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: الربید إاللكرتوين       لم

Academic.studies.aflou@gmail.com   

: لم      aflou.dz-www.cu املوقع إاللكرتوين 
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درشوط  رش:ال  وقوا  
 

راسات  ُّرحب جم    *  ٔ  «ا ٔساتذة مُ  «جبمیع اكدميیة ا ني شاراكت ا   العلوم و ق قو احلحقول يف  معیني اجلا  والباح
صادیة  ، العلوم السیاسیة  لوم  اریة والت ق سیري،  و عیة سانیة العلوم االٕ  ال ج ٓ و لغات  داب ، ا   قصد  وا

م  رش حب  ُ   ودراساهتم و ىل وفق الرشوط امل ٓيت: النحو    ددة    ا
ّسم املقا جي - ٔن ی جلدیة ب  ٔصل  بًعا العلمي  وإالسهام ا وا ُتعارف  لعلمّیة وا املهنجّیةاخلطوات ه صاح ُم  امل

لمقال، لهيا يف معلّیة حترر  ٔالٔخرى ا ٕاىل جم ٔو ٕارس هرش سبق  ومله  طع من ر  و سا  كون املقال مق
ٔطرو ٔو  كتوراه ة املاجستري    يب. كتابتقدمي تعهد  وذا

ُرسل صا - صار تتضمن  حب املقال سريتهٔن  خ اتیة  ه هولق  هامسا سب  العلم  ةجلهوالعلمیة ا ودرج یة املن
هيا  لغة العربیة  املقال ٕارفاق  مع  إاللكرتوين، یدوالرب هاتفه  ورمق ٕا لص  ىل  خرٓ و مب بیة  ٔج اوز   ٔالبلغة  یت

  ٔسطر.مخسة  امللخص
كون ا - رر ب املقال حمر ٔن  لغة   18جحم  Traditional Arabicط نوع اخل ((Word ىل صیغة لمكبیو

لغة الفرسیة   10وجحم لغة العربیة  12جحم    Times New Roman خط والهوامش  العربیة سبة  ل
كون بنوع  وحترر لغة الفرسیة  رتام مع  .14جحم    Times New Romanخط   املقال  اف  حو ا

ة  ىل  الصف ٔ ميني. )مس 2 ٔسفل( ). مس 2 ( سار (  .)مس 3 (ا د ا مع  مس)  2ال ٔسطر  ابني  مس) ما 01(ع
او  ٔال ىل ات املقیت دد صف ة مبا يف 25ال ز  ٔال حقواملال اجلداولو  واملراجعاملصادر ذ  صف یقل عن   و
ة 15     .صف

ةل املقا هوامش  - ٔسفل لك صف ر  كون يف  ٓخر امل املراجع و املصادر  تبو د  قاليف  املهنجیة  وفق القوا
لهيااملتعا   .رف 

ا ٔو یُقّدملم  وينإاللكرت ید الرب طریق عن ل املقال الكرتونیا یمت ٕارسا - سخ يف شلك ثال  البحث مطبو ث 
ة  .  ٕاىل cdضغوط بقرص م  مرفوقةورق س حترر ا   رئ

مي  یع املقاالت الواردة ٕاىل اختضع مج  - ل الهیئة الع الرسي   والتحكميلتق . لمیة من ق   لم
د  - لباحث طلب  ازت ال حيق  وه م رش املقال بعد ٕا   ل احملمكني. رش من ق ل  وق
د حي وملا  ُمرسل ٕاىل   لك مقال - رش الا ورشوطرتم قوا    رشه. یمت ل
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ىل رب العاملني والص  امحلد   ؛ ن الرحمي هللا الرمح  سم  ىل  ٔرشف الة والسالم    اخللق واملرسلني سید محمد و
ٔحصابه املیامني  ىل  ت الطاهرن و   ٔما بعد: الطیبني الكرام،    ل الب

  
وري املنتظم  م  الزتاما ؛ رتمون اؤ احملقر  رش ا ل ٔاكدميیة ا ر ا "ا  امك هبذا ال "، سات ا ا لق عدد اجلدید  رشف
اء 2020ملارس  -امسخلالعدد ا– ث  ٔزمات السعدد يف سنة م هذا ال، ح لعمل وا ء شحونة  ورو   و

ي مس مجیع دول ا  19 ر لعامل وبالد العربیة احلب ا ىلالغالیة، ورمغ احلجر ة وجزا ساتذة  املفروض   
ٔن ا اسمترت بعملها واصدار  ني ٕاال  ٔستا ددها لشهر ماوالباح ود ا لهيا،  رس، وهذا بفضل  ذة القامئني 

