها أمام االنفتاح العاملي يف جمال وحتييدا هلذه املبادئ العقيمة ،وجتاوزا للنظريات التعليمية التقليدية ا
التعليمية، جعل الباحثني والسااهرين على مبدأ التخطيط الرتبوي يبحثون عن الطرائق اليت من شأفا أن جتمع بني املعرفة 

د الدرس اللغوي أن اعتما»اللغوية بالقواعد النحوية، واالجتهاد يف استعماهلا االتصايل شفاهة وقراءة وحتريرا، على اعتبار 
للنحو الوظيفي إطارا مرجعيا ليس معناه جعل هذا النحو غاية يف حد ذاته بل هو فقط وسيلة ينبغي استثمارها لتنمية 
قدرات التلميذ اللسانية والتواصلية، وذلك بإقداره على التعبري الفصيح والسليم وتلقي اخلطاب وتبليغه واختيار املقال 

 3.«املناسب للمقام
اية ما يسعى إليه اخلطاب الديداكتيكي، والتواصل احلداثي والذي يتمثل يف مبدأ التكامل بني النشاطات وهذا غ

اللغوية املختلفة، فالبناء النصي يقصي التعلمات املنفردة ومبدأ الفروع، كما أن النحو الوظيفي يف اخلطاب اللساين 
عبري واإلنشاء ومبدأ املؤلفات مع مراعاة األسس اليت يقوم عليها ينبغي أن يستثمر يف القراءة املنهجية ودروس الت»احلديث 

 4«.واألهداف اليت يتوخى حتقيقها
وحرصا من املنظرين للغة العربية وخدمة للدرس اللغوي وجماراة لعملية االنفتاح العاملي يف قوالب الرتبية ومناهجها 

ربة النصية وانتهاء بوظيفة النحو وإخراجه من إطار التلقني وبراجمها جعلهم حيرصون على ربط التعلمات بالنص بدءا باملقا
 إىل التوظيف ووظيفة النحو اليت تربط بني القاعدة واالستعمال.

                                                           
 .31ص  2003عبد املالك مرتا ، األدب اجلزائري القدمي دراسة يف اجلذور، دار هومة للطباعة و النشر ط   1
 2007، 02داغوجي يف تبليغ املعرفة ، موازنة بني عبد الرمحن بن خلدون و بنيامني بلوم، جملة اخللدونية جامعة ابن خلدون، العدد غامن حنجار ،التدرج البي  2
 .181ص 

 .121ص  1998.طوذج النحو الوظيفي . دار الثقافة ، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء ، دط على آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا،   3
 .121ص  1998.طوذج النحو الوظيفي . دار الثقافة ، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء ، دط لى آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، ع  4
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وكان من أهداف هذه العملية هو املزج بني عملية الفهم وصحة االستعمال غري بعيدة عن مصطلح السيا  
 ر.وهذا اا يفر ه واقع اخلطاب اللساين احلديث واملعاص

وهذا ما تؤطره املناها احلديثة وترمي به إىل إقرار مبدأ التداول الكلي ألنشطة اللغة لتحقيق الكفاءة املرجوة من 
حتديد املعاين اشازية والكناية النصية وبعض »نشاط تعليمية اللغة بدءا  بالسماع وانتهاء باالستعمال حّت يصل املتعلم إىل 

 1.«فية السياقية(أنواع الدالالت )النحوية والصر 
ها تتماشى واألسس اللسانية احلديثة، حيث تعتمد تللدروس املنجزة يف الكتاب املدرسي ملس يومن خالل تتبع

مبدأ احلوار ومنطق السؤال واجلواب الستنتاج الظاهرة اللغوية من نص القراءة املشروحة، وحتديد القواعد النحوية، انطالقا 
ويتجسد ذلك من خالل االنطال  من نص حموري تدور حوله كل النشاطات »كام. من االستعمال ووصوال إىل األح

قواعد اللغة: دروس وظيفية » كما تليها يف الصفحة اليت بعدها يف ملكة اللغة  2«.من قواعد وإمالء وتعبري شفوي وكتايب
3«تستجيب للحاجات امللحة

 

 خالصة:
مية منذ نشأته إعرابا  و بناء ،  وبه ميكن التفريق بني اجلمل، لتؤدي يهتم علم النحو بدراسة الرتكيب، واملتواليات الكال

الذي يهتم بالقواعد اليت يستعملها  ذلك النحو كل كلمة من كلمات اجلملة وظيفة معينة. أما النحو الوظيفي هو
ة إىل حتقيقه املتكلم ، انطالقا من اللفظة ، وانتهاء إىل اجلملة فبناء النص وهذا ما تسعى الدراسات الوظيفي

.والوظيفية احلقيقية للنحو الذي سطارته املناها احلديثة تتمثل يف إكساب املتعلم املهارة اللغوية و امللكة التواصلية 
بغرص التفعيل و التداول. وقد أدركنا بعد االطالع على الكتاب واملنهاج أنا هناك تالزما  وظيفيا بينهما حمققا  

باملستويات  و يظهر ذلك يف ما ع ر    من الكتاب يف جماالت مشلت مجيع  االنسجام بني مجيع التعلمات
اجلوانب التعليمية والرتبوية واللغوية والعلمية واالجتماعية واجلمالية. وإن تبّن املنهاج املقاربة اليت أشرنا إليها يف تعليمية 

ف إىل القواعد و اآلليات اليت حتكم النص ، مث اللغة ، إطا القصد منها إنشاء متعلم ينتا ، و يكون قادرا  على التعر 
 ربط هذه القواعد باالستعمال الفعلي.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .12مناها السنة الرابعة من التعليم املتوسط ص   1
 كتاب اللغة العربية ، السنة الثانية من التعليم املتوسط )التقدمي(. 2
 ، السنة الثانية ، التقدمي ) ملكة اللغة(.كتاب اللغة العربية 3
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 المصادر والمراجع
  القران الكرمي برواية ورش 

 أ/املصادر  و املراجع اللغوية و اللسانية 
 1984 2زائر د ط ج، املقدمة  ، الدار التونسية للنشر . املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلابن خلدون ،عبد الرمحن،   -1
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1987  
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 ، 2007س العلوم، دار الشرو  للنشر والتوزيع يعاي  حممود زيتون، النظرية البنائية واسرتاتيجيات تدر    -5
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  2003عبد املالك مرتا ، األدب اجلزائري القدمي دراسة يف اجلذور، دار هومة للطباعة و النشر ط   -7
 ، 2014، 1عصام حسن الديلمي، النظرية البنائية وتطبيقاهتا الرتبوية، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ط    -8
 الثقافة للنشر والتوزيع  الدار البيضاء  على آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا، دار    -9
  2006، 1علي أبو املكارم، املدخل إىل دراسة النحو العريب، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة ط  -10
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 . ة ريعة اإلسالمي  حو واللغة في بيان أحكام الش  : الن   ي  أهمية علم   -

 
 د . عبد الس الم سعد                                                                              

 الجلفة ( -) جامعة زي ان عاشور                                                                          
 

 :ملخص البحث
ر اهلل للكفرة املشركني بإقامة وورد يف ال 1قال تعاىل:﴿ أإله مع اهلل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني﴾ قرآن الكرمي أمر

الدليل على صد  دعاويهم، مس فاها آراءهم، ذاماا معتقداهتم ألفا باطلة متهافتة غري مؤسسة على برهان، قال 
فارجعوا  ،أير حجتكم ودليلكم على ما قلتم... وإالا فاعرفوا أنكم مبطلون ال حجاة لكم ،:" قل هاتوا برهانكم2السعدي

 األدلة اليقينية والباهني القطعية الدالة على أن اهلل هو املنفرد جبميع التصرفات، وأنه املستحق أنر ت صرف له مجيع أنواع إىل
ومن مثة بواب البخاري  ،ورسوخا يف عقيدته ،فاإلستدالل والبهنة يزيدان املؤمن  قوة وصالبة يف دينه وإميانه 3العبادات."

مستدال بقوله تعاىل:﴿ فاعلم أنه ال إله إال اهلل﴾ لذا كان من الضروري  4قبل القول والعمل"يف:"صحيحه": "باب العلم 
إقامة البينات والباهني على املسائل العقدياة إلثباهتا وتوكيدها، وقد اعتمد علماؤنا يف إيضاحهم وتقريرهم للمباحث 

ونظرا  ملا لل غة من تأثري بالغ على اإلجتاه الفكري للعلماء  5ة.العقدية على أنواع من احلجا واألدلة: النقلية والعقلية واللغوي
والفالسفة واملفكرين، فقد  حور هذا البحث حول بيان االستدالل واالحتجاج باللغة الثبات مسائل اميانية عند اإلمامنير 

: ابن حزم الظاهري )ت. عيـ نير هاب الدين م( وش1063هـ/456ا داثنير احلافظنير واجلهبذيرن املوس 
 م(.1521ه/923القسطالين)ت.

 مقدمة: 
 ،إناا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون﴾ ومن هنا كانت املسائل العقائدية املكتوبة بأحرف وألفاظ عربية قال تعاىل:﴿

ال يتكلام بشيء  قال الشاط":" فع ل ى الناظر يف الشريعة واملتكلم فيها أصوال وفروعا أنر  ،تتطلب دارية ومعرفة بعلوم العربية
حّت يكون عربي ا أو كالعريب." ،من ذلك

أمر الزم  ،لذا فإنا اإلحاطة باللغة العربية حن روها وصرفها وبالغتها وبعامة فنوفا  6
 7لذلك أشاد بضرورة تعلامها وفقهها أئمتنا األعالم ،لفهم املسائل الفرعية بـ لره  األصولية؛ سياان يف الكتاب أو السنة

                                                           
 ( .64سورة النمل )-(1
 (. 3/340هـ( نبغ يف الفقه والتفسري. له:"تيسري الكرمي الرمحن"ترمجته يف:"األعالم" )1376-هـ1307عبد الرمحن بن ناصر)-(2
 م. 2000هـ/1421ريوت ط ( مؤسسة الرسالة, ب608 -561"تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" للسعدي)ص-(3
 (1/37"صحيح البخاري"كتاب:"العلم". باب: "العلم قبل القول والعمل".)-(4
 (.2/460)قال القسطالين يف استدالله على املوت:" وما و عت العرب إسم املوت... مجرع ا بني األدلة العقلية والنقلية واللغوية""إرشاد الساري" -(5
 (2/293هـ، دار الكتب العلمية، بريوت. )1408أمحد عبد الشايف، ط."اإلعتصام" للشاط"، تصحيح -(6
 (.  1/466( و "اقتضاء الصراط املستقيم" البن تيمية)1/348تنظر أقوال عمر والشافعي وابن تيمية واملباد يف: "الكامل" للمبد) -(7
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تدوينها وروايتها، وو عوا هلا  وابط، حبيث ال ميكن فهم مسائل الشريعة أصوهلا وفروعها إال باللغة، وحّت ال واعتنوا ب
ألفما سيان يف النمط ما  ،" وإنا الشريعة ال يفهمها إال من فهم اللغة العربية حق  الفهم 1يدخل يف العربية ما ليس منها.

فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم الشريعة، أو متوسط ا فمتوساط... فلسان العرب  عدا وجوه اإلعجاز، فإذا فر نا مبتدئا يف
  2هو املرتجم عن الشريعة."

سواء يف مسائل العقيدة أو غريها، ومن املعروف  ،وقد اكتست اللغة العربية مكانة سامقة يف اإلحتجاج واإلستدالل هبا
ملتكلمني والفقهاء واألصوليني. فم ن  املعتزلة: ابن جّن واجلاحظ وأبو أن معظم علماء اللغة وعلماء البيان كانوا من كبار ا

كما جند من   ،ومن األشاعرة: عبد القاهر اجلرجاين وأبو هالل العسكري، ومن السلفياة احلنابلة: ابن قتيبة ،علي القايل
أنا تباين آراء النحاة والصرفيني الفقهاء األصوليني: الشافعي وغريهم كثري؛ وهكذا سائر الطوائف األخرى؛ ومن املالحظ 

 والبالغيني كان له أثره البائن على تباين آرائهم العقدية، 
هلذا  ا االهتمام باللغة من خالل مراعاة املعتقدات الدينية واألحكام الفقهية، والقواعد األصولية واملسائل الكالمية 

ي للعامل أو الفيلسوف وبني اجتاهاته الفكرية األخرى. وال واألحباث املنطقية. فالصلة وثيقة عميقة بني التحليل اللغو 
وتوجيهها توجيها  ،غرابة يف أن يتأثر اللغويون مبعتقداهتم وآرائهم العلمية الفكرية يف توجيه الرتاكيب اللغوية والنحوية

ة التحليالت اللغوية لتعكس بعدئذ معتقدات القائمني بالتحليل اللغوي. ومن مثة استغلا كثري من علماء اللغ ،عقدياا
 بل ونشر أفكارهم والدفاع عنها  د خصومهم.  ،لتقرير وإثبات

وال عجب أنر حيد ث نزاع حادا بني علماء العربية وعلماء البيان، فاملعتزلة مثال هلم يف تأويل اإلعراب خلدمة أصوهلم 
وي و جاه الستنباط دالالت من الرتاكيب اخلمسة أفانني كثرية، وحسب ك كشاف الز شري فهو من كبارهم. فالتحليل النح

اللغوية لتتوافق مع معتقدات دينية، أو دالالت مؤيدة ملواقف عقدية بعينها لسحتجاج بعدم صحة غريها. ويبز تأثر 
ويعكس كما ذكرنا  ،النحاة مبعتقداهتم يف توجيه الرتاكيب اللغوية توجيها عقائديا يثبت مدى توافقها مع القواعد العربية

وال ميكن فهم  سبب اختالف اللغويني على مسائل العقائد إال إذا أدركنا سرا  3عتقدات القائمني بالتحليل اللغوي.م
إنتمائهم ملدرسة أو طائفة بعينها؛ ومن هنا حناول تتبع بعض استدالالت ابن حزم والقسطالين اللغوية على املسائل 

 اللغة يف البيان والتقرير واإلحتجاج واإلستدالل.العقائدية واحلديثية؛ لنتبني مدى اعتمادمها على 
 اهتمام اإلمام ابن حزم باللغة: -أوال:

-م994هـ/456-هـ384اهتم الفقيه األصويل واألديب الفيلسوف، واللغوي الظاهري: أبو حممد علي بن حزم)
ال   ، سعة أفقه وثاقب ذهنهم( مبسائل اللغة والنحو والبيان اهتماما بالغا، وم ن يطالع على تفكريه األديب يف1064

ت الرتاكيب اللغوية يف  وء خصائصه  ،يستغرب اهتمامه باجلانب اللغوي ال  وحماولته بناء نسقه الظاهري على دال 
لقد اعتىن ابن حزم اعتناء  شديدا  باللغة وجعلها من أدوات منهجه، وهو يؤكد عدة مرات على أن الباحث الرتكيبية؛ و 

                                                           
 عبده الراجحي، و"اللسان واإلنسان" حسن ظاظا.  ( و "فقه اللغة يف الكتب العربية" 1/58:"املزهر يف علوم اللغة" للسيوطي)-(1
 ( بتصرف يسري.4/324الشاط" :"املوافقات" حتقيق:عبد اهلل دراز، دار املعرفة, بريوت. ) -(2
 .  140، و"ابن القيم: وجهوده يف الدرس اللغوي" طاهر سليمان محودة، ص93ينظر:"أصول النحو العريب" للحلواين،ص-(3
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التكلم مبرونة  باللغة اليت يبحث هبا، هو شخص قليل الفهم  عيف احلجة، لذلك ال يعجب الذي ال ميتلك مقدرة 
عراف وقد  (1)القارئ عندما جيد هذه العناية منه بكل جوانب اللغة بألفاظها وتراكيبها وبالغتها وسبل االشتقا  فيها.

أي أفا األلفاظ أو الكلمات الواقعة على  (2)»د إفهامها.إفا ألفاظ يعبـ ر  هبا عن املسمايات وعن املعاين املرا «اللغة بقوله:
هتا لوجود ما يربط اللفظ قال تعاىل:"و م ا أ ررس لرن ا م نر ر س ول  إ ال  ب ل س ان  ألنه حبركته يتغري املعىن.  ،باملعىن أو املسماى (3)مدلوال 

احث يريد احلق، أن حيرص على هذه الوسيلة أشد احلرص، قـ ورم ه  ل ي بـ ني   هل  مر" سورة إبراهيم. ومن هنا كان على كل ب
فبدوفا يصبح علمه ناقصا  مفتقرا إىل الدقة، يقول ابن حزم:" وإطا يلزم كل مناظر يريد معرفة احلقائق أو التعريف هبا أن 

و وعاهتا يف اللغة، فهذا حيقق املعاين اليت يقع عليها اإلسم مث خيب هبا أو عنها بالواجب، وأما مزج األشياء وقلبها عن م
وهكذا تراه يشن هجوما  على املتكلمني الذين  (4)فعل السفسطائية الوقحاء اجلهال، العابثني بعقوهلم وأنفسهم."

يتالعبون باأللفاظ، ويدلاسون على العوام من الناس، وال تستغرب من ذلك، فقد كانت من أهدافه الرئيسة لتأليف كتابه 
ألن هذا األخري يوج ه حركات  ،كما حاول الربط بني اللغة والنحو (5)اللفظ وترك التعقيد." هو: "املبالغة يف بيان

النحو هو معرفة تنقل هجاء اللفظ وتنق ل حركاته الذي يدل كل ذلك على اختالف املعاين... واللغة: ألفاظ  «األلفاظ.
ت الناس وكتبهم املؤلفة، ويقتضي من اللغة يعبا هبا عن املعاين فيقتضي من علم النحو كل ما يتصرف يف  اطبا

فالكلمات واإلشارات والرموز واحلركات واخلطوط، كلها تفضي إىل التعبري عن ما استكنا  (6)» املستعمل الكثري التصرف.
ت حمددة. ،يف النفس  وهبا يتخاطب الناس ويتواصلون، وكل ذلك يدل على معان ومدلوال 

وتيسريها على البشر لبلوغ أغرا هم؛ أما يف العلم  ،لتو يح وتبسيط وتسهيل املعاينأداة   ،واللغة يف مذهب ابن حزم
وبيان األفكار والنظريات، وهلذا تكاد جت رم ع  الكلمة  على أنا أمجل لغة ك تب ت من  ،فاااذها وسيلة إليضاح وتقريب املعاين

ابن -ي تقتضي على معتنقيه، ومنهم أبو حممد حيث الو وح واإلشرا  هي لغة ابن حزم؛ مث إن طبيعة املذهب الظاهر 
ت األلفاظ املقام  األول من العناية -حزم ت؛ بل  ،أن ي ول وا اللغة ومدلوال  ال  ألن بناء املذهب الظاهري كان على هذه الدال 

شاز والتأويل ان هتاونوا بنصوص الشريعة ف ساقهم القياس وا ،إنه كان رد  فعل  على الشطط والغلوا الذي ارتكبه البعض
ف مراد هذه النصوص؛ حيث تأوالوها وأخرجوها عما و  عت له، سواء كان ذلك يف  وغري ذلك من املسو غات إىل خال 

بل ولكل كلمة من هذه  ،أو يف غريمها من العلوم واملعارف. فقام املذهب الظاهري لري دا لكل حرف ،العقائد أو الفقه
اه مينة وال  يسرة، رافضا أن يتعدا حدوده، ألن يف ذلك تـ ع دٍّ على النصوص اعتباره الكامل واحلقيقي،  ولي ق ف عنده ال يتعدا

حية فات لفظية واصطال  فات الفكرية إىل اختال  أي أفا تعود يف نظره  ،حدود اهلل، وهلذا أرجع أبو حممد كثريا من اإلختال 

                                                           

 (. 64حزم الكبري" )صعمر فرو : "ابن  (1)
 (.4/411)الرسائل"( و "55-1/54)اإلحكام يف أصول األحكام"ابن حزم:" -( 2
ه على احلقيقة أنه هواء مندفع من 18"اللفظ هو كل ما حرك به اللسان." قال تعاىل:"ما يلفظ من قول إال لديره رقيب عتيد" سورة:  . اآلية: -( 3 ، وحد 

 (.4/409)"الرسائل"( و1/55) "اإلحكام" الشفتني... وهو الكالم نفسه."
 (. 4/183( )2/279"الفصل يف امللل واألهواء والنحل" ) (4)
 ( .                1/36" الفصل يف امللل واألهواء والنحل"  )ابن حزم :(5)
 (.4/66") :"الرسائل"  من رسالة مراتب العلومابن حزم:" -( 6
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ء وعماء  واليط   «إىل ما مل ي ضبط لغويا.  ،وفساد، إختالط  األمساء ووقوع  إسم واحد على معان  كثريةواألصل يف كل بال 
خب  
 
فيقع  ،فيخب  املخب  بذلك اإلسم  وهو يريد أحد املعاين اليت حتته؛ فيحمله السامع على غري ذلك املعىن الذي أراد امل

يعتقد الشخص  الباطل  وألن ذلك سيؤدي إىل أن ( 1)«وهذا يف الشريعة أ ر  شيء وأشداه هالكا. ،البالء واإلشكال
فلري عل مر أننا إطا ننظر املعاين  «فكان من الضروري أن يهتما ابن حزم باللغة إلزالة ذلك الل بس والغمو . ،متومهاا أنه حق  

وهلذا تطرح نصوصه وآثاره مجلة من  (2)»بألفاظ متافق عليها لتكون قا ية على ما يغمض فهم ه اا ليس من نوعها.
 ،وما يتصل بعالقة اللفظ باملعىن، إ افة إىل أقسام األلفاظ وأنواعها ،عن ماهية اللغة وأصل نشأهتا ،اللغوية اإلشكاليات

فال  عجب أنر يكون  (3)ومسائل أخرى ال  يتسع املقام حلصرها، وألنا البيان هو الذي ف ض ل به اإلنسان على سائر احليوان
وهلذا و ع  العلماء كتب » الكلمات، وباختالف احلركات اتلف املعاين.فبواسطته ت عرف حركات  ،اإلهتمام بالغا به

النحو فرفعوا إشكاال عظيما، وكان ذلك م عينا على الفهم لكالم اهلل عز وجل وكالم نبيه عليه الصالة والسالم وكان م ن 
م عن ربه تعاىل. األصيلة، مؤكدا على  رورة لذلك حاول أبو حممد بيان وإحصاء العلوم  (4) «ج ه ل ذلك ناقص  الفهر

فم ن مل يعلم النحو واللغة مل يعلم اللسان  «معتبا  أفما فر  واجب على الكفاية. ،تعل مها؛ فع د  منها: اللغة والنحو
الذي به بنيا اهلل لنا ديننا وخاطبنا به... ومن مل يعلم ذلك مل يعلم دينه، ومن مل يعلم دينه ففر   عليه أن يتعلمه وفر   

م  حديث الن"، ولو سقط ا لسقط   ،عليه واجب  تعلام  النحو واللغة م  القرآن وفهر ولو سقط علم النحو لسقط  فهر
م. فمن مل يعلم اللسان الذي به خاطبنا اهلل عز وجلا، ومل » وحرام أن يفيت أحد ال  ع لرم له باللسان العريب (5)»اإلسال 

ف احلر  ختال  ف املعاين فيه ال  فقد قال على اهلل ما مل  ،كات يف ألفاظه  مث أخب عن اهلل بأوامره ونواهيهيعرف اختال 
أي أن اللغة هي اللسان الذي تعبا به كل مجاعة أو قوم عما يريدون التعبري  (7)»ولسان كل قوم هو لغتهم. « (6)»يعلم.

اللغة هي أصوات  «هـ( من أنا 392عنه فيتخاطبون ويتواصلون ويتفامهون بذلك اللسان. وهو ما ذهب إليه ابن جّن)ت.
قيل له: ذلك  ،ل قائل: قد وجدنا لفظا منقوال  وإذا قا» وال غرو أن لكل لفظ معىن (8)»يعب هبا كل قوم عن أغرا هم.

ومل جتد ذلك فيما تريد إحلاقه بال  دليل، وليس كل مسمى  ،الذي وجدت قد تبنيا لنا أنه هو مو وعه يف ذلك املكان
  (9)»رتبته بدليل  موجب ا أن تنقله أنت إىل غريه برأيك بال  دليل. وجدته منقوال  عن

إذ جنده يؤكد على أنه البد من وجود إنسان حّت  ،وقد عدا ابن حزم اللغة لبنة أساسية يف وجود احلياة البشرية
                                                           

 (.2/603م )2004, 1" حتقيق: حممد حممد تامر, دار الكتب العلمية, بريوت ,ط.حكاماإلحكام يف أصول األابن حزم : " -( 1
 (.4/284م )1987, 2حتقيق: إحسان عباس , نشر املؤسسة العربية للنشر, بريوت, ط."الرسائل" ابن حزم: -( 2
 (.95-4/94) لرسائل""االبيان هو الذي امنت اهلل به على اإلنسان وميزه عن مجيع املوجودات. ينظر ابن حزم: -(3

 (.4/95" ): "رسالة التقريب..."  من : "الرسائلابن حزم  -( 4
 (.3/162)نفسه.  -(5 
 (.3/163( ابن حزم:"الرسائل")6 

ول  إال ب ل س ان  قـ ورم ه  ولكل أمة لغتهم قال اهلل تعاىل:" وما أرسلنا م نر ر س  "(.2/37البقاعي, ) يوسف" حتقيق: "الفصرل يف امللل واألهواء والن حلابن حزم: -( 7
هل م" سورة إبراهيم:اآلية  (.4/411)الرسائل" ( و"55-1/54) "اإلحكام":وال خالف يف أنه تعاىل أراد اللغة." ابن حزم 4لي ب ني   

 (.1/34م)1986، 3حتقيق: حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط. "اخلصائص"ابن جّن:  -( 8
 (.4/284" )الرسائلابن حزم: " -( 9
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نقرا بوجود لغة، بل إفا ترتبط بالوظائف اليت يقوم هبا اإلنسان.
يم ما كان غامضا ومن وظائفها الضرورية تفه (1)

وبيان ما هو ملتبس، وتبسيط ما هو معقد وتقريب ما هو بعيد؛ بل إن معرفة احلقائق ال  تكون إالا بتوس ط 
وإدراك املعاين ال  يتم إالا بالكلمات والعبارات اللغوية. كما أن إدراك حقائق املوجودات و ييز املسميات  ،األلفاظ

ت عن بعضها البعض ال  سبيل إىل معرفة حقائق األشياء إال بتوسط  «ميكن أن حيدث إالا باللغة.ال   ،واملدلوال 
اللفظ...وال  سبيل إىل نقل مقتضى اللفظ عن مو عه الذي رتاب للعبارة عنه، وإالا ركبت الباطل وتركت احلق، 

والدقة يف التعبري  فوظيفة اللغة بلوغ اليقني واحلقيقة (2)»ومجيع الدالئل تبطل نقل اللفظ عن مو وعه يف اللغة.
» ألن محل اللفظ على غري معناه يعّن الغمو  واإلهبام واللبس.  ،عن املسميات باألمساء، وعن املعاين باأللفاظ

فالكيفية اليت مبوجبها تقع األمساء على املسميات، وتعرف هبا حقيقة  (3)»وهكذا كل مسمى و  ع له إسم.
بل ويف اللغة أيضا؛  ،اللغوي، بل إن احلقيقة ينبغي أن  را باللغة وعبر اللغة األشياء تستند أواال  وأخريا إىل املعيار

وهذا ااا قلنا: إنه تعاىل يسماي ما شاء مبا شاء فهو خالق األمساء واملسميات   «.لغة الشرعهي  ،واللغة عنده هنا
نـ ن ا اليت تعتب يف  ،والتعرف على خطاب اهلل لنا إطا يتم من خالل اللغة (4)»كلها. نظر أيب حممد وسيلة هامة    ك 

من فهم كتاب اهلل والتلقي عنه؛ بل وهي اليت  ياز اإلنسان عن احليوان، وهو يشري هنا إىل لغة اللسان ولغة 
ها  «العقل. فلوال  اللغة لبطلت فضيلتنا على البهائم إذا مل يقع لنا التفاهم باألمساء الواقعة على املسميات... ولورال 
ومن مثة ال ينبغي إمهال اللغة أو احلطا من  (5)«ملا استحققنا أن خياطبنا اهلل تعاىل هبذه القوة العظيمة.أيضا 
قال تعاىل:﴿  (6)خاصة أفا من علوم اهلل اليت علمها لعباده، واللغة من العلم اإلهلي الذي علمه اهلل لنا. ،شأفا

ه  إ ال  مب    منر ع لرم  ء    ا ش اء ﴾و ال  حي  يط ون  ب ش ير
ألنه يعتب » لذا كان من الضروري تقدمي لغة الشارع على لغة العرب. (7)

مح  ل األلفاظ ما شاء من املعاين.  ،اللغة العربية األصل هي اليت نزل هبا القرآن... اهلل  هو وا ع  اللغة وموق ف ها
قة األلفاظ مبعانيها ال  تندرج يف إطار الزمان والفعل واملبادرة  بل تبقى يف مستوى اخللق واإلرادة  ،اإلنسانيةفعال 

كما ال ميكن لسنساين أن يـ تاخذ دليال  على اإلهلي...   ،وال  ميكن للزاماين أن يـ تاخذ حجاة على الالازماين ،اإلهليني
اظ وأنه ال جمال لصرف األلف (8)» ولذا فحمل اللفظ على احلقيقة الشرعية م قدام على محله على احلقيقة اللغوية.

عن معانيها املو وعة هلا يف الشريعة؛ فهذا ما جيب أن نفهمه خاصة إذا و عنا يف أذهاننا قاعدة طاملا كرارها أبو 
حممد: اهلل هو وا ع اللغة وليس اإلنسان، وهلذا فمن حيقا له التصرف يف األلفاظ أو األمساء واملعاين أو 

                                                           
 (.108م )ص.2003، 1دار الوفاء، اإلسكندرية ، مصر ،ط. "عالقة املنطق باللغة عند فالسفة املسلمني"حسن بشري صاحل:  -( 1
 (.4/284نفسه ) -( 2
 (.4/187نفسه. ) -( 3
 (.1/523)"اإلحكام"ابن حزم : -( 4
 (. 4/279حزم:"الرسائل") ابن-( 5
 (.1/335")الفصل:"ابن حزم -( 6
  .255سورة البقرة   اآلية: -( 7
 (.153م )ص.1986"املركز الثقايف, الدار البيضاء, املغرب,ط.ابن حزم والفكر الفلسفي باملغرب واألندلسسامل يفوت:" -( 8



80  

ة عرب اجلاهلية، وتنزع عنها املقياس واملعيار الذي ميكن املسميات هو اهلل عزا وجل. ولغة الشرع  حو عنده لغ
إحلاح ابن حزم على قراءة القرآن داخل جماله  «أن يتخذ لضبط األمساء واملسميات. وهبذا يتضح لنا سبب 

" الذي يتحدد باللغة العربية وأساليبها التعبريية ومضامينها املفهومية كما كانت متداولة زمن الن ،التداويل األصلي
يدلا على أنه قد أدرك بو وح  ،عليه الصالة والسالم، وذلك يف احلقيقة مضمون ظاهريته. إن إحلاحه هذا

  (1)»الطابع اخلاص للخطاب الديّن.
: اللغة والنحو ودورمها عنده يف فهم النصوص الدينية وفهم بناء وطريقة تركيب كالم اهلل وكالم  ،وتبز أمهية علمير

وكيفية اإلستنباط الصحيح. فمن مل يعرلم النحو واللغة مل يعرلم اللسان الذي به بنيا  ،السالمرسوله عليه الصالة و 
ومن مل يعرلم ذلك فلم يعرلم دينه... وفر   عليه واجب  تعلام  اللغة والنحو، وعلى هذا  ،اهلل لنا ديننا وخاطبنا به

وحرام على  ،وال علرم له باللسان ،ى اهلل مبا ال يعرلمفمن مل يتقن اللغة العربية حرام عليه اإلفتاء، ألنه يتقوال عل
نصاا  ،فاهتمامه باللغة نابع من  رورة خدمة النص القرآين شكال ومنهجا (2)املسلمني أن يستفتوه أيضا.

ومضمونا، ذلك ألن كالم اهلل ألفاظ وكلمات عربية، ومن مثة كان البد للدرس اللغوي أن يصبا اهتمامه على 
 ( 3)املصحف ملعرفة معىن ومبىن اآليات معا، وهذا ما انتبه إليه بعض الباحثني. ما بني دفايتر 

فلفظ اللغة ورد يف آيات كثرية مرادفا للاسان، قال تعاىل:﴿ ب ل س ان  ع ر يب   م ب ني ﴾
﴿ و م ا أررس لرن ا م نر ر س ول  إال   (4)

ب ل س ان  قـ ورم ه  ل ي بـ ني   هل  م﴾
لسان كل قوم هو  «ن على أن املقصود باللسان فيهما هو اللغة، ألنا وف سارت اآليتا (5)

 ،وثانيهما: أنا إيقاع الكلمات املؤلافات من احلروف خيرج من أعضاء حساية أمهها اللسان واحللق (6)»لغتهم.
 (7)البيان.وبه يتم الكالم و  ،فينقل الصوت من املتكلام إىل املستمع. فاللسان هو عضو النطق األهم عند اإلنسان

وهذا هو ذاته السبب الذي جعل القدامى يتخذون إسم اللسان شعارا للاغة، وهو ما نباه إليه ابن 
وتلك العبارة فعل لساين ناشئ عن القصد  ،اللغة هي عبارة املتكلم عن مقصوده« هـ( بقوله:808خلدون)ت.

وهذا يقتضي توفر  (8)»اصطالحهم. بإفادة الكالم... العضو الفاعل هلا وهو اللسان وهو يف كل أمة حبسب
إ افة إىل الوسط الذي ينتقل فيه  ،مجلة من العناصر هي: املتكلم أو مرسل  الكالم، والسامع أو متلقي الكالم

وهاهنا  (9)الكالم، مث الرسالة اليت هي الكالم، أي اإلشارات الدالة أو احلركات اليت يؤد ى من خالهلا البيان.
وجعل الكتابة جزءا  ،نتباه، حيث تناول ابن حزم مسألة حتليل الكالم ومصادره من جهةتصوير دقيق الفت لس

                                                           
 (.310-309م )ص.1991، 5مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط. "تكوين العقل العريب"حممد عابد اجلابري : -(1
 (163-3/162)  "الرسائل" من  "رسالة التلخيص لوجوه التخليص "ابن حزم:  -(2
 (.29-21م،)ص.1982اهليئة املصرية العامة للكتاب،القاهرة،ط."األصول :دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب"  ام حسان:  -(3
  .26سورة الشعراء.  اآلية: -(4
  .14سورة إبراهيم.  اآلية. -(5
 (.2/37) "الفصل"ابن حزم:  -(6
 (.4/96) "الرسائل"ابن حزم:  -(7
 ( .545م،)ص.1986، 2حتقيق: دروي  اجلويدي ، املكتبة العصرية ،صيدا ،لبنان ط "املقدمة"ابن خلدون:  -(8
 (.97-4/96)" الرسائل"ابن حزم: -(9
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ة عماا يف   ع ب 
من اللغة من جهة أخرى. فهو يشري إىل الصوت املنبعث من احلنجرة واللسان وسائر األعضاء امل

هتا اليت يرتبط فيها املتكلام مع السامع ؛ وهذا اللفظ سواء كان صوتا النفس من معان، أي مقاصد النفس ومدلوال 
 ،فكلاه دالا على مدلول ما. وهو ما نصا عليه أيضا ابن سينا ،أو مكتوبا أو مشارا إليه أو غري ذلك ،أي الكالم

وبالتايل تتحدد الداللة اليت يتضمنها اخلطاب  (1)لكنها غري منطوقة. ،حني اعتب الكتابة صورة من صور اللغة
وكيفية فهم  ،تكلم، ومدى قدرته على إفهام السامع مبراده من كالمه من جهةاللغوي على ما يصدر عن امل

لة ذاك الكالم من جهة أخرى ومها أمران عقليان. وأما الصوت الذي يدل بالقصد فهو » السامع وإدراكه لدال 
م الذي يتخاطب الناس به فيما بينهم ويتدارسون باخلطوط املعبة عنه يف كتبهم...وهذه هي ا ليت عبا عنها الكال 

أي الدالة على املعىن الذي يريده اإلنسان، ويعّن كذلك  (2)»الفيلسوف بأنر مسااها األصوات املنطقية الدالة...
لة اللفظ على املعىن. فاحلرف لفظ يدلا على معىن تصوري ذهّن، وهو نفس ما دعا إليه اللغوي السويسري:  دال 

بني اللغة والكالم، م قراا بأن اللغة هي جمموع م( حني فرا  1913)ت. DESAUSSUREدي سوسري 
لتمكان أفرادها من اارسة اللسان، والكالم هو العملية اليت يقوم هبا  ،اإلتفاقات اليت تضعها هيئة اجتماعية ما

وعلى هذا فاللغة تشمل مجلة األصوات واإلشارات واحلركات واخلطوط، وكل ما ميكن أن  (3)األفراد املتكلمون.
.يكون و  إال أن  ،ومع أن اإلنسان يشرتك مع احليوان يف اللغة الطبيعية الفطرية الغريزية سيلة اتصال وااطب 

اإلنسان يتميز عن البهائم باللغة اليت فيها البيان، وإالا لز م ه أن يكون مثلها.
 لكن ما هو البيان؟.  (4)

البيان: كون الشيء يف ذاته اكنا أن  «البيان. قد ال  أكون مبالغا إن قلت: إنا أهم مسألة عاجلها أبو حممد هي 
تعرف حقيقته ملن أراد علمه، واإلبانة والتبيني: فعل  املبني وهو إخراجه للمعىن من اإلشكال إىل إمكان الفهم له 

بو فأ (5)»واملبنيا  هو الدال نفسه. ،وهو اإلستبانة أيضا ،والتبيني: فعل نفس املبنيا للشيء يف فهمه إياه ،حبقيقة
لة األلفاظ حيث أنه ال   ،حممد يطرح هنا إمكانية التعرف على املعىن الذي يدرك بناءا  على املعىن الظاهر من دال 

وهكذا  «خبالف ما يقوم به القائسون من الفقهاء وغريهم. ،جيوز انتزاع املعىن من السايا  واملضامني اليت ورد فيها
وكحقل معريف هو عامل املعرفة الذي تبنيه العلوم  ،الفهم واإلفهامو  ،فالبيان كفعل معريف هو الظهور واإلظهار

والبيان: إسم جامع لكل شيء يكشف قناع املعىن  « (6)«علوم اللغة وعلوم الدين. ،العربية اإلسالمية اخلالصة
ا كما أن البيان ميثل مو وعا بالغ األمهية يف فهم النصوص وتفسريه  (7)»حّت يفضي بالسامع إىل احلقيقة.

ت الرتاكيب  ال   وتبيينها، ودراسة معاين احلدود ودال 

                                                           
 (. 3 -2)ص.العبارة " كتابة, وكلاه هبداية إهلية وإهلام إهلي." ابن سينا: "" إحتيا إىل  رب آخر من اإلعالم غري النطق، فاخرتعت أشكال ال -( 1
 (.106-4/105)"الرسائل"ابن حزم: -( 2
 ( 107)ص. "عالقة املنطق باللغة عند فالسفة املسلمني"( حسن بشري صاحل:  3
 (.95-4/94)" الرسائل"ابن حزم: -( 4
 (.4/414) ل""الرسائ( و 40-1/39) "اإلحكام..."( ابن حزم:  5
 (.556م )ص.1992" مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت، ط.بنية العقل العريبحممد عابد اجلابري:" -(6
 (.76-1/75) 1975حتقيق: عبد السالم هارون ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، ط. "البيان والتبيني"( اجلاحظ: 7
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 (1)اللغوية؛ وإظهار املقصود بأبلغ لفظ، والكشف عن ماهيته وإظهاره ليبدو بارزا وا حا.
ل املثال التايل الذي  ربه أبو حممد نستشف م راده من البيان. أو  ترى إذر قال اهلل تعاىل:﴿ خي رر ب ون  « ومن خال 

ن ني  ف اعرت ب  وا ي ا أ ويل  األبرص ار﴾بـ ي وتـ ه م ب    ؤرم 
أ يرد ي هم و أ يرد ي امل

أن وراب بيوتنا بأيديهم  ،أنه أمرنا قياسا على ذلك (2)
اىل أن نعتب به... أفيجوز لذي م سركة  عقل أن يقول إن العبة ههنا ـــــرنا اهلل تعـــاسا على ما أمــقي ، وأيدينا
ألنه ال  جيب انتزاع األلفاظ من سياقها  ،يرى أن القياس والتأويل غري جائزين هنافابن حزم  (3)» القياس.

الظاهر، وتضمينها معىن  خفيا ال  حيتمله ذاك السيا ؛ ولو أن معىن اعتبوا هنا هو قيسوا على حد تعبري البعض، 
اآلخرين؛ يف حني أن هذه اآلية القتضى األمر أن يكون اهلل أمرنا قياسا على ذلك أن ورب بيوتنا بأيدينا وأيدي 
. وال  ع ل م أحد يف اللغة اليت  «أبرني  شيء يف إبطال القياس؛ لذا فإن معىن اإلعتبار والعبة هنا هو التفكار والتبني 

ا هلذ (4) »نزل هبا القرآن أنا اإلعتبار هو القياس، وإطا أمرنا تعاىل أن نتفكر... وأراد: هالا اعتب  أي هالا تبيانتم
فاسحا  اشال أمام القارئ ليجتهد ويستنبط  ،كما رفض التقليد من قبل،أيضا رفض أبو حممد القياس والتأويل

األحكام ويفهمها بناءا على ظاهر النصوص؛ وما ذلك إال ألن النصوص معقولة املعىن يف ذاهتا، ولذا أباح 
جيب اإللتزام به ألنه الوارد إلينا من اهلل عزا فالظاهر من النص أو املنطو  به، هو الذي  ،اإلجتهاد تبعا لذلك
م   ،ليس فهما واقعيا ساذجا أو سطحيا كما قد يتصوره البعض ،وجل. إن هذا الفهم وال  مجودا أو حتجارا  وعد 

أي أن النص يعطيك ما فيه وما  ،وألن ذلك ما تظهره األلفاظ ،إعمال  للعقل؛ بل إنه اإللتزام بالنصوص وحسب
لة الظاهرة لأللفاظ يدل  عليه. و الزيادة على  ،منرعا للتحريف والتأويل ،ولذا وجب الوقوف عند حدود الدال 

وهو ما يعب عنه ابن حزم بـمنطق البيان. ولعله كان  ،الناص كالنقصان منه. وما ذاك إالا ألن النص كامل  مقدس
يف مناقشة  تلف العقائد واألفكار؛ فكان  ،لبيان قيمة منهجه العلمي ،أوال من استفاد استفادة عظيمة من اللغة

وقد عل منا يقينا وقوع كل اسم يف اللغة على مسمااه  »من أوائل من اهتم هبذه النقطة من علماء اإلسالم.
ومل ي بعث حممد  ،فيها... وأن امللح ال  يسمى زبيبا... فإذر قد أحك م اللسان  كل اسم على مسمااه، ال  على غريه

والنقص منه نقص من الدين  ،ية اليت ندريها، فالزيادة على ذلك زيادة يف الدين وهو القياسإالا بالعرب ملسو هيلع هللا ىلص
  (5)«وكل ذلك حرام بالنصوص اليت ذكرنا. ،وهو التخصيص

بد من أن تضبط مبادئها  إن هذا الرتكيز على الظاهر رجاء أن تكون اللغة تعبريا عن نظام فكري كامل، وال 
هتا حّت ال  ته فهم النصوص، واستنباط أحكام  وقواعدها ودال  يصان الذهن عن الوقوع يف الزلل أثناء حماوال 

و ه املسفسطون عبون أو مي  عب املتال   ،أو يتفلات القائسون واملؤو لون من سلطان النص ،الشريعة؛ وحّت ال  يتال 
                                                           

"كشاف اصطالحات وهو الزم ومعناه الظهور، وقد يكون متعديا مبعىن اإلظهار." التهانوي: البيان: الفصاحة... والكشف والتو يح، مصدر: بان, -(1
 (.1/126م )1963حتقيق: لطفي عبد البديع ، املؤسسة املصرية العامة ، القاهرة ، ط. الفنون"

  .2( سورة احلشر  اآلية :2
 (.2/404) "اإلحكام"( ابن حزم :3
  (.405-2/403( نفسه.)4

 (.2/530" )اإلحكام: "( ابن حزم 5
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من ال  جنده إالا يف اللغة الذي يراد له أن يكون جلاما  روريا هلم. وكان من الضروري أن حياط النص بإطار  ا
وال  سبيل إىل معرفة  »وهذا ما تبيانه العبارة اآلتية اليت تتحدث عن أمهية اللغة، والدور املنوط هبا لت ؤدايه. ،واملنطق

، وال  سبيل إىل نقل  حقائق األشياء إالا بتوس ط اللفظ... واألشياء على مراتبها اليت رتبها عليها بارئها جل وعزا
ئل تبطل نقل مقتضى ا للفظ عن مو عه الذي ر ت ب للعبارة عنه، وإالا ركابت  الباطل وتركت  احلق، ومجيع الدال 

. ،اللفظ عن مو وعه يف اللغة وال  لغة بال  معان.  ،لفاظأ أي أنه ال  تفكري بغري (1)«وال  دليل يصحاحه أصال 
ا إذا فاأللفاظ جوفاء فارغة إذا مل تعبا عن حقائق التصورات، وبامل قابل تكون هذه التصورات الذهنية سرابا وومهر

فليـ عرلم أننا إطا ننظر  املعاين  »وتعطي هلا وجودها الفعلي وكينوهتا احلقيقية والواقعية. ،مل حتص نها احلدود واأللفاظ
مه اا ليس من نوعها. ،بألفاظ متافق عليها طر يتهدد وما ذاك إالا ألن اخل (2)«لتكون قا ية على ما يغمض فهر

إما بتحريفه أو تغيريه. واحلق أن تو يح املعىن على املستوى الوظيفي )الصوذ والصريف والنحوي( ال  يقدم  ،املعىن
وهذا ما كان ابن حزم يبتغي الوصول إليه. ( 3)كما يسميه األصوليون،  ،لنا إالا املعىن احلريف أو معىن ظاهر النص
 ،وبني التأويليني ومعتمدي القياس ،لتزم باملعىن املنطو  من ظواهر النصوصإن الصراع الذي قام بني ابن حزم امل

موه باجلمود والتحجر يشبه إىل حدا بعيد ما حدث يف العصر احلديث حني كتب الناقد الالمع  ،الذين اهتا
هي  ،لنصمعتبا أن القراءة الذاتية ل ،م اعرت  فيه على التفكيكيني والبنيويني1977"م.أمباس" مقاال  سنة:

وكل تفسري إطا هو إساءة  CALL READING ARE MISREADING:إساءة قراءة
متهمني إياه باجلهل واجلمود وحتجار الفكر؛ ذلك ألن الفلسفة  ،تفسري. فحمل عليه التفكيكياون محلة شعواء

" وألرغتا HERME NEUTICS" -اهلرمينوطيقيا-وكذلك التـافركيكياة أ س س ت ا فلسفة التأويل: ،البـ نريو ياة
وإعطاء الذاات  حرية   ،تو ح د الناص وجتانسه، مع مطالبتها بتعداد القراءات وكذا التعدد الالفائي لتفسري النص

وهلذا فليس له  ،تفسري النصوص كيفما شاءت. فالنص عندهم يتعداد بتعداد قـ ر ائه وقراءاته، وليس له معىن حمداد
 تبعا  لذلك تفسري فائي.

سفة اللغة وعلمائها وكثريا ما قة بني اللفظ واملعىن على تفكري فال  بل إفا شغلت مفكري  ،هيمنت مشكلة العال 
م ومتكلمني وحنوياني ومناطقة، وكانت حمورا رئيسيا إلنتاجهم الفكري؛ بل إن دراسة  ،من فقهاء وأصوليني ،اإلسال 

قة األلفاظ باملعاين تظهر أيضا العالقة القائمة بني اللغة ولذا فإنه كثريا ما تتداخل مباحث اللغة  ،واملنطق عال 
فال  عجب أن جند ابن حزم من أوائل الذين اهتموا هبذا  (4)حّت يبدو أحدمها يف صورة اآلخر. ،واملنطق
ويعب  بكل لفظة عن  ،وقد علمنا  رورة  أن األلفاظ إطا و  عت لي عبا هبا عما تقتضيه يف اللغة» ( 5)املو وع.