ساتذ ود  ني ةو ن العلوم  ا الباح اد م اليت تناولت خمتلف املواضیع يف م ال ٔ ن وافدون مبقاالهتم و
لمي زمخ سامه  نیة، فهذا العددساعیة وج ٔفاكر انتاج  ه د غين وري ب ون من خمتلف  ف ح

ٔفلو.ذا امعات الوطن وك ٔاكدميیة  راسات ا داد جم ا ٔ ا يف  ٔحبا رش  ٔن ت ٔبت ٕاال و فالفضل   دول عربیة 
ٔسلك لم وا اح  ٔ دوال الن س ستاذة امل ه   ىل ا و ماتذة العاملني  ٔحبا زید   شاركني ب ث  ، ح
دد صادر، ع لك م روئیة ا مق ذن    ٕ داد القادمة  ٔ مت معاجلهتا والتكفل هبا يف ا زید املقاالت الواردة اليت س
ر.امل     وىل العيل القد
س حترر اتی  مس اخلاص  مسه  قدم رئ لمجی و رسة العلمیة  لصني اع  لك ا ي  م الشكر اجلزیل 

ٔداء رايق من  ل ٕاجنیعملون جبهد و ا، كام ا اء ا ا ٔوف ني ا لمیشكر لك الباح ا ي جعلوا من جملتنا مقصدا 
ري.  لك  یتطلع 

  
ني مجل  دعوتناكام جندد  ؤوبمل بحثیة، والعال  همراق ٔو لٕالسهام بیع الباح ل  ا ٔ ة من  البحث  مستوى رق

ٔمة و العلمي  ٓمال ا قا  هنوض به حتق   .اوطمو ا
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 العدالة االجتماعية بني املقومات ومعوقات حتقيقها
Social justice between its foundations and the obstacles to 

achieving it 

 
ن، جامعة                           benzianemalika@yahoo.frسكيكدة    1955أوت   20د. مليكة بن ز

                                                                                 
 ملخص:

إن العدالة االجتماعية كقيمة إنسانية ومطلب بشري، قدمية قدم اإلنسان على وجه األرض، إال أن احلديث عنها واملطالبة   
حظي هذا املفهوم خالل الفرتة األخرية بقدر مهم وكبري على الصعيدين اإلعالمي  بتحقيقها هو الذي يعد حديثا نسبيا، لقد

واألكادميي كما أهتم به ذو التوجه االقتصادي، إذ أصبح من املفاهيم ذات االنتشار نظرا الستخداماته املتكررة يف التداول سياسيا 
 .واجتماعيا واقتصاد

إلضافة إىل معيقات حتقيقها يف  وضمن هذا االطار سوف نتطرق يف هذه الدراسة ا  املكتبية إىل مفهوم العدالة االجتماعية ومقوما
 الواقع.

 احلرية. -الضمان االجتماعي -املساواة -تكافؤ الفرص -العدالة االجتماعية -العدالة: الكلمات املفتاحية
:Abstract 

Social justice, as a human value and a human requirement, is as old as man on the face of 
the earth, but the talk about it and the demand to achieve it is relatively recent, this concept has 
gained an important and significant amount in the media and academic levels as I care about it 
with an economic orientation, as it has become One of the concepts that is widespread due to its 
frequent uses in trading politically, socially and economically. 
Within this framework, we will address in this desk study the concept of social justice and its 
components, in addition to the obstacles to achieving it in reality. 
Key words: justice, social justice, equal opportunity, equality, social security, freedom. 

 
 
 

   
ن اإلمييل: *  benzianemalika@yahoo.frاملؤلف املراسل: مليكة بن ز

  مقدمة
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ا، فاإلنسان حمب لالختالط تعد احلياة االجتماعية من أهم   جوانب حياة اإلنسان اليت ال يستطيع العيش دو
آلخرين يف إطار العالقات األسرية والصداقة والعمل وغريها، فكل  والتآلف واالجتماع مع غريه من الناس ويرتبط 

لرتبية والتقومي ولكن ميكن أن يتعرض الفرد   عالقة تتكون تعمل على بناء شخصية الفرد وتوجه سلوكه وتؤثر عليه 
إىل نوع من عدم املساواة يف توزيع املوارد واملمتلكات وفرص العمل والتعليم واخلدمات الصحية... كل ذلك أدى  
نة أو املستوى   إىل ظهور مفهوم يعمل على حتقيق املساواة بني األفراد بغض النظر عن اجلنس أو العرق أو الد

 االجتماعية. االقتصادي، وهذا ما يسمى العدالة 

لذلك حتاول مجيع الشعوب إرساء قواعد العدالة االجتماعية حىت يتم التخلص من الفوارق والعوائق ونشر املساواة  
ا   بني أبناءها، ضمن هذا االطار سوف خنصص هذا املقال للتعرف على مفهوم العدالة االجتماعية وأهم مقوما