                                                           
 (.4/284" )الرسائل( ابن حزم:" 1
 نفسه. -( 2
 (.337م )ص.1973" اهليئة املصرية للكتاب ، القاهرة ، ط.اللغة العربية معناها ومبناها ام حسان : " -( 3
 (.117.دار املعارف ، القاهرة )ص "املنطق الصوري منذ أرسطو حّت عصورنا احلا رة "علي سامي النش ار:  -( 4
 (.113)ص.عالقة املنطق باللغة..." حسن بشري صاحل: " -( 5
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ومن هنا فقد أثارت عالقة اللفظ باملعىن  (1)«لذي علقت عليه فمن أحاهلا فقد قصد إبطال احلقائق.املعىن ا
انتباه أيب حممد، فحاول فهمها ومعاجلتها على  وء املنها الظاهري الذي يتابعه. وما ذاك إالا ألن مذهب 

وال   ،عناها بال غوص إىل باطنهايعتمد يف فهم النصوص على ظاهرها، وتبني  م ،الظاهر الذي اعتنقه ابن حزم
لقياس لفظ على آخر، وال  لصرف لفظ عن حقيقته املعلن عليها بو وح إىل جماز أو تأويل، وعدم جتاوزه إىل 

وأما  (2)ألفا عنده الوسيلة األوىل لفهم وإدراك املعاين. ،معان  باطنية، فهذا كله قد ألزم ابن حزم أن ي عىن باللغة
عنده فالبدا من وقوع األمساء على املسميات، رابطا بينهما وحمددا العالقة الوثيقة بني  ،ملعىنعن عالقة اللفظ با

ال  سبيل إىل معرفة حقائق األشياء إالا بتوسط اللفظ، فال  سبيل إىل نقل موجب »  طبيعة اللفظ وطبيعة املعىن.
ها جل وعز، وال  سبيل إىل نقل مقتضى العقل عن مو عه من كون األشياء على مراتبها اليت رتابها عليها بارئ

تبقى  ،إذ أن املعاين أو املسميات ما مل حتدادها أمساؤها وألفاظها (3)«اللفظ عن مو عه الذي رتاب للعبارة عنه.
قاهتا مبسمياهتا تعبري عن املعاين اليت و عت هلا، وهي خاصة  مائعة اتدة مطلقة وغري حمدودة. فاألمساء يف عال 

تبعه تقسيم الكلمات واأللفاظ يف حياز هذه  ،موجود له معىن يقابله، ألن تقسيم اهلل األنواع هبا، وكل لفظ
األنواع، ولذا فال جيب الفصل بينهما. وثانيا ألن اهلل خلقها وعلامها اإلنسان، ومن مثة فإن ابن حزم حيذار من 

»   ي نقل عن مو عه إالا بدليل من النص.حتميل اللفظ ما ال  حيتمل، أو و رعه على غري ما و عه اهلل له، وأن ال
 (4)«فهذا خطأ ال سبيل إليه وهو باطل بالطبيعة والشريعة واللغة. ،وأما خصوص لفظ يف نوع يراد به نوع آخر

فقد علمنا  رورة أن األمساء إطا و عت ليعب  » مبيانا أن اهلل حدا حدودا فال جيوز تعدايها، فأما البهان الطبيعي:
املعاين اليت علقت عليها ومسيت هبا... وأما اللغة فإناا نسأل كل عامل وجاهل: ما البـ ر  ؟ فيقول: هبا عن 

القمح... هذا ما ال  خيتلف فيه أحد من شر  الدنيا وغرهبا... فتعداوا احلدود وأوقعوا األمساء على غري 
سبيل إىل نقل مقتضى اللفظ عن مو عه ومن هنا نفهم بالتحديد ما يقصده أبو حممد من أنه ال   (5)«مسمياهتا.

زمة  رورية قة بني اللفظ ومعناه عالقة ال  ع ور تاب له ذلك، ألن  العال  فاهلل خالق األمساء واملسميات أو  ،الذي و   
وال  سبيل إىل الفصل بينهما، أو التصرف فيهما على غري ما يقتضيه الو ع اللغوي الذي  ،األلفاظ واملعاين مجيعا

بل وهلذا السبب  ،لق اهلل أيضا. وهلذا جنده يتمسك بظاهر النص يف الفقه واألصول والعقائد وغريهاهو من خ
ويرفض تبديله أو تأويله إال بدليل نصي، أو إمجاع أو مبقتضى  ،أيضا يوجب أخذ ما جاء يف الشريعة على ظاهره

ه معانيها؛ فاهلل خالق اللفظ واملعىن احلس واملشاهدة. فاألمساء موقوفة للتعبري عن مسميات ما، ومبا تسمح ب
ت األمساء واملسميات حمددة سلفا بالنقل  ال  فـ ع ل  ذلك خالق  اللغة. -السمع-ودال 

قول اهلل » فإن   ،ومن مثة (6)
                                                           

 (.1/78")اإلحكام...ابن حزم: "  -( 1
 (64م )ص.1980,  1دار لبنان للنشر , بريوت , ط "ابن حزم الكبري"(ـ عمر فرو :  2
 (4/284)"الرسائل"(ـ ابن حزم: 3
 (.1/464)"اإلحكام..."(ـ ابن حزم:  4
 (.1/464نفسه.) -( 5
 (.1/335) "الفصل"( و 4/302) "الرسائل"( 1/337) "اإلحكام"ابن حزم:-( 6
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ما مل مينع من محله على ظاهره نص آخر أو إمجاع أو  رورة حس... وقد  ،عز وجل جيب محله على ظاهره
، فنقف عنده وندري حينئذ أنه قلنا: إنه ال  جيوز إطال     إسم  على غري مو وعه يف اللغة، إالا أن يأذ به نصا

ليعبا كل  ،فاأللفاظ و عها اخلالق للتعبري عن ما تقتضيه يف اللغة (1)«منقول إىل ذلك املعىن اآلخر وإالا فال.
 وعلى هذا فهي ال  ارج عن هذا أبدا. ،لفظ عن املعىن الذي و ع له

وما دام أنه ال علم لنا إالا ما علامنا  ،على اجلانب اللغوي، معتبا إياه مفتاحا  روريا حلل كل إشكال لذلك ركز
ألنه وحده  ،اهلل، فإنه تعاىل إذا شاء نقل اللفظ عن مو عه إىل مو ع آخر، فيكون له معىن جديدا تبعا لذلك

لكن الشرع  ،يعّن لغة : النماء  والطهارة والصالحعز وجل الذي ي عنيا أمساء  ومعاين األشياء، فلفظ الزكاة مثال 
جعله يعّن مقدارا ماليا أو صدقة خيرجها املسلم، فتعنيا حتويل اللفظ إىل معناه اجلديد هذا وكذلك الصالة 

واملسواغ العقلي واملنطقي  ،فأبو حممد يبيح نقل اللغة عن ظاهرها إذا جاء النقل بذلك (2)والصيام وغري ذلك.
يل إذا  ،عنده لذلك هو أن اهلل خالق اللغة وله احلق يف نسخ وتبديل ما شاء منها أو أن خير  النظام اللغوي الداال 

 ،أراد، كما كان له احلق يف خر  الطبيعة باملعجزات لتأييد األنبياء والرسل، أما الناس فال  جيوز هلم ذلك
أ ل ون ﴾. ع ل  و ه م ي سر أ ل  ع م ا يـ فر وقاعدته:﴿ ال  ي سر
أيا لغة حتتام على  ،واا الشك فيه وال  مراء أن طبيعة اللغة  (3)

أن يتناول اللفظة أو اجلملة أو العبارة كاملة غري جمزأة، فإذا  ،مستخدمها كي يصل إىل املعاين الصحيحة لأللفاظ
اير  أو أخذنا جزءا من كلمة أو بعضا من مجلة أو من عبارة دون بعضها اآلخر، فإننا قد نصل إىل معىن مغ

. فلو قلنا مثال:﴿ و يرل  ل لرم ص ل ني ﴾ مناقض  أو قد ال  نفهم شيئا أصال 
وفص لناها عما بعدها، فإن معناها يصبح  (4)

سيتضح املعىن احلقيقي  -اآلية-ولكن باستكمال سيا  النص القرآين  ،وعيدا لكل م صلٍّ، وفيها في عن الصالة
هم للكلمات أو اجلمل والعبارات من سياقها وإطارها وهذا هو الذي أوقع البعض يف الو  ،هلا هم والغلط عند برتر

 العام. 
ألفا عنده  ،إنتهى إىل رفض القياس والتأويل يف اللغة ،بعدما طباق أبو حممد التحليل اللغوي املنطقي وهكذا

املعاين يف » يف كل اللغات. وحمددة للتعبري عن معان  ثابتة وواحدة  ،توقيفية، ومعىن ذلك أفا موقوفة من عند اهلل
ومن مثة فإن  (5)«واألمساء هي األصوات الظاهرة. ،مجيع اللغات واحدة ال  اتلف وإطا اتلف األمساء فقط

ألن اللغة تتأسس على املسميات  ،اختالف اللغات واأللفاظ الواردة فيها ال يقود إىل أي اختالف يف املعاين
وحنن ال  نقول بالتأويل أصال  إالا أن يوجب .» -اهلريمينوطيقا-ري منضبط وهلذا رفض التأويل لكونه غ ،ذاهتا

القول به نص آخر أو إمجاع أو  رورة حسا وال  مزيد، فمن ادعى تأويال  بال  برهان فقد ادعى ما ال  يصح... 

                                                           
 (.1/77) "اإلحكام..."(  وأما من استجاز خالف ذلك فكالمه باطل, مؤداه إبطال الديانة. 336-1/335) الفصل"ابن حزم: " -( 1
 (.1/337) "اإلحكام..."ابن حزم: -( 2
  .23سورة األنبياء  اآلية  -( 3
  .4املاعون  اآلية  سورة -( 4
 (.4/107" )الرسائلابن حزم:" -( 5
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، بل ينظر إىل وهذا اإلجتاه الطاغي على ابن حزم املنطقي اجتاه ال  يفصل الفكر عن اللغة (1)«ودعواه باطلة.
كان هبدف حل أي إشكال   ،وإن تركيزه على اجلانب اللغوي ،العمليات الفكرية املنطقية على أفا عمليات لغوية

م ،قائم يف  تلف العلوم مية. لكننا مع ذلك  ،خاصة يف الفقه واألصول والكال  وغري ذلك من العلوم اإلسال 
 هذا احلد؟. نتساءل: ملاذا يتمسك أبو حممد بظاهر اللفظ إىل

 ،وليس رتبة أقل أو أكثر يقينا منه ،هو أن الظاهر عند ابن حزم هو النص نفسه ،إن اجلواب عن ذلك يف نظري 
 ،ألن اللغة واحدة لدى العامل  واجلاهل ،أي تداوهلا الثابت بني اجلميع ،فهو الذي حيفظ لل غة هوايتها وثباهتا

ع يا واألماي ،اخلاصا والعام ولكوفا من عند اهلل فقد وجب على اجلميع  ،أو حمدود التعليم وغريهم املثقف املوس 
ولكوفا ظاهر  ال   ،اإلنصياع واإلنقياد هلا، واستخدامها والتفكري هبا للوصول إىل معرفة األشياء على حقيقتها

لتأويل أو القياس لذا فإنه ال  جيوز صرف األلفاظ عن ظاهرها أو عن معانيها الظاهرة با ،خفاء فيه وال  باطن له
د ثني قد اهتدوا إىل حل هلذه املشكلة العويصة (2)والتعليل، ألن البلية ستأذ من هذا اجلانب.  حر

بو ع  ،ولعل امل
املعاجم الفلسفية والزراعية والطباية وحنوها.
جنده ا ور الذي دارت  ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اإلعتناء باملعىن (3)

إذ أن فكرة املعىن مل تشغل الفلسفة التحليلية فحسب، بل شغلت أيضا » اصرة.حوله رحى الفلسفة املع
 (4)«الفينومينولوجية والبغماتية والبنيوية وغريها، وهلذا ظهرت تصنيفات عديدة حول فكرة املعىن. 

 يدل اإلسم صوت مو وع باتفا  ال  » وهي عالقة اإلسم بالزمان: ،ومثة مسألة لغوية هامة أشار إليها أبو حممد
واملراد بذلك  (5)«مستقبل... ما  وال   حال وال   ال   ،على زمان معني... وقولك:"بعري" ال  يدلا على زمان معني

يل ت  ،أن ألفاظ اللغة ليست عر ة للتغيري الدال  ال  والزمن ليس فيصال يف تضييق أو توسيع أو حتديد و بط دال 
أي أنه قد يتسع معىن اللفظ وقد يضيق، وهذا حيدث  األلفاظ، بل قد تتدخل عوامل أخرى يف هذا األمر،

ح أهل اللغة، كاتفا  العرب على أن مسات احليوان الطويل العنق األحدب الظهر، العايل  ،أحيانا باتفا  واصطال 
واتفا   العجم على أن مساته باسم آخر؛ وكل تلك األمساء دالة على احليوان  ،القصري الذنب:"بعريا" ،القوائم
لة واحدةالذي ذ  وهكذا كل مسمى و ع له إسم، وهو ما أشار إليه ابن سينا مبصطلح التواطؤ  ،كرناه دال 
لة تعّن استمرار اإلستعمال املتعارف عليه (6)اللغوي. واملراد من ذلك أن  ،بسبب ر ا املتخاطبني به ،فالدال 

حّت ال  يقع  ،ملتعارف عليها اصطالحاومبدلوالهتا ا ،األمساء أو األلفاظ جيب أن حتتفظ مبعانيها الثابتة نصاا
ل. ولعل ذلك  اختالل يف التفكري أو عدم اتفا  بني الناس اا قد ينجر  عنه فساد يف التصور والتفكري واإلستدال 

واللفظ أو اإلسم ال  جيزاأ، ألنه إذا ج ز ئ مل يدلا  ،أيضا ناجم عن افتقار التحليل اللغوي لقواعد ومبادئ املنطق
                                                           

 (.3/100نفسه.) -( 1
 (.119")ص.ابن حزم والفكر الفلسفي باملغرب واألندلس(. وينظر: سامل يفوت:"1/33)"اإلحكام... " ( و4/162) "الرسائل"ابن حزم : -( 2
 (.90كتب التجاري, بريوت , د.ت.ط. )ص." منشورات املابن حزم رائد الفكر اإلسالميعبد اللطيف شرارة: " -( 3
 (.176م )ص.1995دار املعارف ، القاهرة ، ط. "-دراسة يف فلسفة كواين  –" فلسفة اللغة واملنطق صالح إمساعيل : -( 4
 (.4/187") الرسائلابن حزم :" -( 5
 (.7-4-3م )ص.1970اخلضري،اهليئة املصرية للتأليف, القاهرة, ط.حتقيق:حممود  العبارة""اإلسم: لفظة دالة بتواطؤ جمردة من الزمان." ابن سينا:" -(6
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اإلسم صوت مو وع باتفا ... وإنر فـ ر قت أجزاؤه مل تدل على شيء من معناه... وقد ظن » معىن.على أيا 
فإنا "عبدا" يدل  ،كقولك:"عبد اهلل"  ،قوم جهاال أن من األمساء ما يدل شيء من أجزائه على شيء من معناه

ىن الذي قصد بتسمية الرجل"عبد على معىن... غري املعىن الذي يدل عليه "عبد اهلل"، أي أنه ال  يدل على املع
لة  ،أي أن اسم: عبد اهلل، إسم لذاته (1)«اهلل". فال  توجد للفظة: "عبد" من حيث هي جزء من:"عبد اهلل" دال 

على شيء البتة. وحيث أن الدال بلفظة "عبد اهلل" على هذا النحو، ال  يدل على العبد على انفراده يف هذا 
. ألنه جزء   فال  يتوقع أن يدلا بانفراده على أحد أجزائه حّت يأذ اللفظ املركب  ،لفظ   املو ع بشيء أصال 

لة املرادة، فيدل جمموع اللفظ على معىن ما، وال  يدلا جزؤه على  ،بتمامه ليلتئم به كمال اللفظ وتكتمل به الدال 
فرا  بني اللفظ هـ( حني 428شيء  من معناه، من حيث هو جزء له؛ وهو أيضا ما نباه إليه ابن سينا )ت.

  (2)املركاب واللفظ البسيط.
وإالا فإن  ،فال  غرو إذن أن جند ابن حزم يشداد على  رورة استخدام األلفاظ، ليعلم السامع ما يريده املتكلم

واملعلوم بأول العقل، أن اللفظ ي فهم منه معناه ال  بعض معناه، وال  شيء ليس من » اللغة تفقد قيمتها وأمهيتها. 
 ،فهذه هي حقيقة البيان اليت ينشدها أبو حممد (3)«، ولذلك و  عت اللغات ليفهم من األلفاظ معانيها.معناه

 وال مندوحة بعدئذ أن يكون حديثة عن أنواع األلفاظ.
وهذا الذي ال  يدل على أي  ،وأخرى ال  تدل على أي معىن ،إذ اللغة عنده تنقسم إىل ألفاظ تدل على معان

ألنه ال  معاين  ،ويلزم عنه جتاوز هذه األلفاظ أو األمساء ،تعمال به ألنه ال  حيصل لنا منه فائدةمعىن ال  وجه لسس
كما ال  يلزم أن يكون م نر إمسه   ،وال  تسميات هلا. وهذا مثل:"الغول" و"العنقاء" و"الناسناس" ومجيع اخلرافات

إحدامها األمساء أو األلفاظ ذات  ،نير من املعرفةويبدو أننا إزاء طط   (4)"عبد اهلل" أن يكون عابدا هلل حقيقة.
ألن فيها إخبارا  عن هذه الكائنات  ،( وتقوم فيها اللغة بوصف أشياء واقعيةcognitiveالوظيفة املعرفية )

موجودة. فالتسمية non-cognitiveاملوجودة، ووظيفة غري معرفية ) ( وتندرج حتتها الكائنات أو األشياء الالا
شيء سوى  ،رمز دال على شيء ما، وأما اإلسم فوظيفته أن يفصل املعاين بعضها عن بعضهي إشارة أو  وال 

ف املسمى الذي  ،ذلك وكالمها ال  يقدام معىن اللفظ وال  مدلوله، ألنه ليس هلما سوى وظيفة إشارياة رمزية، خبال 
أو مل يوجد مسمى، فال  معىن وال   ترتبط به املعاين اليت هي إما أعيان قائمة أو ذوات ثابتة. أما إذا مل يكن

بد له من أحد » مدلول له بل هو يف حكم املعدوم. إن كل اسم ينطق به ويوجد ملفوظا أو مكتوبا فإنه  رورة ال 
وإن كان ليس له مسمى فإخبارنا باملعدوم...  ،وجهني: إما أن يكون له مسمى فهو موجود وهو شيء حينئذ

                                                           
 (.4/187")الرسائلابن حزم:" -(1
 (.9-8)ص. "العبارة "ابن سينا : -(2
 (.1/336" )اإلحكام("ولو مل يكن لكل معىن اسم منفرد به ملا صح  البيان أبدا...واملراد باللغة إطا هو اإلفهام." "4/277" )الرسائلابن حزم:" -(3
(. فهذه األلفاظ  وإن كانت دالة إالا أنه ال  1/98")اإلحكام( و "1/147")حجة الوداع( و "188-4/104")"الرسائل( و 3/185")الفصل( ابن حزم: "4

 معىن هلا، وإطا يراد من خالهلا ترك أثر  ما على النفس ، فهي وإن كانت أمساء  إال أفا ال  تدل على مسمى بعينه.
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ب  عنه  ،ويستدل ابن حزم على ذلك بلفظ: العنقاء الذي تشري تسميته لشيء ما (1).«فصحا أن املعدوم ال  خي 
و ن ينا للمريض الصحة، إطا » ولكن مع ذلك ال  مسمى للعنقاء، وحنوها من األمساء واأللفاظ اليت ال  حقيقة هلا.

عى الغول والعنقاء وكذلك من ادا  (2)«هو إخبار عن ذلك اإلسم املوجود، وأنه ليس له مسمى، وال  حتته شيء.
وكأين به يشري إىل أن الشيء ال  ميكن أن يكون موجودا وظاهرا بالنسبة لنا، إالا إذا كان له ( 3)ومجيع اخلرافات.
وإالا كان جمرد فكرة مثالية أو صورة  ،وهبذا نعرفه وندرك هوياته ،أو هو كائن فعليا وموجود حقيقي ،مسماى ومعىن

يف  ،ابل يشري ابن حزم إىل وجود كائنات أو معان بال  ألفاظ وال  أمساء دالة عليهاخيالية ال  حقيقة له؛ وباملق
يف حني  ،إشارة وا حة منه إىل عجز اللغة أحيانا عن أن جتاري الفكر. حيث يكون املعىن أرحب وأوسع جماال  

عن األنواع الكثرية  ويضرب ابن حزم على ذلك مثاال  ( 4)تضيق اللغة على أن توقع على كل نوع إمسا تفرده به.
لكن ال  ت علم هلا أمساء ؛ بل  ،ومع أفا معلومة لنا بالرؤية ،من احليوانات واحلشرات اليت تنشأ عن التعفان والرطوبة

لو كانت اللغة أوسع حّت يكون لكل معىن يف العامل إسم  تص به، » إن ابن حزم نفسه يذهب أحيانا إىل أنه
ويف ذلك تأكيد منه على عدم جماراة األلفاظ والدوالا للمعاين  (5)«أقرب للبيان.لكان أبلغ للفهم وأجلى للشك و 

ت. وهو أيضا ما جنده عند بعض اللغويني كالسيوطي)ت. ليس لكل » هـ( الذي يذهب إىل أنه:911واملدلوال 
ليت ميكن أن تعقل ألن املعاين ا ،معىن لفظ؛ بل املعاين كثرية وغري متناهية ولذا ال  جيب أن يكون لكل معىن لفظ

 (6)«ال  تتناهى واأللفاظ متناهية.
وللتأكيد على  رورة بيان الشريعة بعلم اللغة، نأخذ مسألة أفعال العباد بني اجلب واإلختيار، حيث تعتب هذه املشكلة 

مي خصوصا، بل وأمهها على اإلطال  ، وال  عج من أعقد املسائل يف الفكر اإلنساين عموما ب أن ي فر د هلا والفكر اإلسال 
مية اليت جعلت من "الفعل" يف  ابن حزم حي زا  هاما من حديثه، وأن يتجشم يف سبيل ذلك الرد على سائر الطوائف الكال 
املستوى اإلنساين، هو نفسه يف املستوى اإلهلي، اا يرتتب عنه مشاركة العبد هلل عزا وجلا، هلذا رفض القول باجلب
(7) 

، وهو » والعقل واللاغة. ملخالفته النصا واحلسا  ذهبت طائفة إىل أن االنسان جمب على أفعاله، وأنه ال  استطاعة له أصال 
ء احتجوا على  (8)«قول جهم وطائفة من األزارقة، وخطأ هذه املقالة ظاهر بالنص واحلس وباللاغة. مشريا إىل أن هؤال 

، وملا كان كذلك، فال  أحد  فعاال غري  ، ألنه ال  فاعل يف ذلك بأن اهلل فع ال  ه، واإلنسان تبعا لذلك ال  يوصف بكونه فاعال 

                                                           
 (.3/185")الفصل:"ابن حزم -(1
 نفسه. -(2
 (.1/98...")اإلحكامابن حزم " -(3

 (.4/107) "الرسائل"" منرسالة التقريب حلد املنطقابن حزم: " -( 4
 (.4/67) "الرسائل"" منرسالة مراتب العلومابن حزم:" -( 5
 (.1/41رتاث، القاهرة ، د.ت.ط. )"  بط وتصحيح : حممد أمحد جاد املوىل وآخرين ، دار الاملزهر يف اللغةالسيوطي: " -( 6
 ( 1/110")امللل والنحلاجلب: نفي الفعل حقيقة عن العبد وإ افته إىل الرب، والقائلون بذلك هم اجلهمية. الشهرستاين:" -(7
 القائلني باجلب. ( واجلدير بالذكر هنا هو أنه يصنف األشاعرة واملرجئة واخلوارج، وبعض أهل السنة  من74-48-2/47" )الفصلابن حزم:" -(8
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احلقيقة إالا اهلل وإ افتنا الفعل للعبد إطا هو على سبيل اشاز، كقولنا: مات زيد، وحتركت الشمس، وقام البناء؛ وإطا فعل 
 الكل  اهلل ، حيث أن زيدا  أماته اهلل، والبناء  أقامه اهلل ، وهكذا... 

 د ابن حزم على اجلبية بأن اهلل تعاىل نصا على أننا نفعل ونعمل ونصنع، قال اهلل تعاىل:﴿ ج ز اء  مب  ا ك ان وا يـ عرم ل ون ﴾وقد ر 
﴾ .14سورة األحقاف  اآلية  ع ل ون ﴾ .30سورة الكهف  اآلية  ﴿ ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص احل  ات   ﴿ ل ب ئرس  م ا ك ان وار يـ فر

، ألنه  .79ائدة  اآلية سورة امل باحلواس وبضرورة العقل وبديهته » فأثبت اهلل الفعل للعبد ونصا على أن له عمال  وفعال 
عل منا يقينا  علما  ال  خياجل فيه الشك، أن بني الصحيح اجلوارح وبني من ال  صحة جلوارحه فرقا... ألن الصحيح اجلوارح 

.يفعل القيام والقعود  تارا هلما دون م وأما قوهلم  (1)«انع، وأن الذي ال  صحة جلوارحه لو رام ذلك جهده مل يفعله أصال 
» بأن  اإلنسان فع ال وفاعل  وكذلك اهلل تعاىل، فإطا ذلك مثل قولنا عن اهلل وعن العبد: إنه حيا كرمي حليم وهكذا...

ىل لنفسه ونفاه عن غريه، هو اإلخرتاع واإلبداع فاهلل خلق فينا الفعل وخلق اختيارنا له، فاخللرق الذي أوجبه اهلل تعا
وإحداث الشيء من ال  شيء مبعىن من عدم  إىل وجود، وأما اخللق الذي أوجبه اهلل لغريه فإطا هو ظهور الفعل منهم فقط 

  (2)«وانفرادهم به، واهلل خالق ه فيهم...
قريب، والعلوم النظرية أحوج إىل سهولة اللفظ وبيان ويبقى ابن حزم  لصا  يف منهجه هذا، فاللغة عنده وسيلة إيضاح وت

على أن الذي أوجد اخلالف يف فهم التعابري يف نظره، حتميل اللفظ أبعد اا يقتضيه، وهذه عنده بديهة نكاد  (3)العبارة؛
اهتمام ابن حزم وعند أخذنا طوذجا هلذا اجلانب، يتبني لنا  (4)جندها يف معظم اللغات املعروفة واملتداولة بني الناس.

الوا ح فيه، فهو عندما يبحث مسألة القدر، يبدأ بتعريفه لغويا ، فيقول:"والقدر يف اللغة العربية: الرتتيب واحلد الذي 
ن اه  ب ق د ر "  ء  خ ل قر . وهكذا حيدد مفهوم هذه اللفظة ليصل  49سورة القمر:  ينتهي إليه الشيء، قال تعاىل:"إ ن ا ك ل  ش ير

يف سرعان ما يسيطر به على فكر القارئ: "ومعىن القضاء والقدر: ح كم اهلل تعاىل يف شيء حبمده أو ذمه، أو إىل تعر 
وأنت ترى يف هذا حبثا  لغويا ، ال ينسى فيه أن يرد شب ه اخلصوم، ألنه  (5)تكوينه أو ترتيبه على صفة كذا إىل وقت كذا..."
سلمني هاتني الفظتني، بأفا تعي معىن اإلكراه واإلجبار وهذا هو الباطل ينبه على أن البعض ظنوا أن كثرة استعمال امل

ومن النصوص الدالة واملؤكدة على  رورة اإلذعان لقدر اهلل، لكن ليس إذعانا على طريقة العامة من الناس الذين  عينه؛
اس لكثرة استعمال ذهب بعض الن» ال  يفهمون حقيقة القدر، وهلم تصور خاطئ عنه، وهو ما يرفضه أبو حممد.

أي أن ما  (6)«إىل أن ظنوا أن فيهما معىن اإلكراه واإلجبار وليس كما ظنوا. -القضاء والقدر-املسلمني هاتني اللفظتني 
يشاع عنهما من معان خاطئة كالقسر واإللزام واإلكراه، ولاد فكرة خاطئة وجمافية للحقيقة هلذين املصطلحني، وهلذا فإن 

فإن معىن القضاء والقدر... » قيق هلما هو: احلكم واإلخبار، إ افة إىل الرتتيب والتنظيم، وهلذا املعىن الصحيح والد
                                                           

 ( .4/199)الرسائل " ( و " 49-2/48" ) الفصلابن حزم: "   -(1
 ( 50-2/49()2/84" ) الفصلابن حزم: "   -(2

 (. 23(، )ص1963سعيد األفغاين، نظرات يف اللغة عند ابن حزم )دمشق،  3)
 (. 3/126(، )1/195"الفصل"  )ابن حزم:  (4
               (.78 -3/77"الفصل"  )ابن حزم:  (5
 (73-2/72" ) الفصلابن حزم: "   -(6
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ألن اشب يف اللغة:"هو  (1)«حكم اهلل تعاىل يف شيء حبمده أو ذمه، أو تكوينه أو ترتيبه على صفة كذا إىل وقت كذا...
وهكذا  (2)له باختياره وقصده فال يسمى يف اللغة جمبا ."الذي يقع منه الفعل خبالف اختياره وقصده، فأما من وقع فع

يتضح جبالء أن مهمته مل تكن مقتصرة على عر  آراء العقائد ومقاالت الفر ، بل إنه حريص على تو يح احلقيقة  
فة واملتشبعة، كاملة للقارئ، لكي يتبني له ماهية هذه األلفاظ ومدلوهلا اللغوي اا قاده إىل االستعانة بلعوم اللغة املختل

ونرى ذلك وا حا  على سبيل املثال، عند مناقشته مسألة:"تكوين الكفر والفسق" فهو يستدل بقوله تعاىل:﴿ ف ال 
نـري ا و تـ زره ق   بـ ه مر هب  ا يف  احلر ي اة  الد  برك  أ مرو اهل  مر و ال أ ورالد ه مر إ ط  ا ي ر يد  الل ه  ل يـ ع ذ    فابن 55ه مر ك اف ر ون  ﴾ التوبة: أ نـرف س ه مر و  تـ عرج 

حزم باستدالله هبذه اآلية أراد القول بأن اهلل عز وجل أراد أن ميوتوا وهم كافرون، ودليله عليه حبث لغوي وهو أن القاف 
" مفتوحة بال خالف من أحد من الق راء، معطوفة على ما أراد اهلل عز وجل "...أن يعذاهبم هبا يف الدني ا، يف:" تـ زره ق 

وإذن فال ( 3)والواو تدخل معطوف يف حكم املعطوف عليه بال خالف من أحد يف اللغة اليت خاطبنا هبا اهلل تعاىل."
يوجد يف معنامها ما يتضمن إلغاء حرية إختيار وفاعلية العباد وإرادهتم، كما أفما ال  يتضمنان أي معىن من معاين اإلكراه. 

بغي أن ندرك تبعا لذلك، أن اهلل يدبار هذا العامل حبكمه وقضائه وقدره، أي بتنظيمه له فإذا استوعبنا هذه الفكرة، فإنه ين
وترتيبه  من احلدود والقوانني والسنن الثابتة املطردة، ويف أوقات حمددة، و من مقادير معينة، وهذا األمر شامل جلميع 

درة ملخلو  أو مشيئة أو إرادة، فاهلل مالكها كما هو واعلم فيما تعلم من ذلك، أن كل ق» لوقات اهلل مبا فيها اإلنسان. 
ي نـ فر  عا  خالقها، مل ينفرد املخلو  حبال ميلكه، وال أمر يقداره... أمر  اهلل فو  أمره، ويد اهلل فو  يده ﴿ ق ل ال  أ مرل ك  ل نـ فرس 

و ال   اراا إ الا م ا ش اء  الل ه﴾
  (5)«وكاسبه، له النية فيه واملباشرة بفعله. وما كس ب ابن آدم من خري وشر فهو عامله (4)

وهنا ينبغي أن نتذكر أن معىن الكسب عند ابن حزم، هو اإلستضافة اليت تتجلى يف إ افة اهلل الفعل  للعبد مع أنه خالق 
سب، فح (6)الفعل وفاعله و رتعه، غري أن فعل اهلل كما سبق؛ هو اإلجياد من العدم، أما فعل العبد فهو اإلظهار له

أ أ نـرت مر تـ زرر ع ون ه  أ مر حن رن  الز ار ع ون ﴾ وإنفاذه واإلنفراد به. مستدالا بقوله تعاىل:﴿ أ ف رائتمر م ا حت رر ث ون
وصحا بكل ما ذكرنا »  (7)

وأما  أن إ افة كل أمر يف العامل إىل اهلل تعاىل هي على غري إ افته إىل من ظهر منه، وإطا إ افته إىل اهلل ألنه خلقه،
إ افته إىل من ظهر منه أو تولاد عنه، فلظهوره منه اتاباعا للقرآن وجلميع اللغات، ولسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ويضرب أبو حممد لذلك مثال  بعملية البذر والزرع اإلهلية واإلنسانية، فالزرع الذي نفاه اهلل عن الناس هو  (8)«وسلم.
إىل الوجود، وأما الذي أوجبه وأ افه للناس منه، فهو ما ظهر على أيديهم من بذر  اخللق واإلبداع، وإخراجه من العدم

                                                           
 (.2/73نفسه .)  -(1
 (. 3/35الفصل")ابن حزم:"  (2
 (. 3/188الفصل" ) ( ابن حزم: "3
  .188سورة األعراف  اآلية   -(4
 (.402-4/401)الرسائل " ابن حزم: "   -(5
 (.3/201()94-2/84" ) الفصلابن حزم: "   -(6
  .64-63 اآليتني سورة الواقعة  -(7
 (.3/201" ) الفصلابن حزم: "   -(8
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وزرع وحنوه، فاخرتاع الفعل من اهلل، بينما اختيار فعل دون غريه من فعل العبد يف نطا  ما ال  يتجاوز قدرته وطاقته، وهذا 
 من دائرة حدود اهلل وحكمه وأوامره، وتدبريه  هو الكسب؛ أو مبعىن آخر: إن اإلنسان حر  يف أفعاله واختياراته، لكن

تك... ويف قدر اهلل  » الكوين والنظام الذي تسري الطبيعة عليه وفق ما قرر اهلل هلا. وما فارقك القدر يف حال من حاال 
، كنت ويف قدر اهلل أنت، ويف قدر اهلل تكون، وإطا عليك أن تعمل... واعلم أن عملك من قدرك، وأن عجزك من قدرك

» فالكسب احلزمي يعتمد على القوة املمنوحة من اهلل للعبد.( 1)«فمن قدر اهلل إىل قدر اهلل، ال  زائغا  عنه وال  خارجا منه.
فال  فعل ألحد البتة إالا بالقوة... وال  يفعل أحد خريا  وال  شرا  إالا بقوة أعطاه اهلل تعاىل إياها... فأخب اهلل تعاىل أنه هو 

فاهلل يقواي العبد على القيام بفعل اخلري أو الشر، ويعينه على إظهارمها هبذه القوة  (2)«لتقوى والفجور.الذي أهلم با
ا و تـ قرو اه ا﴾ سورة الشمس  اآلية  ا ف ج ور ه   . واحلقيقة أنه ليس مثة اختيار 08املسمااة أيضا إهلاما ، قال تعاىل:﴿ ف أ هلر م ه 

م حمكم دقيق ال  يتغري إالا بأمر من اهلل تعاىل، وإرادة اإلنسان كامنة داخل هذا النظام مطلق، ذلك أن العامل يسري وفق نظا
قاهتا السببية اليت خلقها اهلل.  ال  خارجه. ونظرا لكون اإلنسان حمكوما بقوانني الطبيعة وعال 

امري، يرد ابن حزم عليه هذا بأن اهلل تعاىل مل خيلق العيدان وال الطنابري وال املز  (3)وعندما يصل إىل قول اإلسكايف
االفرتا :" فلو حلف إنسان أنه ال يشرتي طنبورا ، فاشرتى خشبا  مل حينث، ولو حلف أن يشرتي خشبا  فاشرتى طنبورا  

وهو هبذا يضع خصمه بزاوية  يقة مث يأتيه بدليل  (4)مل يقع عليه حنث، ألن الطنبور يف اللغة يقع على إسم اخلشبة..."
  وهبذا يثبت ابن حزم كون األشياء 4تعاىل:﴿ الل ه  ال ذ ي خ ل ق  الس م او ات  و األر رر   ﴾  السجدة: اآلية شرعي وهو قوله

  لوقة بنص القرآن.
ورمبا جلأ ابن حزم يف فاية كالمه على بعض املسائل إىل تلخيص رأيه على شكل خالصة لغوية مركزة، ففي حبثه ملسألة 

ات، وخيتمها بقوله:" فإذا جاءت النصوص كما ذكرنا متظاهرة ال حتتمل تأويال  بأن اهلل عز تكوين الكفر يستغر  صفح
وجل أراد  الل من  ل وشاء، وك فر من كفر، فقد علمنا أن كالم اهلل تعاىل ال يتعار ، فما أخب عز وجل أنه ال 

ت، فإذن الشك يف ذلك، فالذي نفى ير ى لعباده الكفر، فبالضرورة علمنا أن الذي نفى عز وجل هو غري الذي أثب
تعاىل هو الر ا بالكفر، والذي أثبت هو اإلدارة لكونه واملشيئة لوجوده، ومها معنيان متغايران بنص القرآن وحكم 

  (5)اللغة."
بفهم مشويل حيث استوعب املستوى الصوذ » واحلقيقة اليت جيب أن تعلن هي: أن أبا حممد تعامل مع اللغة 

يل، ومستوى اللغة على اللغة أو ما يسميه باب:"القول على واملستوى الن حوي واملستوى الصريف واملستوى الدال 
وله يف ذلك آراء قيمة جتعل من عمله على هذا الصعيد عمال متميزا باألصالة واإلثارة ... اا ينبئ عن  (6)القول"

                                                           
 (4/403)الرسائل " ابن حزم: "   -(1
 (.87 -2/109()55-2/54نفسه )  -(2

 (231هـ( من أئمة املعتزلة اشتهرت عنه هذه املقولة اليت ذكرها ابن حزم، ترمجته عند ابن الندمي:" الفهرست" )ص24( اإلسكايف )ت(3
 (. 3/188ل" )الفص ابن حزم: "( (4
 (.. 3/86( )3/118الفصل" ) ابن حزم: "( (5
 (.4/190" )الرسائلابن حزم: " -(6



92  

ن يـ ق ع د لنحو  ظاهريٍّ يف أمر فساد  حيث كانت آراؤه أساسا  ميكن أن يتاكئ عليها م (1)«فهم دقيق للغة.
غتها وس ب ل اإلشتقا  منها -حنوها-بألفاظها وتراكيبها  ،كما أنه اعتىن باللغة من مجيع جوانبها  (2)العلل.  ،وبال 

 (3)ومقارنتها باللغات األخرى
مه؛ ولكونه ظاهريا فقد اعتمد وعنايته باللغة كانت بالغة من مجيع جوانبها، حيث أحلها املكانة الرئيسية يف جمال اهتما

وتكاد الكلمة جتمع على  ،على النصوص، بل إن مذهبه الظاهري ألزمه اإلعتناء باللغة ألفا الوسيلة األوىل لفهم املعاين
 (4)أن أمجل لغة ك ت بت هبا الشريعة و وحا وإشراقا هي لغة ابن حزم، يتضح هذا ملن قرأ كتبه يف األصول والفقه وغريمها.

ش حني قام مبحاولة فريدة مل يسبق إليها، وهي اعتباره أن  ،ك أن منهجه يف حتليل اللغة دقيق، وفهمه و بطه هلا عميقوال 
لة ظاهرة يفهمها القارئ ولو كان ذا لغة بسيطة، وعليه فإنه ال  تكلاف وال  تعمق وال  تأويل يف دين اهلل، فكل  النص له دال 

وإنه على الرغم من أن دين  (5)«وجهر ال  سرا حتته. ، تعاىل ظاهر ال  باطن فيهواعلموا أن دين اهلل» ذلك جليا وا ح.
ومن مثة  ،فال  تبصر احلقيقة وال  تكاد تصل إليها ،إالا أن عقول بعض الناس ليست وا حة ،اهلل وا ح  ام الو وح

ف؛ واا نباه إليه أيضا ابن حزم قبل غريه يسقط » فية زوال وا محالل اللغة اليت:تنبيهه إىل كي ،حيدث التعار  واإلختال 
ا  ،أكثرها ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غريهم عليهم يف مساكنهم أو بنقلهم عن ديارهم واختالطهم بغريهم فإطا

يقياد لغة األمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها ونشاط أهلها... وأما من تلفت دولتهم وغلب عليهم عدوهم... فمضمون 
 (6)...«خلواطر ورمبا كان ذلك سببا لذهاب لغتهم وعلومهم، هذا موجود باملشاهدة ومعلوم بالعقل  رورة منهم موت ا

 ثانيا: اإلستدالل باللغة عل  مسائل العقيدة عند اإلمام القسطالني:
م( العالمة احلجة، 1517-هـ923م/1448-هـ851أمحد شهاب الدين أبو العباس القسطالين املصري الشافعي)

 داث الفقيه واملقريء، صاحب كتاب:"املواهب اللدنية بشرح املنح ا مدية "  والذي قيل فيه: ا   
 (7احلافظ املسند ذي اإلتقان *** أمحد املعروف بالقسطالين."

تكلم القسطالين عن اخلالف الذي احتدم أواره، بني  تلف الطوائف اليت تناولت مسألة أفعال العباد، حماوال الرادا على 
رقيت ر: القدرية واجلبيةف

والذي جاء فيه:" وما  ،هـ(256مشريا عند شرحه لكالم اإلمام البخاري حممد بن إمساعيل)ت( 8)
ر ه  وا رليق ه وتكوين ه فهو  لو  م ك و ن ." كان بف عرل ه وأمر
(9)  

                                                           
 (.125م )ص.1996, 1" املعهد العاملي للفكر اإلسالمي, عمان , طظاهرية ابن حزم األندلسيأنور خالد الزع":" -(1

 (.51")ص.نظرات يف اللغة عند ابن حزماألفغاين:" ( وسعيد 53)ص.ابن حزم والنحو الظاهري"ينظر: مصطفى عليان، مقال: " -( 2
 (.35")ص.نظرات...( وأ اف سعيد األفغاين الالتينية: "1/29)"اإلحكام..." يبدو أن ابن حزم يتقن اللغتني: العبانية والسريانية. ينظر: -(3
 (.64")ص.ابن حزم الكبري( عمر فرو :"106-105")ص.ابن حزم( عبد الكرمي خليفة: "41" )ص.نظرات يف اللغة عند ابن حزم(ـ سعيد األفغاين:"4
 (.1/320")الفصل...(ـ ابن حزم: "5
 (.30-1/29")اإلحكام(ـ ابن حزم: "6
 (.127-1/126( "الكواكب السائرة")107-106(. "النور السافر")ص2/967"فهرس الفهارس") -(7
 ا ألفعاله، خبالف اجلبية اليت نفت الفعل كلية عن العبد, وأسندته إىل اهلل تعاىل. فالقدرية غالت يف إثبات اختيار العبد ألفعاله, حّت جعلته خالق -(8
 .م27( كتاب: "التوحيد". رقم الباب:6/1712البخاري:" اجلامع الصحيح ")-(9
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 ص ن ف  
 شد د ة، وقال امل

به:"خلق  أفعال  العباد ": واختلف  النااس  يف يف كتا 1قال القسطالين معلقا:" مكو ن:بفتح  الواو  امل
ا م ن  اهلل، وقالت اجلهمية: الف عرل  واملف ا م ن  البشر، وقالت اجلبية: كله  . فقالت القدرية: األفاعيل  كل ه  عول  الفاع ل واملفعول 

، وقال السلف: التاخليق : ف عرل  اهلل وأفاعيلن ا  "   رلو   ف ة اهللواحد؛ ولذلك قالوا:"ك نر واملفعول  م نر  ، لوقة، ف ف عرل  اهلل ص 
واه م ن  املخلوقات." س 

2 ) 
ويف بيانه لقوله تعاىل:"واهلل  خلقك م وم ا تعملون"
قال القسطالين:" أير واهلل  خلقك م وخلق  ع م لك م وهو التصوير  (3)

لق  ا ، أير صاغ ه . فجوره ر ها خب  وتصوير  أشكاهلا وإنر كان م نر ع م ل هم فب خ لرق  اهلل تعاىل  ،هللوالنحت،كع م ل الصاائ غ  الس و ار 
على ما اختاره سيبويه الستغنائ ها عن  احل ذرف  واإل مار. ،أقدار ه م على ذلك؛ وحينئ ذ  فــــ"م ا" مصردر ي ة

 ح ل   (4)
منصوب ة  امل

على حذف   ،مبعىن الذي 7موصولة 6ها:" وقيل: هيمثا ذكر ن قوال  أخرى من (5)ع طرفا  على الكاف وامليم يف:خلقكم."
تون واهلل  خلق ك مر وخ لق  ذلك  ،الضمري، منصوب ة  ا  ل  ع طفا  على الكاف وامليم من: خلق ك مر أيضا، أير أتعب دون الذي تنرح 

ا مبعىن الذي ما تنحتون﴾ توبيخا  هلم على ما قبلها.و هو قوله تعاىل:﴿ أتعرب دون  ،الذي تعملونه بالناحرت. ويـ ر جاح كوف 
تتناول ما يعملون ه  م نر األو اع واحلركات واملعاصي  ،عبادة ما عم ل وه  بأيديهم م ن  األصنام.ألنا كلمة "ما" عاماة

 وغري ذلك... وقيل: إفا إستفهامياة ... وقيل: نكرة ...وقيل: نافية... والذي ذهب إليه أكثر  أهل  الس ن ة أفا ،والطاعات
: أتعب دون حجارة  تنحتوف ا واهلل   ،مصدرية... وقالت املعتزلة: إنـاه ا موصولة حماولة  ملعتقدهم الفاسد. وقالوا: التقدير 

و ، إذر "ما" ال يصح أنر تكون مع  ح  ذلك يف جهة الن حر خلقك م وخلق  تلك احلجارة اليت تعملوفا.قال السهيلي: ال ي ص 
د  قوهلم. والن ظرم  على قول  أهل السنة   ،ة.فع ل ى هذاإال  مصدري ،الفعل اخلاصا  أبرد ع ." ،فاآلية  تـ ر د  مذهبـ ه م وتفس 

8  
كما استدلا على أنا "ما" مصدرياة بقول البيهقي:"... وقوله تعاىل:﴿ ذلكم  اهلل  رباكم خالق  كلا شيء﴾

يدخل  فيه  9
مر جعلوار هلل شركاء خلقوار كخلقه فتشابه  اخللق عليهم قل  اهلل  خالق  كل األعيان  واألفعال  من اخلري والشر. وقوله تعاىل:﴿ أ

ونفى أن يكون  شيء سواه غري  لو .فلو كانت األفعال  غري  ،فنفى أنر يكون خالق غريه 10شيء و هو الواحد القهار﴾
م ن  األعيان. فلور كان اهلل  خالق   وهو خبالف اآلية. وم ن  املعلوم أنا األفعال  أكثر   ،لكان خالق بعض شيء   ، لوقة له

                                                           
 .137أي البخاري. و ينظر كتابه: "خلق أفعال العباد"ص-(1
 (.10/415القسطالين:"إرشاد الساري")-(2
 ( من كتاب: "التوحيد".6/2746(. و قد بواب البخاري هبذه اآلية, بابا  يف: "صحيحه")96سورة الصافات)-(3
(.و"شــرح أصـــول إعتقـــاد أهـــل الســـنة" 1/162نــاق  كثـــريون مســـألة محرـــل  "مــا" يف اآليـــة، ومجهـــورهم علـــى أفـــا مصــدرية. ينظر:"بـــدائع الفوائـــد" البـــن القـــيم )-(4

 . 137خاري.ص(.و"خلق أفعال العباد" للب3/538لاللكائي)
 (.10/471"إرشاد الساري")-(5
 أي"ما".-(6
 أي الذين ذهبوا إىل أفا موصولة.و هم: "املعتزلة".-(7
 (.10/471"إرشاد الساري")-(8
 (.62سورة غافر)-(9

 (.16سورة الرعد)-(10
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األعيان والناس  خال ق ي األفعال  لكانتر  لوقات  الناس أكثر  م نر  لوقات اهلل، تعاىل  اهلل ع ن ذلك."
وأشار إىل بعض  1

دليل  وفيه ،فقال:" وقال الشمس األصفهاين يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ وما تعملون﴾ أير عم لك م ،أقوال أئمة أهل السنة
على أنا أفعال العباد  لوقة هلل تعاىل وأفا مكتسبة للعباد، حيث أثبت  هل م عمال . فأبرطلتر هذه اآلية مذهب القدرية و 

و إال لكانوا يعب دونه  ،ال جل ررم  الصان م ،كوف ا مصدرية.ألفم مل يعبدوار األصنام إال لعملهم  ،اجلبية. وقد رج ح بعض  العلماء
م عبد وار العم ل  قبل  الن   .فكأف  ... وقال الشيخ ابن  ،حرت   نرحوت  الذي مل ينفك عن عمل  لو  

فأنرك ر عليهم عبادة  امل
ن ا أنـ ه ا موص ولة  ،ألنا قوله تعاىل:﴿ واهلل  خلقك م﴾ يدخل  فيه ا ذاهت م ،لكنر ال ن س ل م  أنا للمعتزلة فيها حجاة ،تيمية س ل مر
ففي اآلية دليل على أنه تعاىل خ لق  أفعاهل م القائمة  هبم، وخلق  م ا تو ل د  عنه ا. وقال ابن كثري: كل  وصفاهتم؛ وعلى هذا 

ل م ا رواه البخاريا يف:"خلق أفعال العباد" م ن حديث حذيفة  ،م نر قوريل ر املصدر واملوصول متالزم، واألظه ر  ترجيح  املصدر
  2ع  وصنعته..."مرفوعا :" أنا اهلل يصنع كل  صان  

وعند شرحه حلديث:"... فو اهلل  ال مي ل  اهلل  حّت  لاوا."
 ل ل ليس من صفاته تعاىل،  3

أراد القسطالين أنر يبنيا أن امل
واإلزدواج، وهو أن تكون إحدى اللفظتني موافقة لألخرى وإنر خالفت معناها؛  4فقال:" هو من باب املشاكلة
فهو من صفات املخلوقني ال من صفات اخلالق تعاىل  ،وكراهة  له بعد حرص  وحمبة فيه واملالل: ترك الشيء استثقاال

ألنه تعاىل مل ا كان يقطع ثوابه عمان قطع العمل مالال  عبا  6قال ا ققون: هو على سبيل اشاز 5فتحتاج إىل تأويل.
استعان بالتحليل اللغوي كاشفا  عن  فالقسطالين 7عن ذلك باملالل من باب تسمية الشيء باسم سببه أو معناه."

 وأناه ليس على احلقيقة، وإطا هو على سبيل اشاز فقط.  ،معىن امللل
وعند شرحه لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" إذا أسلم العبد فحسن إسالمه يكفار اهلل عنه كل سيئة كان زل ف ه ا."