 عرتض حتقيقها. إلضافة  إىل حماولة معرفة املعوقات اليت ت

 
 مفهوم العدالة االجتماعية:

كغريه من مفاهيم العلوم االجتماعية تتعدد تعريفات مفهوم العدالة االجتماعية كونه مفهوما متشعبا ومتعدد 
األبعاد مما يصعب وضع تعريف جامع وشامل له، ونظرا لكون مفهوم العدالة االجتماعية مفهوم شامل مبعىن أنه 

عدالة االقتصادية والسياسية والثقافية واحلقوقية...اخل فقد تطور املفهوم ليضم مجيع تلك األبعاد يدخل حتت نطاقه ال
 ومل يعد ممكنا تعريفه بعيدا عن تلك األبعاد املرتبطة به.

إن العدالة االجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي لدى األمم وفيما بينها والذي يتحقق يف ظله 
 اهلدف من العدالة االجتماعية هو توفري احلياة الكرمية لكافة املواطنني يف ظل دولة حترتم الدستور والقانون.االزدهار، و 

ومن مث فعندما نعمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني أو تعزيز حقوق املهاجرين يكون ذلك إعالء منا للمبادئ  
الشعوب بسبب نوع اجلنس أوالسن أو العرق أو االنتماء   العدالة االجتماعية, وعندما نزيل احلواجز اليت تواجهها 

لعدالة االجتماعية.  االثين، أو الدين أو الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا يف النهوض 

األساسية فالعدالة االجتماعية تقوم على مرتكزات أساسية منها: املساواة، تكافؤ الفرص، احلياة الكرمية واالحتياجات  
لكل مواطن من : غذاء ومسكن وصحة وتعليم وعمل إىل جانب حق اإلنسان يف السعادة، والعدالة االجتماعية 

ا.   ميكن حتقيقها إذا كان هناك من السياسات ما يضمن االلتزام والوفاء 

معا شامال ملفهوم العدالة  هناك تعاريف كثرية ملفهوم العدالة االجتماعية ومن بني هذه التعاريف والذي يعد تعريفا جا
" الذي صاغ نظرية John Rawlsاالجتماعية ذلك التعريف الذي وضعه الفيلسوف األمريكي "جون رولز"



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 3 

، Theoriy of Justiceالعدالة التوزيعية كفلسفة أخالقية ونظرية سياسية يف كتابه الذي أمساه "نظرية يف العدالة" 
ا: "متتع كل فرد يف جم ملساواة يف احلصول على الفرص املتاحة للفئات املميزة". كما  حيث عرفها على أ تمع ما 

ت الرئيسية للعدالة االجتماعية، فاحلرية هي حق من احلقوق األساسية  أشار "رولز" إىل أن "احلرية" من املكو
ا، وهذا ينطوي أيضا على أن مفهوم العدال ة االجتماعية ال لإلنسان اليت ال تتحقق العدالة االجتماعية يف غيا

 ينفصل عن فكرة حقوق اإلنسان.

أي أن العدالة االجتماعية بشكل عام هي عبارة عن نظام اجتماعي اقتصادي، يهدف إىل تذليل وإزالة الفوارق  
تمع الواحد، حيث تعمل على توفري املعاملة العادلة وتوفري احلصة التشاركية من خريات  االقتصادية بني طبقات ا

تمع ل  لجميع.ا

ا نظام اجتماعي اقتصادي مركب، هدفه إحداث العدل بني طبقات  كما ميكن تعريف العدالة االجتماعية على أ
تمع الواحد لدرء خماطر الصراع الطبقي والشرائحي وحتقيق نظام عادل.   ا

ن بينها:" العقد مفاهيم ومبادئ ومصطلحات أخرى ارتبطت شرطيا مبفهوم العدالة االجتماعية على مر العقود وم
االجتماعي، االشرتاكية، املساواة، حقوق اإلنسان، حرية التجمع، حرية التظاهر، حرية التعبري، املساواة بني اجلنسني  

 1غريها كثريا". 

 
رخيية عن مفهوم   العدالة والعدالة االجتماعي:نظرة 

لقد أوىل العديد من الفالسفة واملفكرين  اهتماما واضحا مبفهوم العدالة، فمنهم من فسرها عن طريق وضع 
ا مصلحة األقوى، ومنهم من رآها تكمن يف  م ومنهم من نظر إليها على أ الناس يف البناء االجتماعي حبسب قدرا

حالة متاثلهم، واملغايرة بينهم يف حالة اختالفهم، وهناك من قال أن العمران البشري ال   حتقيق املساواة بني األفراد يف
 يتحقق إال يف ظل العدل االجتماعي.   

ا على يد الفيلسوف "أرسطو"        وعليه فإن مفهوم العدالة متواجد منذ القدم يف احلضارات املختلفة وكانت بدا
ملؤسسات  حيث أرجع مفهوم العدالة عنده إىل  داللتني: عامة وخاصة، فهو يشري يف داللته العامة إىل عالقة الفرد 

ملعىن الدال على االمتثال للقوانني، فاإلنسان الفاضل هو الذي يعمل وفقا   االجتماعية، وهنا يكون مرادفا للفضيلة 
ه ال بد من اإلشارة إىل وجود  للقانون، شريطة أن يكون هذا القانون مبنيا على أساس مبدأ الفضيلة، ومع ذلك فإن

فرق طفيف بني مفهوم العدالة الكونية ومفهوم الفضيلة من حيث أن األوىل تقتصر على العالقات بني األفراد 
  

1 www.bbc.comHYPERLINK "http://www.bbc.com"  عدالة اجتماعیة، رشا قندیل، الموقع :  
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ملعىن اخلاص فتدل على ما ينبغي أن يكون  واملؤسسات، بينما تشمل الثانية عالقات األفراد فيما بينهم. أما العدالة 
تمع.عليه سلوك الفرد يف تع  امله مع غريه من أفراد ا

كما يعد إنسان وادي الرافدين أقدم مشرعي إحكام العدالة، إذ أن الشرائع العراقية القدمية تسبق أقدم ما هو معروف  
من شرائع وقوانني يف سائر احلضارات األخرى كالفرعونية واإلغريقية والرومانية بعشرات القرون، فقد وضع اإلنسان 

 تصوراته ملوضوع العدالة االجتماعية والظلم يف صميم نظرته اآلهلة والكون واإلنسان، فارتبطت العدالة العراقي القدمي
لفوضى مثلما ارتبطت قيم الشر كلها به.  لنظام مثلما ارتبطت قيم اخلري كلها به، وارتبط الظلم   لديه 

لفة، فقد عدها إهلا للحق والعدل، ومزيال وألن إنسان وادي الرافدين أدرك عالقة الشمس بنشاطات احلياة املخت
 1للغموض، وكاشفا للحقائق، فإله العدالة هو إله املعرفة نفسه.

ألساس وبعد مت أخذه من قبل العلمانيني احلداثيني ومت استخدام  هذا ويعد مصطلح العدالة االجتماعية كاثوليكي 
كتعبري من املفكرين السياسيني عن نوع   1840مفهوم العدالة االجتماعية ألول مرة يف احلصر احلديث حوايل عام 

تمعات ما بعد الزراع تمعات الصناعية)، وقد مت تصميم املصطلح من قبل جديد من الفضيلة الالزمة يف  ية (ا
تمع.   املفكرين احلداثيني العلمانيني ليعين توزيع الدولة املوحد ملزا وأعباء ا

ريلي  ويعترب أول استخدام ملصطلح العدالة االجتماعية عندما كتب قس إيطايل يدعى "لوجيي 
عن احلاجة إىل استعادة الفضيلة القدمية ملا يسمى  " LOUGUI TABARILI D’AZILIOU دازيليو"

العدالة العامة عند أرسطو والقديس ثوما االكويين ولكن يف شكل معاصر وقد أدرج لوجيي هذه العملية حتت مفهوم 
 "العدالة االجتماعية" .

مله يف وأيضا جتلى مفهوم العدالة بصورة خمتلفة يف الفكر السياسي اإلسالمي واملسيحي. وقد ظهر ت يار فكري 
تيار اشرتاكي يعىن بقيمة العدالة االجتماعية بدأ من رواد الفكر االشرتاكي وهم روبرت أووين وسان سيمون وشارل  

 2فيور ييه تطور ذلك على يد كارل ماركس.

 
لعدالة االجتماعية:  املفاهيم املرتبطة 

 ترتبط بعض املفاهيم مبفهوم العدالة االجتماعية ومن أبرزها مفاهيم احلرية واملساواة وحقوق اإلنسان.  
  

   www.feedo.net/Society/Sociallnflences/Manالعدالة االجتماعیة. وتعزیز حقوق األفراد، الموقع:  1
تماعیة، المركز عبد الرحمن الحدیدي، قراءة في مفھوم العدالة االجتماعیة: تأصیل نظري، مجلة العلوم اإلنسانیة واالج 2