قال:"  8
فعل الشرط ما   وجوابه مضارع؛ وقول ابن حجر يف:" الفتح" بضم  ألنا  ،والرواية يف:" ي ك فار" بالرفع وجيوز اجلزم

لكنها ال جت رزم، وتعقب ه العيّن فقال: هذا كالم منر ملر ي ش م  شيئا من  ،الراء، ألنا إذا وإن كانت من أدوات الشرط
 قال الشاعر:  ،العربية

برك... قلت: قال ابن هشام يف  إستغن ما أغناك ربك بالغىن *** وإذا تصبك خصاصة فتحمال ... فجز م   إذا تص 
 ما أغناك إخل؛ قال الرا  ى: ملاا كان حدث "إذا" الواقع فيه 

"مغنيه": وال تعمل "إذا" اجلزم  إال يف الضرورة كقوله: إستغرن 
                                                           

 (.10/471القسطالين:"إرشاد الساري" ) -(1
 (.137-136ينظر: "خلق أفعال العباد" للبخاري )ص-(2
 (.1/129مع"إرشاد الساري") 43(.كتاب"اإلميان".باب:"أحب الدين إىل اهلل أدومه" برقم:1/24"صحيح البخاري")-(3
 . 230"التعريفات"ص…" "اإلشرتاك يف الشكل يسمى مشاكلة كاشرتاك األر  و اهلواء يف الكرية...و أشكاله أي أمثاله و أشباهه-(4
. و قيـل هـو: "صـرف الكـالم عـن 52 حيتمله إذا كان ا تمـل الـذي يـراه موافقـا للكتـاب والسـنة." "التعريفـات"صهو"صرف اآلية عن معناها الظاهر إىل معىن-(5

 .213( و"شرح الطحاوية"ص5/349( و"جمموع الفتاوى")1/158ظاهره إىل معىن حيتمله." "املستصفى")
.وقــد اختلــف العلمــاء يف أصــل وقــوع اشــاز ألنــه اصــطالح حــادث. "جممــوع 214هو:"اســم ملــا أريــد بــه غــري مــا و ــع لــه ملناســبة بينهمــا..." "التعريفــات"ص-(6

 .233. و" تصر الصواعق املرسلة"ص79( و"منع جواز اشاز" للشنقيطي و"اإلميان" البن تيمية ص119–7/87الفتاوى")
 (.1/129القسطالين:"إرشاد الساري") -(7
 (.1/127. مع "إرشاد الساري")41م املرء" برقم:( كتاب "اإلميان".باب:"حسن إسال1/24"صحيح البخاري")-(8
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م فلهذا مل جتز  ،مقطوعا به يف أصل الو ع مل يرسخ فيه معىن إن الدال على الفر  بل صار عار  ا على شرف الزوال
مع إرادة معىن الشرط وكونه مبعىن مّت... وعبا باملا ي وإن كان السيا  يقتضي املضارع لتحقق  ،إال يف الشعر

  1…"كما يف قوله تعاىل:﴿ ونادى أصحاب اجلنة﴾ واملعىن وكتابة اشازاة يف الدنيا  ،الوقوع
قال:" وإطال  اإلميان   2ء شعبة من اإلميان."وعند بيانه لقوله صلى اهلل عليه وسلم:" اإلميان بضع وستون شعبة واحليا

... ألنه قد ورد... عطف األعمال على 3وهذا مبّن على القول بقبول اإلميان الزيادة والنقصان… على األعمال جماز
وعدم دخول  5يقتضي املغايرة 4اإلميان كقوله تعاىل:﴿ الذين آمنوا وعملوا الصاحلات﴾ مع القطع بأن العطف

ملعطوف عليه... وال خيفى أنا هذه الوجوه إطا تقوم حجة على من جيعل الطاعات ركنا من حقيقة املعطوف يف ا
 ،حبيث أن تاركها ال يكون مؤمنا كما هو رأي املعتزلة؛ ال على من ذهب إىل أفا ركن من اإلميان الكامل ،اإلميان

 6كما هو مذهب الشافعي."  ،حبيث ال خيرج تاركها عن حقيقة اإلميان
العة مجاله حبيث د شرحه لقول اهلل تعاىل:﴿ وجوه يومئذ نا رة إىل رهبا ناظرة ﴾ قال:"... تراه مستغرقة يف مطوعن

حّت ينافيه نظرها إىل غريه؛ ومحرل  النظر على  ،ولذلك قدام  املفعول وليس هذا يف كل األحوالتغفل عما سواه، 
ونظرته: إنتظرته، وال يع داى بـإىل إال مبعىن  ،أي ففكرت ،رت فيهأو لثوابه ال يصح، ألنه يقال: نظ ،انتظارها ألمر رهبا

وأما عن مسألة هي من أعقد املسائل العقدية فقد احتاا هلا القسطالين باللغة، وهي مسألة أفعال العباد؛  7الرؤية..."
"... أي وخلق  حيث أكد على أنا اإلنسان هو املكتسب ألفعاله وفق ما قرره األشاعرة يف نظرية الكسب؛ فقال:

عملكم... فـــــ" ما" مصدرية على ما اختاره سيبويه الستغنائها عن احلذف واإل مار، منصوبة ا لا عطف ا على 
وقيل إفا … وإن املراد بأفعال العباد ما يقع بكسب العبد وينسب إليه… الكاف وامليم من خلقكم أيضا

السنة أفا مصدرية؛ وقالت املعتزلة: إفا موصولة حماولة  والذي ذهب إليه أكثر أهل… وقيل نافية… استفهامية
نا أفا موصولة، لكنر ال نس لام أنا للمعتزلة فيها حجة... 8ملعتقدهم الفاسد ... وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية سل مر

ل أنا العمل يكون واألرجح  أفا مصدرية... واحلاص ،وقال احلافظ ابن كثري كلا من قويل ر املصدر واملوصول متالزم
فباستخدام القسطالين التحليل اللغوي، إستدل  9مسندا إىل العبد من حيث أنا له قدرة عليه وهو املسمى الكسب."

                                                           
 (.1/127"إرشاد الساري")-(1
 (.1/92.مع"إرشاد الساري")9(.كتاب"اإلميان".باب:"أمور اإلميان"برقم:1/12"صحيح البخاري")-(2
 هذا معتقد أهل السنة و اجلماعة خبالف املرجئة و املعتزلة و اخلوارج وغريهم.-(3
 . 156ىن مقصود بالنسبة مع متبوعه و يتوسط يبنه و بني متبوعه أحد احلروف العشرة." "التعريفات" صهو:"تابع يدل على مع-(4
 . 65و "التعريفات" للجرجاين ص 252هي:"املخالفة. يقال: تغايرت األشياء أي إختلفت." " تار الصحاح" للرازي ص-(5
 (.1/93"إرشاد الساري")-(6
 ريض منه باملعتزلة اليت تنفي رؤية اهلل يف اآلخرة .( وهنا تع10/298"إرشاد الساري")-(7
 يقصد بذلك قوهلم: "إن اإلنسان خالق أفعاله وله احلرية املطلقة يف ذلك" وسيأذ الكالم عنه الحقا. -(8
 (.10/471"إرشاد الساري")-(9
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-، مؤكدا باملقابل على صحة رأي القائلني بنظرية الكسب -املعتزلة-على خطإ القائلني حبرية اإلنسان املطلقة 
 ن اهلل وكسب من العبد. ، أي أنا أفعال العباد خلق م-االشاعرة

 1وحني حتداث عن مسألة عقدية أخرى عند شرحه للحديث الصحيح:"... فيأتيهم اجلبار... فيكشف عن ساقه..."
إذا  ،يقال: كشفت احلرب عن سا    ،قال عن صفة السا :" هو عبارة عن شدة األمر يوم القيامة للحساب واجلزاء

واملالحظ هنا تأويله لصفة سا  اهلل تعاىل، معتمدا على البهنة  2وال سا ."اشتد األمر فيها فهو كناية؛ إذر ال كشف 
ذلك اليوم الرهيب املرعب اللغوية؛ إذ السا  عنده ليست على ظاهر احلديث، إطا هي كناية  وجماز عن شدة  وهورل  

" وكل شيء منصوب على وعند تفسري قوله تعاىل:﴿ إن ا كل  شيء خلقناه بقد ر﴾ قال عن مسألة القدر: املخيف.
ألنا  ،ورج ح  الناس الن صرب  بل أوجبه ابن احلاجب حذرا من ل برس املفسر بالصفة ،وقرأ أبو السمال بالرفع ،اإلشتغال

وبقدر   ،وخلقناه صفة لكلا أو لشيء ،وذلك ألنه إذا ر فع كان مبتدءا   ،الرفع يوهم ما ال جيوز على قواعد أهل السنة
وإطا كان النصب أوىل لداللته على عموم اخللق والر فع  ال يدل … ون له مفهوم ال خيفى على متأملهخب ه؛ وحينئذ يك

بل يفيد أنا كلا شيء   لو   فهو بقدر ." ،على عمومه
3 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .7001برقم: وجوه يومئذ نا رة  ( كتاب:"التوحيد."باب:6/2706"صحيح البخاري")-(1
 (10/404( "وجتلية السا : الكشف عن الشدة من األمر, والعرب تقول: قامت احلرب على سا  إذا اشتدت." )7/399رشاد الساري")"إ-(2
 (.473–10/472"إرشاد الساري")-(3
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 نتيجة :
حلديث والعقيدة على وبعد: فهذه نبذ منتقاة، ونتف  تارة إقتطفتها، إلعطاء صورة جلية، تبني مدى اعتماد علماء ا

اللغة العربية بيانا واحتجاجا واستدالال هبا، وعلى كالم العرب الذي يعتب دليال ي رجع  إليه عند اخلالف والتنازع يف 
مسائل الشريعة؛ لذا استعان علماء الشريعة بالشعر والبالغة والبديع، وأطاط شّت من الصور البيانية وا سنات 

عا يف ذلكالبديعية والبالغية، و  فج ل   ،الرتاكيب اللغوية لتقرير مسائل الشرع. ومل يكن ابن حزم وال القسطالين ب در
التعرف على خطاب اهلل إطا يتم من خالل اللغة اليت تعتب أهم وسيلة قاموا بذلك. ذلك أن  1فحول علماء اإلسالم

نـ ن ا من فهم كتاب اهلل والتلقاي عنه؛ فع ل ى الناظر يف ال شريعة واملتكلم فيها أصوال وفروعا أنر ال يتكلام بشيء من    ك 
حّت يكون عربي ا أو كالعريب. ،ذلك

أمر الزم  ،لذا فإنا اإلحاطة باللغة العربية حن روها وصرفها وبالغتها وبعامة فنوفا  2
تعلامها وفقهها أئمتنا لذلك أشاد بضرورة  ،الزب لفهم املسائل الفرعية بـ لره  األصولية؛ سياان يف الكتاب أو السنة

واعتنوا بتدوينها وروايتها، وو عوا هلا  وابط، حبيث ال ميكن فهم مسائل الشريعة أصوهلا وفروعها إال باللغة.  3األعالم
ر يب  يف حجر اللغة حّت ربا، وارتضع ثدي النحو، فكان فطامه على هذا اللبا؛ فهذا غيض من فيض، وقد  فهذا الدين 

 كرر أحلى وأعلى وأغلى.      كر ر علي  حديثهم يا حادي ***  فحديثهم فيه الشفاء لفؤادي.كررت الكالم، وامل
ن  احلديد بضربة احلداد.                                        كر ر علي  حدثيهم  فلـرمبا ***  ال 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل                                                                             
 مسرد المصادر و المراجع

 م2004، 1ط ،بريوت  ،دار الكتب العلمية ،ـ ابن حزم :"اإلحكام يف أصول األحكام" حتقيق:حممد حممد تامر
 ،دار إحياء الرتاث العريب ،ـ : "الفصل يف امللل واألهواء والنحل"  حتقيق: يوسف البقاعي           
 .م2002ط.،بريوت

 م(1987 ،2م()ط1983 ،1بريوت )ط،نشر املؤسسة العربية للنشر ،ـ "الرسائل"  حتقيق: إحسان عباس            
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م، دار موفم ودار اهلدى، عني 1992البخاري:"اجلامع الصحيح"  بط وفهرسة: مصطفى ديب البغا، ط -
 مليلة، اجلزائر.

 ،ـ  ام حسان: "األصول: دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب" اهليئة املصرية العامة للكتاب
 م1982القاهرة،ط.

 م1963ـ التهانوي: "كشاف اصطالحات الفنون" حتقيق: لطفي عبد البديع، املؤسسة املصرية العامة، القاهرة ، ط.
 . 1975ـ اجلاحط: "البيان والتبيني" حتقيق: عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني ، القاهرة ،ط.
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 م2003ط.،ـ حسن بشري صاحل:"عالقة املنطق باللغة عند فالسفة املسلمني" دار الوفاء ، اإلسكندرية،مصر
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 عر اإلصالحي ومقاومة سياسة االستعمار في الجزائرالشِّ  -

 
 .  د. زرارقة الوك ال                                                                                 

 ) المركز الجامعي بآفلو (                                                                               
 
 الملخص :

يعكس تفاعل الشاعر مع  تلجات نفسه ورؤيته، وهو وسيلة اتصال بني الشاعر واشتمع،  أدبيا يعد  الشعر  جنسا 
طبيعة اشتمع و مريه، و جيلي احلقائق و يقررها، و يساهم يف صون القيم و محايت ها، كما أناه يعزز شعور اإلنسان  يرتجم

ا عن األحداث اليت عاشتها الساحة اجلزائرية، فلقد عبا عن واقع  بإنتمائه إىل وطنه. و مل يكن الشعر اإلصالحي بعيد 
سد يف كثري من األحيان نقمته على ا تل ورفرض  سياسته، وأصرا بكلا قوة الشعب اجلزائري السياسي بآالمه وآماله وج

وبذلك مل يش ذر عن الشعر العريب احلديث الذي كان يدور يف فلك  على  سك األماة برتاثها و دينها و حقوقها املشروعة.
دة، والتعليم والثقافة والتحرر من االجتاهات الوطنية اإلصالحية اليت تدعو إىل نبذ اخلالفات وتدعو إىل التكتل والوح

 الوهم واجلمود.
 
Poetry is a literary genre that reflects the interaction of the poet with his own vision. 

It is a means of communication between the poet and the society، which translates the 

nature and conscience of society، reveals the truth، and contributes to the preservation 

and protection of values and enhances the sense of belonging to his homeland. The 

reformist poetry was not far from the events experienced by the Algerian people. It 

expressed the reality of the Algerian political people with its pains and hopes  in 

many cases against the colonizer. He insisted on the nation's adherence to its 

heritage، religion and legitimate rights. Thus، the modern Arabic poetry، which was 

in the orbit of national reformist tendencies that calls for the rejection of differences 

and calls for  unity، education and culture and freedom from delusion and stagnation، 

has not changed. 
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ها الشعب لقد عكس الشعر اإلصالحي اجلزائري الو ع السياسي العام يف البالد واحلالة السيئة اليت كان يعيش        
والظروف العصيبة اليت كان مير هبا، وامتزج يف كثري منها بالبكاء والتفجع على هذا الواقع احلزين فقد اتسمت هذه الفرتة 

 (1)بشعر التفجع والبكاء على املا ي اشيد واحلا ر املهزوم فطبع هذا الشعر يف مضمونه بطابع احلسرة و األمل.
" يتحس ر على الواقع السياسي لألماة اجلزائرية من التفر  و التشتت و هريمحمد السعيد الزافهاهو الشاعر "

 ":فّرق تسدم "1830عدم الوحدة بني أبنائها بفعل سياسة االحتالل اليت انتهجها منذ غزوه للجزائر عام 
 ئر من حـــــوادث يعرتين شداد  ويح اجلزائر كم تعض على اجلزا
 و يبيت شع" يف  ىن و سهاد  كلا الشعوب تبيت فيمــا تشتهي
 لوا اليوم بني خصومة و تعادي  و بنو اجلزائــر بعــد ذلك مل يزا
 توحيد العقول توحد األجساد  يبغون توحـــيد العقول،و دون
 (2)ذا الشعب من فر  و من أفراد  تكفي اجلزائر جامع ا لشتات هـ

أصاب األماة و تنبأ بعواقبه السيئة عليها و دعاها إىل  " من مر  الفرقة الذيحسن وارزقيو تعجب الشاعر "
 اإلحتاد ألناه هو سبيل قوهتا و عزاها و جمدها:
 ال تـــــزال كلا يوم يف إزدياد  هذه أبطــــالنا فــــي فـــــرقة
 ليس يأذ ما أذ يف قوم عاد  هل إذا ما دام هــــذا فيـــــهم
 إن أرد  قرب ساعات الوداد  قد كفى ياقوم اـاــا جـــرى
لن تنــــالوا العزا إالا باحتاد  فاستنريوا قد بدا جنم اهلدى

(3) 
" باكي ا متفجع ا على حالة الوطن و الشعب وما يتحمالنه من مآسي و أحمد بن سحنونو يقف الشاعر "

 احزان  كسابقيه:
 تلقى من احلرمـــان  ويح اجلزائــر كـــم ذا

 من اآلسى ما تعاين  عــــاينقضت زمان ا ت
 مـــن السيــــاسة آن  قد جرعت كلا صاب  
 (4)يعـي به الثقــالن  و محلت ثقــــل قيــــد  

" هو كذلك متحسر ا على الشعب بسبب داء الفرقة والتشتت و يشخص محمد العيد آل خليفةكما يقف "
 تهجة  ده:احلالة اليت آل إليها بفعل السياسة االستعمارية املن
 طارق ا باألذى طـــر ؟  ما عسى يدفع األســـى

                                                           
 .187 .ص ،1بريوت،طر،نور سلمان، األدب اجلزائري يف رحاب الرفض و التحري - 1
 .859 .، ص2، م 85الشهاب، ع  - 2
 .159 .، ص4، م 157، ع م.س. - 3
 .376 .ص ،1937، أكتوبر 13، م 8، ج م.س. - 4
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 أماة مشلـــها افتـــــر ؟  ما عسى ينفع األســــى
 قد فىن صبــــره و ر   ويح شعــــب معـــذب  
 مســـه الضــر و األر   من احلريان يف الدجى
 متعــب ا عمــــه العـــر   خيبط الليـــل ســــاري ا

 فعل من خان و اسرت   احلـــق خائــــف ايسأل 
 (1)بــث يف األمة الفـــر   كيف يرجو اهلدوء من

ناة الشعب و مآسيه و هو يئن ا" يناجي فيه البحر يعر  فيه معأحمد بن سحنونو يف موقف آخر للشاعر "
 حتت قمع و ا طهاد و جور االحتالل: 

 ــــــدمسة كم أباد و كم ه  أتضا من عـبث السيـــا
 و من املسيطر إذ ظلـــم  و من املعمــر إذ طغــى
 س و من حقو  هتتضـم  أتضا من شـــرف يــدا
 ن و من و يع  حيتـــرم  أتضا من حـــر  يــــــها
 ر و من أ   خان الذمـــم  أتضا من جـــار يـــجو
 فكرت فيـــك فلــــــم أمن  إينا حيالك واقـــــــــــف  
 ت إليك أطـــــرح السأم  و سئمت من أرقي فجئـ
 (2)ل يذود عن قل" األمل  فلعلا منظــــرك اجلميـ

الواقع املر الذي  نو ينتقل الشعر اإلصالحي السياسي أحيان ا من التفجع و البكاء إىل جتلية سبل اخلروج م
م، و مواجهة روح التقاعس و التخاذل و هذا ما يعيشه الشعب و بث روح األمل، و التغلب على نزعة اليأس والتشاؤ 

 ":ما أنا يائس" يف قصيدة له بعنوان "محمد العيديبزه "
 أو أخبــــل هبا عّن فما أنا يائس  كما شئت فامطل يازمان ببغييت
 و أنـاـــي منها جازع القلب يائس  أحتسب أينا للحــــوادث را ــخ  
 يطيب اجلىن فيه و تنمو املغارس  ـر  سيأذ زمان للجزائــر زاهــــــ

 (3)وراءك خيـــرات لنا و نفائس  فر ح غري ما سوف عليك فعندنا
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و ركزت قصائد الشعراء السياسية على سبل التغلب على الواقع السياسي للشعب و الدعوة إىل إصالحه، و من 
أبناء األماة الواحدة ألناه ال ميكن جتاوز ا ن واملصائب  القضايا اليت كان عليها الرتكيز الدعوة إىل الوفا  و الوحدة بني

 ":عمر بن بسكروسياسة البغي واال طهاد، واألمة متفرقة وازقة وهذا ما دعا إليه الشاعر "
 فحالتنا ر  هلـــــا اجلماد رقـــــــا.  أيا أخوة اإلسالم رفقا بنا رفقـــــا
 فإن صحا ذا يـــــارب ما بعده نلقى  وهل بعد هذا الشت شت مؤمــل
 أرق ا سعوا فيمــــــا يزيــــــدهم ر   و مل أر يف التاريخ مثل عصابة
 (1)ملوجب مجع  ال ملا يوجب الفر   افيقوا ايها اإلخوان من سكراتكم

ة للشعب أمام " أبناء وطنه إىل وجوب الصلح بعد ما اشتكى تفرقهم ألنا يف الصلح محايمحمد العيدو يناشد "
 اهلزات و املؤمرات اليت يتعر  هلا:

 قطعتم به للشعب عداة أوصال  بّن وطّن أشكو إليكم تفرق ا
 لقى بني أهواء جتي  و أهوال  و حكمتم األهواء فيه فلم يزل
 توحد يف ذات و وصف و أفعال  أناشدكم يا قوم باخلالق الذي
 ـاعدة التـــوحيد منذ أجيالبقـــــ  و بامللاة احلسنة اليت مجعتكم

 لكم وحدكم ذكرى سراة و أقيال  و بالوطن الباقي على الدهر وحده
عليكم و حتموا الشعب من كلا زلزال  بأن نذرأوا بالصلح كلا تفر 

(2) 
" القاها يف إحدى جلسات اإلجتماع العام جلمعية هذي الجزائر" يف قصيدة له بعنوان "أبو اليقظانكما دعا "

علماء املسلمني إىل  رورة تنظيم الصفوف و رصها ملا يف ذلك من حتقيق لألهداف اإلصالحية لواقع الشعب و السري ال
 به حنو واقع أفضل: 

 تبغي هلا فو  السماك قصــورا  يا صـــائغيـــــن مـــن اجلزائــر أماة
 صدع القلوب وافعمــوها نـورا.  رو وا النفوس على الوئام و أحلموا
 إن رمتــــــم حق ا لــــها التقــدير  ســووا الصفو  ونظمـــوا وحدتـــها
 (3)املختار جتزوا جناة و حريرا  سيــــروا علـــى فا الكتــاب و سناة

" إىل نبذ الشقا  و الفرقة و وجوب نحن و الربيع" يف قصيدة له بعنوان "عثمان بن الحاجكما يدعو الشاعر "
 ة ألنا الشقا  معطبة و التوحد مغلبة:التمسك بالوحد

 جر  الشقا  لكم يـــا قوم من عطب  بّن اجلزائر ما هــذا الشقا ؟فكـم
 و اجلنس يربطكم مع حلمة النسب  ألستموا إخـوة و الديـــن جيمعــكم
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 فراقبوا اهلل فــــــي أم لكــــم و أب    أبوكم الدين و األوطــــان أمكـــم
 كم فاز متحــد بالظفـــر و الغلــب  ا يف سبيل اهلل و احتــــدوانوا يد  و ك

 (1)و قاوموا الفقر باجلـــد  و الدأب  و قاوموا اجلهل إنا اجلهل مهلكة
" من عواقب التفرقة واخللف ويذكر كسابقه بعوامل الوحدة اليت مبار  بن محمد بن جلواحو حيذر الشاعر "
 ة يف العروبة و اإلسالم: جتمع أفراد الشعب واملتمثل

 و أنتم إخوة يف الديــــن و النســـــب   اجلزئر مــــــاذا اخللــــف بينكـــــمبّن
 ماكان يف اخللف غريالويل واحلرب  اخلري أن حتســـــوا ذا اخللـــــف بينكـم
 ــــبو ال بعائلة اإلســـــالم من عص  ما كان يف ملاة اإلســـــالم من طـــــر 
 فاشد يدرك بعد الســـعي و النصب  فاسعوا ملــــجدكم ال تشتكــــــوا نصــب ا
فإناه أصــــــل كلا اشــــــد و الغلب.  و امحوا محى الدين و ارقوا يف األنام به

(2) 
و هزات  " الو ع السياسي العام للبالد و ما القته من مؤامرات محمد الهادي السنوسيو جيسد الشاعر "

كادت أن تقضي على وطن امسه اجلزائر، و يبث روح املقاومة والتصدي الستعادة احلقو  املسلوبة و عدم تصديق 
 الوعود الكاذبة: 

 ت من الويل ما به الشعب أكـدى  و لقد ذقت من زمان  و ال زلــــ
 ر ألصبحت يف املواطن حلــدا  و لو أنا اخلطوب كان هلا األمـ

 و عا يف خطا اجلزائــر قــيدا  يــاسة طــــرفاهــاقد سئمنا س
ا  و أرتنا اليسار أكثـــــر وعـــدا  أرهقتنا مع اليميـــن وعيــــد 
 ن مجيع ا قاســــت عذاب ا أشدا   و البالد البالد من بيــن هاذيـ
 صب يف أر نا علينا استبد  فإالم اخلنوع؟ ياقـــوم و الغا

 (3)ب و للنـــــائبات أن يستعد  ينهض الشعـ فقوام احلياة أن

و يتغىن الشاعر يف القصيدة نفسها بروح الوحدة و الوفا  اليت مجعت اجلزائرين يف املؤ ر اإلسالمي حول 
مطالب واحدة السرتجاع احلقو ، و الوقوف أمام سياسة التماطل اليت انتهجتها اإلدارة االستعمارية يف االستجابة 

 الشعب:النشغاالت 
 ذات روح تبدو صفاء و و دا  وطّن انظر ترى األخوة فيــــهم
 لــــى و ردوا األمور هلل رداا  أمجعوا أمرهم على اخلطة املثـ
 ويــهم الضر أو ينيلوك محدا  يف هوى مبدإ القضيــــة ال يــلـــ
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 (1)ناء صدوه باحلصافة صدا  كلاما أبصروا نزوع ا إلــى الشحـ
تف الشعر اإلصالحي السياسي  بتشخيص الواقع املأساوي لألماة اجلزائرية من جـراء الظلـم االسـتعماري، و مل يك

البكــاء و التفجــع عليــه، و ذكــر ســبل الــتخلص منــه بــل تعــداه إىل املطالبــة بــاحلقو  الــيت تضــمن للشــعب اجلزائــري العــي  
اجلزائريني اإلصـــالحيني قضـــية املســـاواة بـــني اجلزائـــريني و بكرامـــة وعـــزاة، و مـــن أبـــرز احلقـــو  الـــيت اســـرتعت إهتمـــام الشـــعراء

م وهـو مبثابـة قـانون  1871" الـذي طبـق عليـه منـذ سـنة األنـديجينااملعمرين، فلقد عاىن الشعب اجلزائري كثريا من قـانون "
ا ال يتمتعـون مـن خاللـه بأبسـط احلقـو  السياسـية و املدنيـة خيـول  مبوجبـه للسـلطات أرقاء عنصري جعل من اجلزائريني عبيد 

احلاكمــة يف الواليــات والبلــديات توقيــع العقوبــات علــى اجلزائــريني ومصــادرة اتلكــاهتم دون حماكمــة، مــن أجــل ا افظــة علــى 
ــا عــن فرنســا (2)النظــام االســتعماري ، و مل تــراع مثــل هــذه القــوانني اجلــائرة مــا بذلــه اجلزائريــون مــن تضــحيات جســيمة دفاع 

 األوىل و مل تشفع هلم يف نيل حقوقهم.خاصة يف احلرب العاملية 
" يطالب السلطات الفرنسية باملساواة بني اجلزائريني و الفرنسيني منطلق ا إسماعيل مكي الحنفيو جند الشاعر "

" أن حيقق هذا املطلب فيوليتمن أنا هذا احلق هو مطلب إنساين و حق من حقو  الشعوب و  ىن يف شخص "
 للشعب اجلزائري:

 مجـــع به الدولــــة القعســـاء ترتفع  اواة يف صف القتــال لناباسم املس
 مشــــل الشعوب لذاك النااس جتتمع  هي املســـاواة ال تنفـــك جـــامعة
 الشـــــــرائـــــع تنهــــانا فنـــرتـدع  بالعدل تعـرف فيما بينــــنا فلذا به
 (3)تصال فأوصل أنت ماقطعواعن ا  "فيوليت" أنت هلا إذا كلاهم عجزوا

" وأعضاء جملس الشيو  أمام الواقع و فيوليت" فيستوقف اإلدارة االستعمارية اثلة يف "زهير الزاهريأماا "
املنطق فيما قدمه هذا الشعب لألماة الفرنسية من واجبات ولكنه يقابل كلا مراة مبا يتناىف والقوانني واألعراف العادلة، وميوه 

كالسراب حيسبه الظمآن ماء، و مل يزدد هذا الشعب يف هذا الواقع إالا فقر ا وجهال  و مل تغنه الوعود و مل   بوعود كاذبة
:  تسمنه من جوع 

 منها قيام ا باحلقو  صـــــــفوف  إنـاــــي أمثـــــل أماــــة حييتــكم
 ـــويفبالواجبات و حقــــها التس  إينا أمثـــل أماـــــة قــــوامـــــــة

 بعض احلقو  و شداد التــخويف  قمنا بكلا الواجـــبات و لـــم ننل
 ؟ثــلث التليد و بشركــــم تأفيف  أنكون يف الشورى كأنثى حظها
 (4)يف اجلهل؟ و الباقي هو املأكوب  أومل تروا مثن األهايل نـــــاشئ ا

                                                           
 .39 .، ص1937، مارس 13، م 1، ج م.س. - 1
 .128 .، ص1م، اجلزائر، ط  2002عمورة عمارة، موجز تاريخ اجلزائر،  - 2
 .452 .، ص2، م 64الشهاب، ع  - 3
 .329-328 .، ص1931، ماي 7، م 5، ج م.س. - 4



105  

" بباريسو هو واقف أمام نصب اجلندي اشهول "" باريس" إمام جامع "علي بن السعدي اليحياويو يذكر "
ما قدمه شبان املستعمرات من تضحيات دفاع ا عن الفرنسيني ملمح ا يف آخر القصيدة إىل أناه من اإلجحاف هلا الغدر 

 هبذه الشعوب اليت وقفت مع الفرنسيني أيام حمنهم:
 (1)و من يبتغي اإلجحاف ليس له عذر  وقفنا مجيع ا يف الدفاع كواحد

و علاق اجلزائريون آماال  واسعة يف وصول اليسار إىل احلكم يف فرنسا لعلاه حيقق هلم ما مل يستطع اليمني أن حيققه 
م و قد عكس الشاعر 1936من مساواة و حرية و عدالة، و جتسدت مطالب الشعب له يف املؤ ر اإلسالمي عام 

 " فيها كثري من مدا يد التسامح و اللني لنيل احلقو :نسايا فر " هذه املطالب يف قصيدة بعنوان: "محمد العيد"
 و أكنــــت لـــك الـــــوالء الشــــديدا  يـــا فرنـــسا بــــك اجلـــزائـر الذت

 لقي الناـــــــار دونـــــه و احلديــــــدا  ليـــس حق ا أن حترمي الشعب حق ــا
 و أقلي األذى و كفـــي الــــــوعيــدا  يــا فرنســــــا رداي احلقــو  علينــا
 ر  و إن خــــالنـــــا الطغـــات عبيدا  حنن رغم الطغات يف األر  أحرا
 أن يكـــــاد إمــــــرؤ لنا و يكيـــــدا  نبتغي الســـلم و اهلـــــدوء و نأبـــى
 اكم بغـــــى أو نقيداأر مـــن حــــــ  حسـبـــــنا العــــــدل ال نـــهم بأن نثـ
 (2)ـه و هاذ الغد الر ي السعيدا  فدع املا ـــــي احلزيـــــن مبا فيــ

" نواب الشعب إىل املثابرة يف خدمة الشعب و التضحية يف سبيله مبار  بن محمد بن جلواحو دعا الشاعر "
 و إحياء مواته و حتريك مجوده بالعلم و األدب:

 قصد  إىل الشعب أم قصد  إىل "اخلشب"  نـــــواب هل لكمو أنتــــم معشــــر ال
 فخـــدمة الشعب فـر  جاء يف الكتب  هبوا إىل خدمة هذا الشعب و احتدوا
 فالشعب أعلـــى مـــن األرواح و النشب  جــــودوا عليـــه بأرواح و بالنشــب
 .(3)ـروح العلم و األدبفالشعب حيـي بــ  و اسعوا إلحيــــائه بالعــــلم و األدب

" مشخص ا الو ع السياسي للشعب اجلزائري الذي مل محمد العيدو يف ذكرى املؤ ر اإلسالمي يقف الشاعر "
 يزدد إالا تفاقم ا و سوء ا بعدما تبخر أماله يف حتقيق الوعود واملطالب:

 ك  أذ ا تفاقم و انتشر  نشكوك أم نشكو إليـ
 و اح كالليل اعتكر  إنا اجلزائر جوها الــ
 (4)تقد املرافق و افتقر  إنا اجلزائر شعبها افـ
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و يوجه لوم ا و سخط ا إىل الذين وقفوا أمام حتقيق مطالب الشعب حمذر ا من نتائا وعواقب ذلك، مطالب ا ا تل 
:إلبالعدل و ا  حسان إذا أراد كسب اجلزائريني يف صفه و التعاي  معهم يف أمن و سلم 
 

 ت جنــــاية ال تغتفــر  احلــق اقرتفـــ يا مبطل
 السخط فاحلذر احلذر  من أبطل احلق استحق
 جب ا إذا القلب انكسر  عبث ا حتــاول باملنـــى
 (1)وي كسري قلب أو فذر  بالعدل و اإلحسـان دا

يل الوطن و الشعب نتماء الوطّن، و التعبري عن مشاعر احلب و التضحية يف سبوأخذ الشعر السايسي و اال
" سخر شعره خلدمة قضية أماته و وطنه، و يرى غايته يف اليص "حمود رمضانحيز ا من الشعر اإلصالحي ، فالشاعر 

 أماته من معاناهتا و ال يهمه لوم العاذلني و ال جحود اجلاحدين أو مجود اجلامدين مادام أناه خيدم قضية شعبه العادلة: 
 خــــالص أمايت قـبــــل الزوال  ــــذاو غاية ما أريد بسعيــي ه
 أصبت حبب شعب  ذي خصال  أال يــــاعــاذلـــي كفــــوا فإينا 
 صبور  ثابت صــــعب املنــال  الــــوا عـــن مالوميت فإينا 
 و قالت قد أسئت فـــال أبــــايل  فلو مجعت أنااس األر  طر ا
 أن يبلغ الشعب املعــــالــيإىل   أ حي مــــا أتيت فو  جهدي
 فقد ملكت عواطفي بالــــــدالل  بالدي تلك وحيــــكم أتركوين
 (2)جبدع األنف أيام الوصـــال  لساين يشتكــي و القلب يرجو

" فتصبح عذاباته و بؤسه ال شيء أمام معاناة بالده، محمد السعيد الزاهريو يتملك حب اجلزائر الشاعر "
 أسري حبها، يفرح لفرحها و حيزن حلزفا فهو منها وهلا، يتأذى ألذيتها و يصاب ملصاهبا: فهو عبد هلا،

 ما باجلـــزائر من أليـــم عـذاب  وياله إذ هل خاطــــري عماا يب
 ألقاه يف الدنـــيا من األتــعـــاب  فنسيت من بؤس اجلزائر كلا ما
 احلق يف األحبابيفّن ا ب   و فنيت يف حب اجلــزائر مثلما
 ملكت علي مشاعري و صواب  كيف اخلالص من اجلزائر بعدما
 (3)إالا لـــــها تنحـــــاب يكن ت فـلــم  فإذا  حكت فللجزائر أو حنبــ

" حبب بالده، فهي نور قلبه، و هواء روحه، و كلا شيء مجيل يف محمد الهادي السنوسيو يتغىن الشاعر "
 ا الوالء:حياته هلا الفداء و هل
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 يت على وطائكأو فيمـــا قـد ر   أحبك بـــالدي فـــي هبائــك
 نور ا جتلى للبصائر يف مسائك  هبـــاؤك فـــي الفـــؤاد أراه
 فروح حياة جسمي يف هــوائك  هـواؤك مبعث األرواح فينا
 إىل أن جـــاءين الســاقي مبائك  ظمئت فلم أجد يف املاء ري ا

 (1)و إينا لست أبـــرأ مــن والئك  لوالء مدى حياذبرئت من ا
و إىل جانب الشعر املتغّن حبب الوطن و املتعلق به، جند شعر ا معب ا عن الذات اجلزائرية ديني ا و قومي ا، و لعلا 

ماء نفسها " املشهورة أفضل تعبري عن ذلك، وتأكيد الذات يف هذه القصيدة هو ما نذرت مجعية العلابن باديسقصيدة "
، فقد ركزت مجعية (2)له عن طريق اإلصالح الذي يعتب إىل حد  ما الوجه اآلخر للرفض بعد مخود املقاومة املسلحة

العلماء اجلهود يف ترسيخ مقومات الذاتية اجلزائرية، اليت هبا اهتدت، و هبا صالت و جالت يف جمال احلضارة و العمران، 
صبحت قيم ا خالدة و شعار ا مقدس ا، ترددها األفواه و تكتبها األقالم، وهي اإلسالم و هبا تنهض و ترد العدوان، حّت أ
 (3)ديننا، العربية لغتنا، اجلزائر وطننا.

" يف هذه القصيدة قواعد اإلنتماء اجلزائري موقف ا بذلك كلا اجلدل و احلوار الذي امتد ابن باديسو قد و ع "
اجلزائري مسلم ال يعرف دين ا غري اإلسالم وقد ألف هذا الدين مببادئه و قيمه  زمنه يف حتديد اهلوية الوطنية، فالشعب

السمحة بني األمازيغ وبني العرب الفاحتني الذين محلوا رسالة اإلسالم و اللغة العربية إليهم فأصبحت اجلزائر أر  ا مسلمة 
وأفكار هذه القصيدة تلخص أفكار "ابن ية الوطنية،وعربية قلب ا و روح ا، و يكون الشاعر هبذا التأكيد قد حداد معامل اهلو 

باديس" يف اإلصالح، ويف احلياة، ويف الوطنية، وتكشف عن ذكاء متألق يف مقاومة االستعمار الفرنسي الشرس بالكلمة 
النافعة... ومن مث تعب على حنوعام، عن فلسفة " ابن باديس" يف تصور النهضة، و ثل التجديد، وحتسس اإلصالح 

غاية مجعية العلماء تبدو وا حة يف إطار هذه األبيات القومية الشاملة اليت و  (.4لنظر إىل مستقبل اجلزائر مع فرنسا)وا
تركز على اإلنتماء الديّن للشعب اجلزائري املسلم و حتدد انتسابه القومي إىل العروبة اليت هي أصله و ال ميكن أن حييد 

 سعى االستعمار إىل حتقيقها و هي فكرة إدماج اجلزائر يف فرنسا:ارب فكرة لطاملا حيو هو بذلك  ، عنها
 و إىل العــــروبة ينتســب  شعب اجلـــزائـــر مسلم  
 أو قــــال مــات فقد كذب  من قال حال عن أصله
ـــا لــــه  (5)رام ا ال من الطلب  أو رام إدمـــاج 
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ا يرتكز  " يف تأكيده على الذات وطني ا وابن باديسو " قومي ا، ال ينطلق من جمرد كالم محاسي عاطفي و إطا
 على املا ي التارخيي هلذا الشعب و هلذه األماة:
 ن قــدميـــنا اجلــم احلسب  حنن األىل عرف الزما
 (1)نسل العروبة ما نضب  و معني ذاك اشد يف

إلسالمية، أشاد فيها باسهمات العرب و املسلمني " يتغىن فيها بقوميته العربية اابن باديسى لـ"ر و يف قصيدة أخ
 يف خدمة املدنية و اإلنسانية:

 
 من أجنبــــوا لبنــي اإلنسان خري ن"  اشــــد هلل ثـــما اشـــــد للعــــــرب
 ال ظلم فيـــــها علـــى دين و ال نسب  و نشـــــروا ملاــــة يف النااس عــادلة

 فنــــال رغباه ذو فقــــر و ذو نســب  لعلـــــم جمانـ ــا لطالبهو بــــذلــــوا ا
 و حرروا الدين من غ  و من كذب  و حرروا العقل من جهل و من وهم
 ر  القداسة باســــم الديــــن و الكتب  و حرروا النااس من ر  امللوك ومن
 (2)دى اإلسالم مطل"عشريذ و هـــ  قومي هم و بنــو اإلنســــــان كلاـــهم

" على الذاتية الوطنية و القومية ابن باديسو يف إحدى اجللسات اخلتامية ملؤ ر مجعية العلماء املسلمني يؤكد "
 للشعب اجلزائري و يدعو إىل وجوب التمسك هبا و الوفاء هلا:

 ملا فيك مــن عزاة عـــربية  أشعب اجلزائر روحي الفدى
 فكانت سالم ا على البشرية  انــهابنيت على الديـــن أرك

 هبذي الديار على األبـــدية  خلد  هبا و بكــــم خلـــدت
 (3)و حّت تنالوا احلقو  السنية  فدوموا على العهد حّت الفنا

ورغم ما أبدته حركة اإلصالح يف اجلزائرية من لني و اعتدال يف تعاملها مع االحتالل و ما أظهرته من روح 
مح، و االستعداد للتعاي  معه، إالا أناه كان يظهر تعنت ا كلا ما أحس مبصاحله و سياسته هتتز حتت وقع العمل التسا

اإلصالحي الذي يستهدف إيقاظ األماة من سباهتا، و إخراجها من ليلها، و استنها  مهتها، و جتسد هذا التصلب و 
 القمع و التعنت يف 

" بعض أبو اليقظانسلطات االحتالل وقف تيار اإلصالح، و يلخص لنا الشاعر "بعض املواقف اليت أرادت من خالهلا 
 هذه املواقف االستفزازية وواقع العمل اإلصالحي يف اجلزائر:
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 تدعــــو هبـــــا بيـــــن األنــام ثبورا  هذي اجلزائر تصطلـــي نــار الشقا
  تــــزال قبـــوراهذي املـــدارس ال  هذي املساجـــد أغلــقت عن أهلـها
 فغــــدا لــــذلك حقــــــها مهـــــدورا  أماا صحـــافتـــها النزيــهة أجلمـت
 يستـــوجب التضييـــــق و التحجريا  أماا العروبـة فهــي  يــــف ثقــل
 م يــــرى مضــــال  يلــــــزم التفكريا  و املصلح الداعي إىل اهلل العظيـــ

 (1)كاللص أصبح يف الورى حمذورا  يطرد من هنـــاك و هاهنا و احلرا 
و قد عكست بعض الشعر اإلصالحي معاناة علماء اإلصالح و ما تعر وا له من ا طهاد و تعسف و اعتقال 

م و اهتم ظلم ا  1936" الذي تعر  لالعتقال سنة الطيب العقبيمن قبل سلطات االحتالل و من أبرزهم الشيخ "
" هو اهلدف املباشر هلذه العقبي" أيام انعقاد املؤ ر اإلسالمي، و مل يكن "محمد كحولفيت اجلزائر الرمسي "باغتيال م

ا املؤ ر اإلسالمي الذي كان ميثل رمزية اليقظة والوعي و التقارب الذي يدب يف جسد اجلزائريني ااا أقلق  املؤامرة و إطا
نحن حزب " بعنوان: "محمد العيدالقصائد ومنها قصيدة للشاعر "املستعمرين، و جتلت هذه القضية على أبيات 

 ":مصلح سلفي
 وزرهم يوم احلساب ثقيل  إنا قــوم ا بالـــدام اتــهمــــونـــا
 لألذى و الصامدون قليـل  و ابتلـــونا بــــاألذى فصمــدنا
 ليس للعقبــــي فيـــه فتيل  فإذا العقبــي يـــرمـــى بأمــــر
 موثق  يف بربروس عليل  من رأى العقبـــي و هو وحيد

 (3)و هو للعق" فيه زميل  فيه رهين ا (2)من رأى الرتكي
" مرة أخرى مع التضييق على العلماء و الزاج هبم يف السجون بسبب أعماهلم محمد العيدو يقف الشاعر "

العلم واإلصالح من بغي و ظلم، حمذر ا املستعمرين من هذه التعليمية اإلصالحية، و كلاه تساؤل و حرية ااا يالقيه أهل 
 دمهم على املدى القريب و البعيد:السياسة اليت ال ا

 هل للمساجني من عفـــو و من فـــرج؟  تساءل الشعب يف  يق و يف حرج
 روح من العفوصفــو طيـــب األرج؟  هل للذيـــن بسجـــن )لكدية( اعتقـلوا

 فربـاــما جــــرنا التضييــــق للمــرج  التضييق و اقتصدوا قل للوالة دعوا
 ما دام يف سريكم  رب من العـرج  و ليس يصلح سري التابعيــــن لكـــم
 3علـــى كــواهله ترقون يف الدرج  عودوا على الشعب باحلسىن فإناكم
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أسالت حب ا كثري ا قرار الثامن مارس من سنة مثان و و من القوانني اجلائرة يف حق التعليم العريب يف اجلزائر و اليت 
ثالثني و تسعمائة و ألف الذي ينص على منع تعليم اللاغة العربية يف أيا مؤسسة كيفما كانت مامل يكن املعلم قد حصل 

ارف الذي على رخصة من السلطات االستعمارية يف اجلزائر. و كانت الغاية من إصدار هذا القرار الشنيع وقف التيار اجل
أخذ جيتث أوصال االستعمار الفرنسي و ذلك بفعل الوعي السياسي و البعث الثقايف اللذين أخذا يسريان يف دم الشعب 

 (1)اجلزائري، و حيركانه فيتحرك، و ينبهانه فينتبه.

 
ه إالا و  " يتابع أحداث شعبه و ما يصيب وطنه، فلم مير يوم من أيام بالدمحمد العيد آل خليفةو جند الشاعر"

كان له فيه موقف ينطق فيه بلسانه، و يسجل بشعره اخلالد آالمه وآماله و منه قانون الثامن مارس املشؤوم، ففي قصيدة 
" حث فيها شعب  مجعية العلماء أن تكون قوية أمام هذه املؤامرات اليت تستهدف الدين و لغة الدين،  كن قوي ابعنوان "

 صب أمام هذه القوانني اجلائرة:كما حثهم على وجوب التضحية و ال
 

 و اكسب اشد و اقنت  حثاك اشـــد فاعتـــن
 فهــــو أغلـــــى مثمـن  اسخ بالنفـــس دونــــه
 إنـاــه خيــــــر ديــــدن  و اجعل الصب ديـدن ا
 مستضــــــام مفتــــــن  غـر لشــــعب معــذب
 ـــــرا مدفــــنحتتـها ش  يبتـغي اخلصــم دفنه
 (2)كالســـــــالح املسنن  القـــوانني حـــــولــــه

 
الشعر العريب احلديث يف اجلزائر يف تسجيل ما عاشته األمة اجلزائرية من ويالت ومصائب من جراء  لقد أسهم 

واء األمة وإجياد العالج االحتالل الفرنسي هلا، وواكب حركة اإلصالح اليت قادها العلماء، فكان لسافم يف تشخيص أد
هلا.وكان الشعر يف العقود األوىل من القرن العشرين من أبرز األلوان األدبية تعبريا عن حال األماة، و حاول الشعراء من 

 عب وتصويرها، وتسجيل ما كان يعانيه الشعب من متاعب جراء سياسة ا تلشخالله يف  هذه الفرتة احتضان مأساة ال
بذلك يف تنمية الوعي واحلس الثوري لدى اجلماهري، ويالحظ أن األشعار اليت ظهرت يف عقابيل احلرب  الظاملة فأسهموا

العاملية األوىل كانت تدعو إىل اليقظة الوطنية، ونبذ اجلهل، والتسلح بالفضيلة والعلم، كما رأينا هذه األشعار حتذر من 
(. ومن مث إزدهر الشعر يف رحاب 3بة احلسنة، أو الدرس النافع.)البدع والضالالت ، فكانت القصيدة الشعرية مبثابة اخلط
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ومن أبرز الشعراء اإلصالحيني الذين برزوا يف هذه الفرتة وسايروا أحداث األمة  (1هذا الفكر وعبعن أهدافه ومراميه.)
حمود " مثا "هريزهير الزا" ويأذ بعده "محمد العيد آل خليفةوعبوا عن واقعها الديّن واالجتماعي والسياسي "

" إسماعيل مكي الحنفي" و"أحمد سحنون" و"محمد السعيد الزاهري" مثا "محمد الهادي السنوسي" فـ"رمضان
 " وغريهم. أبو موس  األحمدي" و"أبو اليقظان" و"ابن الحاج عثمان" و"جلول البدويو"
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 ةة في الحكم العطائي  صور من توظيف البالغ
                                                                                                         

 روادي ابراهيم  أ .                                                                                 
 (  المركز الجامعي بآفلو)                                                                             

 :الملخص
       The record of "The Hikam Ataiya" from the Sufi prose is considered poor in this 

age in the Sufi volume. It was because of the text which had special features that 

enabled it to be in a high rank of our heritage in general and especially in the Sufi 

heritage. So، it is natural extension to the Sufi text which where its foundations 

through the former Sufi writers. Those foundations of this text were characterized 

with obstruction and exclusion، concerning the communicative prospect. So، the Sufi 

text was excluded because of its special language and the content of its thoughts. In a 

following phase، many texts were recorded in the Sufi art which tried to find an 

equivalent in the language which emerges from the inside of the Sufi art. This also 

could achieve success. Therefore، some writers used language carefully، and 

employed creative side in the language. In addition، they used what is rich in the 

Arabian figurative language standing on the richness of this record، including 

successful depiction. This successful depiction served the conventional significance. 

Thus، this article focuses on the study of figurative language which is about imagery 

and metaphor and it focuses on how they were used for serving the conventional and 

spiritual text.   

إن التصوف ظاهرة احتلت حيزا معتبا يف اشتمع اإلسالمي فهي ذات عراقة تارخيية  اربة جبذورها يف عمق التاريخ  ال 
رؤية خاصة لأللوهية  والكون ميكن للدارس أن يتجاهلها ، ذلك أنا هلا جتليات عدة ، فهي نزعة فكرية انبثقت من 

ا حركة سلوكية تناولت اجلانب الروحي لسنسان ، وحتدثت عن العمل والطاعة  واحلياة ، والعبادة وغريها ، كما أفا
واألخال  مثل الصب والرا ى والتوبة وحددت األحوال واملقامات إ افة إىل كوفا ذات امتدادثقايف مبا دوانه الصوفية يف 

فلما ك تبت العلوم ودو نت ، وألف الفقهاء يف الفقه  "،قال ابن خلدون يف املقدمة : كورة إثر حركة التدوين القضايا املذ 
وأصوله والكالم والتفسري وغري ذلك كتب رجال من أهل هذه الطريقة يف طريقتهم ، فمنهم من كتب يف الورع وحماسبة 

" يف كتاب ) الرعاية ( ، ومنهم من كتب يف آداب الطريقة وأذوا  النفس على االقتداء يف األخذ والرتك كما فعله ا اس
وارف ـــــاب ) عــــوردي يف كتــــالة ( و السهـــــر اب ) الرســــري يف كتــــا فعله القشيـــوال كمــــدهم يف األحـــأهلها و مواجي
حاولت تطويع الل غة لشرح فن التصوف وتقريب ت عتب املدونات الصوفية من أثرى أطاط الكتابة .  ( 1)  "املعارف ( 

قضاياه لألفهام من جهة ، ونقل التجربة الصوفية وهي جتارب قد ال تفي اللغة الوفاء كلاه يف نقلها هلذا  امتد بساط 
التأويل ، وفتحت آفا  االحتمال للوصول إىل الداللة الثاوية وراء حجاب اللغة ، يقول كندي حممد علي : " ت عدا 

نتاجات الصوفية من أخصب أطاط الكتابة يف اللسان العريب وتتوفر على عمق وثراء قل نظريه يف الكتابات العربية ،بل ال
  (2)لعلها األسبق يف تشكيل النص املمتنع وفتح آفا  االحتمال " 
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فرة ال ميكن جتاوزها إنا السعي احلثيث للوصول إىل الداللة ال ميكن أن يكون ذا غ ناء إذا مل نتزود بعدة املصطلح  فهو ش 
يف أي علم من العلوم وهو يف الناص الصويف أكثر حضورا وأشد حتكما يف فعل القراءة، هذا ما عل ل به ابن عريب إقدامه 
على و ع معجم للصوفية جميبا من دعاه إىل ذلك بقوله :"أماا بعد فإنك أشرت علينا بشرح األلفاظ اليت تداوهلا 

من أهل اللغة بينهم كما رأيت كثريا من علماء الراسوم قد سألونا يف مطالبة  مصنفاتنا ومصنفات أهل الصوفيون ا ققون 
طريقتنا مع عدم معرفة ما تواطأنا عليه من األلفاظ اليت هبا نفهم بعضنا بعضا ،كما جرت عادة أهل كل فن من الفنون 

  (3)فأجبتك لذلك " 
اللغة اليت كتب هبا  فهي لغة حتاول أن تطاول التجربة وتنقلها نقال أمينا  وهذا  من اخلصائص اليت تفراد هلا النص الصويف

مضمار ال جتد اللغة فيه كما هلا إال يف عجزها فنجم عن هذا انسداد أفق التواصل ألن " هناك فرقا بني التجربة يف ذاهتا 
  (4)فئية بني الطرفني مفقودة " وبني األقوال التأويلية والتفسريية ملثل هذه التجربة ، فالعالمة التكا

أورد الكالباذى يف كتاب ) التعرف ملذهب أهل التصوف ( مثاال قد أشار إىل أزمة التواصل بني الصويف الذي ميثل 
مرسال والسامع الذي ميثل متلقي الرسالة : فقد سأل بعض  املتكلمني أبا العباس ابن عطاء قائال له : ما بال كم أيها 

شتققتم ألفاظا أغربتم هبا عن السامعني وخرجتم عن اللسان املعتاد ؟ هل هذا إال طلب  للتمويه وسرت ل عوار املتصوفة قد أ
 املذهب ؟فقال أبو العباس : ما فعلنا ذلك إال لغريتنا عليه لعزاته علينا كيال يشرهبا غري طائفتنا مث اندفع يقول 

 بادئ حق للقلوب نشعره  أحسن ما أظهره ونظهره
 أكسوه من رونقه ما يسرته   ين عّن وعنه أخبه خيب 

 يفسد معناه إذا ما يعبه  عن جاهل ال يستطيع ينشره 
ويدر س العلم وخيبو أثره   فيظهر اجلهل وتبدو زمره

(5) 
ما ذكرناه ميزة طبعت بواكري النتاجات الصوفية ملتقدميهم ، وهذا ما ينسحب على طواسني أيب املغيث احلسني ابن 

هـ ( اليت يقول بشافا شريف هزاع شريف : " ونستطيع أن جنزم أن الطواسني نص  يقع خارج  309ور احلالج ) ت منص
ونفس احلكم ينسحب على  اطبات  (6)إشكاليات التناص ، فال توجد إشارة فيه على أنه منفتح على نصوص أخرى " 

 هـ ( يف مدونة ) املواقف ( واملخاطبات (. 354النفري ) 
الحتكام للتسلسل التارخيي نستطيع اجلزم بأن الطابع املذكور الزم املدونات الصوفية إىل ما بعد القرن الرابع حيث با

أخذت الكتابات الصوفية تنفتح وتتخفف نوعا ما من اإلهبام واالنغال  ، وباحتساب عامل الزمن فتدي إىل فهم أكثر 
فمن العسري " أن تقدم النصوص دون حماولة فهم حركة ظهور هذه  فهو يعكس ما أحيط بعملية الكتابة من مالبسات ،

 ( 7النصوص " )
لقد شهد النص الصويف حتوال خبلق بدائل حتل حمل اإلغرا  يف اإلشارة واستعمال الرمز ، حبيث ان هذه البدائل  تربط بني 

خر به البالغة العربية يف املعاين والبيان العرف اللغوي املأنوس ونقل التجربة الصوفية وهذا البديل يف رأيي تسخري ما تز 
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والبديع جبعل البالغة خادمة للداللة بشقيها اللغوي والعرفاين يف استغالل للوشائا الرابطة بني البالغة والداللة " هذه 
 (8)العالقات وإن كانت غري وا حة ، لكنها عالقات قوية حتتاج فقط إىل بعض الضوء حّت تظهر جلية واظحة"

دونات اليت بدا فيها اااذ اللغة إال بداعية معاد ال للغة اليت سادت حلقبة يف حقل التصوف مدونة احلكم العطائية من امل
وأسلوب ابن عطاء اهلل  هـ( يقول حممد أمحد حسب اهلل أحد شرااحها : " 709لصاحبها ابن عطاء اهلل السكندري )ت 

ز والتحليل وشرح آداب الطريقة ، وإنا له فيها منهجا خاصا ، فهو ال يف احلكم بالغ الذروة القصوى من اإلبداع والرتكي
ي عىن باملعىن وحده ، وال باألسلوب وحده بل يرى أنا للبيان لسحرا خاصا فكان يتخري األلفاظ ذات اجلرس اخلاص 

والنعم املوسيقي  املؤثر لذا كان حل كمه سحر  مؤثر يف نفوس قارئ احلكم وسامعيها " 
(9 ) . 

ر نص احلكم بكثري من الظواهر البالغية اليت احتلت مساحة معتبة من النص منها اشاز واالستعارة وااللتفات وداللة يزخ
 التضاد بالطبا  واملقابلة .

: مسي هذا اشاز عقليا الستناده إىل العقل يف  ييز اشاز وما أسند إليه :" وجيري التجوز يف اشاز العقلي  المجاز العقلي
  (10) اإلسناد دون املعىن " يف

فإذا أ سند  الكالم إىل من قام به على احلقيقة فالكالم حممول على احلقيقة ،وأما إذا أسند إىل من ال يقوم به إال على 
اإلبداع جهة التجوز يف الكالم فاملراد به اشاز ، فاحلقيقة تقابلها داللة املطابقة ،وداللة االلتزام تقابل اشاز وهنا " جمال 

  (11)الفّن ومناط الفضيلة يف الكالم " 
من احلكم اليت  مانها ابن عطاء اهلل جمازا عقليا قوله يف احلكمة الثالثة عشرة 
" كيف يشر  قلب صور األكوان  (13)

منطبعة يف مرآته ، أم كيف يرحل إىل اهلل وهو مكبل بشهواته أم كيف يطمع أن يدخل حضرة اهلل وهو مل يتطهر من 
 (12)نابة غفالته ، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق األسرار وهو مل يتب من هفواته" ج

 يف هذه احلكمة أ سندت جمموعة من األفعال إىل القلب وهي على الرتتيب ) يشر  ( ) يرحل ( ) يطمع ( )يدخل ( 
اليت حيتلها القلب : فهو آلة املعرفة ) يتطهر ( ) يرجو ( ) يفهم ( ) يتب ( ،بإسناد األفعال املذكورة يتضح جليا املكانة  

دون العقل ، أورد الطاوسي يف الل مع أنه ملا سئل أبو احلسني النوري : مبا عرفت اهلل ؟ قال : باهلل ، قيل فما بال العقل ؟ 
فقال أنت  قال عاجز ال يدل إالا على عاجز مثله ، ملاا خلق اهلل العقل قال له : من أنا ؟ فسكت فكلامه بنور الوحدانية 

  (13)اهلل .
إنا القلب عند الصوفية حملا العواطف الدافعة والرادعة واملمجدة ، كما أناه حملا اللطيفة الربانية املهياأة إلدراك احلقائق 
وجتلي املعارف واألسرار يقول أبو حامد الغزايل :" فإن توىل اهلل  القلب فا ت عليه الرمحة وأشر  النور يف القلب  وانشرح 

 (14)لصدر وانكشف السر " ا

ما يلفت النظر يف هذه احلكمة ورود األفعال املشار إليها بأسلوب االستفهام املشرب بالتعجب الذي خرج فيه اسم 
االستفهام )كيف( عن غر ه األصلي واستعمال اإل راب بـ ) أم ( اليت هي مبعىن ) بل ( كل هذا يوحي بصعوبة حتقيق 

 ع املكونات على مرآة القلب حيجب انعكاس نور املعرفة عليه ، كما أنا األفعال املذكورة ، فانطبا 
الرحلة متعذرة مع التكبيل بالشهوات ، والدخول إىل احلضرة مرهون بالطهارة من جنابة الغفلة ، وفهم األسرار يتطلب  
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أقذار زالته ، إذر مل تفهم ما التوبة عن اهلفوات " فمن أن أراد فهمها فليصف سريرته عن سواد سيئاته ، وليطهر قلبه عن 
 . (15)مل تصقل مرآة القلوب ، وتوجه إىل عالم الغيوب " 

" معصية أورثت ذال وانكسارا خري من  (94) من احلكم اليت  منها صاحب احلكم جمازا قوله يف احلكمة الرابعة والتسعني 
 (16طاعة أورثت عزا واستكبارا" )

ة مرة وإىل الطاعة مرة أخرى وهبذا اإلسناد أصبح لكل منهما مرياث وتركة اتلف لقد أسند الفعل ) أورث ( إىل املعصي
عن األخرى ،بل مها على طريف نقيض  اما بداللة التضاد اليت تضمنتها احلكمة وهي مقابلة بني الطااعة واملعصية والعز 

لصويف فالسكر يقابله الصحو واإلثبات واالستكبار والذل واالنكسار، ولالشارة فإن داللة التضاد يزخر هبا املصطلح ا
يقابله ا و ، والقبض يقابله البسط ، والفناء يقابله البقاء ، وهذا التقابل له داللته يف املنحى الروحي للتصوف ذلك أن " 
التصوف حماولة لتأسيس و عية روحية ينشط ويتكامل حتت تأثري ديالكتيك وجداين يتسم بتقابل األطراف وتعار  

الوجدان ، دون االجتاه للقضاء عليها برفعها إىل تركيب يكون حدا ثالثا للمتقابلني بإفناء أي منهما يف اآلخر  أحوال
 ( 17) وهذه مسة أصلية لكل ديالكتيكي عاطفي إرادي " 

ل طرف من لقد قامت عالقة اشاز يف احلكمة جبدل احلبل بني طرفيها مع ا افظة على بؤرة التقابل املتمثلة يف مرياث ك
" رمبا دهلم األدب على ترك  ( 168)احلكم اليت تضمنت جمازا قول صاحب املدونة يف احلكمة الثامنة والستني بعد املائة 

تتحدث احلكمة عن األدب وهو ركن ركني يف  (18)الطلب اعتمادا على قسمته ، وانشغاال بذكره عن ذكر مسألته " 
عة هو الوقوف عند رسومها وأدب اخلدمة هو الفناء عن رؤيتها مع املبالغة طريق التصوف وهو على أقسام " أدب الشري

فيها وأدب احلق أن تعرف مالك وماله ،بإسناد الفعل ) دلا ( إىل األدب على جهة  اشاز جتسد األدب يف صورة 
اري األقدار  حمسوسة تشري إىل مراتب يف السلوك ودرجات يف العرفان فتارة يدهلم األدب على االستسالم حتت جم

والسكون الكامل حتت تصرف موالهم ومرة أخرى قد يدهلم على مد يد الضراعة واجلؤار والدعاء وكال احلالني عبودية هلل 
تعاىل ، واستهالل احلكمة باألداة )رمبا( أهلها حلمل املعنيني يقول حممد سعيد رمضان البوطي :" ينبغي أن نفهم كلمة 

فم العلماء الربانيون  ر هبم حاالت لكل منها تأثري متميز عليهم ،وإحياء  تلف إىل نفوسهم ، رمبا على أفا داللة على أ
فرمبا مرت هبم حاالت أشعرهتم أنا التسليم بقضاء اهلل وحكمه هو األليق بالعبد جتاه ربه ،ورمبااعرتهتم حاالت أخرى 

 ( 20)اهلل هو األكثر تعبريا عن ذل العبودية له "أشعرهتم أن إعالن الفقر واحلاجة ومد يد الفاقة واملسكنة إىل 
: تستمد االستعارة سحرها ورونقها لتحررها من قيود التشبيه ، فتحرر هبا اخليال خللق عوامل من اإلبداع اللغوي  الستعارةا

نة من ترابط والتصوير الفّن وهي بذلك " تنتا أنواعا من االستعماالت اللغوية اليت تدعو القارئ الكتشاف أنواع معي
:" ادفن  (11)من احلكم اليت تضمنت استعارة قول صاحب احلكم يف احلكمة احلادية عشره  (21)األفكار وتداعيها " 

 .( 22)وجودك يف أر  اخلمول فما نبت اا مل يدفن الينتم نتاجه "
حول املبالغة يف التغطية والسرت قال  ميثل الفعل )ادفن ( بؤرة االستعارة بتفاعله مع بقية الرتكيب ،ومعجم هذه املادة يدور

الز شري يف أساس البالغة :"دفن الشيء يف الرتاب ،ودفن امليت ،ومن اشاز دفن سره ،وفيه داء دفني وهو الذي ال 
عند التدقيق يف كيفية توظيف االستعارة جند أنا احلكمة تضمنت طرفني بدجمهما تكتمل  (23)يعلم حّت يظهر شره"
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الطرف األول مبثله السالك الذي ش باه وجوده ببذرة مث حذفت وأبقى ما يدل عليها وهو الفعل )ادفن( عن االستعارة ، ف
طريق املكتبة ، مع وجود املرشح يف الطرف اآلخر الذي مبثله الفعل )نبت( كما أنه استعار للخمول أر ا يدفن فيها 

ن جيدا فألقيت رأسا على وجه األر  مكشوفة بني األتربة الوجود ، أما الطرف الثاين فهو البذرة احلقيقة اليت مل تدف
واحلجارة تتعر  للفحات الريح وحرارة الشمس ، فهي على هذه احلال ال  تد هلا جذور وال تصعد هلا أفنان فال يتم 

لوجود نتاجها، فبضم الطرفني جتري االستعارة كاآلذ ،فقد شبه السالك الذي مل ي عط مرحلة التأسيس حقها من دفن ا
املتمثل يف االبتعاد عن الشهرة والتواري عن األ واء ونبذ حب الظهور دون استكمال التزكية الالزمة بالبذرة امللقاة دون 
تغطية وسرت واجلامع بني الطرفني هو عدم حتصيل الثمرة يف الكل ،فالسالك ال حيصل علوما عرفا نية وال مقاما سنيا يف 

ؤتى أكلها على احلال اليت ذكرت ومن احلكم اليت تضمنت استعارة قول صاحب املدونة يف القرب من اهلل ، وال البذرة ت
استعمل الفعل )بسقت ( ، ورد يف ( 24):" ما بسقت أغصان ذل إال على بذر طمع " (58)احلكمة الثامنة واخلميس 

لفضل ، ويقال :بسق أصحابه املعجم الوسيط خبصوص معناه " بسق الشيء بسوقا  ا ارتفاعه ،والرجل عال ذكره يف ا
 . (25)وعليهم"

تضمنت احلكمة دجما الستعارتني إحدامها للطمع الذي  شبه بشجرة والثانية للذل الذي شبه  بفروع هذه الشجرة فهناك 
تالزم بني الطمع والذل كتالزم األغصان للشجرة فكما  تد أغصان الشجرة وتطول فروعها ،فكذلك  تد عني الطامع 

 ند الناس فهذا هو اجلامع بينهما .إىل ما ع
لقد جسدت االستعارة الطمع والذل يف صورة حمسوسة منتزعة من الواقع وهذه ميزة تتفرد هبا االستعارة قال اجلرجاين عبد 
القاهر يف )أسرار البالغة( :"فإنك لرتى هبا اجلماد ناطقا واألعجم فصيحا واألجسام اخلرس مبينة واملعاين اخلفية بادية 

 . (25)لية (ج
:" علم أناك ال  (125)من احلكم اليت تضمنت استعارة قول صاحب احلكم يف احلكمة اخلامسة والعشرين بعد املائتني

 (27)تقبل النصح اشرد فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها"
) أفعل( يف اثنني منها ومها : التعدية  استعمل الفعل )ذوا ( "وهذه الصيغة الصرفية يكثر استعماهلا يف مثانية معان تشارك 

كقوامت زيدا  واإلزالة كجربت البعري وقشارت الفاكهة ،أي أزلت جربه  وأزلت قشرها "
وتنفرد هذه الصيغة مبعان  (27)

أخرى منها التكثري ، وهذا الذي نرجحه يف نص احلكمة ،والفعل يف احلكمة ميثل بؤرة االستعارة يقول الطاهر بن عاشور 
إلذاقة حقيقتها إحساس اللسان بأحوال الطعام وهي مستعارة إىل اإلحساس باألمل واألذى إحساسا  مكينا كتمكن " وا

 .( 28)ذو  الطعام يف قم ذائقة ال جيد له مدفعا" 
وميكن إجراء االستعارة على النمط التايل ، فقد شبهت مالزمة اإلحساس باألمل وما يغشى السالك من هم وغم وتنغيص 

صفو احلياة الدنيا وما يرتكه من أثر الضر بالطعم املر املتناهي يف البشاعة جبامع الكراهة يف كل وايستعري لفظ  يكدر
املشبه به للمشبه مث حذفه وأبقى شيئا من لوازمه وهو اإلذاقة على سبيل املكنية لقد وظفت هذه االستعارة ملرمى عرفاين  

وهو أقصى حاالت املالبسة ،وهذا للتحذير من الركون للدنيا فمهما بلغ  وهو تصوير منغصات الدنيا مبا يذا  طعمه 
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التحذير والنصح ،ومهما   ربت األمثلة لتبيني حال الدنيا فإن ذلك ال يبلغ مبلغ اإلذاقة وجترع الغصص الناجم عن 
 الركون إليها .

( "جعله لك عدوا 232)بعد املائة الثانية  من احلكم اليت تضمنت استعارة قول صاحب احلكم يف احلكمة الثانية والثالثني
 . (30)ليحوشك به إليه وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه"

تدور مادة ) حواش( حول اجلمع والسو  واإلحاطة جاء يف معجم فصحاء العامة " حوش وحاش حموش وحتوي  حاش 
الدواب حيوشها حوشا مجعها وساقها وحواش املال مجعه وادخره "
ثل لفظة )حيوش ( بؤرة االستعارة فهي كلمة   (31)

دقيقة يف التعبري عن املعىن الذي يرمي إليه ابن عطاء اهلل ،حبيث أناه شباه الشيطان مبن  حيوش صيدا ليظفر به وحذفه 
وأبقى شيئا للداللة عليه وهو احلوش واجلمع واملعىن على هذا " الشيطان يرتصد لك على فم كل سبيل منها يغريك 

حامها والتوغل فيها ليشركك يف شقائه األبدي توجاست خيفة من كل تلك السبل والوجوه وانصرفت عنها وفررت باقت
كما محلت ( 31)منها لتجد نفسك أمام سبيل بل مصري واحد ال ثاين له أال وهو الفرار من كل شيء إىل اهلل وحده"

بشيء حمسوس حيرك مث حذفه وأبقى شيئا من لوازمه احلكمة استعارة أخرى يف قوله )حرك عليك النفس( فشبهت النفس 
وهو التحرك على جهة االستعارة املكنية ، وهذا االستعمال إلبراز دميومة حركة النفس وأفا ال هتدأ يف دعوة صاحبها إىل 

 ما يردي وركوب املخالفات .
، وأنت دائما تريد أن تعرج  لقد صور ابن عجيبة حركة النفس حيث يقول :"فهي دائما هتوى بك إىل أر  الشهوات

إىل مساء احلقو  والواجبات هي تريد أن تركن إىل أصلها من عامل الصلصال والطني وأنت تريد أن تردها إىل أصل 
روحانيتها يف أعلى عليني ، هي تريد السكون يف عامل األشباح ، وأنت تريد أن ترقيها إىل عامل األرواح فهي دائما تريد 

 . (33)ا تريد الرتقي "التسفل وأنت دائم
: جاء يف لسان العرب عند مادة لفت "  لفت وجهه عن القوم صرفه ، والتفتا التفاتا والتلفت أكثر منه  االلتفات

،أماا من جهة االصطالح  فنتبىن رأي صاحب الطاراز إذ هو  (34)ولفت فالنا عن رأيه أي صرفته عنه ومنه االلتفات " 
لنسق يف الكالم حبيث يعرف االلتفات قائال :" العدول من أسلوب يف الكالم إىل يشمل كل عدول واحنراف عن ا

أسلوب آخر  الف لألول وهذا ألن األول يعم سائر االلتفاتات كلاها واحلد الثاين إطا هو مقصور على الغيبة واخلطاب 
 . (35)ال غري" 

( :"ال يعظم الذنب عندك عظمة 49عة واألربعني )من احلكم اليت  منها صاحب احلكم التفاتا قوله يف احلكمة التاس
لقد استعمل صاحب النص  (35)تصدك عن حسن الظن باهلل تعاىل فإنا من عرف ربه استصغر يف جنب كرمه ذنبه 

التفاتا من اخلطاب إىل الغيبة حبيث وجه خطابه ملخاطبه فحواه أن ال يستعظم الذنب ألن ذلك موقع له يف الصد عن 
 تعاىل، بعدها التفت للغائب مؤكادا ما قاله للمخاطب يف صيغة أخرى فهنا يتجلى لون من األداء مرماه حسن الظن باهلل

تأكيد املعىن بصيغتني إىل  اطب وغائب ، وهذه هي الفائدة اشتناة من هذا االستعمال ، وهذا ما أشار إليه صاحب 
إىل الغيبة أو من الغيبة إىل اخلطاب ال يكون إال لفائدة املثل السائر " والذي عندي يف ذلك أن االنتقال من اخلطاب 

 .( 37)اقتضته ، وتلك الفائدة أمر وراء االنتقال من أسلوب إىل أسلوب غري أفا ال حتد حبد وال تضبط بضابط"
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من احلكم اليت تضمانت التفاتا قول صاحب احلكم يف احلكمة الرابعة والستني 
دب من جهل املريد أن يسيء األ"( ا 64)

فتؤخر العقوبة عنه فيقول : لو كان هذا سوء أدب لقطع اإلمداد واوجب اإلبعاد فقد يقطع املدد عنه من حيث ال يشعر 
ولو مل يكن إال منع املزيد وقد ي قام مقام البعد وهو ال يدري ولو مل يكن إال أن خيليك وما تريد" 
(38) 

( إىل املخاطب بالضمري أنت فتكلمت احلكمة عن إساءة األدب لقد تضمنت هذه احلكمة التفاتا من الغائب ) املريد 
مع اهلل فينتا عن هذا الصنيع قطع اإلمداد وهو ما يعني به اهلل عبده ليواصل السري على االستقامة ، والذي يزيد من 

املوجه للغائب عظم ذلك هو عدم الشعور بالعقوبة ، بعدها التفت إىل املخاطب مقررا األمر أفضى إليه الكالم السابق 
فهذا استعمال خاص لتوظيف االلتفات ميكن جتليته باعتبار الشطر األول من احلكمة مقدمة تضمنت جهل املريد وما 
اجنر عن ذلك مث جاءت النتيجة الطبيعية ملا سبق يف كالم موجه للمخاطب جبامع أنا الغائب ) امللتفت عنه( واملخاطب 

خولف بني الغائب واملخاطب اتساعا وتفننا يف الكالم مع رؤية أنا مثة أمر آخر وراء ) امللتفت إليه ( كالمها مريد فقد 
هذا التفنن هو الداللة وخدمة املعىن املستفاد  من الكالم املسو  على جهة اإلرشاد والتأديب قال أمحد زرو  :"فوجب 

لشريعة ،وعلى باطنه باحلقيقة ويفر من على املريد التحفظ يف مواقف األدب باالحتياط أبدا ، فيتحفاظ على ظاهره با
  (39)مواقف النقص بينه وبني مواله من رعونة كامنة أو غفلة ظاهرة أو دعوى شيء وإن قل "

ما تناولناه غيض من فيض وقليل من كثري فاحلكم زاخرة بألوان كثرية من االستعمال اإلبداعي للغة املوظفة خلدمة الغر  
 العرفاين من املدونة .
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 لروائي محمد مفالح"ل قراءة سيمائية في تمظهرات البنية الخارجية لشخصيات "عائلة من فخار"

 
 عطاء هلل عويسيأ .                                                                                         
 ( آفلــوبالمركز الجامعي )                                                                                 

 د األخضر بن السايح.شرا  أإ                                                                             
 . ( جامعة عمار ثليجي ــــ أألغواط)                                                                             

                                                                     الملخص:                                                       
تتوخى هذه القراءة السيميائية حتليل البنية املورفولوجية ألهم الشخصيات الفاعلة يف رواية "عائلة من فخار"      

اخلـــــــــارجية،وما حتـــــــمله مــــن، دالالت   للروائي"حمـــــمد مفـــالح"، وذلك من خـــالل الوقوف على  ـــــــــظهرات البنية 
تشخص واقع جـــزائــــري متأزم جراء ما تداعى من حداثة تطبيق التــــجربة الـــدميـــــقراطية حيث تبز مظاهر االنسداد 

 السياسي،العنــــــــــــف االجتماعي ،االغرتاب الثقايف .
  
 

Summary  
      This semantic study includes the marphological structure analysis  of the 
main active characters in « Mohamed Meflah »Family of pottery novel 
this was done on fowsing on the external affearance aspects that    
characterized the algerian stressed situation – because of the application of 
the demcratic experiment ;where many aspects emerge as :political 
obstruction ،social violence، and cultural alienati 
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 مدخل:     
األخرى مفككة،بل ت عد الشخصية الروائية أهم  وحدة هرمية يف األساس السردي ، بدوفا تبقى العناصر البنائية       

يصبح النص أشبه بإنسان ميشي يف صحراء قاحلة بال عالمات.إفا املكون الفاعل يف صنع احلدث  وهي اليت  نح الزمان 
واملكان معنامها وقيمتهما، فضال عن أفا جزء من تكوين املؤلف ،هبا يستطيع أن يعكس  مساته ومالحمه ويعب عن رؤاه 

 ومواقفه. 
تأكد عالئق الشخصية الروائية مبكونات النص السردي من جهة وعالئقها باملبدع من جهة أخرى ،وهي اا تقدم ت     

بال ريب  تد بتأثرياهتا على املتلقي من جهة ثالثة، ومع ذلك يظل فك لغز حقيقة الشخـــصية وحتديد ه ويتها أمرا  
ا ومواقفها حول مقولة  الشخصية وتوزعت على عدة مستعصي ا حّت يف الدراسات النقدية املعاصرة واليت تعددت تصوراهت

 اجتاهات أبرزها :  
 اجتاه يرى أن الشخصية كائن بشري.     - 
 اجتاه يرى أن الشخصية هيكل أجوف ووعاء مفرغ يكتسب مدلوله من البناء القصصي.  - 
وجهان أحدمها دال                     اجتاه يرى أن الشخصية متكونة من عناصر البنية،وهي عالمة وتتحول إىل دليل له - 

 )أمساء وصفات( واألخر مدلول )تصرحيات،أقوال،سلوكات( وهذا التحول يكون فقط حني بنائها يف النص.
 ونعتقد أن يف محوالت االجتاه الثالث ما جيعله األقرب يف حتديد داللة الشـــــخصية حبيث أنــــــــــه ال ميكن جتاوز ما ميـــــثله   

االسم الشخصي واملواصفات اليت حتملها الشخصية من أمهية ،ينضاف إليها ما يصدر منها ،أو عنها من تصرحيات 
وأقوال وسلوكيات  ثل كلها دليل الشخصية،فــــهي هبذه احلمولة عالمة دالة  ذات وظائف وأبعاد،وهو حتديد ال يتعار  

ح إىل الوجود من خالل كم اتد داخل النص من الـــــــعبارات واملفردات مع منظورنا للشخصية باعتبارها كائنا  خيالي ا يطم
 اليت ينسجها املبدع ويسوقها بطر  شّت وأساليب  تلفة سردا أو وصفا أو حوارا......اخل

لشخصية إن إقرارنا هبذه املعاين والتصورات حول الشخصية الروائية تبقى غري كافية إذا مل ندرك حقيقة  ثل القارىء ل    
من منطلق أن "صورة الشخصية كباقي صور النص األخرى تظل غري مكتملة وبدون معىن من غري تدخل الذات القارئة 
اليت  نح احلياة للعمل )......(،وهذه القراءة تبقى دائما مشروطة مبا يقدمه النص من إشارات وتوجيهات ،).....(،كما 

ل تظل مدينة باكتمال ه ويتها لثقافة القراء وانفعاهلم بسلوكها وتفاعلهم أن الشخصية ليست مكتفية بذاهتا النصية، ب
                                        1معها أكثر اا هي مدينة به خلصائصها النصية

يائية ـــ وبناء على هذا التأسيس النظري فإن مساءلتنا للشخصية الروائية يف رواية "عائلة من فخار"وقراءة أبعادها السيم  
الداللية ينبّن على ما يتوافر يف النص من معطيات،وتـمثلنا هلا حبيث أننا ال ننفي ارتباط الشخصية الروائية بالعامل اخلارجي  
كوسيط ثقايف بني العامل الواقعي وعامل املمكنات ،وإذن فما هي  ظهرات البنية اخلارجية للشخصيات الرئيسة يف 

 داللية ؟  الرواية؟وماهي محوالهتا ال
 

                                                           
 .1،2006عبد احلميد عقار،وآخرون قراءات مغربية،مطبعة املعارف اجلديدة،منشورات احتاد كتاب املغرب،الرباط،ط 1
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                                                                  ــــــ تمظهرات الشخصيات الرئيسة ودالالتها في السياق الروائي:1
 خروفة ولد الفخار        1ــــ  1 

لنساج"، تبلغ من العمر ست هي البنت الوحيدة يف العائلة،والدها "خلضر ولد الفخار"،ووالدهتا ميينة "بنت سعيد ا    
وعشرين ربيع ا، خرجية جامعة وهران،متحصلة على شهادة يف اهلندسة املعمارية، عاطلة عن العمل،تعي  يف بيت يعا 

إن ما حتمله هذه املؤشرات من دالالت اجلنس،السن،املستوي الثقايف واالجتماعي قد  1باألزمات واملشاكل املعقدة.
ة"خروفة ولد الفخار"سردي ا على النحو الذي خلع فيه السارد من مالمح اخلـــارجيـــة و يضيء أهم مراحل الق شخصي

 ـــرى.         الصفات املرفــــولـــــوجية ما جيعلها تتمايز يف بعض جوانب تشكيلها وطريقة بنائــــــها عـــــن بقـــــية الشـخصيــات األخـــــ
ار احلكي تكسب هذه الشخصية يف الظاهر ه وية األنثى املرغوب فيها وسن الشباب تلك املؤشرات املشتتة عب مس      

 املقبل على احلياة، احلامل باملستقبل، غري أفا جترجر خلفــــها و ـــع ا طــــافـــح ا بدالالت احلرمان والتهمي  واهلموم الكثرية
ـالة علــــى عــــالمــــــات  تشظي واقع "خــــروفة"التــي تكـــون بدالالت امسها املرتاكمة، وتتــــــأســس تلك  املؤشرات املبعثرة لسحــــ

  ثيال للدميقراطية كمسار جديد يف حركـــــية التــــــــحول السياسي احلــــــــاصل.                      
و أنه يتجه من اخلاص إىل العام ومن اجلزء وتتأسس أيضا حمددا  لطريقة بناء شخصيتها بداية من مالحمها  الذي يبد     

إىل الكل،واخلاص هو اجلاذب يف خروفة،عينها نافذة السارد إلـى الوجود من حيث أفا  تشكل لغة ثانية  من أهم لغات 
 (    .2اجلسد)......(،لـــــــغة ال حتتاج إلـــــــى قاموس ،بل هي مفهومة يف مجيع أحناء العـــامل)

ا املنظور غدت العني يف اخلطابات السيميائية املعاصرة عالمة متنوعة االشتعال وجودا  وارتكازا  وصارت ومن هذ      
ت قدم  مبا خيدم إسرتاجتية املسار السردي داخل النص ،ومل يعد اللون جمرد تأثيث ي وزعه الــروائـــــــي جمان ا على امتداد 

 (.                                                                                                                           3املستويات ي وزع وفق إسرتاجتية حتـــــكم نظام الكتابة)السرد،بل صار من املكونات األساس على مجيع 
 ( ،4ى حد  تعبري حسن جنمي)اا يستدعي مواجهتها عن قرب بتحريك سكونيته املتو ع  فيها،واشتمام رائحته عل   

 أي  إدراك أبعاده،واستكشاف خصائصه املميزة له. 
لــــذا فإن مقاربتنا للعني يف"خروفة"كعالمة سيميائية مشدود إلـى ما يدلل عليه تواترها ولــــوفا وفـــــــق مسارات الرؤية       

اطع السردية،فما هـــــي هذه املسارات ؟ومــــا دالالهتا واجتاهاهتا،وما يتيحه كل مسار من دالالت حتملها ملفوظات املق
 سيميائيـــــــــــــا ؟. 

   
 
 

                                                           

 .5،6،35،68ينظر الرواية الصفحات  -1
 .94،ص1،2006مدحت أبو النصر،لغة اجلسم،جمموعة النيل العرابية،القاهرة،ط، -ـ 2
ــــ  2007األغواط،السنة اجلامعية:-ء اهلل كريبع،شعرية الفضاء يف رواية تراهبا زعفران لـــــــ ادوار اخلراط،مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة عمار ثليجيعطا -3

 . 51،ص2008
 .97،ص1،2000حسن جنمي،شعرية الفضاء السردي،املركز الثقايف العريب بريوت،ط -4
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 العين السوداء /مسار الواقع السياسي بين االنسداد والحرا  المضطرب.   1-1-1  

شعرت برغبة »  إن بداية الكشف عن مدلوالت العــــني جندها ماثلة يف ملفوظات املقطعني السرديني اآلتيني:        
، 1 « أن يراها املارة وهي تذرف الدموع ، وتابعت سريها احلثيث إىل احلي تريد جاحمة يف البكاء ولكنها  اسكت ،إفا ال

ومطت خروفة شفتيها مث ركزت عينيها السوداويني يف صورهتا امللونة اليت و عتها يف إطار خش" مجيل إىل جانب » 
 (. 2) « قرن املا ي.يف عهد الرئيس بومدينزفافهما يف بداية السبــــعينيات من الصورة والديها اليت خلدت حلظة 

تكشف ملفوظات املقطع السردي األول مسار سواد الواقع السياسي وانسداده املعب عنه سردي ا بامللفوظ      
من حــزن وحتسر ويـــــأس عــــلــــى واقـــعــــها  "شعرت"كفعل تتحدد وظيفته بالرغبة اجلاحمة يف الـــــبكاء مبا يـــــعنيه الــــبكاء

املسكون  باالنسداد يف عينيها الـــــصامتتني،وفيهما من الداللة ما هو مضـعضـــع،مفكـــــك يف األصل يراد إخفاؤه مبا حياصر 
 العني من دموع تلتف حوهلا و نعها من اخرتا  حـــالة الـــصمت املــــــــطبــــق. 

ومن زاوية أخرى فإن العني بلوفا األسود وفقا مؤشرات املنت العني/ركزت........تشتغل منبه ا للذاكرة     تؤطر      
الرؤية وترسم معامل  صورة واقع سياسي يتباين حا ره عن ما يه ،فرتكيز العني على األلـــــــوان املتــــــمو ع يف الصورة 

شعة وما حتمله من رموز وظالل و  و ع و انتشار هي إشارات قوية إلشراقات حراك ،وجبمالية ما ميتزج فيها من ألوان م  
املا ي وخلود رموزه التارخيية بداللة التمو ع يف امللفوظ/ إىل جانب.....،وهــــي بصمة جتانس زفاف التارخيي بالوطّن يف 

                          .                                                                                                                               عهد مضى/هواري بومدين                                               
قبح ويغدو السواد املنتشر يف عينيها عالمة لونية فارقة بني زمنيني :احلا ر واملا ي بتمظهرات السواد والبيا ،ال

واجلمال،املعتم واملشر  اا مينح العينني السوداويني عالمة سيميائية ناطقة جبدلية الساكن واملتحرك،الثابت 
ساكن م نسد يف احلا ر  واملتحول،الظاهر والباطن كمسارين يتباعد أفقهما مبنظور تركيز العني السوداء على ما هو

                                                                                     زمن مضى.  بتداعيات ما كان متحركا  يف الذاكرة اجلمعية يف 
إنه مسار احلا ر املمتد يف مقاطع سردية أخرى خيفي جلبة واقع صاخب،مضطرب سياسيا  مل يهدأ بعد،جتليات      

....مث و عت يديها حتت »  وظات اآلتية:هذا الواقع/اال طراب حمليا  وإقليميا  ت فصح عنه مدلوالت امللف
قفاها،أغمضت عينيها املرهقتني وهي تستمع  إىل ما كانت تبثه التلفزة عن أخبار احلرب على العرا ، مث استسلمت 

 (                                                         3) « ألحالم اليقظة بالرغم من حرارة الغرفة الضيقة
املقطع السردي عن امتداد فعل االنسداد حبيثيات ما هو حراك حملي وإقليمي مضطرب  تتجسم   هذا ويفصح    

عالماته  الدالة يف عينيها املرهقتني ،يف أهوال ما كانت تستمع له من فعل التدمري اإلقليمي، ويف فعل االستسالم ألحالم 
 ا ر ،وما هو متداع من صور املا ي اآلفل.      هاربة وسط جعجعة أصوات متطاحنة ،ويف تداخل ما تراه يف احل

                                                           
 .6الرواية ،ص- 1
 .17ر نفسه،املصد-2
 .18املصدر نفسه،ص-3
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وما حتاصر به أيضا من حرارة و يق املكان /الغرفة الضيقة ، إفا مساحة احلا ر املسكون دوما باالنسداد وحراك   
 اال طراب يطارد"خروفة "يف كل مكان ويشل حركتها حّت من الداخل القريب.

بتبعات ما يتنامى من ارتدادات عنيفة من اجلبهة االجتماعية املرهقة هي األخرى  يقول السارد واصفا  قتامة هذا الواقع    
..توجه حنو الغرفة الضيقة فوجد خروفة منهمكة يف تصفح جملة مصورة ،وقف أمامها     و هو ميرر ميناه علي » . :

دت للدفاع عن نفسها ،إفا ااف ــــتعّن أخيها واســـا يف عيـــرت عينيهـــوت الفتاة يف مكافا ومســاست ، وجهه الشاحب
   1.« هتوره
هكذا تكون العني السوداء الساكنة عالمة سيميائية دالة على واقع سياسي عنيف  بفعل انسداد أفقه    و       

ا طراب حراكه،وما يلفهما من خوف وعنف ،وعلى خلفية هذا الواقع املأزوم تتحرك عني "خروفة"يف اجتاه كشف آخر 
                                                                                   بعضا  من أقنعة ما يتوارى من حجب تتسرت على بدائل أخرى ي رام تروجيها يف زمحة ما يتسارع ويرتاكم من أحداث.                       ي زيل 
ها العريض وراحت حتملق يف وجه الكهل الذي ابتسم هلا ..و عت خروفة ميناها على جبين»  يقول السارد :    

 (                                     2)  « مبكر)....(،ها هي رسالة جمهولة وصلتّن أمس فقط،إفا تتحدث على ما يك املخيف
ف وقلب حقائق إن احلملقة يف وجه الكهل /جياليل العيار رسالة صامتة حتمل معىن الكشف والتعرية حيث الزي     

الحظت خروفة » التاريخ تفضحه العني/الـم الحظة بدالالهتا الكشفية لـمنصوصات الرسالة ونسوج خطوطها السوداء يف 
أن الرسالة مكتوبة جبهاز اإلعالم اآليل)...(وركزت عينيها يف عيّن الرجل )...(،وجرت حنو باب املكتب 

                            (        3) « )....(،إغرورقت عيناها بالدموع
إن العني يف "خروفة"مبساراهتا السالفة يفضح ذلك التعفن السياسي الساقط يف متاهات التحوالت بتجليات ما يف     

 حركة عينيها ولوفما املتلون باالنسداد ،حبراك اال طراب ،بنزعة القهر والتسلط.
 متعرق/ألوان الديمقراطية بين االحتراق والتعرق.                                                                              الوج  الدائري الطافح بالحمرة والجبين ال 1-1-2  

يف البداية ميكن مقاربة ما هو دائري بالدائرة املغلقة اليت ترتد دوما  إىل نقطة البدء ،فهي هبذا املفهوم تعّن احلركة        
يت ال  تد إىل األمام ،ومن الدائري ما هو بيضاوي الشكل قد حيمل معاين النحافة واإلستطالة،وهو املعىن الذي الدورانية ال

نستبعده يف وجه "خروفة"بقرينة االمتالء اللوين /احلمرة الطافحة ،محرة يشار هبا إىل معان متعددة منها: احلياء 
 خل.                            ،اخلجل،الغضب اهليجان،مشاعر وعواطف إنسانية .....إ

 ووفق هذه البدايات املؤسسة ملعىن دائرية الوجه/االمتالء ،وتعدد مدلوالت احلمرة فإن املؤشرات اللفظية لبعض   
 املقاطع السردية الوجهية املبعثرة يف املنت قد تكشف لنا عن املعاين السيميائية املبطنة لداللة الوجه ومن ذالك قول السارد:

                                                           
 .44الرواية ،ص- 1
 .82،83املصدر نفسه،ص،ص -2
 .83،84املصدر نفسه،ص-3
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...ودخلت هبو البيت الكئيب استقبلتها أمها بابتسامة عريضة )...(،تفحصت وجه ابنتها الطافح باحلمرة مث شدهتا »   
 من ذراعها اليمىن وابتسمت هلا قائلة:                                                                                 

 ك؟                                                                                            مشس هذا اليوم حمرقة .أليس كذل -  
كانت ميينة فخورة بنجاح ابنتها يف الدراسة ..فخروفة هي اليوم مهندسة يعرفها حي البتقال كله فكيف ال تفتخر هبا ؟مث 

 أ فت قائلة:
 وهي تتجه حنو غرفتها الضيقة                                                            إفا حرارة  يفة وابتسمت هلا خروفة -  
       1 « أكاد أختنق -  

وما يلفت االنتباه أن مالمح "خروفة"قد ورد يف سيا  ما سبقهما من ملفوظات حيث جاء امللفوظ تفحصت وجه       
لبيت الكئيب إذ الدخول إىل هبو البيت فيه من دالالت االتساع ما يدعو ابنتها الطافح باحلمرة بعد امللفوظ /ودخلت ا

إىل اهلدوء والراحة واالطمئنان،غري أن هذه الداللة جتد ما يناقضها يف داللة امللفوظ/الكئيب،أين تنبعث روائح ريح الكآبة 
 ة.أقصى درجات احلزن واليأس اليت تتأكد قسماهتا يف الرتكيب السردي / الغرفة الضيق

ويف ظل تالحق هذه املعاين تنتفي أية داللة لالمتالء باجلمال يف املثري /احلمرة الذي تنصرف داللته مبفعول السيا     
السردي :"مشس هذا اليوم حمرقة"،"إفا حرارة  يفة ""أكاد أختنق"،للداللة على أثر حرارة ريح التحول الساخنة ال على 

احلمرة الطافحة يف الوجه عالمة سيميائية بدمغة ما هو حمرت ، يف، تنق يف وجه بصمة االمتالء باجلمال ،وبه تكون 
 خروفة.
ويأذ اجلبني العريض املتصبب عرقا  بصمة أخرى ت بصم وجه "خروفة"بلفحات الواقع املتعر  ،وتكتب يف تضاريسه    

»    مدلوالت ملفوظات املقطع السردي :سطورا  أخرى ت كرس شروط تداول هذا الواقع بتمظهراته املتعفنة مبا يعتصر يف
...شعرت"خروفة ولد الفخار"بالقلق جيتاحها ،مسحت العر  من على جبينها العريض مبنديل وردي يفوح بعطر زكي 

 (    2) «  الغرفة الضيقة املقابلة للمطبخ،كان اجلو حارا جدا ،مل يسمح هلا الناموس والذباب بالقيلولة يف
لقيلولة/الغرفة الضيقة/املطبخ/القابعة يف آخر املقطع السردي السابق تفيد باستقراريتها االمسية تتايل إن امللفوظات :"ا   

تدفقات محم األعاصري احلارة يف واقع "خروفة" ملا يف هذا التتايل امللفوظاذ من إشارات تراسل حراري متتابع ومنتظم 
       رقة يف سطور جبينها العريض                                                                                                    اشتد وطأه الوبائي يف جسدها فتسايل عرقا  /مسوما  حا

هذا اجلبني العريض املتعر  املوبوء باحلمرة بداية،مث بداءات ما يف امللفوظات "الناموس"و"الذباب"من    محوالت     
 التحول املقيت ثانيا. الداللة على وحل

ويبدو أن تعر  جبني "خروفة"سيبقى طلال حمفورا  يف وجهها رغم عملية املسح باملنديل الوردي .إنه العالمة      
السيميائية اليت تقيم جسور تصاعدها مبا يف دوال امللفوظات السردية الالحقة من  و عات داللية كاشفة هلذا النزيف 

 ....اغتنمت ميينة الفرصة وسألت ابنتها حبذر : »  "خروفة"حيث ما توجهت : احلار  الذي يكتسح جبني
                                                           

 .13الرواية ،ص-1.
 .34املصدر نفسه،ص-2
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 هل من جديد؟ . -
 و عت خروفة مييناها على جبينها العريض وقالت يف  جر: 

                                                                                        1. « كالعادة ...ال توجد مناصب شاغرة هلذه السنة، سأنتظــــر حّت إعداد  طط التسيري للسنة املالية القادمة  -
يتأتى من تلك امللفو ات املستلة من رحم التساؤل احلذر تواصل حاالت اإلعصار،إعصار القلق أوال،إعصار الضجر    

"خروفة"يف مفاصل وجهها امللتهب باحلمرة بلسعات احلا ر  ثانيا،أعــــــاصري االنتظار الطــــــويل ثــــــالثـــــــا  والحقا حيث ت عصر
 املتعر  .

ـــزائـــــري إن أثـــــر التــــحول الســــياســي املتمـــظهرة حبـــموالتـــــها الداللية يف وجه "خروفة" محرة وتعرقا  هي قسمات الوجه  اجلـ   
ـــي وكــان املسألة لــــــيست ســــــوى تـــرتـــيبات تندرج يف إطــــار تـــــرسيخ التسلـــــــطية بــألوان النكـــوص الســـياســـي والــــديــــمقراط

 .( 2)أكـــــــــثر منــهــــــــا انــــتقــــال الديـــمقراطــــــي مــــــرتكـــــزا  علـــــى التحـــــريـــر الســـــياســـــي
 االنفتاح والتحرر والتغريب.                                                                           اللباس /بين حموالت -1-1-3
قد يـختزل اللباس احلقيقة يف املرأة/األنثى مبحددات بريق لونه و  فصالت شكله وسطوة شفافيته،فكما يلبس الفكر     

س الفكر باللغة اليت قد تتمنع اإلفصاح عن محوالت هذا الفكر فكذلك اللغة تلبس املرأة/األنثى لباس جسدها،وكما يتلب
                                                                                                 هو اللباس يتقنع أقنعة قد ال تسمح مخائلها الصفيقة امللتفة حول هذا اجلسد/الفكر باخرتا  الضامر يف املرأة/األنثى.                