  .02، ص 2019الدیمقراطي العربي برلین ، أفریل  



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 5 

ت : لقد اعترب العديد من املفكرين ومنهم األمريكي  مفهوم احلرية - "جون رولز" أن احلرية تعد أحد املكو
ا،  الرئيسية للعدالة االجتماعية، فهي من احلقوق األساسية لإلنسان اليت ال تتم العدالة االجتماعية يف غيا
تمع من احلرية، وذلك حىت ولو توفرت له بعض املزا  ملعىن الشامل إذا حرم أفراد ا فال عدالة اجتماعية 

ن احلرية نقيضة للعدالة االجتماعية هي فكرة غري صحيحة االجتماعية األخ رى، ومن مث فإن الفكرة املرتبطة 
ما يكمالن بعضهما البعض.   1بل األصح أ

لعدالة االجتماعية لدرجة أن بعض املفكرين يتعامل  مفهوم املساواة: - يرتبط مفهوم املساواة ارتبطا وثيقا 
جر الزاوية للعدالة االجتماعية من مع املفهومني بشكل مرتادف، حيث متثل املساواة املكون الرئيسي وح

حيث توزيع الثروة وفرص العمل وعدم التمييز بني األفراد وبعضهم البعض ألي اعتبارات، والتوزيع العادل 
للموارد واألعباء مبا يضمن حتقيق العدل االجتماعي. إال أن الفروق بني العدالة االجتماعية واملساواة ليست 

م مبا جيعل من الصعوبة مبكان مرادفة املفهومني  إال انعكاس لعدم التساوي ال  فعلي بني األفراد واحتياجا
 2ببعضهما.

إن فكرة العدالة االجتماعية ال تنفصل عن فكرة حقوق اإلنسان فالعدالة  مفهوم حقوق اإلنسان: -
بع االجتماعية حسب الكثري من املفكرين والباحثني يف العلوم االجتماعية، استحق اق أساسي لإلنسان 

لتمتع مبجموعة من احلقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية وهي حقوق أساسية  من جدارته كإنسان 
من حقوق اإلنسان وجزء ال يتجزأ منها، وهذا ما أكد عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعديد من 

 املواثيق واالتفاقات الدولية.

تمع، وتوفري متساو لذا ترتبط  عطاء كل فرد ما يستحقه، وتوزيع املنافع املادية يف ا العدالة االجتماعية إمجاال 
ا تعين املساواة يف الفرص، أي أن كل فرد لديه فرصة يف الصعود االجتماعي دون   لالحتياجات األساسية. كما أ

ا. التأثري عليه من جانب الدولة أو أية مؤسسات جمتمع مدين عام  3لة 
  

1: More  Friends then foes,( University  Michael Wiebe, Social Justice and Individual Liberty
https://goo.gl/1wrrx7available at :       of Western Ontario, September 1, 2013),            

     
2  The International forum for social development, Social Justice in an Open World The Role 

of the United Nations, (Economic an Social Affairs, United Nations, 2006), p 13:15, Available 
https://goo.gl/kkQbOat :      

                    
): المركز الدولي لألبحاث والدراسات  :  4مھدي محمد القصاص، العدالة االجتماعیة (سلسلة قضایا مجتمعیة (          3

http://www.medadcenter.com  ،الموقع1970ینایر  1"مداد ،( 
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 أمناط العدالة:

جدل كبري حول طبيعة العدالة وجوهرها وأشكاهلا، سواء يف األحاديث العامة أو يف العمليات النفسية، هناك    
فالعدالة هلا مضامني دينية وفلسفية واجتماعية متنوعة، تتضح من أمناطها التالية اليت تتمثل يف أربعة أمناط مل يتم 

 اخلروج عنها طوال التاريخ البشري: 

م إحلاحا،    العدالة املاركسية):أوال: عدالة احلاجات ( يتم مبوجبها توزيع املوارد لألفراد على أساس تلبية أكثر حاجا
م أو أدائهم، ودون األخذ مببدأ التكافؤ، مثال ذلك األسرة، إذ يقوم األفراد البالغون فيها   بصرف النظر عن مدخال

م ال مل  ا على اآلخرين طبقا حلاجا م.بتوزيع املوارد اليت يكسبو  دخال

: تظهر هذه العدالة لدى األفراد املنتمني إىل مجاعة معينة، يدركون أنفسهم بوصفهم وحدة  نيا: عدالة التكافؤ
لتساوي: (الفرد من أجل اجلماعة، واجلماعة من أجل الفرد).   واحدة، إذ يشرتك اجلميع يف تقاسم املخرجات 

املتبادل، كما يف السوق، حيث يعمل الفرد على حتقيق اإلنصاف : تربز يف مواقف االعتماد لثا: عدالة اإلنصاف
 بني خمرجاته واستثماراته.

تعين أن العدالة ليست أكثر أو أقل مما يعرفه ممثلو السلطة القانونية للمجتمع، وميكن توظيف   رابعا: عدالة القانون:
وانني وتقوميها وتعديلها، ولكن ما أن يسن األسس اليت تقوم عليها أشكال العدالة الثالثة السابقة، يف تطوير الق

القانون حىت يصبح احملدد الوحيد الستحقاقات الفرد يف موقف معني، بصرف النظر عن حاجاته واستثماراته 
   1ومدخالته وآرائه.

 
 مقومات حتقيق العدالة االجتماعية:

 يتطلب حتقيق العدالة االجتماعية توافر العديد من العوامل واملقومات.. من بني هذه املقومات:

 
 : أوال: املساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص

الرئيسي يف العدالة االجتماعية، وتعين عموما وأساسا املساواة يف  يعد مبدأ املساواة وعدم التمييز الركن
احلقوق والواجبات ويف احلصول على املكاسب واملنافع، إن غياب املساواة يؤدي إىل بدون شك إىل انتشار مظاهر 
  

1 HYPERLINK "http://www.feedo.net/Society/Sociallnflences/Man" 
nwww.feedo.net/Society/Sociallnflences/Ma   :العدالة االجتماعیة. وتعزیز حقوق األفراد، الموقع 
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إلحباط والتذمر، وإىل انعدام تكاف ؤ الفرص وانتشار الظلم  احملسوبية والزبونية والرشوة يف احلياة العامة، وإىل الشعور 
لتنبيه إىل أن العدالة االجتماعية ال تعين املساواة الكاملة أو املطلقة، لوجود فروق فردية بني  والطغيان، واجلدير 
الناس يف أمور شىت، كالفرق يف اجلهد املبذول والكد يف احلياة، أو يف املهارات والكفاءات، أو يف التأهيل العلمي أو 

 ربة والتجربة.يف اكتساب اخل

وتقتضي املساواة يف الفرص عدم التمييز بني املواطنني وإزالة كل ما يؤدي إليه من أسباب، والقضاء على النتائج 
السلبية املرتتبة عليه كالتهميش واإلقصاء االجتماعي، وتقتضي كذلك توفري الفرص حبيث ال معىن مثال للحديث 

ض الرتبوي يعرف خصاصا، كما تقتضي أيضا متكني األفراد من االستفادة  عن التكافؤ يف فرص التعليم إذا كان العر 
 من هذه الفرص.

تمع،  لكن هذا ال يضمن حتقيق العدالة، إذ أن االختالف بني األفراد يف القدرات ويف الغىن واملكانة االجتماعية يف ا
وضرورة تدخل الدولة بسياسات إعادة توزيع   ينتج عنه فوارق واسعة غري مقبولة يف املداخيل، وتظهر هذه احلالة أمهية

   1الثروة للتقليص من الفوارق يف الدخل بني الفئات االجتماعية حىت ميس مبدأ تكافؤ الفرص.

                                          

  نيا: احلاجة إىل منط جديد للتنمية:

بعادها االقتصادية واالجتماعية  هذا النمط البد وأن يقوم على تلبية احتياجات الناس وهو التنمية املستدامة 
التباينات األساسية بني التمويل (ويقصد به االستثمار يف أسواق املال) واالقتصاد احلقيقي، والبيئية جمتمعة، واحلد من  

وبني األغنياء والفقراء، وبني رأس املال والعمال، وحتقيق هدف العمل الالئق جلميع النساء والرجال وانتهاج سياسات 
دي، من خالل تدعيم إطار استثمار م نتج، وجعل النظام املايل يف خدمة االقتصادي عامة تعاجل جذور النمو غري ا

 احلقيقي، وتطور أسواق العمل كي تصبح أسواقا شاملة وعادلة.

 :لثا: التوزيع العادل للموارد واألعباء

تتجلى العدالة االجتماعية أيضا يف التوزيع العادل للموارد واألعباء، ويتم ذلك أساسا بواسطة أنظمة األجور  
ألخص اخلدمات الصحية والتعليمية. وتعترب العدالة االقتصادية جزءا ال يتجزأ والدعم وتوفري اخل دمات األساسية 

من العدالة االجتماعية، وال ميكن أن تتحقق بدون توزيع عادل للثروات، كما أن النظام الضرييب الذي يعيد توزيع 
 الدخل وحتقيق العدالة االجتماعية. ومن املداخيل عن طريق توزيع األعباء الضريبية، يعد وسيلة هامة يف حتسني

  
   /  الطیب سوزان، العدالة االجتماعیة: األسس، والواقع والمداخل لتعزیزھا في واقعنا المغربي      الموقع 1

cmdi.ma  وا/ -والواقع -االجتماعیة: األسس،العدالة  
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عتبار ذلك حقها   واجبات ومسؤوليات الدولة االهتمام ودعم الفئات االجتماعية الفقرية واهلشة وحمدودة الدخل 
 وجزء من حصتها من موارد وثروة وطنها. 