ويبدو أن اللباس يف"خروفة"ينحو هذا املنحى مبا اعرتى جسدها/لباسها من تغريات لونية وتبدالت شكلية يتشخص     
فيها واقعها،وتتبلور فيه منظورات فكر سياسي تلون مبرجعيات ما هو مستورد غريب على حساب ماهو حملي 

ا  ،انفتاحا  وانغالقا ،لينا وتصلبا  ،ثنائية تتقاطب فيها تلك اخلطابات لتصنع مشهدا  أصيل.خطابات تتصارع مدا  ، وجزر 
                                                                                                        تصادميا  تشهر فيه"خروفة"حبزمة من الشعارات/اخلطابات ذات احلموالت املتباينة شكال ومضمونا .                                     

ولبست خروفة كل أنواع األلـــــبسة العصرية ومنها لباس ــــ ميّن جيبـب ــ الذي   ....» : هو ما يشخصه السارد بقوله    
 حـــــي البتقال فقد وجدت صعوبة كانــــت تبدو فيه بــــــطول رجليها املدجمتني مثرية جدا  ، أما يف بيت والديها املختبئ يف

حّت يف ارتــــداء   سروال"اجلينز"املنتشر بني جل طالبات وتلميذات املدارس،ولوال مقاومتها لوجدت نفسها ترتدي فساتني 
                               2  « ائك األبيض،أو اجلالبة املغربيةالعجائز املزينة باألزهار،وتلف جسدها باحل

ما حيمله هذا املقطع السردي من مدلوالت اللباس إطا هو يف احلقيقة إال  فصالت خلطابات سياسية تلونت      
طروحتها املنظرة حلركية الفعل السياسي ،و هو ما جيليه نوع اللباس يف امللفوظات ،األلبسة العصرية ميّن جيب ، اجلينز 

ثري و حيث التحرر املطلق من كل القيود،وحيث خط حيث اجلنوح حنو خطاب عصري منفتح على املستورد امل
                                                           

 .13،14الرواية، ص -1
علوم السياسية جملة دورية حمكمة،تصدر عن ينظر فتحي بولعراس ،االصالحات السياسية يف اجلزائر بني اسرتاجتيات البقاء ومنطق التغيري،اشلة العربية لل -2

 .12،ص2012،صيف35اجلامعة العربية للعلوم السياسية ،العدد
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 القـــــــــــــــطيعة مــــــــع خطاب /خطابات االنغال ،أو املنغلق أين تصادر اخلصوصيات ا لية والقومية:فساتني العجائز،احلائك
                                              األبيض ،اجلالبة املغربية.                                                            

إفا عملية حبث جديد لـحطاب التغريب القدمي ـــ اجلديد بلباس/فكر سياسي منمق حتاك خيوطه وألوانه وأحجامه     
على مقاسات دقيقة ال اطيء يف الوصول إىل أهدافها خلسة يف غفلة وطن هتدأ براكينه تارة،وتعود لتتفجر من جديد 

إرتدت"خروفة"ولد الفخار"قميصا ورديا  » ذرائع االنفتاح مرة ،والتحرر مرات عديدة .يقول السارد:ب
وسروال"الـجينز"الضيق،وانتعلت حذاءها البّن ذا الكعب العايل،مث سوت خصالت شعرها الفاحم أمام مرآة اخلزانة 

باحلمرة قالت يف نفسها .إفا مثرية وال  وو عت قرطني يف أذنيها وألقت نظرة على وجهها الدائري الذي كان يطفح
 (                          2) « يستطيع أي شخص أن يقاوم فتنتها

ما يثري االنتباه هنا هو املنحى الرتات" الذي تتخذه الدوال لرسم لوحة خطاب التحرر اهلجني بداية من األعلى     
ت التوشيح اليت يـ جم ل هبا جسد "خروفة"من ألوان تبدو مثرية يف فاألسفل،مث االرتداد إىل األعلى مرة أخرى،هي مدلوال

األعلى وفاتنة ،بل تثري الفتنة مبا ي طو  جسدها من  ظهرات إغرتاب ماحق للدميقراطية ت نتـــــحل فيه األلـــوان من أمحر 
ــزينـــة بــاألزهــــار إلــــــى  ــيق الـــجينز متعر  اسو  حبرارة ريــــح التــتحوالت إىل وردي المع ،من فضفا  الفساتني املــ

                                                                                                                                   وهكذا تتداعى الوان الدميقراطية يف "خروفة"مبا هي منتعلة للبّن،متفحمة باألسود،طافحة باحلمرة.                                   
 يــــــوسف ولد الفــــخار: 1-2 
إن املظهر اخلارجي للشخصية بكل متعلقاته من هيئة ،وحركة،ولباس، ومالمح وسلوك خيتزل رؤيتها للحياة،وموقفها    

 شقيق "يوسف" فالفخاري ، الرواية االجتماعي الذاذ، وهو ديدن األسلوب  التصويري املفالحي للشخصية يف هذه
يكبها بسنة واحدة فقط،طرد من الثانوية بعد فشله يف اجتياز البكالوريا،ال شهادة له وال حرفة ملواجهة  احلياة  ، "خروفة"
 ( .3الصعبة )

 فـــــــالـلسن هي معامل رئيسة يف رسم مسار "يوسف"بداية وفاية من خالل جتليات ما هو ماثل سرديا  حقيقة وتـخييال    
 داللتــــه السيميائية حيث القرب بينه وبني شقيقته "خروفة"،قرب يتقامسان به احلــــيثيات نفسها املـ شكلة                 

 حلا ر ما بعد املأساة الوطنية حّت وإن اختلفا يف فهم حا رمها،وللعامل الذي حييط هبما.      
اءاته الدالة على رؤيته وأسلوب تعامله مع هذا الواقع،وتأذ البطالة انعطافا حادا ومثريا  وللمستوى الثقايف املتوا ع إحي   

بتأثرياهتا النفسية وخصوصياهتا االجتماعية يف توجيه مساره حنو منحى متميزا  عن بقية مسارات شخصية  الرواية منحه 
حبرارة ريح التحوالت،وهو ما تعكسه  بعدا  كاشفا  لبنية العالقات االجتماعية الطارئة يف جمتمع حمموم

مالمح"يوسف"اخلارجية وصفاته اليت ت بني عن بعض تفاصيل هذا احلا ر املتداعي،وتكشف عن مدلوالت التمظهر 
 التيمي من خالل :
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 الـــــــــــــــعين:/تأثيث الواقع اإلجتماعي.  -1-2-1
"البطالة"باعتبارها تيمة مركزية فاعلة يف بناء أحداث  ينفتح النص يف كثري من مقاطعه السردية على مو وعه    

الرواية،وكاشفة لتمظهرات واقع التحوالت وجمرياته وتأثرياته ،فكانت العني هي احلاسة البصرية األكثر حضورا يف عملية 
لتفاصيل ما يقع  الكشف ملا تتمتع به هذه احلاسة من سرعة االنتقال من مشهد إىل آخر التقاطا ومالحقة وإدراكا وتأثيثا

 أمامها ،فيأذ املشهد امللتقط بالعني غّن وثري باحلموالت الداللية املعلنة واملضمرة ،وكأننا أمام عر  لشريط سينمائي ،
 أو عدسة تكبري.

وحيث تأخذ العني بنظرهتا والتفاتاهتا ودموعها دالالت خاصة،بتجليات ما يتلظى به"يوسف" من نار ملتهبة جيرجر   
احلار يف منعرجات واقع متلبس بالفساد والعبث،الغار  يف أوحال منظومات تصنع حا را  ي قصيه ويصادره على رمادها 

 النحو اآلذ:
 النظرة الحادة/الفساد والتمتع واستالب الذات:-
إن العني مبا أوتيت من قوة البصر،ودقة املـــالحظة تستطيع أن تقرأ ما هو مضمر خاف من وراء سلوكيات    
   »   ينة،تتظاهر بالباءة، أو احلياد،أو املو وعية يف تطبيق ما خي ول هلا من صالحيات ذلك ما يشخصه السارد بقوله:مع
ولكن يوسف مل جيد أمسه حّت يف قائمة املرشحني لالمتحان املهّن بسبب سوابقه العدلية،وملا احتا قال له املوظف  ...

 وهو ميتص سيجارة "مالبورو"بعجرفة:
 حمكوم عليك بعقوبة شهرين حبسا نافذا . أنت -

 ألقى عليه نظرة حادة مث قال له مبقت:
 وأنت األن حتكم علي بالبطالة األبدية، أوقــل بالسجن املؤبد. - 

 وصاح املوظف بضيق:
 1 « أنا جمرد منفذ للقانون - 

أمسه  ري يف املؤسسات الرمسية/مل جيدويتضح من نظرة العني املوجهة حبدة حنو املوظف ما يتشخص به الفساد املستش    
حّت...،ويف هذه اجلملة تأكيد على ما يرسم وينفذ من قوانني على مقاس/أنا جمرد منفذ للقانون حيث "أنا"دالة على 

 فردية افي خلفها تفقيها قانونيا يرام تطبيقه يصري فيه االحتجاج االجتماعي هتمة لتبير اإلقصاء واالستالب ، 
ري أنت يف"حمكوم عليك"ال خياطب يف"يوسف"الذات إطا خياطب فيها ما سيدره هذا التبير القانوين من إن الضم    

                                                         ريع، أما "يوسف"بعينيه احلادتني يف:"أنت اآلن حتكم علي......"، هو حكم إقصائي يلغي ذاته،وجوده ، إنسانيته.                       
 النظرة الخاطفة /بين الزيف والترويج الكاذب:  -

تستمد النظرة الـخاطفة بدالالهتا الكشف عما يؤر "يوسف"من إفزاعات احلا ر وت صدع بأوزار اهلم الثقيل الذي      
املة مائدة الطعام،ألقى عليها ...دخلت عليه والدته ح»  أدركه بالعني ومحلته رغبته يف مواجهته وعدم االوراط يف مزالقه:

 نظرة خاطفة وقال هلا بلهجة جافة:أمازالت خروفة مصرة على الزواج بذالك القاتل؟                          
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 و عت ميينة أمامه املائدة اخلشبية وصاحت فيه بصوت غا ب:
 ما دخلك أنت يف أمرها ؟إفا حرة.قال هلا يوسف بعناد: -
 .  قذر، وقد جتاوزت سنه اخلمسنيجياليل العيار رجل -
 وصاحت أمه بقلق : –
 1 « أعلم ...وهي أيضا تعرف ذلك-

تدل العبارة السردية "ألقى نظرة خاطفة"على أن ما خيطف بصر"يوسف"ليس متعلقا مبا يـملء به بطنه    و ال هو      
أمازالت خروفة مصرة على الزواج بذلك منشغل مبا هو حممول على املائدة اخلشبية،إطا هو بصر مشدود هبموم أخرى "

القاتل؟ سؤال/ تساؤل مفصلي،مفخخ بأزمات وطن مازال منخدعا،أو متعاميا عما يروج ويسو  من مفهومات "ما 
دخلك أنت يف أمرها؟/إفا حرة"،أي متحررة بتلك الشعارات الباقة ا رفة عن مدلوالهتا افي قذارهتا و خامة عفنها 

 حلراك الدميقراطي.،تبتغي أسر مسار ا
 :                                                                                        النظرة الفاحصة/بين الحضور والغياب-

يف سيا  الواقع السوسيو ثقايف ـــ االجتماعي وما يلتف حوهلما من  بابية وتعتيم تتحرك عني"يوسف"حنو      
...مث قام ودار يف الغرفة الضيقة فوجد »  ا و عها و و عها داخل دائرية خطابات بصرية  ادعة:"خروفة"يتفحص هب

خروفة منهمكة يف تصفح جملة مصورة وقف أمامها)....(،وألقى عليها يوسف نظرة فاحصة ومل ينبس،هز هلا كتفيه وعاد 
 ( .2) « إىل الغرفة)...(،شعر بأنه سريتكب محاقة إذا مل يسيطر على أعصابه

ما يستوقفنا يف هذا املقطع ما يدلل عليه امللفوظ/نظرة فاحصة من انفتاح عني"يوسف"على واقع ما تشاهد،أو تقرأ      
عني "خروفة"يف تلك الصور من مقاربات خيتلط فيها ما هو حقيقة وماهو خيال،وما هو واقع  وما هو أحالم بداخل 

"خروفة"عن إدراك ما يرتبص هبا من أوهام بصرية تضللها، وقد جترها إىل السري  تلك الكليات الباقة اليت ت غيب فيها عني
يف مفاسد واقع مادي يروم إمتطائها،يف حني حتضر عني "يوسف"اليت وعت احلقيقة اليت يقع تستريها فيما وراء تلك 

 لصمت:"مل ينبس/هز هلا كتفيه"                                                        لكنه ال ميتلك وسائل مواجهتها إال بالرفض املسكون با ، الصور جاذبية وإغراء و ادعة
لقد كشفت نظرات العني الفاحصة حبركتيها األفقية والعمودية حدية واقع ي ظهر خالف ما ي ضمر من حيث بدأت    

ا لتفاوت مستويات نظرات العني حادة كانت،أو إرهاصات مساراته امللتوية ترتسم يف  عينيه خبطوطها وألوافا املتباينة تبع
 خاطفة ،أو متفحصة. 

 
 
 
 

                                                           
 .42الرواية ،ص- 1
 .44،45املصدر نفسه،ص،ص،-2



133  

 :                                                                              اليـــــــد/إدارة الصراع،التدمير من الداخل -1-2-2
عند "يوسف"انتدبت هلذا الغر ،غري أن مدلوالهتا إن اليد بقوة ما  لكه من ملس وحتسس ملوا ع الوجع،فإفا كذلك    

ومسح العر  املتصبب من جبينه مث »  تبقى مرتبطة بتمثالت الواقع الذي يتعاطه "يوسف"ويتفاعل معه بطريقة  صوصة:
ه راح يفكر يف مصريه،مل جيد اجلرأة للتعبري عن  عفه،فال أحد من أفراد عائلته كان مستعدا لالستماع إىل مهومه ،أبو 

                                                                                                                                    1 « املتقاعد الذي اشتعل رأسه شيبا،غر  يف عامله اخلاص وصار يتهرب من كل الناس
واقع عنيف سيستدرجها للمواجهة يف ظل ما يعرتيها من قصور من  حني تتحسس اليد تعر  اجلبني فإفا تعلن حرارة    

جهة، ومن جهة أخرى استمرار غياب اليد/ األيادي األخرى املشلولة،املشتة ،التائهة يف عوامل أخرى "ال أحد من أفراد 
 ـــــه عائلته كان..."،إنه قدر اليد /اجلبهة االجتماعية اليت أفكها العنف السابق بآالمه وجـــراحـــ

ب يف حا رها على حتمل تبعات ذلك كله ،بل جترجر إىل مواجهة عنف من نوع آخر ، تتوسل بالدميقراطية احلديثة  و جت 
وطنية بعد النشأة لبعث تواجده من جـــديد بعد إن صـــادرته الثورة التحــريـــرية ومـــــشاريع بنـــاء الــــدولة اإلشرتاكـــية ـــــــ ال

                             ل ،يقول السارد:                                                                                                             االستقال
                    رب يوسف جبينه بيمناه وقال :                                                                       »  
إنه رجل خبيث وكل املدينة تعرفه)....(،مث إنه رجل مرتشي ومكروه، وال يشرف عائلتنا أن تصاهر شخصا -

مثله،سيستغل الرجل خروفة يف أعماله القذرة لقد اشرتى ترشحه على رأس قائمة حزب غري معروفة،و هو يسعى للفوز 
 ينة يف مكافا وقالت بسخرية:                          بـمنصب نائب مهما كان الثمن)....(وحتركت مي

 ـــ مّت أصبحت مهتما بالسياسة واالنتخابات؟مث أردفت قائلة حبزم:                                                          
                                                       (                          2) « ـــ جياللـــــي شخص ذكي فكيف ترفض رجال طموحا مثله؟

فوراء  رب اجلبني باليد اليمىن بدل اليسرى دالالت ما يضمره الواقع السياسي العنيف من احتدام وتطاحن حول     
طـــن مـــأزوم السلطة،وبداللة الضرب ت سري هذه اليد إىل يد مرتدة على "يوسف" وقاصرة على االمتداد إلــى اخلارج يف و 

مازال تـائهــا يف حراك بريق الشـــعارات وسيظل كذلك مادامت حركية الزمن م غيبة بــــــــــــ/مّت ؟، ملغمة حبيثيات كيف؟ 
 حيث كيف هو الوهم املسيطر الذي حيجب احلقيقة يف/قال وما بعدها . 

ع فضال عن حتريك سكونه القاتل فتتحرك مرة أخرى إننا أمام يد ش لت حركتها عن إجالء حجب ما ي غلق هذا الواق     
يف حماولة أخرى لصد ما عجزت عن مواجهته سابقا مبا يتلظى بداخل "يوسف" من عنف يتشربه ويتناوله وحتمله يده 

                هكذا يقول السارد:                                                                                             
....وامتص يوسف السيجارة بقوة وقلبه يتمز  على مصائر عائلته مث فض حانقا على نفسه املتخاذلة )...(،مث أدخل » 

ميناه يف جيب سرتته وأخرج منها حبة من األقراص املهلوسة فابتلعها بسرعة،)...(. مث خرج من البيت قاصدا شركة 
ب سرتته وغرزه يف كتف احلارس الذي حاول أن حيتضن الشاب اهلائا )...( وواصل البحرية)...(،وأخرج اخلنجر من جي
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سريه حنو مكتب جياللـــــي  العيار،وقبل أن يصل إليه رأى صاحب الشركة و هو يفر بسيارته اليت انطلق هبا حنو وسط 
شعر مبرارة الفشل ،مل يتمكن  املدينة).....(واحنىن يوسف على نفسه مث غرس اخلنجر يف تراب ساحة الشركة )...(لقد

                                                               1 « من قتل جياليل العيار
قن         تنهض امللفوظات السردية يف هذا املقطع لكشف ما ميتزج بداخل "يوسف"من ألوان لعنف تتلقاه احلواس،وحي 

ا فتتحول إىل يد/كتلة من عنف أعمى مرتد يفلح يف تدمريها من الداخل على به مركز حتريكها،حتتويه ويتفعل بداخله
احتواء الصراع ووفق املظاهر العنيفة فيه من دون أن يعّن بالضرورة »  اعتبار أن إدارة الصراع يف مفهومه التقليدي يعّن:

                (                                                                  2) « حله
      الـــــمشي/مسار العنف،والعنف المضاد:                                                                                          -1-2-3
والمسته تأذ خطوات املشي يف "يوسف"كرد فعل جرااء ما تسلل إىل األنا من الشعور بإهانات الواقع الذي رآه بعينيه    

من السلم االجتماعي،يقول حواسه األخرى فتأذ تأثرياهتا متدفقة كالسيل اجلارف تستحث فيه االنتقام لذاته املقصاة 
غلت الدماء يف عروقه،فض،دفع مثن قهوته،التقط حقيبته وخرج من املقهى،سيخنق سارة املراجي)...(سار  » السارد:

يوسف عند منحدر الربوة وألقى نظرة على الفيال املنتصبة يف مشو  باجلهة  خبطى سريعة و هو حيتضن حقيبته)...(،توقف
 الغربية من احلي مث قال يف نفسه:                                  

 .  ال بد من تو يح بعض األمور الغامضة يف ذهّن- 
 إىل يوم آخر و عاد قاصدا وسط املدينةوتراجع عن السري يف النها املؤدي إىل حي )البستان(مؤجال معاقبة سارة املراجي 

» (3                                                                                                           ) 
ا ال شك أن تراتبية األفعال السردية املتضمنة يف بداية هذا املقطع أتت متالحقة متسارعة بدون روابط لفظية جيء هب   

للتدليل على حا ر يستعجل خطوات"يوسف"،جيره إىل عنف يضاهي يف عجالته وقوته سرعة ما ي ضخ يف عروقه من 
دماء ساخنة،وما حيتضنه يف حقيبته من ما  ساكن،ثنائية تتسارع هبا خطواته من جهة وتتمطط من جهة أخرى مسافة 

تـخلل املشيتني من توقف /منحدر الربوة ،حيث يكاد  مابني املقهى/نقطة االنطال ،وحي البساتني /نقطة الوصول،وما
ينزلق "يوسف"إىل حافة عنف هو أقوى وأعّت ،يستفزه بانتصابه ومشوخه/ الفيال وحير ه على مواجهته ،غري أنه ال جيد إال 

عض جسدا   عيفا منهكا وعقال مغيبا  فيجب على الرتاجع حمم ال هبموم تعسر عليه فك غمو ها/ال بد من تو يح ب
 األمور الغامضة يف ذهّن.                                                                          

إنه تراجع مبدلوالت التشكيك يف جدوى ما  آفل يــزج"يوسف"إىل جدال عنيف مع ذاته، مع موروثه التارخيي      
دخل »   الصوت املتفاوتة بني غضب واستهزاء وتعجب:واالجتماعي يرصده السارد يف خطوات املشي العنيفة ونبات 

"يوسف ولد الفخار"البيت وتوجه إىل "غرفة األوالد "فدفع باهبا اخلش" بعنف،و هو يسب احلظ الذي رماه يف بيت 
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غريب مل  يعد صاحبه مهتما بشؤونه اليومية ).....(،ألول مرة بعد مدة طويلة يرغب يوسف يف احلديث مع والده يف 
                                                            خروفة ،سيطلب منه أن يقف يف وجه زواجها من جياليل العيار   و أجابته أمه ببود:                                                 أمر 
                                                              لقد سافر إىل منطقة جبل األخيار)...(،وصاح يوسف بغضب                    -
       لو يبعث "يوسف" الكبري" ملا أهتم بسريته حنن يف زمن أخر.                                                                       -
                                                                                                                        وو ع رأسه بني يديه املرتعدتني وأ اف باستهزاء :               

 أهذا وقت البحث عن تاريخ رجل جمهول ؟فما اجلدوى من معرفة حياة جدنا يوسف الكبري وما جرى له؟                
                                                                                                وقالت له والدته حبياد:         

 ال تنس أن والدك مساك باسم اجلد الكبري الذي كان مفخرة الدوار ).....(.                                                   -
                                                                                 وقال هلا يوسف بتعجب :                  

 .                                    1 « لقد جن الرجل،أخشى أن ميوت هناك حبثا عن األوهام ،حنن يف عامل جديد-
عي بالضمري ذاته،و كأن "حنن"هو التاريخ وحبموالت "حنن يف زمن آخر"،"حنن يف عامل جديد"ي صادر املوروث اجلم     

الذي ينبغي أن يكتب وحيفظ ويصان ويورث  وما سواه من تاريخ قدمي ميحى ويطوى يف ذاكرة النسيان.تلك هي  
خطوات مشي "يوسف "ونباته الصوتية املشتتة بني زمنيني وعاملني،داخل ي صادره ويدفعه دفعا ملزيد من العنف، وآخر 

 وه إىل االوراط يف حضارته وثقافته.                                                    جيذبه بقوة ويدع
إنه "يوسف"مسار التشظي االجتماعي العنيف حبيثيات ما عبت عنه حواسه و مشياته وأصواته من القات لواقع     

 وعي إجتماعي .اجتماعي جديد مبعامل املصادرة،الغربة،العنف،والعنف املضاد يف ظل غياب 
                   لخــــــــضر ولـــــــــد الفـــــــــخار:                                                                                    -1-3
هو"خلضر"بن"سي العيد"،وجده"سي املهدي"،أما جده األكب فهو "يوسف الكبري"وقد تزوج أبوه "سي     
 (2عيد"مرارا ،ومل ينجب إال من زوجته "خروفة القرنية"اليت خلفت منه أربعة أوالد هم )حيي،بن عودة،عبد اهلل ()ال

الذي درس يف املتوسطة التقنية وارج منها بشهادة تقّن يف امليكانيكا،اشتغل يف شركة حتميص القهوة،مث التحق  »وخلضر 
سبعينيات على مساحة )البحرية( اليت كانت موجودة باجلهة الغربية من مبؤسسة املكيفات اهلوائية منذ تأسيسها يف ال

                                                                                                          2 « املدينة،وقد ظل يشتغل هبا حّت أصبح رئيس مصلحة الصيانة وبعد ذلك أجب على التقاعد املسبق
يتضح من هذا التقدمي السردي أننا أمام معامل مقاربتني  تلفتني بدالالت متباينة تتقابل لرسم منحى    

مسار"خلضر"،مسار بقي متواصال إىل يوم إجباره على التقاعد  املسبق، و مسار ما بعد التقاعد، اا يعّن أن استجالء 
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ئية يقتضي تقصي أبعادها وصورها اشسمة لدوره املساري مالمح وصفات شخصية "خلضر"واستقراء دالالهتا السيميا
الفاعل يف حيثيات العملية السردية انطالقا من أن شخصية "خلضر" تـ مثل قطبا طالئعيا  يف البناء االسرتاتيجي العام 

ملوجهة  له ،والرامسة  من بؤرة التسمية املركزية للرواية ،و هو ما ترتمجه مجلة العناصر العالماتية املهيكلة هلذا الدور ا
         ملؤشراته ومفارقاته.                                                                                                          

                                                                              الــــــيد ،اللـــسان/تداعيـــات عنفوان مــــدارات الـــعزلة: -1-3-1
 ثل اليد ببصماهتا العنيفة  القوة الضاربة املواجهة لتخارج مساري "خلضر" وانشطارمها بداية من  العزلة يف بيته يقول   

ن جاره ...وجد نفسه يف خصام دائم مع أفراد أسرته ،وكاد يضرب ابنه يوسف الذي حاول االعتداء على اب»   السارد:
(، فاليد على هذا النسق 2) « "أمحد اخلياط"كما صفع ابنه موسى بعدما فتشت  الشرطة البيت حبثا عن البضائع املهربة

حتمل خطاب الذات املنشطرة يف مواجهة عنف الداخل،تتقارب يف مالحمها مع يد االبن/يوسف املواجه حلاالت 
                                                                       بن الغريب/موسى.إقصائه،وهي اليد نفسها اليت تتباعد مع مالمح اال

وهي احد مظاهر العنف املادي الذي  وجد"خلضر"نفسه مدفوعا إليه ،حيث تراكم الضغوط الراهنة باكراهاهتا     
 ئر مواجهة مثالب الواقع              وإمالءاهتا  األمر الذي يدفعه إىل التخلي واالنسحاب تدرجييا من دائرة/دوا

االنعزال يشمل الذات املزدرأة  املهزوزة،وقد مورس عليها أعنف فعل »   املتأزم بعد هذا االصطدام العنيف حيث:       
                                    (                                               3)  « اكن، إنه اإلمهال واإلقصاء وحتسسيها بالدونية و الالجدوى

ويعب اللسان بدالالت ما يتلفظه"خلضر"عن عنف من نوع آخر مع أطراف أخرى على غرار أطراف اليد،وهو عنف    
...وهدد زوجته ميينة مبغادرة البيت إن هي طالبته بدفع فواتري املاء »  أشد  يتصعد من فوران فراغات العزلة:

ت له مشاكل أخرى مع ابنه احلبيب الذي ظل يصر على املتاجرة باهلواتف ا مولة بالرغم من عمله  واهلاتف)....(و حدث
 ( .                                                                                       4) « كعون أمن مبؤسسة النقل البي

سه االقتصادي وتشبثه القيمي يف جعجعة طاحونة التحوالت اجلديدة اليت إفا رداات فعله إزاء عزلته االجتماعية،إفال   
وملا الم ابنه  »    و ع "خلضر"يف حلقة فراغ صادمة لذاته وملن حوله ،ت عيد إنتاج حدث اإلبعاد واملصادرة من جديد:

       يوسف على كسله ونومه إىل غاية منتصف النهار ،قال له يوسف حبدة:                     
 كنت مسؤوال عن مصلحة الصيانة ومل هتتم بتشغيلي يف مؤسستكم ،مل نستفد منك بشيء تركتنا الضياع .                    - 

                                    1  « ومل يرد عليه والده،بل خرج من البيت الذي مل يعد إليه إالبعد أسبوع قضاه يف منطقة جبل األخيار
طرة بالو ع املتفاقم واملتصاعد بني ول    عل من املهيمنات امللفوظية يف املقطع السردي تلك الوحدات اليت تتالت   

"خلضر"وولده "يوسف"متجسدا  يف النفي املتواتر وما حيمله من عالمات كاشفة يف نظام تبايّن تصفه كل من مل 
ع اهلـــوة بني الطرفني فكرا وتصورا واعتقادا  وهو ما يضعنا أمام "يوسف"ومل "خلضر" اليت ترتدد يف موا ع شّت اا يبز اتسا 
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حوارية بني األنا املنقسم على نفسه والداخل ا لي وكل منهما يف فلك يدور"مل تتهم بتشغيلي""مل نستفد منك 
       بشيء""تركتنا للضياع" "مل يرد عليه والده".                                                   

/"خلضر"تتشكل بداية معامل مسار آخر جديد يتأسس على املختلف باعتباره بؤرة التوتر،ونقطة « مل» ومبرجعيات     
التوها احلركي العنيف اا يفر  عليه بني احلني واآلخر إجياد وسائط للتأقلم والتعاي  مع مستجدات التحوالت 

ما قبل التقاعد املسبق أن مالبسات الواقع اجلديد عصية على  الضاغطة إجتماعيا .لقد تيقن "خلضر"وحبكم جتربة
املواجهة،وأن العنف ال يولد إال عنفا  مضادا  ـــ و رمبا ــــ جتلت له رؤية املشهد العنيف على أفا توريط مضاعف ا واستدراج 

   جمهول غري حمدود العواقب ينبغي تالفيه،وعدم االوراط يف مساراته املـــــــهزوزة   
ولعل هذا ما يفصح عن فضاعة الشر  التارخيي الفاصل بني زمنيني،والذي مل جيد معه "خلضر"إال التخلي يف كل مرة     

 عن موقعه يف الشبكة العالئقية السردية،فما إن يسحب من فوهة إال و أنـجر ألخرى.
ركة العائلة الفخارية،وبني هذين فهو بني حا ر مسكون بالفو ى واال طراب،وما  مثقل باإلرث التارخيي حيث ت  

دا  متفردا  مبالمح وصفات خاصة الزمنيني املتعاكسني محولة واجتاها تتجلى شخصية "خلضر"و هي تتقمص مسارا  جدي
 بتمثالت ما يتكشف من ألوان لباسه،نظرات عينيه،مدار حركاته وحتركاته نبات صوته.                      و 
               ـــــــــــــاس / مــــالمح الـــــعودة إلــ  الــــتراث:                                                                    اللبـــــــــــ -1-3-2
ميثل اللباس يف "خلضر"عالمة فارقة يف مسار ما بعد تقاعده وعزلته، يتلون بألوان ما سريتديه ويصري الزمة لصيقة    

لقد الى والدها عن ارتداء بدالته األنيقة،وربطات العنق احلريرية،وعو ها »   ما يه القريب وحا ره:فاصلة بني
بالسراويل العربية وخاصة الشرقي والعباءات الفضفا ة البيضاء ،والعمامة الصفراء،أو "الكمبوش األبيض"كما استعان 

 (                                                                                                                 2.) « بسنة واحدة فقط على املشي خبيزرانة أهدها إليه والده "سي العيد"قبل وفاته
فامللفوظان :"الى،عوا "يعكسان حتول مسار "خلضر"من وإىل،بني ألوان اللباس من قدمي وجديد،لباس جديد ــ قدمي     

له حضوره القوي يف رحاب الرتاث فـــــــــــ"خلضر"بعد ما كان يرتدي األنيق من البدالت واحلريري من يستعيد من خال
ربطات العنق صارت السراويل العربية الشرقية والعباءات البيضاء الفضفا ة والعمامة الصفراء وخيزرانة هي ملمحه 

                                        املرفولوجي اجلديد،أو هكذا تكاد أن تكون .                 
تلك هي مقاربات "مل"/اجلديد بألوان ما ميتزج بيا ه وصفرته يف لباس "خلضر"احلد األول من املعدلـة،ومبا يستعني به    

على املشي /اخليزرانة احلد الثانـــي من املعادلــة وما بينهما هو"خلضر"الغريب املمز  بني زمن مضى يأمل 
اعه،وحا ر اتد وعنيف ال يستطيع مواجهة ارتدادات عنفه،وكأطا مسار "خلضر"اجلديد قائم على مرجعية تعويض اسرتج

رموز ما  اشرتاكي آفل يف ظل هيمنة التيارات التحررية الليبالية وسيطرة القطب الواحد برمز أخرى يتخلق منها حا ره 
ميلء هبا فراغات الداخل املتصدع من جهة،ويعيد بعث االنتماء على اجلديد  املناهض حلا ر البطالة،العزلة،العنف.....،

                                                                                                                                                مرجعيات موروث تارخيي أوصدت أبوابه من جهة أخرى يف حماولة ملقاربة املسافة املتباعدة زمنيا  حا را  وما يا .                     
 ..كان                  »  وهي ثنائية سرتسم معامل انطال  مسار"خلضر"اجلديد،و هو يدخل عامل التصوف يف أمسى جتلياته:  
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مجعة يقصد الزوية لينصت إىل مواعظ خلضر جيد سعادة ال ميكن وصفها و هو يستمع إىل مدائح املوريدين وكان كل 
الشيخ املنور مث يأخذ مكانه يف ركن الزاوية فيخرج سبحته البنية من جيب عباءته ،ويرتك روحه تسبح يف ملكوت السماء 

 1.« ،متخلصا من كل خواطره ا مومة ومهومه املرهقة، ياهلا من حلظات ال يعرفها إال من قاده اهلل إىل الزواية اخلضراء
 العـــــــــــين /مفـــارقات أيـــديــولــــوجية الراهن: -3ــــ1-3
ال خيلو مشهد"خلضر"العالماذ كغريه من األطراف الفاعلة من الرؤية بالعني حيث تتنوع نظراته لرتسم بعض عوامل     

 عامل،احلواس. احلا ر،ترقب حركة اآلخر:إفا رؤية الذات العارفة اخلبرية،حيث العني بنظرهتا تغدو جزءا من
اجته حنو جسر السكة »  عني ب رجمت لتعمل وفق حتوالت احلا ر املزدحم بشّت الصور الغربية التـــي مل يـــألف رؤيتها :    

احلديدية صعده هبدوء وملا وقف على قضبان السكة احلديدية ألقى نظرة على احلي الذي تقل فيه احلركة ليال ويلجأ جل 
ينة اوفا ا منذ بداية شهر ائية بالرغم من احلرارة التـــي مل تعرف فيها املدـــوات الفضـــدة القنـــاهـــملش وهتمــالناس إلــى بي

 (                                                                                       2) « فباي
ضر"ينظر من حيث حتجب الرؤية على غريه،بل عندما يغفل غريه عن هي النظرة املتعالية اليت تتم من فو  فـــــ:"خل    

مشاهدة احلقيقة يف غمرة سطوة البصريات املغرية مبادياهتا الزائفة اا يدفع العني إىل استخبار مشاهد ولت يف زمن كان 
 يف زيها اآلين: فيه"خلضر"حيظى بكل رعاية واهتمام ،ويف حلظة من الرؤية املرتعشة تقع عينه على هبرجة املدينة

وملا وصل خلضر إىل اجلهة اجلنوبية الشرقية ،تألألت أمام عينيه أ واء شركة )البحرية(.تذكر اليوم الذي حدثهم فيه »  
اثل الوزارة عن املؤسسة اليت ستصدر إنتاجها لالحتاد السوفياذ وأملانيا الدميقراطية ويوغسالفيا ...تلك املؤسسة اليت بنيت 

اليت كانت تغطيها حبرية صغرية ، وأشجار البتقال والزيتون واملشم  ومل تدم سعادة العمال هبذا اخلب إذ على املساحة 
اقبل عهد التعددية واالنفتاح،وما رافقه من إصالحات اقتصادية قضت على املؤسسة اليت كانت "مفخرة االقتصاد 

    .                     2« الوطّن"كما كان يردد اثل الوزارة
وهنا تكشف عني "خلضر"ما استجد من تبدالت طالت املدينة/ الشركة حيث األ واء الكاشفة اليت تفضح حيثيات    

واقع اقتصادي جديد بدأت جتلياته تفر  حضورها يف  كل مكان على حساب مصادرة علنية لكل ما كان حمل فخر 
                                                                   واعتزاز،ذلك ما يقوله السارد :                           

                                                           
 .46الرواية،ص - 1
 .27املصدر نفسه،ص-2
 .31،32الرواية ،ص ص،- 2
 .32املصدر نفسه ،ص-2
اجلزائر العدد ينظر بن ناجي حممد خلضر،االغرتاب....الشاعر....واملدينة،جملة احلكمة للدراسات االدبية ،مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع األبيار -3
 .176،177،صص2013،السداسي األول 17
  .33الرواية ،ص، -4
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...وقد اشرتى جياليل العيار بناية املؤسسة اليت أطلق عليها اسم )شركة البحرية( وحوهلا يف التسعينيات إىل سو  »     
ان تـخيلها كالنجوم الكبرية اليت تزين لبيع املواد املستوردة)....(،وتوقف خلضر ليتفرج على أ واء املدينة املتنوعة األلو 

السماء الداكنة ،شعر حبب فيا  للمدينة الصابرة اليت ر ع لبنها ، كان حيبها كما كان يشفق عليها من األشخاص 
 (                                          2) « الذين يطمحون يف السيطرة  على خرياهتا

"خلضر"بأ وائها املتنوعة األلوان هي هذا اشتمع اجلزائري املعاصر بتياراته وأطيافه املتعددة فاملدينة كما  ترتاءى لــــــ    
،كما هي شاهد على فزعه من حالة / حاالت التمدن الزائف املتسرت خلف تلك األ واء الباقة ميارس االغتصاب ،فهي 

لتناقض،وتتسع فيه ثغرات اخلراب،تؤطره هذه املدينة هبالة املدينة عامل يكتنفه ا»  هبذا املعىن كما يقول د/عبد الر ا علي :
من القوانني واألنظمة اليت حتد من حرية اإلنسان وتكبل توقه إىل معانقة  طبيعته السمحة اليت تنشد البساطة 
د واالطمئنان،فراحت العالقات تتدهور،وأصبح كل شيء يقاس مبعيار مادي وأ حى اإلنسان متغربا يف واقعه إذ مل تع

العالقات اليت كانت تفيض بالوجدان محيمة دائمةإطا إحتواها التناقض و التذبذب وأمسى القلق جوهر األشياء يف عامل 
 (. 3) « متضاد يشكو األر  والتبم

وأمام ما رأى "خلضر"و ثلته حواسه األخرى يكون قد خب و عن قرب حقيقة املقاربات األيديولوجية احلا رة واملا ية    
ارقاهتا،وترسخ وعيه مبا ينبغي القيام به لتجاوز معضالت ما نتا عن هذه األيديولوجيات املستوردة الغربية ـــ الغريبة ومف

 (                4) « وواصل سريه هبدوء عائدا إلـــى بيته .»  .. فيعود متوجــــــها إلــــــــــى قبلة بيته:
ملقة بنظرة الصويف املتأمل املتبصر يف عامل املثل حيث ترقب عينه الكون يف أمسى ويف بيته العتيق ترتد عني "خلضر"حم    

معامله اتساعا وحركة وسكونا،يف مناجاة وتبتل وخشوع طلبا للسكينة واهلدوء يف عامل مادي يعا بالصخب والعنف 
الوة سورة القارعة )بـــــــــسم هلل الــــــرمحان ...."استغفر اهلل"ونظر إىل النجوم اليت كانت تزين السماء ، وبدأ ت»  والالاستقرار:

                             .1« الــــــرحيم إذا وقعت الـــــواقعة ،لــــــيس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة ، إذا رجت األر  رجا
                                                                                                 
ويستشف من نظرات "خلضر"املركزة يف اجتاه العامل العلوي يقينه بأن ما تأسس عليه العامل التحيت من مدنية تدعي    

اخلالفة بذرائع احلداثة ، العوملة إطا هي مدنية طائشة وشقية ، مهزوزة وآيلة إلــــى السقوط والزوال و مل تنتا إال العبث 
من احنراف مادي متوح  فغدت مدنية  جسد بال روح. وهي رؤية كونية مشدودة إلــــى العامل العلوي بفعل ما حا  هبا 

ينفذ ببصره ذلك أن املعىن الذي يراه يف األشياء إطا يرتبط دائما بالرؤية اليت تنبع من فلسفته اخلاصة للحياة،من دخله 
 . ( 2أوال وقبل كل شيء)

                                                      
                                                           

 .65الرواية،ص- 1
 .59،ص1992ينظر أمني العيوطي،دراسات يف الرواية اإلجنليزية ،مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب، -2
 .26الرواية ،ص -3
 .65،66،91،107املصدر نفسه ،الصفحات،-4
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 نــــــبرات الـــــصوت/خـــطـاب مقاومة تحديات الراهـــن الحـــداثـــــي.  -4-3ـــــ1
إن وحدت اللسان عند"خلضر" غالبا ما يصاحبها وقع صوذ يتلون بلون املعجم الصوذ ونباته شدة ولينا  "جهرا       

حت هذه النبات وتكشفت أبعادها مرافقة لصور املا ي واحلا ر من واقع" وصمتا،صراحة وتلميحا،و ــــ رمبا ــــ اتض
 خلضر" املتصدع ،فهو مع كل ما يرتبط باملا ي قدميا وحا را  يهمس بصوت خافت،معزول     

..مث أخرج من جيب عباءته"الفوقية" سبحته"البكورية" البنية وراح   يسبح  »  حمرت  كأطا يصعد من مهوم فراغ قاتل: 
بصوت هامس،وملا حان وقت الصالة قام الشيخ عبد الناصر ليؤم احلا رين يف املسجد،أخفى خلضر السبحة يف جيب 

 (.      3) « العباءة وفض هبدوء مث التحق بالصف األخري من املصلني
ه ال تقلقي علي)...(،ومط شفتي»  ويستمر واقع اهلمس ليظهر يف مواقع عدة من املنت السردي من مثل:   

 « هامسا:الزواج حظ)...(، يقرأ بصوت هامس سرية سيدي أمحد بن عودة )....(، وراح يذكر  اهلل بصوت هامس
(4.) 

وهي هذه املواقع اهلمسية اخلافتة اهلادئة وما شاهبها تتجلى شخصية "خلضر"الورعة الصافية،الصامدة احلافظة لألمانة     
نبة الصفاء الروحي الثابت يف غمرة زيغ وتيهان الواقع احلداثي املنقاد حّت وهي يف أحلك الظروف وأشدها قساوة،إفا 

 حنو املادية املقيتة .         
لكن نبة "خلضر"بني احلني واآلخر يف سيا  التسارع التحويل يزيغ عنه مهسه، فتسمع له أصوات مسموعة تستنكر     

بت التارخيية من جهة والوفاء لرموز اجلهاد الوطّن املثايل من جهة احلال اجلديد، ويف ذلك إطا يرسخ ثقافة االلتزام بالثوا
كان زواجهما يف بداية السبعينيات من القرن املا ي :يف عهد الرئيس بومدين الذي مازال »  أخرى حيث يقول السارد:

ــــ كما نسمع لصوته    1 « والدها يذكره حبب كبري ويقول عنه بفخر "كان أبا للفقراء..وملا تويف الزعيم أصبحنا يتامى
 وتنهد خلضر قائال بصوت مسموع:»   دوي جتارب ااجله وتقرع مسعه:

 (                                                                                   2) « د دون أن أستفيد من كل جتاربـــهـــ مات الوال  
جته مؤكدا  عافيته وصحة مساره يف وقت سيطرت فيه غوغاء املدينة اليت سدلت ويعود صوته املسموع وقد علق مع زو     

                                                                          أستارها عنه وعن أمثاله ان كانوا أصحاب أفكار ورؤى تبنت خيارات معينة كمشروع بناء حيث صاح فيها بلوم :                          
 (.          3) « لست مهموما كما تتومهني ،أنا ر ي حبياذ »    

                                                           
 .17الرواية،ص،- 1
 .31املصدر نفسه،ص، -2
 .94املصدر نفسه،ص،-3
 .27،33املصدر نفسه،ص ص،-4
 . 46،48،49املصدر نفسه،الصفحات -5
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هكذا يكون "خلضر"بنباته املكيفة مهسا  وجهرا  قد حدد ما ينبغي أن يكون عليه مساره اجلديد ملقاومة تيارات الريح   
كاس ملسار هذه املقاومة السلمية ،وتأذ بديال الشرقية فتأذ خطوات مشياته اهلادئة ،املطمئنة الواثقة،ا سوبة بدقة كانع

 عن مشيات  بقية أفراد عائلته املتسارعة،القلقة،املنحدرة حنو األسفل .                
 المــــــشي / فـــــضاء حركــــــة المقاومة السلمية الهــــادئـــــــة.      -5-3ــــــ1
يف حركته وحراكه م شكلة بذلك بعدا  اسرتاتيجيا هاما يف العملية  تتكامل عناصر شخصية "خلضر"مبا سيتمظهر    

السردية ،فزيادة على ما ذكر آنفا تظهر عالمات احلركة  من حيز إىل آخر ، و من ذلك ما جتسده ملفوظات احلركة يف  
مث و ع  .....ومشي بني قضبان السكة احلديدية خبطى هادئة ).....(،  والتفت خلضر خلفه» كذا مو ع ومنها 

ه مبسافة هامة....)......(،و واصل سريه هبدوء عائدا إىل ـــد عنــــذي ابتعــــي الـــاصدا احلــــع قــــه ورجــــت إبطــــزرانة حتـــاخلي
                                 . ( 4) « بيته
والت ،وهو النمط الذي هيمن  على إفا مقاطع ترسم مسار اهلدوء بعد أن إذ هلمت خطوب مسار/مسارات التح   

 مساره احلركي بشكل عام جمسدا  بعدا  إيديولوجيا حمفوفا بكثري من احليطة جتاه ما يتعاطه من جرعات الواقع املر اخلانق :
كانت شوارع املدينة فارغة من كل املارة ومن يغامر يف اخلروج من البيوت بعد أداء صالة اجلمعة ؟...،مل يهتم"خلضر » 
د الفخار"باحلرارة اجلهنمية.مسك باخليزرانة األنيقة بعدما ارتدى عباءته"الفوقية" البيضاء، أحكم على رأسه العمامة ول

الصفراء اليت اشرتاها من حمل"رمضان القبائل"،وقصد مقر الزاوية اخلضراء).....( وواصل سريه هبدوء تام وهو ميسح العر  
كان مقر الزاوية بعيدا عن حي البتقال ولكن اشتياقه إىل رؤية الشيخ املنور مبنديله الرمادي من على جبينه ورقبته،

واملريدين وهم يف جالبيبهم الناصعة البيا  يتلون آيات القران الكرمي و يرددون األوراد واملدائح النبوية كان يعطيه قوة 
 ومحاسا على زيارة الزاوية اخلضراء كل 

                     (                   5) « يوم مجعة
وال ريب أن ما تفضي به ملفوظات األلوان يف املقطع السردي اآلنف الذكر من مفارقات إيديولوجية هي كشف آخر     

ملنظور مقاومة ""خلضر"للراهن احلداثي الرمادي امللتهب حرارة ،املتقاطر مسوما / ميسح العر  مبنديله الرمادي مبا يكتسيه 
لة على ذلك احلا ر املتعر  مهوما تتناسل تباعا يقاومها "خلضر"بـجلد وصب وثبات دوطا ملل،أو هذا املسح من الدال

  جر/كان مقر الزاوية بعيدا عن حي البتقال .                                                                         
موقع مغاير لزاوية االمتالء املادي أين  حى إيديولوجية اللون  وهي حثيثيات مقاومة بيضاء هادئة تستمد جذورها من    

الرمادي وحتل حملها ألوان إيديولوجية األبيض واألخضر وألوان أخرى للمحلي املوروث عن السلف /"اخليزرانة 
 األنيقة"،العمامة الصفراء "اليت اشرتاها من حمل "رمضان القبائلي".
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 ـــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــمة:              ـــــــ الخـــــــــــــــــ
لقد أبانت الشخصيات الرئيسة يف رواية "عائلة من فخار"عن واقع جزائري مثقل بالتأزم،ملون بألوان االنسداد       

يف القراءة السياسي،العنيف االجتماعي،االغرتاب الثقايف وذلك من منظور أن الشخصية الروائية  ثل مراكز توجيه 
ويف جانب مواز نعتقد أن اكتمال صورة الشخصية .  لنوعية إدراك الشـــخصية والتأويل،وأن النص يف حد ذاته مـــــــوجها  

و ثلها يف ذهن القارئ لن يتأتى إال مبشاركة فعلية منه عن طريق عملية تركيب وإعادة تركيب تراكمية مستمرة ،بناء 
ظاهر والتصورات الذهنية الالحقة بالسابقة مع اإل افة والتعديل، من منطلق أن الشخصية ال وإعادة بناء تتم فيها  م امل

تقدم دفعة واحدة يف النص.و هو ما يعّن أن القارئ مطالب بإستجماع معطيات صور الشخصية وملئها بتوقعاته يف كل 
 مرة إىل أن يكتمل القها.

 ـــ قائمة المصادر والمراجع:
 2008. 1،رواية عائلة من فخار،دار الغرب للنشر والتوزيع ،وهران ،اجلزائرط، ـــ حممد مفالح 
 .                                     2006 1ـــ مدحت حممد أبو الناصر،لغة اجلسم ،جمموعة النيل العربية ،القاهرة ،ط 
اخلراط ،مذكر لنيل شهادة املاجستري،جامعة عمار ثليجي                        ـــ عطاء اهلل كريبع،شعرية الفضاء يف رواية تراهبا زعفران لـــــ:إدوار  

 .                   2008ــــ 2007األغواط السنة اجلامعية :
 2000 1ــــ حسني جنمي ،شعرية الفضاء السردي،املركز الثــــــــــــــقايف العربــــــــي ،الدار البيضاء بريوت،لبنان ط،

ي بولعراس،اإلصالحات السياسية يف اجلزائر بني اسرتاتيجيات البقاء ومنطق التغيري ،اشلة العربية للعلوم السياسية ــــ فتح
 . 2012،صيف 35،اجلمعية العربية للعلوم السياسية ،

للعلوم السياسية ـــــ أمحد مجيل عزم ،إعادةتعريف مصطلح إدارة الصراع،اشلة العربية للعلوم السياسية ،اجلمعية العربية 
 .2012،صيف35ع

 .1992ـــــ أمني العيوطي،دراسات يف الرواية اإلجنليزية ،مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب،
 1ــــ حممد معتصم،الرؤية الفاجعية ،األدب العربـــــي يف فاية القرن وبداية األلفية الثالثة منشورات ،االختالف اجلـــــزائـــر ط

2003 
ن ناجي حممد خلضر،االغرتاب....الشاعر...والـمدينة ،جملة احلكمة للدراسات األدبية و اللغوية مؤسسة كنوز للنشر ــــ ب

 .2013،السداسي األول ،17والتوزيع،األبيار،اجلزائر ،ع
  2006 1ـــ عبد احلميد عقار،وآخرون ،قراءات مغربية ،مطبعة املعارف اجلديدة منشورات إحتاد كتاب املغرب،الرباط،ط
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 ةرعي  ضوابط االستدالل باللغة في العلوم الش  

                              
 د. طرش لخضر                                                                               

 ( آفلــوبالمركز الجامعي )                                                                             
 

      
  Résumé 

      Knowing the language is very important in many sciences، in the past and 
even knowadays، muslims scientiss agree about the arabic language and it’s 
authentic relation ship and how does it justifies  religious   rules. Learning the 
language is an official religious، un awarness of it is a danger for both religion and 
belives. Inferencing the arabic language rules and methods must be followed 
otherwhise it would be alienated religious sientists : -semantics -contextual 
significance. 

 

 

 

 

 

 

 

 



144  

اللغة العربية هي وعاء الرتاث العريب، مبختلف جماالته، وشّت أنواعه، وهي قبل ذلك لغة الدين، ولغة العلم الذي 
أمرنا باالستزادة منه. وال اختالف بني العلماء يف أن النظر يف العلوم كلها ـــ ومنها علوم الدين ـــ يفتقر إىل العلم باللغة 

ربية، وأفا أصل االستدالل بالنصوص، وأداة أساسية للفهم واالستنباط، "وذلك أفم ال جيدون علما  من العلوم الع
اإلسالمية: فقهها، وكالمها، وعلمي تفسريها وأخبارها، إال وافتقاره إىل العربية بنيا ال يدفع، ومكشوف ال يتقنع"

1 .
 ن تتوافر، وإال اعتب هذا االستدالل الغيا ، وصرف النظر عنه.ولالستدالل باللغة يف نصوص الشرع  وابط ينبغي أ

 ـــــ أهمية اللغة العربية وحجيتها في علوم الشريعة:1 
 .2اللغة "أصوات يعب هبا كل قوم عن أغرا هم"

فم أجود واللغة العربية هي اللغة املنسوبة إىل العرب، وليس ببعيد أن مساوار عربا ، ألن لسافم أعرب األلسنة، وبيا
. واا اختصت به اللغة العربية السعة يف األلفاظ، والدقة يف التعبري، والقدرة على استيعاب األفكار واملعاين، وكذا 3البيان

 .4املرونة يف االستعمال..."فاللفظ العريب يؤدي فروع املعاين أو جزئياهتا بدقة متناهية تثري الدهشة"
 العلوم الشرعية، فما من علم من العلوم الشرعية إال وله صلة وثيقة بالعربية، وللعلم باللغة العربية أمهية كبى يف

فنصوص الشريعة من قرآن وسنة عربية ، جاءت على وفق لسان العرب وأساليبهم يف اخلطاب، والذين خوطبوار هبا أوال  
ِإن ُ  ل ت نزِيُل ر بِّ تعاىل:  اهلل قال ،عرب خلص ِميُن ع ل   قـ ل ِبك  لِت ُكون  ِمن  الُمنِذرِين  بِِلس اٍن ال ع ال ِمين  نـ ز ل  بِ  }و  ِ  الر وُح اال 
ع ر ِبيٍّ م ِبيٍن{

ـــــء ـُلون {وقال جلا وعال: ،5 ِمك  و س و    ُتس  ٌر ل ك  و ِلق و  ِإن ُ  ل ذِك  }و 
ر  لُِتبـ يِّن  وقال أيضا : ،6 }و أ نز ل ن ا ِإل ي ك  الذِّك 

ِإل ي ِهم  و ل ع ل ُهم  يـ تـ ف ك ُرون { لِلن اِس م ا نـُزِّل  
7. 

من هذه اآليات البينات الوا حات وغريها استنبط العلماء أمهية اللغة العربية يف فهم مراد اهلل تعاىل ومراد رسوله 
 يف النظر يف أحكام الشرع، وتعاليم الدين.  صلى اهلل عليه وسلم، وكذا حجيت ها

ال: ال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهلل عزا وجلا إذا مل فقد ورد عن اإلمام جماهد أنه ق
ال أوتى برجل يفسر كتاب اهلل غري عامل بلغات العرب إال جعلته  يكن عارفا  بلغات العرب، وعن اإلمام مالك أنه قال:

 .8نكاال  
 

                                                           
 .30، ص2004، 1ـــ املفصل يف علم العربية، الز شري حممود بن عمر، حتقيق فخر صاحل قدارة، دار عمار، عمان، األردن، ط  1
 .33، ص1اخلصائص، ابن جّن أبو الفتح عثمان،  حتقيق حممد علي النجار، املكتبة العلمية، بريوت، )د.ت.( جـــ   2
  .300، ص4، ج1979غة، ابن فارس أبو احلسني أمحد بن زكريا، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، بريوت، ـــ ينظر معجم مقاييس الل  3
 .43، ص2009ـــ العربية لغة العلم واحلضارة، حممد الصاحل الصديق، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون اجلزائر،   4
 .195ــــــــ192ـــ الشعراء:   5
 .43رف: ـــ الزخ  6
 .44ـــ النحل:   7
 .292، ص1ت(، جينظر البهان يف علوم القرآن، الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهلل، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، )د. ـــ  8
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من مسائل الشرع من اعتبارات لغوية، قال اجلويّن: فعلوم الشريعة هلا صلة وثيقة باللغة، وال تكاد الو أية مسألة 
"الشريعة عربية، ولن يستكمل املرء خالل االستقالل بالنظر يف الشرع مامل يكن رياانا  من النحو واللغة"

، وقال الرازي".. 1
باللسان العريب، وقال ابن تيمية: "إن اهلل تعاىل أنزل كتابه  .2اللغة والنحو جيريان جمرى األصل لالستدالل بالنصوص"

وجعل رسوله مبلغا  عنه الكتاب واحلكمة بلسانه العريب، وجعل السابقني إىل هذا الدين متكلمني به، ومل يكن سبيل إىل 
 .3 بط الدين ومعرفته إال بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين"

 ـــ وجوب تعلم اللغة العربية وخطر الجهل بها: 2
ئل علوم الشريعة من تعلم اللغة العربية وحتصيل القدر الكايف من علومها "ولذلك ال مناص ملن يريد حبث مسا 

 .4وجدنا العلماء يف كل اصص يدعون إىل تعلمها واإلحاطة هبا، وجعلوار ذلك من أولويات كل علم "
جند علماء الدين  وقد كان اإلملام بعلوم اللسان العريب هو السمة الغالبة على املشتغلني بالعلوم الشرعية، بل إننا

أصوليني ومفسرين قد طرقوار مباحث لغوية، وأولوها اهتماما  أكثر من اهتمام اللغويني أنفسهم، الرتباط و من متكلمني 
هذه املباحث بعلوم الشرع، كما جند باملقابل إسهامات معتبة لكثري من اللغويني القدامى يف أصول الدين، وأصول الفقه، 

على وجوب العلم باللغة، وحيذرون من خطورة اجلهل هبا على الشريعة واملعتقد، ألنه "ملا كان  وجندهم مجيعا  ينبهون
املرجع يف معرفة شرعنا إىل القرآن واألخبار، ومها واردان بلغة العرب وحنوهم وتصريفهم، كان العلم بشرعنا موقوفا  على 

 .5قدورا  للمكلف، فهو واجب"العلم هبذه األمور، وماال يتم الواجب املطلق إال به، وكان م
روي عن اإلمام الشافعي أنه قال: جيب على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغه جهده يف أداء فر ه، 

وعن املاورديا أنه قال: ومعرفة لسان العرب فر  على كل مسلم، من جمتهد وغريه
6. 

يف كتاب اهلل، "ألنه به ميكن شرح مفردات األلفاظ ومدلوالهتا  فالعلم باللغة العربية واإلملام بعلومها شرط للناظر       
حبسب الو ع.. مث إنه البد من التوسـع والتبحـر يف ذلك، ألن اليسيـــر ال يكـــفي، إذ رمبا كــــان اللفظ مشرتكا ، واملفسر 

 . 7يعلم أحد املعنيني وخيفى عليه اآلخر، وقد يكون هو املراد"
ي الدالالت وجهاهتا اليت ترد عند األصوليني، وكلها تتوقف على العلم بالعربية، فقال: "وأما وبنيا اآلمدي مناح   

علم العربية فلتوقف معرفة دالالت األدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل احلل والعقد من األمة على معرفة 
                                                           

يب، طبعة على نفقة مسو الشيخ خليفة بن محد آل ثاين أمري دولة قطر، ـــ البهان يف أصول الفقه، اجلويّن إمام احلرمني أبو املعايل، حتقيق عبد العظيم الد  1
 .   169، ص1ه، ج1399، 1ط
 .212،ص1)د.ت.(،ج ا صول يف علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي حممد بن عمر، حتقيق طه جابر فيا  العلواين، مؤسسة الرسالة، بريوت،ـــ  2
أصحاب اجلحيم، ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، حتقيق ناصر بن عبد الكرمي العقل، مكتبة الرشد، ـــ اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة   3

 .402، ص1)د.ت.( ج الريا ،
 .57، ص2013، 1ـــ أثر املعىن اللغوي على املسائل العقدية عند املتكلمني، ابراهيم سليمان سويلم، املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة، ط  4
 .203، ص1ـــ ا صول، فخر الدين الرازي، ج 5
، 2، ج2000، 1إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، الشوكاين حممد بن علي، حتقيق سامي بن العريب األثري، دار الفضيلة، الريا ، طـــ ينظر  6
 .1032ص
 .190، ص1)د.ت(، ج ـــ التفسري واملفسرون، حممد حسني الذه"، مكتبة وهبة، القاهرة، 7
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  والتقييد، واحلذف واإل مار، واملنطو  واملفهوم، مو وعاهتا لغة، من جهة احلقيقة واشاز، والعموم واخلصوص، واإلطال
 .1واالقتضاء، واإلشارة، والتنبيه، واإلمياء، وغريه، اا ال يعرف يف غري علم العربية"

وحتدث ابن تيمية عن أمهية املعرفة باللغة، وعن خطر اجلهل هبا فقال: "والبد يف تفسري القرآن واحلديث من أن 
 ورسوله من األلفاظ، وكيف يفهم كالمه، فمعرفة العربية اليت خوطبنا هبا اا يعني على أن يعرف ما يدل على مراد اهلل

نفقه مراد اهلل  ورسوله بكالمه، وكذلك معرفة داللة األلفاظ على املعاين، فإن عامة  الل أهل البدع كان هبذا السبب، 
يه، وال يكون األمر كذلك، وجيعلون هذه الداللة حقيقة، فإفم صاروار حيملون كالم اهلل ورسوله على ما يداعون أنه دال عل

 . 2وهذه جمازا  "
 في العلوم الشرعية:اللغة ـــ ضوابط االستدالل ب 3

اشرتط علماء الشريعة وكذا أهل اللغة يف املنقول عن العرب الذي يستدل به يف تقعيد القواعد واستنباط  
ل، حّت يعتد به ويصلح ألن يكون دليال  حيتاا به، وإال اعتب الغيا  وصرفوار األحكام  وابط ينبغي أن تتوافر يف هذا املنقو 

ومن أهم هذه  .وتعصبا  للمذهب النظر عنه، إال ما قد يالحظ أحيانا  من ابتعاد البعض عن هذه الضوابط نصرة للرأي،
 الضوابط ما يلي:

 ـــ ثبوت اللفظ بالنقل الصحيح: 1
ستدل به ثابتا  بالنقل الصحيح عن العرب اخللص الذين حيتا بكالمهم، فقد  ويقصد به أن يكون اللفظ الذي ي

كان دأب مجااع اللغة التحري يف السماع عن العرب الفصحاء، والتثبت يف النقل عن الثقات. وهل يشرتط يف ناقل 
 .احلديث النبوي؟ خالف بني العلماءاللغات ما يشرتط يف ناقل 

قل اللغة ما يشرتط يف نقل احلديث عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم، ألن هبا قال ابن األنباري: "ويشرتط يف ن
وقال السيوطي: ، 3معرفة تفسريه وتأويله، فاشرتط يف نقلها، لتعلقها به، ما اشرتط يف نقله، وإن مل تكن يف الفضيلة مثله"

ديال ، بل فحصوار عن ذلك وبيانوه""إن أهل اللغة واألخبار مل يهملوار البحث عن أحوال اللغات ورواهتا جرحا  وتع
4. 

وهناك من يرى أنه ال يشرتط أن يكون منها علماء اللغة والنحو يف نقل اللغة كمنها علماء احلديث يف نقل 
احلديث، الختالف الدواعي والظروف والزمان، مث إن ما نقل عن العرب يف زمن الفصاحة كان معروفا  ومتداوال  بني 

. ومع ذلك فإن أكثر اللغة ــــــ كما يرى 5أو الكذب أو الغلط ال خيفى على أهل اللغة والنحوالناس، والتحريف فيه 
ــــــ منقول بالتواتر، وما سوى ذلك فهو قليل، وهو منقول بنقل اآلحاد املوثو  هبم وبعدالتهم  األصوليون واملتكلمون

                                                           
 .21،22، ص1، ج2003، 1ـــ اإلحكام يف أصول األحكام، سيف الدين اآلمدي علي بن حممد، تعليق عبد الرزا  عفيفي، دار الصميعي، الريا ، ط  1
 .78، ص7، ج2005، 3رة، طــ جمموع الفتاوى، ابن تيمية تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، عناية عامر اجلزار، وأنور الباز، دار الوفاء، املنصو 2

،  1957ورية، اإلغراب يف جدل اإلعراب وملع األدلة يف أصول النحو، ابن األنباري أبو البكات كمال الدين، حتقيق سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة الســـ  3
 .66ص
جاد املوىل بك، وعلي حممد البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة  ـــ املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، السيوطي عبد الرمحن جالل الدين، عناية حممد أمحد  4

 .120، ص1، ج1986العصرية، بريوت، 
 وما بعدها.  36ـــ ينظر مبادئ يف أصول النحو، بن لعالم  لوف، دار األمل، تيزي وزو، اجلزائر، )د.ت.(، ص  5
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وهو حمال، وإما النقل املتواتر أو  ،اللغات إما العقل وحده الرازي: "طريقة معرفةفخر الدين ، قال 1و كنهم يف علم العربية
 2وهو صحيح، وإما ما يرتكب عنهما.. واحلق أن أكثر اللغات قريب من التواتر، وهبذا الطريق يسقط الطعن" ،اآلحاد

 )أي دعوى سقوط أكثر اللغات عن درجات القبول(.
رويات، إذ الصحيح أنه ال يشرتط يف نقل اللغات ما يشرتط فاللغويون خيتلفون عن ا داثني فيما يتعلق بقبول امل 

 يف نقل احلديث. 
كسيبويه، فإنه  وقد نص بعض اللغويني على أن الشاهد اشهول قائله وتتمته، إن أنشده ان و ثاق يف اللغة،

ال رواة اللغات ، ولذا ملا تعجب فخر الدين الرازي من عدم اعتناء األصوليني بالبحث عن أحو 3مقبول يعتمد عليه
ليس يف ذلك عجب، فإن " فقال:، رد القرايف 4والنحو، كما فعلوار ذلك يف رواة األخبار، مع شدة احلاجة إىل ذلك

العلماء ر ي اهلل عنهم رأوار أن الدواعي متوفرة على الكذب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فصرفوار عنايتهم 
 .5فالدواعي على الكذب فيها يف غاية الضعف"للتحرز عن ذلك الكذب.. وأما اللغة 

السيوطي وغريمها إلثبات اللغة جمرد تنظري، فالواقع اللغوي خيالف لقيود اليت ذكرها ابن األنباري و وهبذا يتبني أن ا 
إىل مل تتوافر فيها بعض تلك القيود، ولعل الذي دعا ابن األنباري والسيوطي  إن اللغة ثبتت عند اللغويني، وإنهذا، ف

و ع مثل هذه القيود أفما مل جيدا ألهل اللغة املتقدمني قواعد مدونة تكون معيارا  للمقبول من املردود من اللغة، فأخذا 
قواعد ا داثني وأرادا تطبيقها على اللغة، وغاب عن أذهافما أن لكل أهل فن معايريهم اخلاصة، فأهل السري هلم معايري 

 .6يري أهل احلديث، وكذلك أهل اللغة هلم معايريهم اخلاصة يف نقد املرويات اللغويةيف قبول السري اتلف عن معا
 ــ فصاحة المنقول وعدم غرابت : 2

يرى مجهور األصوليني واملتكلمني أنه يشرتط يف املنقول الذي يستدل به يف مسائل العقيدة والشريعة أن يكون  
 فصيحا ، ال غرابة فيه وال شذوذ.

"اا رده ا ققون من طر  التأويل ما يتضمن محل كالم الشارع من جهة ركيكة تنأى عن اللغة قال اجلويّن:  
الفصحى، فقد ال يتساهل فيه إال يف مضايق القوايف وأوزان الشعر، فإذا محل حامل آية من كتاب اهلل أو لفظا  من ألفاظ 

 . 7اهر املمكن إجراؤه، ملذهب اعتقده، فهذا ال يقبل"رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أمثال هذه ا امل، وأزال الظ
                                                           

 .76املتكلمني، إبراهيم سويلم، ص ـــ ينظر أثر املعىن اللغوي على املسائل العقدية عند  1
التوفيقية، القاهرة،  ـــ التفسري الكبري، فخر الدين الرازي حممد بن عمر، حققه وعلق عليه وخراج أحاديثه عمار زكي البارودي، وقدم له هاين احلاج، املكتبة  2

 .40،39، ص1)د.ت.(، ج
، 1997، 4بد القادر بن عمر، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طـــ ينظر خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي ع  3
 . 16ص
 .212، ص1ـــ ينظر ا صول يف أصول الفقه، فخر الدين الرازي، ج  4
د معو ، مكتبة نزار مصطفى الباز، ـــ نفائس األصول يف شرح ا صول، القرايف شهاب الدين أمحد بن إدريس، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حمم 5

 .529،528،527، ص2، ج1995، 1مكة املكرمة، ط
 .86،87، ص 2011، 1ـــ ينظر استدالل األصوليني باللغة العربية، ماجد بن عبد اهلل اجلوير، دار كنوز إشبيليا، الريا ، ط  6
 .545،546، ص1ـــ البهان يف أصول الفقه، اجلويّن، ج  7
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( استدالال  بأن العرب و عوار  ( للذكر،  وقد رد اجلمهور قول من رأى أن اإلناث ال يدخلن يف لفظة )م نر )م نر
 و)م ن هر( لألنثى، و)م ن ون ( جلماعة الذكور، و)م ن ات( جلماعة اإلناث، وقد استدلوار بقول الشاعر:

أتوار ناري فقلت م ن ون  قالوار         س راة  اجلن  قلت ع موار ظالما                 
1 

 .2قال اجلمهور: إن هذا التفريق وارد عن العرب، لكنه ليس هو اللغة الفصيحة الغالبة
يه يف ، مثلهم مثل اللغويني، بالتنبيه على أمهية فصاحة اللفظ الذي يؤخذ به ويعتمد علعلماء الشريعةوقد اعتىن  

 فصيحا  مشهورا .  وافرها يف اللفظ لكي يكونالفهم واالستنباط، وبينوار الشروط الواجب ت
 فقد اشرتط الرازي يف الداللة اللفظية أربعة أوجه وهي:

 ـــــ أن تكون الكلمة عربية أصيلة ليست اا أحدثه املولدون وال اا أخطأت فيه العامة.
 غة وقوانينها.ــــ أن تكون أجرى على مقاييس الل

 ــــ أن تكون متسقة مع قوانني النحو واإلعراب ، وأن حيرتز فيها عن اللحن.
 .3ــــ أن حيرتز فيها عن األلفاظ الغريبة الوحشية

 وذكر السكاكي الشروط نفسها لفصاحة اللفظ، "وهو أن تكون الكلمة عربية أصلية، وعالمة  
وثو  بعربيتهم أدور، واستعماهلم هلا أكثر، ال اا أحدثها املولدون، وال ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب امل

 .4اا أخطأت فيه العامة، وأن تكون أجرى على قوانني اللغة، وأن تكون سليمة عن التنافر"
 علماء أصول الدينومن األمثلة على األلفاظ الغريبة والشاذة من املعاين اللغوية اليت أمهلها اللغويون ومجهور 

ئ " يف قول الشاعر:  الفعل "ي ك ررس 
ئ  ع لرم  اهلل    رل و               ي  أ ك ا   ه       و ه لر ي ك ررس   م ا يل  ب ع لرم ك  ك ررس 
تفسريهم للكرسيا بالعلم، يف قوله  فقد ذكر ابن قتيبة أن من أعاجيب تفاسري فريق من املؤو لني للقرآن الكرمي 
{}و ِسع  ُكر  تعاىل:  ر ض  ِسي ُ  الس م و اِت و اال 

، توحشا  منهم أن جيعلوار هلل كرسياا ، وجاؤوار على ذلك بشاهد ال يعرف، 5
وخيتلف عن كلمة)كرسيا(، ألنه مهموز، والكرسيا غري مهموز

 ، وهذه إشارة منه إىل غرابته، وبطالن االحتجاج به. 6

                                                           
، 1981، 1ش م ري بن احلارث الظ". ينظر كتاب النوادر يف اللغة، أبو زيد األنصاري، حتقيق حممد عبد القادر أمحد، دار الشرو ، بريوت، طـــ البيت ل  1
 .380ص
 .86،85ـــ ينظر استدالل األصوليني باللغة العربية، ماجد اجلوير، ص  2
 .71، ص2004، 1ازي، حتقيق نصر اهلل حاجي، دار صادر، بريوت، طـــ ينظر فاية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، فخر الدين الر  3

 .416، ص1987، 2ــــ مفتاح العلوم، السكاكي أبو يعقوب يوسف، حتقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط  4
 .254ـــ البقرة:   5
، 2يق سليم عيد اهلاليل، دار ابن القيم، الريا ، ودار ابن عفان، القاهرة، طـــ ينظر تأويل  تلف احلديث، ابن قتيبة أبو حممد عبد اهلل بن مسلم، حتق  6

 .151،150، ص2009
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بن عمر الصيمري ببغداد، وكان من مشايخ املعتزلة، وكان وقد أنشدين هذا البيت حممد  حا  الرازي: " وقال أبو
أمينا ، وذكر أنه يرويه عن مشاخيهم.. وقال: كرسيه: هو العلم، واحتاا هبذا البيت، وهو مذهب املعتزلة، يريدون بذلك 

 .1نفي التشبيه"
 ة استندوار إليه، نصرة ملذهبهم.فاالستدالل هبذا الشاهد اشهول القائل والغريب ال يصحا، إال أن فريقا  من املعتزل 

 ـــ حمل المنقول عل  الحقيقة: 3
، أي محل النصوص على احلقيقة اليت تفهم الشريعة االعتماد على ظاهر اللفظاألصل يف حبث مسائل العقيدة و 

 من إطال  اللفظ دون قرينة، وال يرتك هذا الظاهر إال إذا قام دليل على أنه ال ميكن إجراؤه على ظاهره.
وقد  سك علماء الدين، على اختالف ميادينهم، هبذا األصل، ودرجوار عليه يف دراستهم للنصوص،  

إال أن يقوم دليل على أن املراد  ،على الظاهراحلمل يجب ف"أشار الزركشي إىل هذا األصل بقوله:  واستنباطهم لألحكام.
البد من تقدميها على اشاز، فإن اشاز ال يعقل إال إذا احلقيقة " قال السيوطي:، و 2فيحمل عليه" ،دون اجلليا  هو اخلفيا 

 .3"كانت احلقيقة موجودة
 ـــ مراعاة االعتبار الشرعي: 4

ال خالف بني علماء الشريعة يف تقدمي احلقائق الشرعية على املعاين الو عية أو العرفية لداللة األلفاظ، وي رد هذا 
بات شرعية االف اللغة أو العرف. لذلك فإن العلم باالستعمال الشرعي املو وع هبذا االعتبار حني تكون هنالك خطا

 أمر  روري. 
فاألصل أن حتمل ألفاظ الشارع على مقتضى اللغة والعرف، وذلك أن الشارع قد خاطبنا بلسان العرب، ففهم 

غة والعرف، وتعد خطاب الشارع إطا يكون بفهم لسان العرب، غري أن اخلطابات الشرعية قد تأذ  على خالف الل
 .4املخالفة الكلية حينها مانعا  من موانع العمل مبقتضى الو ع والعرف اللغويني مطلقا  

والفر  بني االستعمال اللغوي واالستعمال الشرعي أن األول يشرتك يف إدراكه العرب، ألن القرآن نزل   
د باإلسالم من العرب يف فهمه كالقدمي العهد، وال بلسافم، أما الثاين فالتفاوت يف إدراكه حاصل، إذ ليس احلديث العه

 .5املشتغل بتفهمه وحتصيله كمن ليس يف تلك الدرجة، وال املبتدئ فيه كاملنتهي
 

                                                           
لبحوث اليمّن، صنعاء،    ـــ كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، أبو حا  الرازي أمحد بن محدان، عناية حسني بن فيض اهلل اهلمدان، مركز الدراسات وا  1
 .331، ص1994، 1ط
 .167، ص2ـــ البهان يف علوم القرآن، الزركشي، ج 2
 . 365، ص1ـــ املزهر، السيوطي، ج 3
 .146،143ـــ ينظر استدالل األصوليني باللغة العربية، ماجد اجلوير، ص   4 

أحاديثه أمحد السيد سيد أمحد علي، مع شرح ينظر املوافقات يف أصول الشريعة، الشاط" أبو إسحا  إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي، خراج ـــ  5
 .230، ص3تعليقات عبد اهلل دراز، املكتبة التوفيقية، القاهرة، )د.ت(،ج
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قاصد الشريعة وأصوهلا وميكن معرفة االعتبار الشرعي بإحدى طر  ثالث: داللة النص الشرعي، أوالنظر إىل م  
 .1االستقراء العامة، أو

 العر  اللغوي: ـــ مراعاة  5
 العرف اللغوي الذي يتعلق باملفردات والرتاكيب على نوعني: 

النوع األول: العرف اللغوي املقرر للو ع اللغوي، حيث يستدل بشيوع استعمال لفظ يف معىن من املعاين، على أن ذلك 
. وهذا النوع ليس هو املراد هنا، اللفظ هو الو ع األصلي لذلك املعىن، إذ األصل عدم النقل عن الو ع وعدم التغيري فيه

النوع الثاين: العرف اللغوي املخالف للو ع اللغوي األصلي، وهذا ، و وإطا هو عرف دال على الو ع، وليس  الفا  له
النوع هو املراد هنا، حيث أن الو ع اللغوي يف هذا النوع معروف، غري أن عرف االستعمال خيالفه، وهذا خبالف النوع 

 .2األول
"على  لعرف اللغوي مقدم على الو ع األصلي) احلقيقة اللغوية( ومانع من موانعه، إذ األصل أن اللفظ حيملفا

 .  3الشرعي دون العقلي، وعلى العريف دون اللغوي، إال أن يدل دليل على خالف ذلك"
 . 4مينع مانع" قال اجلويّن: "كل ظهور ي تلقى من و ع اللسان فهو الذي يثبت عندنا وجوب العمل به، مامل

 .5فالقول باعتبار احلقيقة العرفية وتقدميها على اللغوية يشبه أن يكون إمجاعا  
 :6والقول بالعرف اللغوي وتقدميه على الو ع مضبوط بضوابط نص  عليها األصوليون أو تؤخذ من كالمهم وهي 

صر آلخر، فالعرف املتقدم على اخلطاب أ ـــ مقارنة العرف لزمن اخلطاب الشرعي: فقد تتغري دالالت األلفاظ من ع
الشرعي وكذلك املتأخر عنه غري معتب، وعدم اعتبار هذا الضابط يؤدي إىل جعل اخلطاب الشرعي عر ة للتغيري تبعا  

 لتغري األعراف ودالالت األلفاظ. 
هل اللغة معىن معني عند ب ـــ أن يكون العرف عاماا  بني أهل اللغة وكثري االستعمال: وهو أن يسبق إىل ذهن أكثر أ

وهي يف  ويف الرتاكيب بإ افة التحرمي والتحليل إىل األعيان، (،الدابة)إطال  لفظ معني، وميثل هلذا يف املفردات بلفظ 
وكالم العلماء يف تقدمي العرف على الو ع إطا هو يف العرف الذي كثر استعماله عند  .أصل و عها مضافة لألفعال

 النقل. العرب أي وصل إىل حد
ج ـــ أال خيالف العرف اللغوي االعتبار الشرعي: فإذا تعار  العرف اللغوي مع العرف الشرعي فإن العرف الشرعي  

 يقدم، وهذا يؤخذ من كالم العلماء يف مسألة تعار  احلقائق.

                                                           
 وما بعدها.151ـــ للمزيد ينظر استدالل األصوليني باللغة العربية، ماجد اجلوير، ص  1
 .132ــــ ينظر نفسه، ص  2
 األصول، القرايف شهاب الدين أمحد بن إدريس، عناية مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت، ـــ شرح تنقيح الفصول يف اختصار ا صول يف  3

 .93، ص2004
 .251، ص1ـــ البهان يف أصول الفقه، اجلويّن، ج  4
 .133ـــ ينظر استدالل األصوليني باللغة العربية، ناصر اجلوير، ص  5
 وما بعدها.135ـــ ينظر نفسه، ص  6
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  : بالسياق الذي ورد في  اللفظـــ المعرفة  6
وما  ،وسابقه والحقه النص الذي وردت فيه، املعرفة مبالبسات هاوتراكيب اللغة فرداتمبيشرتط يف االستدالل  

حييط به من قرائن، وهو ما يعرف بداللة السيا  بنوعيه املقايل واملقامي، وهذا الشرط ال خيتص بالباحث يف العلوم 
 الشرعية، وإطا ينسحب على كل دارس ألي نص مهما كان نوعه.

: و ع إفرادي )معجمي(، وحتمل اللفظة هبذا االعتبار معىن مشهورا  معروفا  لدى فاأللفاظ اللغوية هلا و عان اثنان       
اللغويني، ومعاين أخر أقل شهرة، واملتبادر إىل الذهن يف العادة املعىن املشهور، وو ع تركي" )سياقي(، وحتمل اللفظة هبذا 

نا على هذا األمر تنبيها  بيانا  وا حا  ال يعرتيه وقد نبه علماؤ  .و عها اإلفرادياالعتبار أوجها  من املعاين  تلفة عن 
غمو  أو إهبام، ولننظر يف كلمة اإلمام الشافعي يف بيان داللة السيا  على اللفظة اللغوية إذا سلكت يف سيا  من 

يها ، حيث قال: "إطا خاطب اهلل بكتابه العرب بلسافا، على ما تعرف من معانيها، وكان اا تعرف من معان1املعاين
 اتساع لسافا، وأن فطرته أن خياطب بالشيء منه: 

 ـــ عاماا  ظاهرا ، يراد به العام الظاهر، ويستغىن بأول هذا منه عن آخره. 
 ـــ وعاماا  ظاهرا  يراد به العام، ويدخله اخلاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. 

 يف سياقه أنه يراد به غري ظاهره.  ـــ وعاماا  ظاهرا  يراد به اخلاص.ـــ وظاهرا  يعرف
 .2فكل هذا موجود علمه يف أول الكالم أو وسطه أو آخره"

 ،وبنيا كل من ابن القيم والزركشي دور داللة السيا  يف اإلبانة عن املعىن، حيث أفا ترشد إىل تبيني اشمل
املطلق، وهي من أعظم القرائن الدالة على والقطع بعدم احتمال غري املراد، واصيص العام، وتقييد  ،وتعيني ا تمل

، ألن 4،كيف جتد سياقه يدل على أنه الذليل احلقري3}ُذِق ِان ك  أ نت  ال ع زِيُز ال ك رِيُم{ املعىن، فانظر إىل قوله تعاىل:
 السيا  هو سيا  حديث عن عذاب وخزي يف جهنم.

لنظر يف علوم الشريعة، بل ويف كل العلوم اليت نشأت ويتبني من خالل ما أوردناه أن العلم باللغة العربية شرط ا
عند العرب، وأن اللغة أصل االستدالل بالنصوص يف أحكام الشرع وتعاليم الدين، وأن تعلم اللغة العربية واجب ديّن، 

، وأن واجلهل هبا خطر على الشريعة واملعتقد، وأن جل القضايا اليت طرقها علماء الدين ال الو من اعتبارات لغوية
لالستدالل باملنقول من كالم العرب يف علوم الدين  وابط ينبغي أن تتوافر يف هذا املنقول، كي يعتد به، وهي: ثبوت 
اللفظ بالنقل الصحيح، وفصاحة املنقول وعدم غرابته، ومحل املنقول على احلقيقة دون اشاز إال حبجة ظاهرة، ومراعاة 

 غوي، واملعرفة بالسيا  الذي ورد فيه اللفظ. االعتبار الشرعي، ومراعاة العرف الل
 

                                                           
 . 137، ص2008، 1نظر نظرية السيا  القرآين)دراسة تأصيلية داللية نقدية(، املثىن عبد الفتاح حممود، دار وائل للنشر، عمان، األردن، طـــ ي 1
 .52،51، ص1940، 1ـــ الرسالة ، اإلمام الشافعي حممد بن إدريس، حتقيق أمحد حممد شاكر، مطبعة مصطفى البايب احلل" وأوالده مبصر، ط2

 .46ـ الدخان: ــ  3
، 2، والبهان يف علوم القرآن، الزركشي، ج1314، ص4ـــ ينظر بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية، حتقيق علي بن حممد العمران، دار عامل الفوائد، )د.ت(، ج  4
 .200،201ص
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 المصادر والمراجع:
 .2013، 1أثر املعىن اللغوي على املسائل العقدية عند املتكلمني، إبراهيم سليمان سويلم، املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة، طـــــ 1
 .2003 ،1ط الريا ، الصميعي، دار عفيفي، الرزا  بدع تعليق حممد، بن عليسيف الدين اآلمدي  األحكام، أصول يف ــــ اإلحكام2
 .2000 ،1ط الريا ، الفضيلة، دار األثري، العريب بن سامي حتقيق، علي بن حممدالشوكاين  األصول، علم من احلق حتقيق إىل الفحول ـــــ إرشاد3
 .2011 ،1الريا ، ط إشبيليا، دار كنوز ماجد بن عبد اهلل اجلوير، استدالل األصوليني باللغة العربية،ـــــ  4
 .1957، حتقيق سعيد األفغاين، مطبعية اجلامعة السورية، ابن األنباري أبو البكات كمال الدينراب يف جدل اإلعراب وملع األدلة يف أصول النحو، غاإلـــــ 5
 .(ت.د)الريا ، الرشد، مكتبة العقل، الكرمي عبد بن ناصر قيقحت ،أمحد بن عبد احلليم تيمية بنا اجلحيم، أصحاب ملخالفة املستقيم الصراط ـــــ اقتضاء 6
 .        (ت.د)الفوائد، مكة الكرمة، عامل دار العمران، حممد بن علي حتقيق اجلوزية، قيم ابن الفوائد، ـــــ بدائع7
 ،1ط قطر، دولة أمري ثاين آل محد بن خليفة الشيخ مسو نفقة على بعةط الديب، عبدالعظيم حتقيق املعايل، أبو احلرمني إماماجلويّن  الفقه، أصول يف ـــــ البهان8

 . ه1399
 .، )د.ت(، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث، القاهرةالزركشي بدر الدينالبهان يف علوم القرآن، ـــــ 9
 .2009 ،2ط القاهرة، عفان، ابن ودار الريا ، القيم، ابن دار اهلاليل، عيد ليمس حتقيق مسلم، بن اهلل عبد حممد أبوابن قتيبة  احلديث،  تلف تأويل ــــ10
، ج أحاديثه عمار زكي البارودي، وقدم له هاين احلاج، املكتبة التوفيقية، القاهرة، حققه وعلق عليه وخرا حممد بن عمر التفسري الكبري، فخر الدين الرازيـــــ 11

 )د.ت( .
 .مكتبة وهبة، القاهرة،)د.ت(ن، حممد حسني الذه"، التفسري واملفسرو  ـــــ12
 .1997 ،4ط القاهرة، اخلاجني، مكتبة هارون، حممد السالم عبد حتقيق عمر، بن القادر عبدالبغدادي  العرب، لسان لباب ولب األدب ـــــ خزانة13
 ، بريوت، )د.ت(.علميةالنجار، املكتبة ال علي حتقيق حممد ،أبو الفتح عثمانابن جّن اخلصائص،  ـــــ14 

 .1940 ،1ط مبصر، وأوالده احلل" البايب مصطفى مطبعة شاكر، حممد أمحد حتقيق إدريس، بن حممداإلمام الشافعي  ـــــ الرسالة،15
 بريوت، الفكر، دار والدراسات، البحوث مكتب عناية إدريس، بن أمحد الدين شهابالقرايف  األصول، يف ا صول اختصار يف الفصول تنقيح ــــ شرح16

2004. 
 .2009العربية لغة العلم واحلضارة، حممد الصاحل الصديق، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون اجلزائر، ـــــ 17
 صنعاء، اليمّن، والبحوث الدراسات مركز اهلمدان، اهلل فيض بن حسني عناية ،محدان بن أمحد الرازي حا  أبو العربية، اإلسالمية الكلمات يف الزينة كتاب ـــــ18
 . 1994 ،1ط
 .1981 ،1ط بريوت، الشرو ، دار أمحد، القادر عبد حممد حتقيق األنصاري، زيد أبو اللغة، يف النوادر كتاب ـــــ19
 )د.ت.(. زي وزو، اجلزائر،يمبادئ يف أصول النحو، بن لعالم  لوف، دار األمل، تــــــ 20
 .2005 ،3ط الوفاء، املنصورة، دار الباز، وأنور اجلزار، عامر عناية ،بن عبد احلليم أمحد الدين تقية ابن تيمي الفتاوى، ـــــ جمموع21
 .،)د.ت(جابر فيا  العلواين، مؤسسة الرسالة، بريوت طه ، حتقيقحممد بن عمر ا صول يف أصول الفقه، فخر الدين الرازيـــــ 22
 إبراهيم، الفضل أبو وحممد البجاوي، حممد وعلي بك، املوىل جاد أمحد حممد عناية الدين، جالل الرمحن عبديوطي الس وأنواعها، اللغة علوم يف ـــــ املزهر23
 .1986 بريوت، العصرية، املكتبة
 .1979 بريوت، الفكر، دار هارون، حممد السالم عبد حتقيق ،بن زكريا أمحدابن فارس أبو احلسني  اللغة، مقاييس ـــــ معجم24
 .1987 ، 2ط بريوت، العلمية، الكتب دار زرزور، نعيم حتقيق يوسف، يعقوب أبوالسكاكي  العلوم، مفتاحـــــ 25
 .2004 ،1ط األردن، عمان، عمار، دار قدارة، صاحل فخر حتقيق عمر، بن حممودالز شري  العربية، علم يف ــــ املفصل26
شرح  خراج أحاديثه أمحد السيد سيد أمحد علي، مع ،براهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكيإ أبو إسحا الشاط" املوافقات يف أصول الشريعة، ـــــ 27
 .)د.ت( القاهرة، عبد اهلل دراز، املكتبة التوفيقية، اتتعليق
 .2008، 1ط األردن،، عبد الفتاح حممود، دار وائل للنشر، عمان املثىن (،دراسة تأصيلية داللية نقدية) نظرية السيا  القرآينـــــ 28
 الباز، مصطفى نزار مكتبة معو ، حممد وعلي املوجود، عبد أمحد عادل حتقيق إدريس، بن أمحد الدين شهابالقرايف  ا صول، شرح يف األصول نفائس ـــــ29
 .1995 ،1ط املكرمة، مكة
 .2004، 1صادر، بريوت، ط الرازي ،حتقيق نصر اهلل حاجي، دارفخر الدين فاية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، ـــــ 30
 



153  

 ةأدب المقاومة وسؤال الهـوي  

 
 1 د . زرارقة عبد السالم                                                  

 غليزان ، اجلزائر –، املركز اجلامعي  معهد اللغات واآلداب                                
                             

 ملخص : -                   
،مازالت مل حتض بالدراسة الكافية، حناول أن نستخرج ملف هامة  يف ذاكرة األدب  الوطّن املقاوم مثة ملفات         
على اعتبار أن املستعمر الفرنسي اشتغل عليه حبرفية تاماة ورسم  له قواعد االشتباك وفق الرؤيا اليت كان منها اهلوية 

لة العسكرية بيوميات  للتنفيذ  فقط،ميكن توصيفها أفا كانت شديدة االحرتام للتعليمات املقدامة، حيملها، حبيث أمد اآل
واليت ميكن امجاهلا بتغيري الوقائع على األر  ، واارسة سياسة الطمس لكل ما هو موجود سيما اذا تعلق األمر بعناصر 

 اهلوية الوطنية .
المقاومة. –التاريخ  –اللغة  –ين الدّ  –الكلمات المفاتيح: الهوية          
Abstract : 
          In the memory of the national resistance literature there are important 

files, which have not yet been studied enough, we are trying to extract the 
identity file from them on the grounds that the French colonel worked on 
him in full professionalism and drew the rules of engagement according to 
the vision that he carried, That they were very respectful of the instructions 
provided, which could be summed up by changing the facts on the ground 
and practicing a policy of obliterating everything that exists, especially when 
it comes to elements of national identity. 
                     Keywords: Identity - Religion - Language - History – 
Resistance.         

 
 مهاد : - 1       
اشتغل عليها، حناول أن نستخرج  هامة  ألدب  الوطّن املقاوم مثة ملفاتيف احلفر  يف ذاكرة ا            
على اعتبار أن املستعمر الفرنسي اشتغل عليه حبرفية تاماة ورسم  له قواعد االشتباك وفق منها ملف اهلوية 
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ت شديدة الرؤيا اليت كان حيملها، حبيث أمد اآللة العسكرية بيوميات  للتنفيذ  فقط،ميكن توصيفها أفا كان
االحرتام للتعليمات املقدامة، واليت ميكن امجاهلا بتغيري الوقائع على األر  ، واارسة سياسة الطمس لكل 
ماهو موجود سيما اذا تعلق األمر بعناصر اهلوية الوطنية،فذلك سيكون أشد ايال ما يف تاريخ الصراع كله. 

هو املفصل الذي غريا قواعد االشتباك وأمد  –ية يف النها –ذلك أن املعطى احلضاري لألمة اجلزائرية كان 
 املعركة بالوقود الذي أجاا الصراع وفصل يف املعركة . 

نرسم يف البدء مسارا نتحرك من خالله يف عوامل  األدب املقاوم، حبيث ميكن هلذه الورقة أن تطرح           
 سؤالني اثنني يف متعلق  املقاومة / اهلوية  مها :

يف املقاومة قدر تارخيي أماله الوعي حبركة التاريخ؟ أم هو  رداة  -األدب  -هل اوراط   -
 فعل فقط آلنية احلدث  االستعماري ؟

عن قيم يؤمن هبا ، أم أنه حاالت «     تعبيريأ »هل كان أدب املقاومة ميلك  فكرا  -
 متفردة اللتزامات إيديولوجية  متعددة املرجعيات .

 ية والهويّة :الحركة الوطن -2          
يف متعلق البحث عن املقومات الفكرية واحلضارية اليت فل  منها أدب املقاومة                

معينه،سيكون من األجدى البحث يف تاريخ احلركة الوطنية،  لنفت  أوال يف احلضور املبكر للوعي 
وطنية ،ونأخذ كتابات املفكر مبخططات االستعمار الفرنسي سيما يف اارسة سياسة طمس معامل اهلوية ال

مالك بن ن" يف حنته ملفهوم اهلوية من زاوية حضارية ،كمنطلق لفهم القضية وأدوات االشتغال عليها، مثا  
فحص تشكيلة الوعي  لألساليب واألهداف اخلفية اليت مارسها االستعمار الفرنسي، واحلركة االستباقية اليت 

 جوبه هبا.
نجز األديب  نأخذ من عيون البصائر للعالمة الشيخ االبراهيهي قبسات نصية لتمثل و يف متعلق امل         

حركة الوعي يف النتاج األديب ، وكيف نفذت اللغة  املشحونة بالوعي احلضاري الوجه األمثل لعناصر اهلوية 
 -التفصيلسنعمد الحقا اىل  –من جهة، والفهم العميق ملرامي االستعمار من جهة ثانية،ميكن امجاهلا 

 تصحا  ال اذ – اريبا االستعمار مساوا » -كلمات مظلومة      –بقول الشيخ البشري االبراهيمي يف مقاله 
 القيام ويهدم ، واألفكار والعقول واألديان األوطان خيراب ألنه  - االستعمال استخراب  يف كلمة

 1«  والقوميات واملقوامات واملقامات
ة املكثفة ستتحرك هذه الورقة لفهم جممل حثيثات قضية اهلوية من مأموهلا يف رحاب هذه املقول        

 احلضاري ومنجزها األديب .
 الهوية : الماهية والوظيفة :  -3
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يف البدء، تعدا مسألة اهل وية من أعقد املوا يع اليت تبىن الفكر املعاصر دراستها ،ومراجعة دفرت           
ية بامليسم الذي يناسب قوامها الفكري واحلضاري، ولعل أمشل حيث ومستها كل مدرسة فكر  ، شروطها

وداللة االمتياز هذه  1« هي األمر املتعلق من حيث امتيازه عن األغيار»  تعريف ميكن تقدميه عن اهلوية 
ال حتمل صفة املفا لة، وإطا حتمل طابع  اخلصوصية واالختالف، وهي يف منظور ابن خلدون املزاوجة 

كل شيء البد له  من طبيعة اصه يف ذاته وفيما يعر  له »  تنسجم على التقائها املواد    الطبيعية اليت
 حبيث اذا انتفت صفة اخلصوصية للشيء سينتفى معها وجود الشيء يف أصله. 2«من أحواله 
الشيء بذاته وهو تعلق  ʺه و   ه و   ʺأما اذا جئنا اىل اهل وية من الناحية اللغوية فنجدها مأخوذة من        

هي احلقيقة املطلقة املشتملة على احلقائق اشتمال النواة على » املخصوصة،أي محله جلوهرها وحقيقتها 
 3«الشجرة يف الغيب  

وملا كان هلوية احلضارة اليت حيملها االنسان ويدافع عنها مناط النظر والتأمل،فان الذي ينبغي اداركه        
الثابت واملتغري،متالزمني يف عملية البناء احلضاري،حبيث يعتب :  مها هو انبناؤها على عنصرين هامني

الثابت اثال للهوية،حامال لصفات جوهرية كامنة فيها، ميكن ا افة عداة توصيفات له داخلة يف تكوينه،  
ككون اهلوية متجددة، وليست متغرية،متسمة بالتجلي واإلفصاح دون أن تسمح لألغيار بالتحول إىل 

 يف هيكلها. ثوابت
 واملتأمل يف مكونات اهلوية جيدها ترتسم يف عناصر ثالثة ميكن  ترتيبها بالصورة التالية : 

 العقيدة اليت ترسم رؤية لالنسان واحلياة واملوت وللوجود كله. -
 اللغة اليت جيري  التفكري  والتواصل  هبا. -
 ضاري.التاريخ وعناصر الثقافة على اعتبار توفرمها على االمتداد احل -
 الّدين وسؤال الهويّة :  -4

ة يف األمة ساعة                عندما نتوقف على عنصر الداين الذي يتكفل بتنظيم الطاقات اخلريا
تعر  الوطن للخطر،و العمل على إذابة كل اهلويات املخصوصة إال إذا كانت حملا تفا ل و ايز 

من العبث »  زوج باحلذر سريافقنا،ألنه ليس يف الدافاع عن الوطن ساعة اخلطر. فانا االنتباه املم
و فاعلية العمل الواعي   4«الشك يف أن ملكات اإلنسان قد اشربت بالروح الدينية إىل حد بعيد 

يف ذلك أن اشال املسموح المتدادات اهلويات أو تقلصها، كامن يف كيفية التعامل مع الثوابت 
دى توفر املرونة يف التنسيق بينهما العتبة اليت تنتظم واملتعريات،حبيث يشكل الرتابط بينهما وما م

                                                           
 314، ص 1987بريوت  –الشريف اجلرجاين، التعريفات،الطبعة األوىل، دار عامل الكتب   - 1

2 58ص161لطان األكب. اشلد األول، بريوت ابن خلدون،كتاب العب وديوان املبتدأ واخلب يف أيام العرب والعجم والببر ومن عاصرهم من ذوي الس - . 