ا املختلفة، أو من خالل قيام الدولة بتو  فري الشروط والكافية لتشجيع كما أن توفري فرص الشغل لد الدولة ومؤسسا
كيد يف متكني املواطنني من كسب  القطاع اخلاص وحتفيزه على االستثمار بغية خلق فرص الشغل، يساهم بكل 

م الذاتية.   1عيشهم ورزقهم واالستفادة من الدخل الوطين بصورة حتفظ كرامتهم وجتعلهم يضطلعون مبسؤوليا

 
  : توفري الضمان االجتماعي:رابعا

يعد الضمان االجتماعي أحد األركان الرئيسية للعدالة االجتماعية، وحيظى مبكانة يف ضمان الكرامة 
ئق القانون الدويل حلقوق اإلنسان وبرامج منظمة العمل الدولية  اإلنسانية جلميع األشخاص، كما حيظى بتأكيد يف و

حل ) "حبق كل شخص يف 19قوق االقتصادية واالجتماعية الدول األطراف فيه (مكما ولزم العهد الدويل اخلاص 
  2الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك التأمينات االجتماعية".

ويشمل الضمان االجتماعي، احلق يف احلصول على استحقاقات، نقدا أو عينا، واحلفاظ عليها دون متييز لضمان  
 احلماية من أمور تشمل: 

ت حتدث يف إطار العمل أو   - لعمل بسبب املرض، أو العجز، أو األمومة، أو إصا غياب الدخل املرتبط 
 أحد أفراد األسرة. البطالة أو الشيخوخة، أو وفاة 

 ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية. -

 عدم كفاية الدعم األسري خاصة لألطفال أو البالغني املعالني.  -

وتذهب جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية إىل أن التدابري اليت يتعني استخدامها لتوفري استحقاقات الضمان 
ذا احلق من االجتماعي ال ميكن تعريفها يف نطاق ضيق، وجيب أن تك فى يف مجيع األحوال حدا أدىن من التمتع 

حقوق اإلنسان جلميع األشخاص. وميكن أن تشمل هذه التدابري النظم القائمة على االشرتاكات أو على التأمني 
االجتماعي اليت توفر استحقاقات لكل شخص يواجه خطرا معينا، أو حالة  طارئة معينة، أو نظم اإلعانة االجتماعية 
  

 لطیب سوزان، المرجع السابق 1
، الحق في 19ثیقةا للحنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، الدورة التاسعة والثالثون،  التعلیق العام رقم 2

    ).9(مالضمان االجتماعي 
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ادفة، وتدفع فيها االستحقاقات لذوي احلاجة. ويتعني على الدولة وضع أنظمة غري قائمة على االشرتاكات ألنه  اهل
 1من املستبعد أن يتمكن اجلميع من دفع تكاليف نظم التأمينات.

ت البطالة، وإرساء أرضية محاية يضمن توسيع نطاق مظلة التأمينات االجتم اعية القائمة على االشرتاكات وإعا
اجتماعية ألكثر الناس استضعافا ال تقف عند الوصول إىل احلد األدىن من احلقوق االقتصادية واالجتماعية، بل وأن 

ستمرار لتلبية احلقوق.  تسعى 

 
 خامسا: توفري السلع العامة

ليت ال ميكن حجبها عن الناس حىت لو كانوا ال يدفعون مقابلها، والسلع إن السلع العامة هي تلك السلع ا 
 اليت إذا أتيحت لشخص واحد، تصبح متاحة جلميع اآلخرين بنفس الشروط تلقائيا.

هود احلريب والدفاع الوطين أو خدمات النظام القضائي أو احلماية اليت  السلع أو اخلدمات العامة ومن أمثلتها ا
ا.تقدمها الشرط  ة أو خدمات أجهزة املطافئ ومثيال

هذه اخلدمات ال ميكن تقدميها من خالل السوق (أو القطاع اخلاص)، ألنه يتم استهالكها بصورة مجاعية وليست 
تمع ككل، وليس على فرد أو أفراد بعينهم،  فردية حيث أن هذه السلعة أو اخلدمة ينتج عنها منافع تعود على ا

ايف من هذه السلعة أو اخلدمة من املفروض أال يقلل من استهالك اآلخرين من مث ال ميكن  كذلك فإن استهالك إض
استبعاد شخص من االستمتاع مبنافع هذه السلعة أو اخلدمة أو إجبار األفراد على الدفع، ولذلك تنصب مهمة توفري 