 314اجلرجاين، التعريفات ، مصدر سابق، ص  - 3
 25الدار البيضاء ، ص  –املركز الثقايف العريب  2006طه عبد الرمحان، سؤال األخال ،الطبعة الثالثة ، - 4
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من خالهلا دورة احلضارة، ولعل بدايات االنتباه الواعي الذي صحب ميالد احلركة الوطنية ميكن 
أننا مل ندرس االستعمار دراسة علمية،كما درسنا »  توصيفه يف حقيقة مؤكدة وهي      

ينية هو،حّت أصبح يتصرف يف بعض مواقفنا الوطن   1«ية والدا
قد ال حتتاج مقاصد االستعمار الفرنسي مزيد  من عناء البحث عنها، إذا عومل االستعمار على           

هتدمي يف جوهر الفرد املستعمر وحمو عبقريته باالنتقاص من » أنه واقع متحقق وظاهر للعيان، فهو  
وسة بعناية ليتحقق هبا ما امساه مالك بن ن" وهذه كلها مقدمات مدر  2«قيمته،وحتطيم قواه الكامنة فيه 

القابلية لالستعمار، ولعل أبسط حتقق لعملية القابلية هو أن ير ى اجلزائري بالتسمية اليت أطلقها عليه 
 بكل ما حتمله من روح لالحتقار واالستخفاف.   ʺ األهلي ʺاملستعمر  وهي 

يل مالك بن ن" إىل االنتباه على أن املسألة ولفاعلية هذه الفكرة وفهم مدى خطورهتا، مي         
فتصفية االستعمار يف اإلنسان تشرتط تصفيتها يف االر ، » االستعمارية هي باألساس مسألة نفسية 

                                 3«  وجيب أن تتقدمها  
ي            ن، وفاعليته يف اذكاء الصراع،جندها يف  ثل املنجز األديب هلذه النقاشات املستفيضة ملسألة الدا

يف  كيفية استقباله حبيث اتصفت بالصفاء التاما يف فهم أثر الدين يف حياة األمة اجلزائرية،حيث جند معامله 
أنا االسالم يف اجلزائر ثابت ثبوت الرواسي،متني القواعد »  وا حة ال يكتنفها غمو  ،ذلك 

ه منه كفيل مؤ ن،واستنارت بصائر املصلحني بنوره فكان له واالواسي،قد جال االصالح حقائقه فكان ل
منهم حارس يقظ ، وعاد كتابه  ﴿ القرآن ﴾ اىل منزلته يف اإلمامة فكان له منه احلمى الذي ال 

 4«يطر ،والسياج الذي الخير  
 
 
 اللغة ومسألة الهويّة : -5  

كثريا  األساليب املعهودة كنشر اجلهل نتجاوز  ة،فقد إذا جئنا اىل املكون الثاين املمثل يف اللغ               
» بني اجلزائريني،وحرمافم من التعليم،أو منح فرصة للجزائريني للتعلم ولكن وفق املنظومة الفرنسية، حيث  

كان التعليم أيام احلكومة الفرنسية استعماريا حبتا،ال يعرتف باللغة العربية وال يقيم لوجودها أي 
، واطا ننتقل  اىل االنتباه الواعي   5« فرنسية هي لغة التدريس يف مجيع مراحل التعليم حساب،فاللغة ال
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وكيف يعمل االستعمار بعناية فائقة على هذا  الذي قدمه مالك بن ن" مثاله يف االستعمار واالبتعاث 
 أذهافم وعقوهلم امللف يف سبيل اذكاء الصراع الفكري، حبيث يعود بعض أفراد هذه البعثة وهم حيملون يف

 فكر وثقافة الغرب ولغته .
يف منظور مكونات اهلوية الوطنية عب منجزها اللغوي، االحتكام اىل الثوابت عب تسيري اجلهد            

اللغة العربية هي لغة االسالم الرمسية،وهلذه اللغة على » البياين حنو اقرار احلقائق دون مواربة، حبيث أن 
ن أكيدان،كل منهما يقتضي وجوهبما،فكيف اذا اجتمعا،حق من أفا لغة دين األمة،حبكم اجلزائريني حقا

 1«أن األمة مسلمة،وحق أفا لغة  جنسها،حبكم أن األمة عربية اجلنس 
 التاريخ وسؤال الهويّة :  -6      

جرعات الوعي يف حضور التاريخ عب مجلة من األحداث الكبى، مثاة انعطافات يف تقدمي              
باحلقيقة االستعمارية حّت و ان تعدادت وجوهها، حبيث تستمر الوسائل و االكراهات نفسها يف خدمة 

ار  »  املقصد العام، ويستمر عناد الشعوب أيضا يف املقاومة والرفض، سيما إذا تعلق األمر باجلزائر، ألن 
فعالة يف تثبيت أسس احلضارة اإلنسانية منذ اجلزائر أر  مالحم نتيجة ملكانتها اجلغرافية،ومشاركتها ال
  2«العصور األوىل، وقلاما يوجد شب منها مل تسقه األقدار دما 

يف دفرت الوعي الذي قدمه مالك بن ن" مثاة اقرار حبقيقة واحدة أزلية، غري منتهية الصالحية،              
صنا اا يستغله االستعمار يف انفسنا، من ان القضية عندنا منوطة أوال،بتخل» تسبق كلا تغيري، وهي  

استعداد خلدمته.... ومادام له سلطة خفية على توجيه الطاقة االجتماعية عندنا ... فال رجاء يف استقالل 
 3«وال أمل  يف حرية  

امية املعروفة مبجازر               تتخلى عن 1945ماي   8يف املقابل جندا أنا اللغة الواصفة لألحداث الدا
املهادنة، وجتلي احلقائق كما هي دون مواربة، حبيث تكشف زيف االستعمار وخبث معدنه من األصل، 

أهذا جزاء من استنجدته يف ساعة العسرة  ‼لك الويل أيها االستعمار» لتتوعده قائلة له 
له فأجندك،واستصرخته حني أيقنت بالعدم فأوجدك ؟ أهذا جزاء من كان يسهر وأبناؤك نيام،وجيوع أه

 4«وأهلك بطان،ويثبت يف العواصف اليت تطري فيها نفوس أبنائك شعاعا؟ 
رغم احلفر يف بعض أجزاء الذاكرة فان معول هذه الورقة قد يتآكل ويبلى الن مو وع اهلوية أبعد        

 من أن حتيط به ورقة حبثية مقدمة ليوم دراسي .
 

                                                           
 . االبتعاث هو ارسال عدد من خرجيي املدارس احلكومية اىل البلدان الغربية للتخصص يف الدراسات العليا 
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 مةد مظاهر المقاو تعد  
 ( 54حرير د العيد آل خليفة  قبل ثورة الت  )في شعر محم  

 وذناني بوداود                                                                                           
 األغواط -ليجي جامعة عمار ث                                                                                 

   تمهيد :
عندما شرعت يف البحث عن النص الشعري املقاوم يف األدب اجلزائري احلديث ، لفت انتباهي ما قاله الشـيخ البشـري      

اإلبراهيمي يف الشاعر حممد العيد آل خليفة . حني قـال ) ومـن يعـرف حممـد العيـد . ويعـرف إميانـه وتقـواه ، وتدينـه والقـه 
المية ، يعـــرف أن روح الصـــد  املتفشـــية يف شـــعره . إطـــا هـــي مـــن آثـــار صـــد  اإلميـــان ، وصـــحة التخلـــق ، بالفضـــائل اإلســـ

 ويعلم أنه من هذه الناحية بدع يف الشعراء .
رافق شعره النهضة اجلزائرية يف مجيع مراحلها ، وله يف كل ناحية من نواحيها ، ويف كل طور من أطوارهـا ، ويف كـل أثـر مـن 

  1ســجل صــاد  هلــذه النهضــة وعــر  رائــع ألطوارهــا ( –لــو مجــع  –ائد الغــر ، والتقــاطيع اخلالــدة ، فشــعره القصــ -آثارهــا 
، الكبـريفهذه الشهادة من خبري يف الرجال وفنون الشعر واللغة ، حفزتّن على تتبع املقاومة يف شـعره ، إنصـافا هلـذا الشـاعر 

يف هــذا  54أن تتبعـت مظــاهر املقاومـة يف شــعره ،قبـل ثــورة التحريـر  وإنزالـه املنزلــة الـيت يســتحقها بـني شــعراء عصـره . فكــان
 البحث املوا ع .

: يتعـدد مفهـوم املقاومـة ، نظـرا ملـا حتملـه كلمـة مقاومـة مـن معـاين كالنضـال واملواجهـة والـرفض وغريهـا  في مفهوم المقاومـة
جاع حـق  ـائع ، أو صـيانة عـر  أو وطـن أو حـق من املعاين . فاملقاومة تعّن اشاهبة بكل الوسائل حلماية النفس أو اسـرت 

من احلقو  . وهي حق إنساين مشروع . وقد حث الدين اإلسالمي على مقاومة الظلـم والطغيـان والتجـب والتسـلط . قـال 
 تعاىل ) وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن ربـاط اخليـل ترهبـون بـه عـدو اهلل وعـدوكم وءاخـرين مـن دوفـم ال تعلمـوفم اهلل

  2يعلمهم (
فاملقاومة هي حق ميارسه شعب من الشعوب لرفع الظلم عنه ، وتغيري الو ع السائد إىل و ع جديد ، يسمح له مبمارسة 
حريته كاملة غري منقوصة . فهي ثورة هتدف إىل حترير الشعب من كل شكل من أشكال اهليمنة واالستعباد والسيطرة  

ة الشعب اجلزائري لالستعمار الفرنسي مقاومة مشروعة بواسطتها يتمكن حترير ومصادرة احلريات . ومن هنا كانت مقاوم
 نفسه من أشكال اهليمنة واالستعباد والقهر .

ــ وإذا كانــت املقاومــة تعــّن التغيــري والتحــرر،  فــإن األدب املقــاوم هــو األدب الــذي يعــب عــن ذلــك ، وميجــد الفعــل الثــوري  ـ
مـة مـن تغيـري يف صـاحل واقـع اإلنسـان . فـاألدب املقـاوم هـو صـوت يصـدر عـن ذات ويشيد به ، وبكل ما تنجزه تلـك املقاو 

تنشد احلرية واالنعتا  . فسالح الكلمة قد يكون يف بعض األحيان أشد وطأ على العـدو مـن أي سـالح آخـر . ومـن هنـا 
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م . وعليـه فلـيس هنـاك فلكل مقاومـة أدباؤهـا الـذين يعـبون عنهـا ويشـيدون ببطـوالت رجاالهتـا وصـمودهم وحتـديهم لعـدوه
فالشعر يؤدي وظيفة خطرية يف واقع اشتمعات والشـعوب . فهـو مقاومة لعدو بدون أدباء يشيدون هبا وينشرون أفكارها . 

الصـوت الســحري الــذي حيــرك النفــوس ويثــري غضــبها علــى أعــدائها . وكمــا هــو معــروف فالشــعر ) يثــري فينــا دائمــا أعمــق مــا 
اشــرة حقيقــة مأســاتنا مجيعــا ويــنجح يف أن يعرينــا مــن األعمــا  ، مــن زيفنــا وقلقنــا وعارنــا ، وأن فينــا ، ألنــه خياطــب فينــا مب

فالشـاعر وعـن طريـق الكلمـة احلماسـية   1يعيد ارتباطنا العفوي الصـاد  بأر ـنا وخصائصـنا ومساتنـا األوىل يف بـراءة وطهـر (
ح أفــق األديــب علــى الواقــع الــذي يعيشــه وبــذلك تــوفر لــه فاملقاومــة تفــت يســتطيع أن حيــرك النفــوس ويــدفعها للقيــام بــالثورة .

   جمموعة من املو وعات اجلديدة اليت حتفزه على القول والتعبري ، وحترك ما جيول يف نفسه .
 :   الشعر والمقاومة

الشــعري إذا كــان الكثــري مــن املهتمــني بــاألدب يــدركون بــأن الشــعر يعتــب أداة فعالــة مــن أدوات املقاومــة . ألن للــنص       
املقاوم له خصوصية خاصة ،  لتميـزه بفـيض مـن اإلحساسـات واملشـاعر الصـادقة الـيت تعـب عـن روح الثـورة ومواجهـة العـدو 
وكشف دسائسه و ططاته اخلطرية . ومن هنا كـان) الشـعر املقـاوم هـو وجـود أو حيـاة ، ومعايشـة يوميـة للواقـع ، أو عالقـة 

ذ هذه العالقة شكل نفـي ، يضـم االحتجـاج والـال انصـياع ، واإلدانـة ، واالستفسـار مع انبثا  الكيانات وانطفائها . وتأخ
، واالستفزاز ، وأهم ما تتسم بـه أفـا مفارقـة لسشـراف والتعـايل علـى التـاريخ ، وسـتكتب االسـتمرارية للشـعر املقـاوم مـا دام 

   2ميارس الضم واحتواء الواقع يف الوجدان (
األدبـــاء اجلزائريـــون قـــد ارتبطـــوا باملقاومـــة مـــن البدايـــة ، منـــذ أن وطئـــت أقـــدام يالحـــظ بـــأن  واملطلـــع علـــى األدب اجلزائـــري 

)  احلركـــة األدبيـــة ذات صـــلة وثيقـــة بالو ـــع الـــوطّن واالجتمـــاعي . فقـــد كـــان األديـــب دائمـــا املســـتعمر أر  الـــوطن ، ألن 
. يرصــد جوانــب اخلـري والشــر فيهــا . فيبــارك   ـمري األمــة . وصــدى مهومهــا وآماهلـا . ولســافا املعــب عــن معاناهتـا وطموحهــا

تلك عمومـا ، ويعـر  هبـذه ويـدينها غالبـا . مبشـرا مبثـل العمـل وا بـة والوفـاء ، داعيـا إىل سـعادة اإلنسـان وصـون كرامتـه ، 
  3ان (وكرامـة وطنـه ، معلنـا عـداءه لكـل أشـكال الظلـم والقهـر وكـل أسـاليب  املصـادرة الـيت تتعـر  هلـا حريـة األفـراد واألوطــ

. يهـا بشـعره ، الـذي خلـد فيـه مآثرهـافالشاعر اجلزائري كان أيام ا نة يتحسس بقلبه مهوم ومشاكل األمة ، فقام منافحا عل
فـ) الشعر اجلزائري قد قام برسالته أحسن قيام . دافع عن الكيان اجلزائري يف عقر بيته ، واهتم باألحـداث املؤملـة الـيت أملـت 

   4ؤازرة  املظلومني حيثما كانوا (بالعرب ونادى أيضا مب
فاألديــب اجلزائــري كــان دائمــا يف مقدمــة الصــفوف مــدافعا عــن حرمــة الــوطن ، يســتنهض أفــراد اشتمــع إلحــداث قــوة فاعلــة 
تواجه العدو . وبفضل مواقفه من االستعمار وكشفه  ططاتـه الراميـة إىل اسـتعباد الشـعب اجلزائـري ومصـادرة حريتـه . مهـد 

) فقــد عبــأ الشــعراء كــل طــاقتهم مــن أجــل الــوطن الــذي حاولــت فرنســا ســلب شخصــيته ، قاومــات املتالحقــة الطريــق للم
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ومســـخ هويتـــه ، فـــانبى الشـــعراء كغـــريهم للـــدفاع عـــن الـــوطن وحراســـة قيمـــه ومثلـــه الـــيت ورثهـــا عـــن آبائـــه وأجـــداده ، ووقفـــوا  
ومـن هنـا    1سـتعماري جبميـع وجهـه الظـاهرة واملقنعـة (كاألطواد الشا ة يف وجه تيار التفرنس واالندماج يصارعون املـد اال

لعـــب الشـــعر دورا كبـــريا يف إثـــارة الثـــورات ، فهـــو ا ـــرك للنفـــوس ، األمـــر الـــذي دفـــع الفـــرد اجلزائـــري إىل املواجهـــة والتصـــدي 
 للعدو ، فليس هناك مقاومة أو ثورة بدون شعراء .

ـــ ـــا الشـــاعر بشـــعره يف نفـــوس اجلزائـــريني البطول لفكـــر ة وحـــب الـــوطن وروح التضـــحية مـــن أجلـــه . ومـــع ظهـــور اوبـــذلك أحي
اإلصالحي الذي لعب دورا كبـريا يف هتيـأة الشخصـية اجلزائريـة مـن خـالل ترسـيخه للقـيم الوطنيـة األصـيلة، أصـبح الشـخص 

دائمـا باملرصــاد اجلزائـري مهيـأ للتعبئـة السياسـية والنضـال واملقاومـة وحتمـل  ــاطر الثـورة ، والـدفاع عنهـا . فقـد ) كـان الشـعر 
فـالنص   2لكل الوعود الكاذبة واملزاعم الـيت يطلقهـا العـدو  ـد الشـعب وكـذلك أعـوان االسـتعمار ومـن يسـريون يف ركابـه (

الشــعري املقــاوم الــذي واكــب انتفا ــات الشــعب اجلزائــري هــو نــص حــي مكتنــز باحلقــائق التارخييــة املتجــددة بتجــدد الزمــان 
ع أن نقول أن النص الشعري املقاوم ، هـو نـص فاعـل نـص متمـرد علـى الواقـع املأسـاوي واألحداث . وبعبارة أو ح نستطي

الذي يعي  فيـه الفـرد اجلزائـري ، لـذلك فهـو نـص منفـتح علـى تعـدد القـراءات والتفاسـري، حسـب متغـريات الـزمن ، والرؤيـة 
 الفكرية لكل متلقي له .

 : المقاومة في شعر محمد العيد
مد العيد آل خليفة ، جيد أن املقاومة يف شعره قـد مشلـت مو ـوعات  تلفـة ، ومل تكـن مركـزة إن الذي يطلع على شعر حم 

يف قضــية واحــدة ، ألن اهتماماتــه كانــت موزعــة علــى كــل القضــايا الــيت تتعلــق بــالوطن وبالعقيــدة وباهلويــة . لــذلك يعتــب مــن 
ة . فهو يف كـل قصـيدة يبـدعها حيـاول أن إيقـاظ اهلمـم أبرز شعراء املقاومة البارزين الذين غلبت على شعرهم مظاهر املقاوم

من أجل الشعور باحلياة الكرمية ، وجتاوز األخطار الـيت حتـيط باألمـة. فقـد عمـل علـى هتيئـة النفـوس لتغيـري الواقـع والـتخلص 
صـية من مآسيه ومهومه . ) وكان إىل جانب مـا عـرف بـه مـن شـدة غريتـه علـى األصـالة القوميـة وحرصـه علـى مقومـات شخ

األمة ، واسع األفق متحـرر الفكـر ، متطـور النظـر ، بعيـدا عـن كـل تعصـب ، متفتحـا علـى التجـارب اإلنسـانية ، داعيـا إىل 
اإلفادة منها ، ومن كل منها حيتم قيم الرتاث القومي ، وال ميس مقومات الشخصية اإلسالمية العربيـة ، ويهـدف إىل بنـاء 

وقـد تنـاول قضـايا األمـة بإحسـاس صـاد  وإميـان قـوي بقضـيتها   3ملا ي التليـد .(احلا ر واملستقبل على أسس من أجماد ا
 . فكان لشعره األثر القوي يف حتريك النفوس وتبصري األمة مبخططات العدو ، واالستعداد ملقاومته . يقول :

 حثوا العزائم وأصدقوا اآلماال      إن الزمان يسجل األعماال            
 دة التاريخ أوثق حـــــجة      جتلو األمور وتكشف األحواال  وشها            
 فتدارسوا التاريخ وألتمسوا به     للن ء رمزا عاليا ومثاال            
 إن الزمان بكم أهاب مـــــــؤذنا     يف فجر فضتكم ففا  بالال           
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             1 ر عجاال يا قوم هبوا الغتنام حياتكم      فالعمر ساعات            
فبمثــل هــذه املواقــف الشــجاعة قــاوم حممــد العيــد هجمــات العــدو علــى الــدين اإلســالمي ، وعلــى اللغــة العربيــة . كمــا قــاوم 
هجماته على تـاريخ وشخصـية األمـة و هويتهـا . ألنـه مـن الشـعراء الـذين يـدركون حـق اإلدراك الرسـالة النبيلـة للشـعر ، وأن 

أن تــؤدي دورهــا إال إذا  ــت تأديتهــا علــى أ  وجــه ومبســؤولية كاملــة . فتكــون نتائجهــا اجيابيــة علــى  تلــك الرســالة ال ميكــن
 أفراد اشتمع . ومن مثة كانت قصائده كانت قصائد مقاومة . 

 يقول يف إحدى قصائده :
 وقفت به أستنهض القوم صادعا      بإنذارهم واحلر باحلق يصدع               
 أجاذب حبل الشعر حّت يعينّن     عليهم وحبل الشعر عاص وطيع               
      2يعاندين طورا فريفض دعــــــــــــــــوذ     ويسلس يل طورا فأدعوه فيسمع                

ثـارة النفـوس فالشاعر هنا يلفت االنتباه إىل دور الشعر يف حتريك دواخل أفراد اشتمع حنو اهلدف املنشود . فكان أن قام بإ
وحتريضها على الثورة والتمرد على واقعها املظلم ، وهدفه األول من ذلك بعث هوية الشخصية اجلزائرية متمثلـة يف اإلسـالم 
والعروبـة . كمــا أدرك بـأن مقاومــة العــدو ال تـؤذ مثارهــا ، إال إذا كــان الشـاعر منصــهرا يف واقــع جمتمعـه ، ومــدركا ملخططــات 

سي وفـّن ثـوري . كمـا كـان يـدرك جيـدا دور الشـعر يف توعيـة اجلمـاهري . فقـد رافـق بشـعره مرحلـة عدوه ومسلحا بوعي سيا
طويلة من مقاومة الشعب اجلزائري للمستعمر الفرنسي وقـد عـب عـن ذلـك ) بلغـة الـود الصـاد  والرغبـة اجلـادة يف التبليـغ ، 

  3ية واأليديولوجية .(ال لغة الزخارف واألصباغ التزييفية واللهو اللفظي والشعوذة الفكر 
 وقد تركزت املقاومة يف شعر حممد العيد يف املواقف التالية :

نصــرة الــدين اإلســالمي : عمــل االســتعمار الفرنســي منــذ أن وطئــت أقــدام عســاكره علــى حماربــة الــدين اإلســالمي ،  - 1
ويف خضــم هــذا الصــراع أدرك  واســتعمل لــذلك كــل مــا ميلــك مــن قــوة . فكــان الشــعب اجلزائــري باملرصــاد لكــل  ططاتــه .

الشــاعر حبســه املرهــف بــأن الشــعر هــو ســالح مــن أســلحة املقاومــة ، وال بــد مــن اســتغالله لتحــريض الشــعب علــى التمــرد 
ومقاومــة العــدو . فكــان حممــد العيــد يف مقدمــة الشــعراء الــذين تصــدوا للمخطــط الرهيــب للعــدو مــدافعا عــن عقيــدة شــعبه . 

 ك بالدين اإلسالمي .وحاثا ألبناء وطنه على التمس
 تالءم يف الدين احلنيفي مشــــلنا     فبات قريرا مشـــــــــــــــــــــــلنا املتــــــــــالحم          
 أال اهلل إال أن يضــــــــم قـــــــــــــــلوبنا     إليه وأنف الكـــــــــــــــفر خزيان راغــــــم           
 من واسع امللك واسع     وفضل لنا من دائم امللك دائـــــــــم عطاء لنا         
 لقد شد باإلميان عقـــــــــد قلـــــــــــوبنا      وليــــــــس لعـــــــقد شـــــــده اهلل فاصــــــــــــم          
 كـــــــــــة كاخلـــــــــــــــلد لوال املــــــــــزاحموبوأنا يف العاملــــــــــــــني مبــــــــــــــــــاءة       مبار         
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 ريا  دنت للطامعني قطوفها        فلم ميتنع منهم عن القطف طامع       
 هلم نذد عنها جــــــــــــوائح مجـــــــــــة         هتددهــــــــا من حـــــــــــــــولنا وهتـــــــــاجم        
 انت األجداد أسدا  راغما     هبا فهل األحفاد أسد  ـــــــــــراغم ؟لقد ك       
      1إىل احلق ولوا أيها القوم وجهكم     إىل احلق ال يأخـــــــــذكم فيه الئم        

دين فالشـاعر مل يـدخر جهـدا يف تنبيـه أبنـاء وطنـه إىل مـا حيـاك  ـد عقيـدهتم اإلسـالمية . و) يظهـر أنـه يفهـم اهتمامـات الـ
اإلســالمي كمــا هــي علــى حقيقتهــا ، فهمــا مشوليــا واســعا ، يــدخل يف نطاقهــا الفــرد وحاجاتــه ، واشتمــع وقضــياه ، والــوطن 

 ولذلك فهو يستنهض طالب العلم للدفاع عن العقيدة والتمسك هبا .  2ومهومه ، واألمة وتطلعاهتا .(
 سك بعصامه؟يا معشر الطالب هل من آخذ       بالذكر أو متم           
 فتشرفوا باألخذ مــــــــــــــــــــــــــــن آدابه        وتعرفوا حبـــــــــــــــالله وحــــــــــــــــرامه           
 ولكل شيء يف احلـــــــــــــــــــــــياة أذية       وأذية القـــــــــــرآن من أقوامـــــــــــــــه          
 ا معشر الطالب هل من ناهض     بالشعــــــــــــــب حر حافظ لذمامهي         
    3أو باعث يف الشعــــــــــب روح إباية      منكم فموت الشعب يف استسالمه         

 ويرد على املتطاولني على اإلسالم .
 هيهات خيزى املسلمون ودينهم     علم اخللود يظلل األقطارا

 ن راش النبال لصــــــيده     ألق النبال فإن صيدك طاراقولوا ملـــــــــــ
 أجدادكم خطوالكم اخلطط العال      ما بالكم مل تقتفوا اآلثارا ؟
 ما بالكم مل تقلعوا عن ومهــــكم       وحترروا من قيده األفكارا
 كونـــــــوا على املتعـــــــززين أعزة       كونوا على املتكبين كبارا

       4كونوا اجلبال الراسيات منــــاعة      كونوا احلصون احلاميات ذمارا         
 ويؤكد على استنها  النفوس يف نص آخر قائال :

 أراك أخي مازلت وســــــــــنان حاملا        تيقظ إىل كم أنت وسنان حامل ؟
 ى والرتاجمتيقظ ففي دنياك أعظـــــــــــم فضــــــة         تضيق مبعناها اللغ

 وجاهد فإن احلـــــــــــــــر فيها جمـــــاهد         وقاوم فإن احلر فيــــــــــــــــها مقاوم
 وقم فابن ذكرا عايل الصيت ماجدا      كرميا أواسيه الرجال األكارم
 وال تأس إن صادفت يف الناس هادما     له فسيبّن اهلل ما هو هادم
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        1ـــــم اهلل عن حكـــــــــــم غريه      وحسبك أن اهلل باحلق حاكم سيغنيك حكــ            
فالشـــاعر يف صـــموده ومقاومتـــه كـــان مـــدفوعا بوعيـــه حبقيقـــة املســـتعمر وزيـــف  ططاتـــه مـــن جهـــة ، ومـــن جهـــة ثانيـــة بوعيـــه 

سـيكون ألبنـاء وطنـه مهمـا  بصالبة جمتمعه وتصديه لكل تلك املخططـات . فهـو يـؤمن إميانـا راسـخا بـأن النصـر يف األخـري 
كانـت قـوة املسـتعمر وجبوتـه وتسـلطه ، ألفـم يـدافعون عـن قضـية عادلـة . فمحمـد العيـد يسـتمد جتاربـه وصـوره مـن واقعــه 

 املر ا كوم بالقهر والظلم االستعماري .يقول : 
 فيا أيها الشعب احتمل كل حمنة       وال تك مرتاعا حليف الـــــــــــــــنواح

 ا ا كالطود إن جل حادث     خبسف ديار أو بعصف رياحوكن ش
 وال تكن عن صوت اإلغاثة معر ا     لبذل نوال أو لضمد جـــــــــــــــــراح
 وطر يف مساء األــــــــــــــقوياء حملـــــــــقا       وال تر  أن تبقى كسري جناح

 صحاحفخذ حببال الرشد إن رمت عصمة      فإن حبال الغي غري 
 وأقدم على األخطار يف احلــق إنّن     أرى الفوز للمحجام غري متاح
 2وسر يف ركاب املخلصني فإفم      يبؤون يف العقىب بكل جناح 

ومن هنا جند أن الشاعر قد استشعر أن الكلمة هي األداة الفعالة ، اليت حترك النفوس وتسـتنهض اهلمـم ، ولكنهـا ال حتقـق 
لـب شـعري . ومـن خـالل هـذا التصـور جـاء الـنص الشـعري املقـاوم  مـد العيـد ، نصـا يتحسـس آالم ذلك إال إذا صبت قا

 األمة حماوال جب كسرها من خالل شحن نفوس أبنائها بروح الثورة واملقاومة . 
بكـل مـا كـان وهذا املوقف جاء نتيجة معايشة الشاعر ملا حيدث يف الواقع ، باندماجه فيه . فهو يعي  حياة جمتمعـه متـأثرا 

يواجهــه الفــرد اجلزائــري يوميــا مــن معانــاة ومصــائب ومهــوم ومظــامل ومصــادرة للحريــة ، مــؤازرا و متفــاعال معــه . األمــر الــذي 
 مكنه من التعبري عن ذلك الواقع بكل صد  .

 أخشى على الشعب هلكا      يبـــــــــــــيده واجتــــــــــــــــــــياحا
 ـــــــــــــــــــات        تروى القبيح فصاحامن ألســـــــن قاذفــــ

 وأنفـــــــــــــــس خائنــــــــــــــــــــــــات        هتوى اخلىن والسفاحا
 ومن قوانيـــــــــــــــــن جــــــــور        سلت عليها صفاحا

 3يه وراحـــــــــا  ومن شقاء ملــــــــــــــــــــح          غــــــــدا علـــــــــــ
من خالل هذا املوقـف الـواعي بكـل أسـاليب الصـراع ، حيـاول الشـاعر اسـتنها  القـوة الكامنـة يف شـعبه ملواجهـة  ططـات 

 العدو اهلادفة إىل حتطيم مقوماته العقدية املتمثلة يف العقيدة اإلسالمية .
 ثائــــــــــــــــــرا يا شعب قم على اهلمو     م والشـــــــــــــؤوم             
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      1يا شعب جد اجلـــــــــد فانـ      ـهض واكسب املفاخرا             
فاندماج الشاعر يف واقع جمتمعه بأحاسيسه وقلبه وعقله ، يدل داللة وا حة على وعيه العميـق مبـا تعانيـه األمـة مـن حمـن . 

 الذي خيافه العدو وحيسب له ألف حساب .ومبثل هذه املواقف تتهيأ السبل خللق الفرد املقاوم 
ومــن هنــا يظهــر لنــا الــدور الــذي كــان يقــوم بــه حممــد العيــد مــن جماهبــة ملخططــات العــدو الفرنســي مــن جهــة . ومــن جهــة  

أخرى بعث قوة املقاومة واحلدي واإلسرار يف النفوس من أجل اسـرتجاع احلقـو  املهضـومة ولـو بـالقوة . فقـد كـان يـدرك مـا 
 قوة تأثري يف النفوس ، ولذلك أشهر سالح شعره يف وجه العدو الفرنسي .للكلمة من 
 فقم يا ابن البـــــــــــالد اليوم وأفض      بال مهل فقد طال القعود             
 وقل يا ابن البــــــــــــــالد لكل لـــــــص       جتلى الصبح وانتبه الرقود             
       2يا ابن اجلزائر يف املنايا    تظللك البنود أو اللــــــحود فخض               
األليمة قد غـريت جمـرى التـاريخ كمـا غـريت يف عقليـة الفـرد اجلزائـري . فكـان هلـا الـدور الكبـري يف تغـري  45ماي 8إن جمازر 

رك بـأن سـاعة االنتقـام مـن العـدو رؤية الشاعر من شعر الدعوة و النضال السياسي إىل شعر التحريض على الثورة . ألنه أد
الفرنســي قـــد حانـــت ، وأن هـــذه األحـــداث الدمويـــة واشـــازر الرهيبــة قـــد كشـــفت عـــن الوجـــه  اإلرهـــايب الـــدموي لالســـتعمار 

 الفرنسي . ويف نفس الوقت هيأت الفرصة لتوحيد الشعب اجلزائري  ده .
مـدها وجزرهـا ، واعتـداهلا وتطرفهـا أكـب هـزة للفكـرة فانـدفع حمر ـا حمر ـا علـى الثـورة . فقـد) كانـت تلـك األحـداث علـى  

 يقول حممد العيد مستنهضا أبناء وطنه :  3الوطنية (
 فظائع ماي كذبت كل مــــزعم        هلم ورمت ما روجـــــــوه بإفالس           
 س ديار من السكان الى نكاية       وعسفا وأحياء تســــــــا  ألرمــــــــا           
 ومعتقالت يف العـــــــــــــــراء مبيدة       عليها لصوص يف مالبس حراس          
 فيا لك من خطب تعذر وصفه      فلم جير أقالم به فــــــــــــو  أطراس           
 4وال خري يف عد املظامل وحدها   إذا مل ننب عن مرهـــــــــــفات وأتراس           

ازر الرهيبة أيقن الشاعر ) أن الشعب دخل يف هذه الفرتة منعطفا جديدا يف صراعه مع األعـداء مبـا بـدأ يقربـه فبعد تلك اش
 فريشد الشاعر أبناء وطنه إىل الطريق الصحيح قائال : 5من موعد تفجري ثورته .(

 سئمنا من الشكوى إىل غري راحم     وغري حمق ال يدين بقسطاس        
 م إال ســــــــــــراب بقيــــــــــــــــعة      وما عهدهم إال مداد بقرطاسوما وعده        
 فيا أيها املستعمرون تنـــــــــــــــــــزهوا       وال تسموا وجه احلياة بأرجاس        
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 وال تطمعوا أن تستلـــــــــــــني قلوبنا       فتلك قناة ال تليـــــــن جلساس         
 ويا أيها الشعب املروع ال تضق  بدنياك ذرعا وأطرح خلق الياس         

     1وقل للذي آذاك ال وصل بيننا   وموعدنا العقىب فما أنا بالناسي         
فهذا املوقف الشجاع كان القصد منه حتريض اجلماهري على مقاومة العدو وعدم اخلضـوع لـه مهمـا كـان بطشـه وجتـبه .وأن 

 بح معبدا بتلك األرواح اليت أزهقت ظلما وعدوانا . طريق النصر قد أص
ورغـم اجلراحــات املؤملــة الـيت أصــيب هبــا اشتمـع اجلزائــري ، إال أنــه قـد خــرج منهــا أكثـر صــالبة وأقــدر علـى املقاومــة والنضــال 

الــيت قــام هبــا  مــن أجــل حتقيــق النصــر يف املســتقبل القريــب . فــالنص الشــعري املقــاوم جــاء ردا علــى تلــك األعمــال اإلجراميــة
االستعمار الفرنسي وما تعر  له الشعب اجلزائري عب قرن مـن الـزمن مـن ويـالت ومصـائب وحمـن ال تعـد وال حتصـى . و)  
كان الشعر باملرصاد لكل الوعود الكاذبة واملزاعم اليت يطلقها العدو  د الشعب وكذلك ألعـوان االسـتعمار ومـن يسـريون 

  2يف ركابه (
ن بـني الـذين خـبوا دسـائس االسـتعمار الفرنسـي ، لـذا كانـت مواقفـه وا ـحة ، انعكسـت يف تصـديه فمحمد العيـد كـان مـ

 للعدو ، ومواجهته ملخططات الرهيبة ، و استنها ه ألبناء وطنه للقيام باملقاومة .
 األسر طال بكم فطــــــــــــال عناؤكم           فكوا القيود وحطموا األغالال         
 الشعب  ا من املظامل فانشدوا         حرية حتمــــــــــــــيه واستقـــــــــــــــــالالو          
          3ال أمن إال يف ظــــــــالل مرفــــــــــرف          حر لنا عـــــــــــــال ينري هـــــــالال          

نــاس وإذالهلــم وســلب حــريتهم . وهــذا املوقــف الصــامد فالشــاعر يكشــف األســاليب أال إنســانية للعــدو مــن أجــل إخضــاع ال
الصــاد  هــو مظهــر مــن مظــاهر مقاومــة الشــاعر للعــدو فقــد كشــف زيــف  ططاتــه الــيت حــاول مــن خالهلــا تظليــل اجلمــاهري 
 وخداعها وإيهامها بأحالم ال حتقق أبدا . فهو يعمل على تسليح أفراد جمتمعه بالكلمة الواعيـة القـادرة علـى مواجهـة العـدو
والصــمود أمــام  ططاتــه وجرائمــه الوحشــية . ) فقــد ســئم الشــعب حيــاة الــذل و ــا  هبــذه األغــالل . وقــد كثــرت دســائس 
االســــتعمار ومكــــره . فلــــم يبــــق إال طريــــق النضــــال . فــــال حيقــــق نصــــره وعــــزه باهلــــدوء واالتــــزان . فهــــذه الوســــيلة تعتــــب عنــــد 

عبه كــان نتيجـة اصـطدام الشـاعر بـالواقع املأسـاوي الـذي كــان فوقـوف الشـاعر إىل جانـب شـ  4االسـتعمار جبنـا و ـعفا . (
يعيشـه الفـرد اجلزائــري حتـت وطـأة املســتعمر الفرنسـي ، ومـا كــان يعانيـه مـن مصــائب ال تعـد . ومـن هنــا ) أصـبح لزامـا علــى 

بيــه نفســا الشــعب أن يعيــد النظــر يف نفســه وأن يقطــع األمــل يف أي إصــالح حلالــه يأتيــه مــن فرنســا ، وراح يــتلمس بــني جن
عصامية ، تبعثه من جديـد يف دنيـا املتناقضـات والقـه خلقـا جديـدا يف حيـاة دخيلـة كـادت تعمـي كـل املقومـات األساسـية 

 للشعب وتطمس معاملها .
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   1فاجتهت العناية إىل بعث الذاتية الصميمة ، وإذكاء النخوة واالعتزاز هبا ، وان أصبحت يف مهب العواصف .(
:حممـد العيـد مـن صـنف الرجـال الـذين يـدكون مـا لبعـث التـاريخ مـن أمهيـة   قويـة الشخصـية الوطنيـةبعث التـاريخ وت  - 2

كبرية يف استنها  مهم الشعوب ، وإعادة بناء جمدها . فاسـتلهام العـب مـن التـاريخ هـو الـذي حيـرك النفـوس حنـو املقاومـة . 
نها  اهلمـم مـن خـالل العـودة إىل التـاريخ لبعثـه مـن فحينما يتحسس الشاعر واقـع جمتمعـه املـر ، جيـد نفسـه جمـبا علـى اسـت

جديــد ليكــون مشــعال ينــري درب اجلمــاهري حنــو احلريــة واملســتقبل . وقــد طبــق ذلــك الشــاعر ميــدانيا ، حيــث ظهــرت مظــاهر 
جلزائـري املقاومة يف شعره جلية ال لبس فيها ، اا أكد دوره احلقيقي يف التبشري بثورة التحريـر اشيـدة الـيت خلصـت الشـعب ا

 من العدو الفرنسي . 
 فيا شعب ال حيــــــــــــزنك أنك تبتلى      وأنك تقصى عن عالك وتقصر             
       2فثابر على احلق الذي أنت طالب    فإنك يف تضييعه لست تعذر             

 ويقول يف قصيدة أخرى :
 فردوا جمد ما يكم    وحوطوه بأرصاد                
 وقوا أنفسكم نــا    ر  عداوات وأحقاد                
         3يزيد اخلصم ايقادا   هلا من بعد إقاد                 

فالشاعر حيذر قومه من اخلالفات الـيت  كـن العـدو مـن بسـط نفـوذه علـى اجلميـع ، فـاخلالف مهلكـة ومـر  لـيس لـه دواء 
 ولذا كان حتذير الشاعر من ذلك .

 حنـــــــــــن للصـــــــــــــدر وإن خلفـــــــــــــونا          فلنا يف األولــــــــني رعـــــــــــــيل          
 ال اف يف جانب اشد موتا         فهو موت باحلــــــــــياة كفـــــــيل          
  من يعي  حرا على األر  يوما       فله يف الناس عمر طويل         
         4قد رفعـــــــــــنا راية اشــــد علـــــــــيا           وبنا للمــــــــجد جد الرحــــــــــيل          

: أدرك الشاعر ما للغة العربية من دور يف بناء شخصـية الفـرد اجلزائـري ، كمـا أدرك مـا كـان  الدفاع عن اللغة العربية - 3
ة فقــد عمــل علــى حماربتهــا حمــاوال القضــاء عليهــا . ومــن هنــا كانــت مقاومتــه لثقافــة املســتعمر ، خيطــط لــه الفرنســي مــن البدايــ

 الدخيلة على مقومات الشعب اجلزائري . من أجل اسرتجاع الشخصيته املفقودة .
 ــاللبّن وطّن أعلوا املــــــــــــدارس تعلكم       بتعليم جهــــــــال وإرشاد  ــــــــــــــ            
 وصونوا هبا الفصحى اليت بكتابكم      أشادت ببهان وساغت كسلسال            
 وهـــــزوا مشاريـــــع اجلزائـــــــــــــــــر إنــــــــــــــــــها       تنوء مبرأى منــــــــــكم حتــــــت أثــــــقال            
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 عن الشعب منكم واهن النفس بطال     بّن وطّن ال خري يف كل معر              
      1بّن وطّن من كان للشعب فاديا        فكيـــــــلوا له البشرى بأعظـــــم مكـــــــــيال             

فالشـاعر حيـث قومـه علـى التمسـك باللغـة العربيـة لغـة القـرآن ،وبنـاء املـدارس احلـرة ،  ملواجهـة املـدارس الفرنسـية فقـد) واجــه 
طن اجلزائــري حمــاوالت التجهيــل وطمــس اللغــة وتراثهــا ، بتمســكه باحلضــارة اإلســالمية ومقوماهتــا الروحيــة وتشــبثه باللغــة املــوا

كمـــا أدرك الشــاعر حبســه الــوطّن أن تعلــم اللغــة الفرنســي ، قـــد    2العربيــة وإن كــان جيهلهــا أو يتعثــر لســانه يف التعبــري هبــا (
ئــري حريتــه وشخصــية وإنســانيته . وقــد الحــظ أحــد البــاحثني العــرب أن ) شــعراء يكــرس عبوديتــه للفرنســيني ، و يفقــد اجلزا

اجلزائــر كــانوا ال يفصــلون بــني الــدعوة الوطنيــة املتحمســة لكيــان جزائــري وبــني الــدعوة إىل تعميــق صــلة هــذا الــوطن بالعروبــة 
حبكــم ثقـافتهم العربيــة اإلســالمية الــيت واإلسـالم ، كمــا كــانوا ال يفصـلون بــني مفهــوم العروبــة ومفهـوم اإلســالم ، فبــالفطرة مث 

وقـد أكـد الشــاعر يف   3تلقوهـا يف جـامع الزيتونـة كــانوا يـدركون إدراكـا عميقـا أفــم ينتمـون إىل احلضـارة العربيـة اإلســالمية  (
 الكثري من قصائده على االنتماء القومي للشعب اجلزائري للعروبة واإلسالم . 

 من ساللة يعرب    عبد مناف جدنا وبنو كعب  و ما حنن إال                     
فالشــاعر يعتــب ) العروبــة هــي الســمة األوىل مــن مســات الكيــان اجلزائــري ، وأن اســتنفار املشــاعر والتــذكري والتلمــيح املســتمر 

 يقول : 4للعروبة إطا هو  رب من اإلحياء الدائب والتفكري املطرد يف مقومات هذا الكيان . (
 يك بالقول الذي ليـــــــس يفرتى      وأحمظك النصح الذي ليس ينكرأفد            
     5صل العرب العرباء واحم لسافم     فإنك من أصالهبم تتحدر            

 بل أكثر من ذلك أن العروبة هي الدرع الذي يقي الشعب اجلزائري من الذوبان يف الكيان االستعماري .
يفـــا يف اجلزائـــر كانـــت املقاومـــة أشـــد صـــالبة وإصـــرارا ، ومل تستســـلم اجلزائـــر يومـــا أو اـــدع ) وبقـــدر مـــا كـــان االســـتعمار عن

   6بأساليب فرنسا الثقافية يف التغريب والعزل أو التجنيس واإلدماج . وفشلت كل ا اوالت (
ر  والوسـائل أن جيعـل : لقد روج االستعمار وأذنابه كثريا لفكرة االندماج . وحـاول بكـل الطـ مقاومة فكرة االندماج - 4

مــن اجلزائــر جــزءا مــن فرنســا . إال أن الشــعب اجلزائــري قــاوم ذلــك بكــل مــا ميلــك مــن جهــد وكــان الشــاعر حممــد العيــد يف 
 طليعة املقاومني بشعره  .

 أبت السياسة يف اجلزا    ئر أن نعامل كالبشر                  
 وأن نغر ولعل من نظم السيا   سة أن نغ                   
 ولعل منها أن يدس   لنا وجنـــــــــــــــــــلب للحـــــــــفر                  
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 ولعل منها أن يبس   لنا لنجــــــــــــلب كالبــــــــــــــــقر                  
     1ولعل منها أن طا   طل كي يساورنا الضجر                   

فرنسا اليت هتدف مـن ورائهـا إىل مسـخ شخصـية الفـرد اجلزائـري بعـد أن جتـرده مـن هويتـه العربيـة فالشاعر يكشف مناورات  
اإلسالمية . كما كان واعيا بالتغيري ، الذي سيحدث يف املستقبل ، والذي حيمـل يف باطنـه الـتخلص مـن العـدو الفرنسـي . 

ومة املعبة عـن مـا جيـول يف خـاطر الفـرد اجلزائـري . مـن ولذلك قرر أن يدفع بعجلة التغيري إىل األمام من خالل الكلمة املقا
أجل خلق وعي نضـايل ، يـؤمن حبقيقـة التغيـري اجلـذري للو ـع القـائم . ولكـن الـوعي النضـايل ال يتحقـق إال إذا فجـره نـص 

 شعري راسخ اجلذور يف املقاومة .
ة إىل الوحـــدة الشـــعبية والوطنيـــة النقيـــة ، وإىل فـــ) يف هـــذه املرحلـــة احلرجـــة مـــن تـــاريخ اجلزائـــر أخـــذ الشــعر علـــى عاتقـــه الـــدعو 

والعمـل بكـل قـوة وجهـد ، ملواجهـة  كـل أنـواع التفرقـة   2التحرر من املا ي البغيض ونسيان الذات يف سبيل املثـل العليـا .(
أتباعـه مـن والتشرذم بني أبناء الوطن . وهنا جند حممد العيـد حيـذر الشـعب اجلزائـري مـن ذلـك حتـذير العـارف خبفايـا العـدو و 

 اخلونة . ويقول مو حا : 
 قف حيث شعبك مهما كان موقـــــــفه       أوال فإنك عضو منه منحسم         
 تقول أ حى شتيت الرأي منقســــــما       وأنت عنه شتيت الرأي منقسم         
 فكن مع الشعب يف قول ويف عمل       إن كنت بالرجل الشع" تتسم         
 وال يرقك شفــــــــــيف الذات مائــــــــــــــــــــــعها        كاملاء فيه وجوه الناس ترتسم          

       3أعدى عدى القوم من يعزى هلم نسبا      ويسمع القدح فيهم وهو يبتسم         
عيــه بــالواقع املــزري الــذي ومــن خــالل هــذا املوقــف تتجلــى مقاومــة حممــد العيــد للوجــود االســتعماري الفرنســي مــن خــالل و 

يعـي  فيــه الشــعب اجلزائــري ، فيقــوم بكشـف  ططــات العــدو يف نصــه الشــعري ، مـن خــالل رؤيــة صــائبة ، و معرفــة واعيــة 
بالقضايا ذات األولوية بالنسبة للفرد اجلزائري يف تلك الفرتة . فالذي يطلع علـى شـعر حممـد العيـد سـيالحظ  الـدور الكبـري 

 ستنها  اهلمم وبعث روح اجلهاد يف نفوس اجلزائريني  .الذي لعبه شعره يف ا
: يتجلـــى يف شـــعر حممـــد العيـــد املقـــاوم ، مظهـــر أخـــر مـــن مظـــاهر املقاومـــة وهـــو الـــدفاع عـــن  الـــدفاع عـــن اإلنســـانية - 5

 اإلنسانية  مهما كان جنسها أو معتقدها . األمر الذي يكشف عن وعي الشاعر خبطورة االستعمار على الشعوب .
 قتل اإلنسان ال يـــــــــــــــــــــــر ى إذا       أوذ القوة إال أن يضيما             

 فهو يف اهليجاء مثل الوح  ال    راحم طفال وال راع حرميا            
 شكت األر  إىل خالقــــــــــــــــــــــــها      من كرمي فوقها صار لئيما            
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   1فتنـــــــــــــــــــة يف أقطـــــــــــــــــــــارها        وأال اهلدنة فيها أن تقيما أوقد ال           
 فمحمد العيد يتأمل بآالم كل البشر ألنه ذا  مع شعبه ويالت االستعمار واكتوى بنار القهر والتسلط والتجب .    

 :   وخالصة القول
ن رؤيـة واعيـة حبركـة التـاريخ الـيت يتحـرك مـن خالهلـا اشتمـع ، حلظـة إدراكــه إذا كـان الـنص الشـعري املقـاوم هـو نـص ينبثـق عـ

 لواقعه املزري وفهمه لألسباب اليت تقف وراء ذلك  . 
فـــإن نظـــرة الشـــاعر حممـــد العيـــد مل تكـــن مرتبطـــة بـــالواقع املعـــي  الـــذي يتخـــبط فيـــه الفـــرد اجلزائـــري . بـــل جتـــاوزت ذلـــك إىل 

لــى العــدو وتعــود احلريــة للــوطن اجلــريح . فقــد عــب بصــد  عــن وجــدان اشتمــع اجلزائــري املســتقبل ، عنــدما يتحقــق النصــر ع
املقاوم لالستعمار . وأحيا بشعره قيم األمـة اجلزائريـة وربطهـا بوعيهـا التـارخيي . فعمـق روح الوطنيـة يف نفسـية الفـرد اجلزائـري 

ن هنـا تتضـح  الرؤيـة اخلاصـة بالشـاعر يف املقاومـة . و خا  املعركة بشعره ، ومل يضـعف أو يتهـاون حـّت حتقـق النصـر . ومـ
. فهــي رؤيــة تقــوم علــى نظــرة فلســفية بعيــدة العمــق يف الواقــع االجتمــاعي أطرهتــا الطروحــات الفكريــة اإلصــالحية ، فكانــت 

عا مبصـادر مواقفه من واقعه . من خالل جتربته يف احلياة أدرك بأن الفرد ال ميكنه حتقيق النصر علـى عـدوه إال إذا كـان متشـب
هويته ومدركا حلقيقة وجوده . وقد  يز شعره بنبة القوة والتفاؤل بالنصـر الـذي سـيتحقق يف املسـتقبل . بعـد أن عمـل علـى 
تبصرية الشعب بتاريخ أجداده اشيد . ونظرا ملا ميتاز به الشاعر من حس مرهف ورقة املشاعر وصـد  العاطفـة فـال بـد وأن 

 أن حتسس مصائبها ومهومها ومشاكلها ، فجاء نصه الشعري ترمجة لذلك بكل صد  .يستشرف مستقبل أمته . بعد 
 المراجع :
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 : يصِّ ورة في المحمول الن  صدى الث  
 . كتور عثمان سعديعر العراقي" للد  ة في الشِّ ورة الجزائري  "الث   : كتابفي   نظرات 

 

  : إعداد الدكتور                                                                       
 غانم حنجار                                                                      

 تيارت . –جامعة ابن خلدون                                                                      
 بسم اهلل الرحمن الرحيم.

 اللهم صل وسلم عل  سيدنا محمد.

 
 

 التأسيس الداللي لمصطلح المقاومة:    .1
باعتباره لفظا - للمعاين واأللفاظ تعالق طبيعي، يفر ه السيا  الرتكي" يف التداول اللغوي، ومن مث يصري املصطلح

احلامل الداليل، واملوجه املعنوي لكل خطاب، أو نص ذلك أن الداللة الكلية تستويف قيمتها بو وح اللغة،  -صوصا 
 وانسجام عناصر التوايل يف تراكيبها وفق خصوصية املعايري املتفق عليها يف الدرس االستعمايل للسان.
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الدالالت املتباينة، فإطا ذلك يرجع إىل تعدد ( منشحنا اليوم بطائل من Résistanceوإذا كان مصطلح املقاومة )
وبات حضوره  المقاومة،احلقول اليت تفر  بدورها صفة اخلصوصية واحلضور، ومن مث اتسعت دائرة االستعمال ملصطلح 

كالثورة قائما يف احلقل الديّن والسياسي والعسكري واالقتصادي والفيزيائي...، بوصفه مسمى ملشرتك من األمساء: 
ال، والدفاع، والجهاد،و المجاهدة وما إل  ذلك...ألّن كثرة األسماء دليل عل  شر  المسّم ، أو كمال  والنض

 (.ق و م )  ولكن يبقى األصل املعجمي هو وحده الكفيل بالفهم االبتدائي املشرتك ملادة في أمر من األمور.".
النهوض والوقو  للمهمات ة...، مجيعها صياغ تشرتك يف حدث فاملقاومة والقيام، والقيامة، والق وامة، والقي م، والقياومي 

 سواء أكانت ذاتية أم مو وعية. الطارئة.
ه: "قام الرجل قياما، وقام بأمر كذا ... وقاومه يف املصارعة وغريها، وتقاوموا يف احلرب أي قام 393يقول اجلوهري 

 1بعضهم ببعض..." 
 كة يف احلدث، بتفاعل طرفني على حد املفارقة، ملا بينهما من املنافرة واملنازعة.وعليه تصري صيغة قاوم، مقاومة تعّن املشار 

ويف االستعمال الفلسفي يرى مجيل صليبا أن املقاومة لفظ "يطلق على إحدى الكيفيات احلسية، اليت تتميز هبا املادة عند 
ه، ألنه يكشف لنا عن شيء ذي صالبة إدراكها باللمس أو اجلهد العضلي... فاإلحساس باملقاومة له ميزة على غري 

 2ومتانة، وكل ما يقاومنا فهو خارج عنا". 
سلو  مغالبة يحصل بتدافع قوتين متعارضتين من والذي نستخلصه من الشروح املعجمية السابقة: هو أن املقاومة 

نقرا باملقاومة بوصفها رديفا ، وال يكون البقاء هنا إالا لألصلح األقوى، ولعلا هذا السمت املعنوي جيعلنا أجل البقاء
 الذي يراد منه دفع الضرر معنوياا كان أو مادياا، وبأيا وسيلة مشروعة. التدافع*، ملصطلح 

 البيان االصطالحي  للمقاومة األدبية: .2
 تجليات المعن  وتحديد النشأة: -

الظاهرة النضالية باآللية الفنية،  هو كلا حممول نصاي، يقارب -مبفهوم االنعكاس -األدب المقاوم"أو "المقاومة األدبية 
 لغايات حضارية مبارة،دفاعا عن القيم، واملقدارات،  مانا الستمرارياة الوجود الطبيعي.

وحني كان فعل املقاومة واقعا بالصفة الفطرية يف الكوائن احلية بات حرياا أن تصري وقفا على اإلنسان، من باب كونه 
ا عن أغرا ه النفعية ، ومن مثا ليس باإلمكان إشاعة التحريات عن عالقة الكلمة املبد عة بالسلوك اإلجرائي، ناطقا، معبا

د أوال:  ؟ ألنا املسألة أجاب عنها شعراء املقاومة قدميا وحديثا بقدر من الكلمة أم اإلنجازوال التفكري يف أمر أياهما  و ج 
 نصر بن سيار**:احلس الطبيعي املشرتك، يقول 

ِر             يُوِشُك أن يكون ل  ِضرامُ أرى تحت الّرماد   و مِيض ج م 
فإن  النار  بالُعود ين تُذ ك                  وإن  الحر ب  أّوُلها ك الُم 

3 
                                                           

 .2017-2016، ص 1984. 3معجم الصحاح للجوهري. دار العلم للماليني بريوت. اشلد اخلامس.ط 1
 .408-407ص  .1982املعجم الفلسفي. اشلد الثاين . مجيل صليبا.دار الكتاب اللبناين.بريوت. ط  2

 .40، واحلا آية 251عية املشروعة باملفهوم الديّن. تكرار لفظ التدافع يف سورة البقرة.آية * شكل من أشكال املقاومة الطبي
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    ويف املعىن ذاته يقول الشاعر العراقي:
ع ل ن  أق وال  الرِّجِال ِفعاال   إّن ال ُسي و  إذا ُشِهرت ف ِإنّما            ي ج 

1 
كما يقول اإلمام أول  الفكر آخر العمل". ألكيد من الشاهد النصي أن القيمة االعتبا رية للكلمة اشرادة.ألنا "فا

 في البدء كانت المقاومة كالما".اإلبراهيمي يف بصائره، وإناه " 
 وكيف يتجلى أدب املقاومة يف اإلجناز الفّن ؟ وما هيا بواعث وجوده؟ وما خصائصه وأبعاده؟  

 مثري يف هذه املتواليات االستفهامية تقتضي حبثا مستقال ال يتسع احلال وال املقام للبسط فيه. فكلا 
 فيما أراه صاحلا للعر ، والبيان. -الشخصي–ولكن حسبنا أن نقارب األمر ببعض الفهم الذاذ 

حلركة النفري. مستغرقا أبعاد الزمن، اقتضاء  -يف تاريخ أمتنا العربية واإلسالمية -فأدب املقاومة قدمي قدم املبدع، جتلاى 
مضياا ، وحاال، واستقباال. وهذا هو الفار  الوا ح بني املقاومة بالكلمة واملقاومة بالفعل، فمن الطبيعي أن ت قد ر 
للمقاومة الفعلية مواقيت زمانية ومكانية مبقتضى احلسابات االسرتاتيجية، وتنتهي آجاهلا وإن طالت، وتغمد السيوف 

، وتستبني النتائا. لكن يبقى  حظ املقاومة بالتعبري املبد ع خطابا مسرتسال، مرافقا وحارسا، يشتغل على بناء عندئذ
 احلس، وإيقاظ اهلماة يف حال من الثبات والنباهة ال أوان له، وال توقاف حلركته.

 السياق اإلجرائي في تجميع أدب الثورة: .3
من باب احلفاظ على وها الثورة، ال يف منشئها  دبلوماسية المقاومة"حتقق ميالد هذه املوسوعة الشعرية يف سيا "

األصيل، ولكن يف امتداداهتا القومية الرحبة. من خالل املنجزات الثقافية يف أشكاهلا التعبريية اإلبداعية  اليت ال غرو  من 
أصداء ثورة نوفمب على غرار شعوب  أفا قيمة مضافة للتاريخ الثوري اجلزائري احلديث. فإذا كانت بالد الرافدين عاشت

عن الكثري من املتفاعلني مع احلدث مشرقا ومغربا،  *األمة اإلسالمية واحلضارية، فإنا لنخب العرا  خصوصية مايزهتم
 بالتفكري عثمان سعدي**ولعلا اإلنتاج الشعري الغزير، وبأشكاله الفنية املتعددة كان مثريا طبيعيا، أل نر يوحي إىل الدكتور 

ذكية، " وعلى أمد من الوقت، وبآليات أقل ما يقال عنها: إفا ثورة الجزائريف مجع شتاته  من مدونة، مو وعها "
 أحسن األستاذ سعدي استثمارها لصاحل الثقافة والتاريخ، فكانت النتائا مبهرة. يقول:وفّعالة، وواقعّية. 

  الحفلة التي أقمتها بدار السفارة الجزائرية لقد كان لي الشر  أن دعوت العشرات من هؤالء الشعراء إل" 
ببغداد بمناسبة الذكرى العشرين للثورة الجزائرية، وقد لب  الدعوة ما يقارب الخمسين شاعرا  ولن أنس  أبدا  
كيف كان يدخل دار السفارة الشاعر مصحوبا بعقيلت  وحقيبة مالبسهما في يده قائال: "لقد حضرت للتو من 

والدموع تترقرق في عيني  تأثرا بهذه الفرحة التي –ن  من سكان األقاليم النائية عن العاصمة محطة القطار"، أل

                                                                                                                                                                                                 

هـ( أموي مشهور توىل خرسان مشهود له باحلكمة وسداد الرأي، والشعر ا كم، مات يف أواخر سقوط الدولة األموية عن عمر  131-46** نصر بن سيار )
 شعرية رائعة ناصحا بّن مروان. ذكرها اجلاحظ يف بيانه. سنة. كان قد بعث مبقطوعة  86ناهز الـ 

 ، ص 3، ج1986، 6ينظر خبه بالتفصيل يف كتاب: الكامل يف التاريخ البن األثري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط 3
 .41، ص 1ينظرك الثورة اجلزائرية يف الشعر العراقي: عثمان سعدي، ج 1
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جعلت  يشار  في هذا الحفل، الذي يقام بمناسبة طالما تغن  بها شعرا في أثناء غليان نيران ثورة أول 
  1نوفمبر)تشرين الثاني( في مرحلتها المسلحة."

 :الملمح المنهجي في بناء المدّونة .4
إن عمال هبذه الغزارة، والتنوع، ال يتأتى ألي باحث مامل يكن التسلح باآلليات املنهجية على قدر من الفعاالية، 
واالكتمال. وال سيما إذا كان الباحث يشتغل على أكثر من جهة، بسبب ما تقتضيه منه مقامات السياسة والتمثيل 

ية صعب املنال، واألصعب منه هو طرائق استقبال النصوص، وفرزها الدبلوماسي. ألنا أمر التواصل مع الكفاءات اإلبداع
 وترتيبها، والتعليق عليها بالقدر املقبول من القراءة الفاحصة، الناقدة.

لكن استحضار املنها، وطريقة تفعيله بات كافيا  للكشف عن ذكاء الباحث يف اإلفادة من املقام التمثيلي بدبلوماسية 
 دما أمينا للفعل الثقايف يف أمسى معانيه.مرنة، منفتحة. صارت خا
 النداء المباشر: متجسدا في رسالة نصية موجزة الطلب هذه صيغتها:  فكان من  أن اتكأ عل 

يقوم السيد سعدى سفير الجمهورية الجزائرية في بغداد بعملية مع واسعة لكل الشعر الذي قيل بالقطر العراقي، "
 ا المسلحة.في الثورة الجزائرية خالل مرحلته

 –فالمرجو من اإلخوة الشعراء إرسال قصائدهم حول الثورة الجزائرية إل  العنوان التالي: السيد عثمان سعدى 
 2بغداد." -/444السفارة الجزائرية ص.ب:/

 :ءالتحري واالستقصا -أ 
 :"بيانية مقتضبة،حوت املعلومات الذاتية للشاعر، وفق النموذج اآلذ صيغة وثيقة استحتقق يف 

 السيد الفاضل: ...........
 تحية أخوية وبعد !

لقد تلقيت .... التي قلتموها في الثورة الجزائرية المسلحة، وال تتصوروا مدى تأثيري وأنا أقرأ هذا اإلنتاج الذي 
عبر بعم  عن تجاوبكم الصادق مع الثورة الجزائرية، التي تعتبر مآثرها ملكا ال للشعب الجزائري فقط، وإنما 

مة العربية جمعاء، وانتصاراتها حصيلة لدماء عربية سالت بغزارة عل  جزء من الوطن العربي الكبير، وساهم في لأل
دورها الذي يليق بالكلمة احلرة بناء صرحها كل ابن من أبناء أمتنا، وأدت الكلمة العربية في مشارق األرض ومغاربها 

                                                           

عر اإلخوة العراقيني أيام البالء االستعماري، "...عربون أخوة صادقة بني بغداد وبني الشمال اإلفريقي، أحد موان العروبة اليت * يقول البشري اإلبراهيمي ناقال مشا
 .67، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص 81، ط 3يريد االستعمار أن يفصل بعضها عن بعض." آثار البشري اإلبراهيمي، ج

مجة للدكتور عثمان سعدي، ألن الرجل ال يزال حيا يرز ، وحضوره يف اإلعالم والثقافة الزال قويا، ومن مث فيكفي أنه جامع للحس الثوري ** مل نركز على الرت 
 الثقايف، وصاحب مكانة سياسية ودبلوماسية سخرها يف خدمة البعد القومي احلضاري لألمة.أطال اهلل أنفاسه. 

 .07.اجلزائر، ص 1اقي: عثمان سعدي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، طالثورة اجلزائرية يف الشعر العر  1
2
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المرجو ملؤه وإرسال  لي ألنني عازم عل  إعداد  الستفسارات،الصادقة وجتدون طي هذه الرسالة طوذجا يضم بعض ا
 موسوعة بعنوان )ديوان شعراء الثورة الجزائرية بالعراق(.

 1/ بغداد. 444وتفضلوه بقبول فائ  تقديري واحترامي." عثمان سعدى: سفير الجزائر في بغداد ص.ب/
أهبرت األستاذ سعدي كما تبني القرائن املادية، فما كان  فعقب هذا اإلعالن حدثت االستجابة الطوعية اليت يبدو أفا قد

يتوقع هذا الكم من املأثورات األدبية الشعرية والنثرية، تصبا على سفارة اجلزائر بالعرا ، بوترية سريعة، ويف زمن قصري، 
عراقي املقاوم الذي تيسار له شكال عنده ما يشبه أرشيفا وثائقيا يف مو وع املقاومة اجلزائرية. ولعلا هذا من حظوة الشعر ال

 اجلمع والدراسة على يد سفري الثقافة، قبل أن يكون سفري السياسة.
 المعالجة والترتيب: -ب   

ال نشك يف أن عملية فرز النصوص بالقراءة الناقدة، وترتيبها، ومساءلة مغاليقها دالليا وسياقيا وحّت تأويليا كلافت 
ه عقبة كأداء على مستوى االختيار فما الذي يقبله، وما الذي يلغيه؟ وما هي األديب جهدا، ووقتا بل شكالت أمام

 معايري ذلك القبول أو الرفض؟ وكيف يتعامل مع الظاهرة الشعرية يف تنوعها الفّن واملدرسي؟
األستاذ ت رى إىل أيا األصناف مييل؟ وما هو األوىل بالتقدمي...؟ كل هذه الفر يات اليت حنساها فهي  غوط يعيشها   

الباحث، ألن يف منتهى األمر املسؤولية صعبة، واملهماة مكلفة، ولكن أظن حدسا أن األستاذ سعدي استطاع جتاوز 
املرحلة إلدراكه أنا موسوعته تروم اجلمع، والنقل حفاظا على املوروث الثوري العراقي يف شأن اجلزائر، وليس من مقاصد 

د الصريح، وال الدراسة احلامسة، ومن مث يكون قد تساهل مع املعطى  األديب كماا األستاذ أن خيضع تلك األعمال إىل النق
ونوعا، فكان يقبل بالقليل إىل جانب الكثري، ويدرج األديب الالمع إىل جانب الناشئ، خدمة ألدب الثورة وللقيم 

 القومية، اليت باتت من عالمات املرحلة يف السياسة العامة لألمة العربية.
 ي  واالحتراز:التوث -ج

ا يقتضيه املنها العلمي يف السياقات البحثية، وال سيما يف علم الرواية، هو التعامل مع الظواهر النصية يف طر   اا
 من فقدان املعرلم. -الباحث –اإلثبات. فهي كفيلة بأن تشكال دليال مقنعا، وتعصم اجلامع 

 ومن مث كانت مسألة التثبات عند .2يل ضّل سواء السبيل" :"من فارق الدلوألجل هذه القيمة العلمية قالوا قدميا 
عثمان سعدي حاصلة باملكاتبة على وجه الرتاسل الصريح، أو عن طريق االستبيان املوجاه املخصوص مع املالحظة أنا 

ا حائزة على عالمات إشارية دالاة، وقلاما يصادف القارئ نصاا  عدمي النسب، أو جلا ما يف اشاميع الشعرية املرصودة، أفا
 غريب املقام. وهذه صيانة جماانياة حلقا املؤلف األصيل، كفلها الباحث له يف هذا املشروع الرااقي.

 العرض والقراءة: -د
بكلمة ثورية  -سليمان-حظيت املوسوعة بتهيئة للسيا  العام، افتتحت بإهداء ثوري خصا به الباحث شقيقه الشهيد

لك مقدمة من صفحة وربع الصفحة، أثار فيها األستاذ سعدي مسواغات العمل على مؤثرة خلصت سرية البطل. تال ذ
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إخراج املوسوعة، شارحا اخلطوات اإلجرائية، اليت فر تها مالبسات الدراسة. وح سب  الدكتور عثمان من صنيعه 
رت بت مباحثها بعد مقدمة األكادميي أن حظيت املوسوعة بعناية معرفية ومنهجية طالت األبعاد الشكلية واملضمونية، إذ 

وجيزة، و هيد طال احلديث عن الثورة اجلزائرية. وإن  مل يتعر  الدكتور عثمان يف عتبات املوسوعة إىل تفاصيل املعاين، 
وحقائق األفكار، بقدر ما أشار يف إحياء وخفاة من دون إخالل مبقاصد تلك العتبات، اليت كانت مقنعة، ألنا غايته  

املعاجلة النصية ألطاط الشعر املعرو  من حيث تصنيف قصائده إىل مو وعات، ومن مثا تشكيل   كانت مقصورة على
كلماته، وشرح معجمها، والتعليق على ما يقتضيه املنها التحليلي. وبذلك تكون املباحث قد انتظمت يف اجلزء األول 

 نسجما مع فار  يف تعداد الصفحات بينها.من املوسوعة،  من أحد عشر عنوانا ميثل مجيعها حمتوى أدبيا متكامال،وم
واملفيد يف تلك املقاطع الدراسية هو التناول النقدي الصريح واللغة الواصفة، واملقوالت املوظ فة اليت انطوى عليها مضمون 

املدرسية يف التمهيد. ألفا باختصار أراها بيانا تبيريا، من شأنه إقناع القارئ بظاهرة التنوع الفّن الشعري وتشكاالته 
 املوسوعة، والسيما أولئك الذين مل يعد إملامهم باحلركة الشعرية احلديثة واملعاصرة كافيا.

وهبذا يكون الدكتور عثمان قد أ فى على املوسوعة معطيات قرائية فسارت حيثيات الظاهرة الشعرية العراقية يف أدب 
اشال إثر ذلك لعر  النماذج بطريقة تراتبية على القارئ "، فاسحا ثورة الجزائراملقاومة، الذي كانت نواته حصرا "

العريب عامة، واجلزائري خاصة. ااا يوحي بكون املوسوعة ال تزال جماال بكرا، صاحلا للنظر واالستخالص يف إطار 
 الدراسات النقدية املعاصرة واحلداثية الواعدة. 

ر، كما عوادتنا التقاليد األكادميية وإن كان الدكتور عثمان ويف النهاية نالحظ اكتمال مسار البحث من دون خا ة تذك
قد  مان عمله نتائا مسبقة توزعت يف ثنايا املباحث. مستعيضا عنها مبالحق  مات طائال من الرسائل املوثقة لشعراء 

، مبراجع دراسية العرا ، وأدبائه، وفهارس تفصيلية، فكان عماد كلا هذا املنجز الثري مكتبة علمية اتسعت للفن الشعري
" بني مطبوع 78وجمالت متخصاصة، وجرائد مشهورة. مشكلة يف اشموع حصيلة عددية بلغت مثانية وسبعني عنوانا "

و طوط، فضال عن الرسائل الشخصية، واللقاءات املباشرة، والتواصالت العامة كلاها يف ظّن رمست مالمح املرجعية 
 من  -1000-عتماد بدون مواربة. يف تعداد من الصفحات ناهز األلف الدراسية للموسوعة، ومنحتها جواز اال
 . باجلزائر.1983للكتاب، من عام  جزأين كبريين، من طبعة املؤساسة الوطنية

 الخالصة: .5
 تشخيصها: يقودنا مسار هذه الدراسة التوصفية إىل تقييد األحكام اآلذ

معرفية، وفنية يف حقل املقاومة األدبية . جتعل منها  إن جممل النصوص الشعرية يف املدونة تتوافر على حوامل -1
 ذخرية صاحلة للمساءلة القرائية. 

 ."الدبلوماسية األدبيةتعدا املوسوعة حصيلة  جتميعياة تقرارت باالستقراء التام ، وبواسطة " -2
األكادميية اجلادة، ويف سيظل املنت الشعري العراقي يف الثورة اجلزائرية رتقا، ال ميكن فتق معانيه إالا بالدراسات  -3

 : لغة ومنهجا وفكرا.مستوى البناء النصي
 أفرزت ا صالة الشعرية يف املدونة على قيام عددية هلا ما بعدها من االعتبار الداليل، هذا بيافا: -4
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السبيل، أمام الدكتور عثمان لتجميع الشعر السوري يف الثورة اجلزائرياة،   -الحقا –مهاد هذا اجلهد املشهود  -5
 على غرار ما تأتاى له  يف بيئة العرا . وهو اليزال  طوطا حبسب الباحث.

جتهاد يف بعض القضايا، وما غاب عناا هذه املقاربة ال تنطق بفصل اخلطاب يف شأن املوسوعة، وصاحبها، فحسبنا اال
 ليس بعزيز أن يتأتاى للكثري من غرينا. فدقاة اإلصابة مرهونة بصفاء القصد أبدا.

 واهلل الهادي إل  مرادات الخير، أّوال، وأخيرا. 
 الدكتور غانم حنجار. جامعة ابن خلدون. تيارت.

 م.2017أفريل 20ه.  المواف  ل: 1438رجب   28 
 :مكتبة البحث

 القرآن الكرمي برواية ورش.
 ، اجلزائر.1الثورة اجلزائرية يف الشعر العراقي: عثمان سعدي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط -1
 .1984،  3معجم الصحاح للجوهري: دار العلم للماليني بريوت، اشلد اخلامس، ط -2
 .1986،  6الكامل يف التاريخ البن األثري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط -3
 .1982املعجم الفلسفي: اشلد الثاين، مجيل صليبا، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط  -4
 الشابكة. مواقع  تلفة. -5
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 " دراسة داللي ة الستجالء نبض الن ّص " . -الذ بيح الص اعد ... نموذج النّص الص امد 

  
 د . عال وي العيد                                                                               

 البي ض (  المركز الجامعي نور البشير  )                                                                     
 

 ملخص:
لصاعد" من خالل تتبع داللة ألفاظه، والوقوف على حتاول هذه الدراسة الكشف عن مجالية النص املدروس" الذبيح ا    

بعض خصائص التجربة الشعرية عند مفدي زكرياء، وفاعلية هذا النص يف تصوير املا ي)احلدث( و خدمة احلا ر 
 واملستقبل.

ويرية اليت ففاعلية هذا النص يف تصوير املا ي، واليد احلدث)إعدام زهانة( تظهر يف الكثافة الداللية والطاقة التص     
جتعل املتلقي يعي  احلدث، وتتجلى خدمة احلا ر واملستقبل من خالل الوعي الذي يبثه، والقيم اليت ينشرها حنو: 

 السمو، العزة، الثبات، التحدي، التضحية، السالم... 
 

Résumé 
La présente étude essai de dévoiler les éléments esthétiques du texte étudié « sacrifice 

recru », ceci à travers la signification de ces propos, l*arrêt sur certaines 

caractéristiques la poésie de MOUFDI ZAKARIA et aussi l’efficacité du texte en ce 

qui concerne la description du passé (qui est l’évènement) et de mettre, ce dernier, au 

sa mise au service du présent et du future. 

L’efficacité du texte étudié dans la caractérisation du passé et dans la sacralisation de 

l’évènement (exécution de ZABANA) ne se montre pas, uniquement, dans la densité 

et la force des propos du texte qui rend les lectures (ceux qui reçoivent le texte) 

émerger dans l’évènement, mais aussi au service du présent et du future, ceci à 

travers l’implantation de la conscience et des valeurs de dignité, du défi, du sacrifice 

et de la paix,  

 
 مقدمة:
الكفاح التحرري يف مجيع مراحله، فخلدوا أحداثه،  واستنهضوا اهلمم والعزائم، وصوروا حجم  رافق األدباء والكتاب    

املعاناة اليت عاشها اجلزائريون، فكان األدب حبق كما يقول أبو اليقظان مرآة، وكان األدباء والكتاب مقاومني بالقلم 
 والكلمة الصادقة املدوية إىل جانب من يقاوم بالسالح.



 

مرآة كل أمة، ومرآة األدب الشعر، فالشعر هو مظهر تظهر في  مشاعر األمة، و تتجل  في  ألدب كذلك وملا كان ا
رأيت أن أعي  مع نص الذبيح الصاعد    (1) أحوالها، وتتراءى للرائي نفسياتها، ويعر  ب  درجة مزاجها العقلي
جلة شهادته، النص اخلالد الباقي، ما بقى ذكر ملفدي زكرياء، النص الذي رأيت فيه الصمود بصمود الشهيد)زبانة( املس

الشهيد الذي قدم نفسه الزكية ـ بل كيف قدمهاـ من أجل أن حتيا اجلزائر ـ ميوت لتحياـ ذلك أنه فقه سر احلياة، فحياهتا 
 حياته أو حياة له، وموهتا موته ولو كان حيا.  

مو وع آخر ميكن ومسه بـ"املقال الصحفي ودوره يف بعث ومل يكن سهال أن أستقر على هذا املو وع، فلقد راودين      
روح املقاومة من خالل استحضار طاذج اشتمع اإلسالمي األول ـ جملة املقاومة اجلزائرية أطوذجا"، فبعد أخذ ورد 

فق تدفق الدم، واستشارة شرعت يف قراءة هذا النص احلافل باملعاين والدالالت، املنساب انسياب املاء، واملاء حياة، املتد
 املصور لألمل، الرافع لشعار األمل.

وسأحاول قراءته بعيدا عن العوامل اخلارجية اليت أنتجته، فأنطلق من النص للوصول إىل ما يريد النص قوله،       
 مستجيبا خلصوصية النص العريب.

 النص  والحركة: -
(، وعظم احلدث وقدسية املكان حترك  النفوس يؤر  النص املدروس يؤر  حلدث)إعدام زهانة( ومكان ) سجن بربروس
، ودكت السدود يف سبيل نيل مناها، وحتركت  والقرائح، وتلهب املشاعر، فالنفوس هبات مستصرخة وعافت الركود
  القرائح، فكان بربروس مهبط الوحي لشعر البقا، مصنع البطوالت...

  الصاعد قوله: مواقف أو ردود أفعال أكدها الشعر، فقد جاء يف نص الذبيح 
 هب مستصرخا وعا  الركودا   وإذا الشعب داهمت  الرزايا

ما يرسم قدسية املكان، فالتاريخ زمان ومكان وأحوال إنسان،  -ومبا ينسجم معه  -وجاء من حول هذا النص      
كان، وأبرزت دوره يف ويف هذا املعىن تستوقفنا األبيات اليت عددت هيبة امل(  2) .الحضارة نتاج إنسان ووقت وترابو

 (3) بعث الروح، وصناعة الوعي، قال مفدي يف السجن الذي صار مصدرا النعتا  واحلرية:
 يا مهبط الوحي لشعر البقا   يا مصنع المجد ورمز الفدا
 يا منتدى األحرار والملتق   يا معقل األبطال والشهدا
 عليك نتلو العهد والموثقا  أصبحت يا سجن لنا معبدا

                                                           
 41، دط، ص 2000ينظر، عبد اهلل محادي، أصوات من األدب اجلزائري احلديث، منشورات جامعة منتوري قسنطينة،  -1
ينظر، مالك بن ن"، شروط النهضة، سلسلة مشكلة احلضارة، تر: عمر كامل مسقاوي  و عبدالصبور شاهني، إشراف: نـدوة مالـك بـن نـ"، دار  -2

 .   137، 131، 75ع والنشر، سوريا، دمشق، دط، دت، ص الفكر للطباعة و والتوزي
قصــيدة نشــيد بربــروس، أعــذب قصــائد مفــدي زكريــاء، سلســلة أمســاء عربيــة وأصــداء شــعرية، تــأليف: ســارة حســني جــابري، إصــدارات العــوادي،  -3

 .    58، عني البيضاء ص2014



 

واتسم مطلع هذا النص حبركة تصاعدية تشاكل حركة الذبيح حنو املقصلة مقدما غري حمجم يف مشهد حيفه  اجلالل    
واجلمال الباديان يف جالل ومجال اللفظ، جالل ومجال الرتكيب واالستعمال، جالل ومجال التصوير، جالل ومجال 

 املشهد...
 قال:    

 …….………………  كالمسيح وئيدا  قام يختال
فالشاعر اختار هذا االستعمال  فعل ما   فعل مضارع  على استعمال آخر ميكن اعتباره مقابال له، وهو قولنا:      

 قام  تاال ، فاالستعمال األول أ فى على النص حركية، وجتددأ...، فالفعل)قام( يدل على احلركة من أسفل إىل 
ال يقره االستعمال القرآين، فقد دلا استعماله يف القرآن الكرمي األعلى، أو القيام من قعود، ويف هذا الفعل جالل ومج

   (1) والعزم عل  الشيء... الثبات عل  طلب الشيء، ومراعاة الشيء والحفظ ل ،على 
وعلى الرغم من استهجان القرآن الكرمي لالختيال إال أن الشاعر استعمله، اا يوحى أن املراد من استعماله تبليغ أن     
 ال أمام الطغيان والتكب عزة.االختي

كما أن توايل األفعال يف املقطع األول  يوحي حبركة تصاعدية تعب عن تدرج النفس  يف صعودها حنو مدارج الكمال، 
وهي تنشد البقاء؛ تدرج تظهره األفعال املتوالية يف بناء هذا املشهد الشعري السردي  قام  خيتال  يتهادى  يتلو  

 شد  يبغي  تسامى  امتطى  واىف  يرجو  تعاىل  يدعو يستقبل  يناجي   
 إذا قام املصلى واستقبل القبلة يتلو ويناجي ربه يبغي ر اه ويرجوه.ص عود فأي قيام، وأي      
 وأي شد و إمساك واستمساك، وأي اعتصام حببل اهلل املتني، صعود وأي صعود.    
 ووىل وأدبر أو استكان ومل يتقدم. وأي حال ملن قام فسقط، أو قام فتهاوى و تصامت  
 فاملراد من هذه التساؤالت أمرين:     

أن الكتاب حيرصون على التواصل مع نصوص -ههنا-األول: بيان حضور املعجم القرآين يف هذا النص، وما من شك 
 سابقة ألغرا  مجالية وتداولية.

وهو الذي طلب من جالديه   ( 2)ن يهز النفوس. واآلخر: بيان قوة ورباطة جأش الذبيح الذي صور مشهدا من أجل أ
أن يسمحوا له بأداء صالته األخرية، وصعد املقصلة مفتخرا بكونه أول من يصعد املقصلة، هاتفا بأن اجلزائر ستحيا به أو 

 . (3)بدونه... 
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 نص السمو والرفعة والشموخ والتحدي: 
القاسم شاعر املقاومة واإلنسانية عبا عن مشوخه وحتديه  إذا جاز لنا أن نقول إن الشاعر الفلسطيّن مسيح       

، ففي هذا النص تواترت األلفاظ الدالة على الرفعة والشمو ،  (1)بانتصاب القامة قائال: "منتصب القامة أمشي"
 فباإل افة إىل لفظة "قام" تسوقفنا لفظة "شا ا" قال:

 …….……………  شامخا أنُف  جالال وتيها
 جماور لألنف، ولألنف داللته االجتماعية يف اشتمع اجلزائري، يقال: فالن صاحب نيف؛ أي له أنفة.فالشمو        
اٍت  وحييلنا "الشمو " يف االستعمال القرآين على اجلبال، فالرفعة صفة هلا، قال تعاىل: ﴿     و ج ع ل ن ا ِفيه ا ر و اِسي  ش اِمخ 
ن مش  خ  بأنفه رفعه، يكىن بذلك عن التكب حنو: ثىن عطفه، وصع ر قال صاحب العمدة: أي عوال مرتفعات، وفال﴾ 

   (2)خده، ولوى جيده
فاللفظة تظهر مهة الذبيح العالية علو اجلبال اليت ال تنحّن  وال تتطامن، والشمو  باألنف أمام الظلم  والطغيان عزة    

  وقوة تقهر الظامل.
 يف قوله:رافعا ومن تلك األلفاظ 
 رافعا رأس   يناجي الخلودا  .............................

فرفع الرأس تعبري عن العزة، يقال: "ارفع راسك"، كما يعب  الزمت الرفعة الرأس، وللرأس هو اآلخر داللته االجتماعية،   
بشرا وعزة،  "بالرأس" عن كل عال، وإطا اجلسم بالرأس، فإذا كان الرأس مرفوعا...، وما يف الوجه وهو من الرأس يشع

 فالثغر باسم، واألنف شامخ، فتلك هي العزة يف أ  صورها.
 :من قولهالصعود  يضاف إىل ذلك  لفظ

 فشد الحبال يبغي الصعودا  حالما كالكليم كلم  المجد
د، وشتان بني من يرهقه الصعود، وبني من يذلل الوسائل لتذليل الصعو  (3)جاء يف الصعود أنه الذهاب يف املكان العايل

وشتان بني من خيشى احلبال، وبني من ال خيشاها) اشنقوين فلست أخشى حباال(، هبذا و عنا مفدي زكرياء أمام مشهد 
 يصور روح التحدي والعزم يف سبيل نيل اشد ومعانقته.   

 من قوله:تسام   من ذلك أيضا لفظة
 ر سالما يشع في الكون عيدا  وتسام  كالروح في ليلة القد

                                                           
    2نة متابعة قضايا التعليم العريب، اشلس الرتبوي العريب، دط، دت، صمسيح القاسم ، شاعر املقاومة واإلنسانية، جل -1

 منتصب القامة أمشي

 مرفوع الهامة أمشي

 
 .  290، ص2السمني احلل"، عمدة احلفاظ يف بيان أشرف األلفاظ، ج -2
 .  336-335، ص2م ن، ج -3



 

ديث عن ليلة القدر وسورة القدر حديث عن الفرح والغبطة واالبتهال، ذلك أفا ليلة االتصال املطلق بني األر  فاحل    
 (1) والسماء...فهي ذات القدر ألن اهلل أنزل القرآن فيها.

وحركة  فالزمن مقدس)الليلة؛ ليلة القدر(، وكذلك اللحظة مقدسة) حلظة إعدام الذبيح(، ألفا ستبعث روحا جديدة    
 يف نفس الشهود حلظة التنفيذ ويف السامعني فيما بعد. 

 . ومهبط شعر البقا (2)واملكان مقدس) بربروس(، ألنه مأوى البطولة واشد والذكر اشيد    
واملعدم طاهر الفعال) قام خيتال  يتهادى نشوان  يتلو النشيد  باسم الثغر  شا ا أنفه  رافعا رأسه( قدسي الروح، 

 الذكر، ألنه مل يبدل ومل يغري، مل يرتاجع ومل يستكني. قدسي
 ، ونص الذبيح الصاعد ملهب، وديوان اللهب املقدس ملهب. (3)والكالم مقدس، فالنشيد الذي تاله الشهيد ملهب

ِر ﴾وارتبطت ليلة القدر بالسالم ﴿    ٌم ِهي  ح ت   م ط ل ِع ال ف ج   ،   س ال 
 مفدي مؤكدا:وارتبطت األعياد بالسالم قال 

 ر سالما يشع في الكون عيدا  وتسام  كالروح في ليلة القد
فـ"العامل كله على اختالف أجناسه وأديانه  بل أقول إن النفوس السوية على اختالف أجناسها وأديافا   قت      

سالم هو القاعدة املنشودة فالسلم وال  (4)احلرب ملا جتره من خراب ودمار، وتنشد السلم ملا فيه من طمأنينة ورفاهية"
  (5)الدائمة يف اإلسالم، واحلرب هو الضرورة املؤقتة يلتجأ إليها لتوطيد دعائم األمن والعدالة بني األفراد واجلماعات

وجتدر اإلشارة يف هذا أن الشاعر يف قصيدة "أهدافنا يف العاملني صرحية" ويف سيا  حدثه عن سلم الشجعان أكد أن    
 (6)ن مشوبا بذل فاملوت أشرفالسالم إن كا

والذي ولص إليه أن زهانة بتساميه حقق  التصدي والصمود والتدافع، فبه وبأمثاله  شع السالم، وحتقق عيد النصر    
 واحلرية.

                                                           
 .  554، 454، 447، ص2008الشعراوي، تفسري جزء عم، دار الراية للنشر والتوزيع، دط،  -1
 جاء يف نص الذبيح الصاعد قول الشاعر: -2

 إن في بربروس مجدا تليدا   واجعلي))بربروس((مأوى الضحايا

 
 نشيد بربروس الذي مطلعه: -3

 
 يا أفق دمدم...واقصفي يا رعود  يا ليل خيم...واعصفي يارياح

 
 .  45، ص3، ط1جملة املقاومة اجلزائرية، ، ج -4
   45لة املقاومة اجلزائرية، م س، صجم -5
 76سارة حسني جابري، م س، ص  -6

 فالموت أشرف للكرام وأسلم  إن كان في طي السالم مذلة 

 



 

 ، فركوب اخلطر مسو، ومواجهة الظلم والطغيان مسو. (2)، وعلى املباراة (1)وإذا دلت " تساموا" على ركوب اخليل   
ويف   (5)تعاىل،  (4) العروج) معراجا(،  (3)يوقف على الرفعة والشمو  والسمو من خالل هذا النص يف: امتطى،كما     

فال  (8)زغرودة،   (7)نداء،  (6)بعض األصوات اليت تأخذ قيمتها وتظهر مجاليتها، برفعها، فقد جاء يف النص: صرخة، 
نص إذ جعلها صرخة ترجتف العوامل منها، وال حيقق للنداء فائدة قيمة  للصرخة إن مل تكن عالية، ولقد جتسد ذلك يف ال

 مامل يكن عاليا، وقد جعله صاحب النص نداء يهز الوجود.
كما أن الزغرودة املرتبطة بالفرح والعيد والسرور ال قيمة هلا ما مل تكن عالية تشد السامعني، ومكمن اجلمال حني      

 حلنها الفضاء البعيدا. جعلها الشاعر تصدر عن خالخل و أل من
 نص الثبات ) الثبات ميزان(:  -
ميكن وسم هذا النص بأنه نص الثبات، والثبات ميزان يقاس به إميان املرء واعتقاده وحبه، ويتضح ذلك من خالل    

 صيغة اسم الفاعل) باسم الثغر/ شا ا/ رافعا/رافال/ حاملا(، ففي اسم الفاعل زيادة معىن على الفعل. 
وحركات املعدم كلها ثبات، فقيامه)انطالقه( واختياله ثباث، وتالوته لنشيد بربروس ثبات، والشمو  باألنف ورفع        

 الرأس ثبات، واالبتسامة ثبات، وقولته املشهورة )اعدموين ولتحيا اجلزائر( ثبات.
                                                           

 .  309، ص2006، 1لبنان، ط -الز شري، أساس البالغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت  -1
، 2009، 1لوجي، تح: حممد حسّن عبـد الـرمحن و رمضـان عبـد املطلـب، دار األنـدلس اجلديـدة، طالرازي،  تار الصحاح، مر: عبد الستار احل -2
 .   188ص

 قصيدة الذبيح الصاعد: -3

 عراجا............................  وامتطى مقصل البطوالت مـ

 
 قال: -4

 راجا ووافى السماء يرجو المزيدا  ............................معـ

 
 قال: -5

 …….………………………  وتعالى مثل المؤذن يلقي

 
 قال: -6

 …….………………………  صرخة ترجف العوالم منها

 
 قال: -7

 ونداء مضى يهز الوجودا  .............................

 
 قال: -8

 ـأل  من لحنها الفضاء البعيدا  رافال في خالخل زغردت تم

 



 

 نص العزة واالنتصار: -
دام عزة، و اإلعدام من أجل الوطن عزة، فالذبيح مل خي  يوقف على العزة واالنتصار من خالل اإلقدام واإلعدام، فاإلق

 احلديد، ومل خي  احلبال، فصور صاحب النص ذلك جبعله ) الشنق ( مجعا واحلبال يف هذا املقام مجعا قال:
 فلست أخش  الحديدا اعدمونيو   حباالفلست أخش   اشنقوني

 يف مقابل  اجلالد الذي جاء بلفظ الواحد قال:
 ، وال تلتثم فلست حقودادي  جالا محيا  وامتثل سافر 

 :ويف مقابل  احلبل الذي جاء مفردا يف قوله
 ار حبال وأوثقي من  جيدا  واربطي في خياشم الفلك الدو

 ويؤكد النص على أن يف ترك احلقد عزة  ومسوا، قال : 
 دي، وال تلتثم فلست حقودا  وامتثل سافرا محيا  جال

عتزاز من جانب الذبيح واجلنب والضعف من قبل اجلالد، ليبز أن اجلبان والضعيف ال يقدر على فالبيت يصور العزة واال 
 املواجهة.

 النص والبقاء: -
واجه األحرار املستدمر من أجل البقاء، بقاء الوطن، بقاء املقومات، بقاء العزة، بقاء الرفعة، بقاء احلرية، فمما يوقف  

 ار:الشعار بقاء. فشع عليه يف النص أن:
 حرة مستقلة لن تبيدا  أنا إن مت فالجزائر تحيا

 حفظ الشعار وترديده وإقامت  ونقل  وتلقين   بقاء:بقاء للعزم لسصرار للعزة للمواقف، و
 أنا راض إن عاش شعبي سعيدا  واقض يا موت ما أنت قاض
 حرة مستقلة لن تبيدا  أنا إن مت فالجزائر تحيا
 سيا فأحسن الترديداقد  قولة ردد  الزمان صداها

 
 للجيل ذكرا مجيدا انقلوهاو   زكية كالمثاني احفظوها

 الوليدا لقنوهاطيبات و   من شرعها صلوات أقيمواو 
 فالترديد + الحفظ+ النقل + اإلقامة + التلقين = البقاء

 الدم بقاء: كما يبز النص أن
 فبالدم كتب األحرار بقاء ذكرهم وبقاء  الوطن حرا:

 أمة حرة وعزا وطيدا  ب بالجماجم يبنيفمض  الشع

 ـرار في مصر  البقاء رصيدا  من دماء زكية صبها األح



 

 (1) وجاء يف قصيدة"وتعطلت لغة الكالم" قال:
 قربانها األرواح واألنسام  وأثارها حربا ألجل بقائ 

 ال السجن، ال التنكيل، ال اإلعدام  الالنار، الالتقتيل، يثني عزم 
 (2) قصيدة نفسها:وقال يف ال

 بدم الشهادة، فالدماء قوام  شقي طري  الخالدين، وسطري
ففكرة النص تقوم على أن املوت ال تعّن الفناء بقدر ما تعّن البقاء، فاملوت ملا تبعث التجديد وحفظ العهد تأخذ بعدا 

 آخر:
 في السماوات قد حفظنا العهودا  يا"زهانا" أبلغ رفاقك عنا

 وقول :
 عشتم كالوجود دهرا مديدا  " ويا رفاق "زهانا"يا"زهانا

 وتمن  بأن يموت "شهيدا"  كل من في البالد أضح  "زهانا"
 كنتم البعث في  والتجديدا  أنتم يا رفاق قربان شعب
 واطمئنوا فإننا لن نحيدا  واستريحوا إل  جوار كريم

 بقاء. والظاهر أن الشاعر ختم نصه بعهد، والوفاء به مسؤولية، وحفظه
 بقاء الذكر/ بقاء المثل:

واستلهم الشاعر بقاء الذكر من بقاء األمثال اليت يسري ذكرها على األفواه التصافها باإلجياز واالختصار وكثافة املعىن، 
 .فموقف زبانة خيتصر كل املواقف، ويضرب أروع األمثال يف الشمو  والعزة والثبات

 الزمان شرودامثال يف فم   وسرى يف فم الزمان"زبانا"
 (3)ويف أن الذكر بقاء نستحضر قول املتن": 

ت ه   ر ه  الثااين و حاج  ر  الفّت ع مر  م ا ق ات ه  و ف ض ول  الع ي   أشغ ال    ذ كر
 نص يستلهم من الذكر المحفوظ ليبق : -
اهلل املتني، واستلهام جتلت ثقافة الشاعر الدينية على نصه، وال غرابة يف ذلك واحلال تلك تقتضي التمسك حببل     

العب والدروس منه، فاألمم اليت بلغت شأنا أو حافظت على بقائها ماكان هلا أن تبلغ ذلك لوال التفافها حول نص 
 مقدس.

                                                           
 .  41سارة حسني جابري، م س، ص -1
 .   45م ن، ص -2

 ؛ مطلع القصيدة486، ص1983ديوان املتن" ، دار بريوت للطباعة والنشر والتوزيع، دط،   -3

ْطُق إْن لم ُتسِعِد الحالُ   ال َخْيَل ِعنَدَك ُتْهديَها َوال مالُ   َفلُيْسِعِد النُّ

 



 

والقرآن  معجزة خالدة تعهد اهلل حبفظه، قصصه عبة وعظة، منه تستلهم العزة والثبات، فموقف زبانة جيعله يستمد     
 سى عليه السالم:القوة من موقف عي

 ليس يف اخلالدين عيسى وحيدا  زعموا قتله وما صلبوه
يـِّن اِت و ال ِذي ف ط ر ن ا ف اق ِض م ا أ ن ت  ق اٍض ومن  ثبات سحرة فرعون وقوهلم: ﴿  ثِر    ع ل   م ا ج اء ن ا ِمن  ال بـ  ق اُلوا ل ن  نـُؤ 
نـ ي ا ﴾ ي اة  الد  ِذِه ال ح  ا تـ ق ِضي ه    72 طه: ِإن م 
 أنا را  إن عاش شع" سعيدا  واقض يا موت ما أنت قا 

و ِقيل  ي ا أ ر ُض واستمد النص روحه من القرآن يف  اطبة الظامل واملعتدي؛ اا خاطب اهلل به قوم نوح بعد هالكهم ﴿ 
تـ و ت  ع   اُء و ُقِضي  األ  م ُر و اس  اُء أ ق ِلِعي و ِغيض  ال م  ِم الظ اِلِمين  ﴾ابـ ل ِعي م اء ِ  و ي ا س م  ا ِلل ق و   ل   ال ُجوِديِّ و ِقيل  بـُع د 

   . 44 هود:
 قال الشاعر:

 ض ابلعي القانع الخنوع البليدا  يا سماء اصعقي الجبان ويا أر
 خاتمة:

 واا تقدم ميكن اخلروج بــــــ:  
 رة عن الكفاح اجلزائري.أن النص حافل باملعاين والدالالت وما يزال صاحلا للقراءة، يعطي لقارئه صو  -
تتبع داللة ألفاظه وتراكيبه وبالغة تصويره يؤكد بأنه نص الرفعة والسمو والشمو ؛ نص الثبات والثبات ميزان توزن به  -

املواقف وتعرف به الرجال؛ نص العزة؛  نص من أجل البقاء وللبقاء، فالعزم واإلصرار بقاء والدم سبيل بقاء، والشعار بقاء 
 حفظه ونقله وإقامته وتلقينه بقاء، وحفظ العهود بقاء. وترديده و 

واملعول على جيل االستقالل أن حيفظ العهود ويصون األمانة، واملعول على الدارسني والقراء أن يدرسوا مثل هذه  -
ا يف صناعة وخيضعوفا للممارسة النقدية اليت تظهر مجاليتها ودوره -اليت تربطنا بالتاريخ، بالوطن، بالكفاح –النصوص 

 الوعي وبناء القيم.
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