ها أو إنتاجها تفشل وتصبح غري وإنتاج هذه السلع واخلدمات على احلكومة فقط ألن حماوالت القطاع اخلاص لتوفري 
 .2عملية متاما 

 
 
 العدالة بني األجيال: سادسا: 

لسلب أو   يت بعده، إن كل فعل تنموي تقوم به األجيال احلالية ينعكس  إلجياب على األجيال اليت 
لذا من الواجب أن تسلم األرض وما عليها إىل من سريثها بعد هذا اجليل على األقل يف املستوى الذي تسلمها من 
فية سباقة ، فقد أقامت فلندا صندوقا جتمع فيه سنو نسبة من  ال كانت الدول اإلسكند أسالفه، ويف هذا ا
  

1 www.sjrcenter.orgHYPERLINK "http://www.sjrcenter.org"     
   watan.com-www.alحسن یوسف علي، نحو إدارة ناجحة. خصخصة السلع العامة والعكس.     2
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ألولوية يف دخلها القومي تذخ ألطفال قطاعا حيظى  ره لألجيال القادمة، فمنذ قرابة ثالثني سنة أصبحت العناية 
  1مجيع البلدان، هذا ما يضمن جودة احلياة والعدالة بني األجيال.

هلذا فإن العدالة بني األجيال احلاضرة واألجيال املقبلة ليس فقط توزيع املوارد الطبيعية والصناعية وغريها، 
 ولكن أيضا يف حتمل أعباء الدين العام ويف احلقوق السياسية واالجتماعية والثقافية وغريها.

 
 سابعا: إعادة النظر يف السياسة الضريبية:

الرؤية التقليدية اليت تقوم على خفض الضرائب، وعدم اإلفراط يف تدرجها للحفاظ  بعد أن تثبت فضل 
دة التباينات يف احلصول على احلماية االجتماعية،  على امليزان املايل وفرص االستثمار، واليت كان من نتائجها ز

ت االستثمار.  بينما فشلت يف رفع مستو

يئة بنية أساسية وتبىن سياسات ضريبية أكثر تدرجا بغية مت ويل الربامج الرئيسية مثل التعليم واحلماية االجتماعية و
كثيفة العمالة، وسيدعم هذا األمر يف الوقت نفسه أهداف إعادة التوزيع، أي أن الطريق إىل العدالة بشكل موجز: 

ماية االجتماعية، والضمان حيظر التمييز ويوفر الفرص بتكافؤ، ويكفل التوزيع العادل للموارد واألعباء، ويوفر احل
االجتماعي، ويوفر السلع واخلدمات العامة للفئات اليت حتتاجها، كما تتم مراعاة العدالة بني األجيال واملناطق 

مج عمل.  لعدالة من جمرد شعار إىل بر  واالنتقال 

 
 منا: حترير القرار الوطين:

كد أن حتقيق العدالة االجتماع   ية يقتضي التحرر من االستغالل يف الداخل، ومن إن غالبية األدبيات 
بع من اإلرادة  التبعية للخارج بكافة مظاهرها, حبيث يكون القرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي الداخلي 

 الوطنية ملا يهدف إىل مصلحة املواطنني وليس تنفيذا لرغبات ومصاحل اجلهات اخلارجية.

 :معوقات حتقيق العدالة االجتماعية

تمعات واليت   هناك العديد من الدراسات حول العدالة االجتماعية وسبب عدم ظهور العدالة يف بعض ا
ختالف  ميكن أن تكون بسبب غياب احلرية والتعبري عن الرأي وعدم املساواة بني األفراد حبيث خيتلف الدخل 

عادل للموارد وعدم تكافؤ الفرص يف العمل العرق واجلنس أو عدة أمور أخرى وميكن أن يكون بسبب التوزيع الغري  
  

1 https://ar.leaders.comHYPERLINK "https://ar.leaders.com"   رشید خشانة: وحقوق األجیال القادمة من
  :لموقع یضمنھا؟ ا
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والتعليم والسياسة واالقتصاد وغريها من األمور االجتماعية األخرى، من املعوقات اليت حتول بينها وبني حتقيق العدالة 
 االجتماعية.

د الشعوب،  إن ترسيخ أسس العدالة االجتماعية البد وأن يكون مبنأى عن املعرقالت حىت ميكن إرساء أسسها بني أفرا
وإن وجدت هذه املعوقات سوف تعرقل عمليات النمو والتطور الشامل واالسرتاتيجي اليت حتتاجها الشعوب حيث 
أن الظروف الصعبة تقوض استثمار اإلمكانيات الطبيعية والبشرية املتاحة للوصول إىل مستقل أفضل... وهي نفسها  

لزمات العدالة االجتماعية، وهنا نشري إىل حقيقة بديهية يعرفها املعوقات اليت تقطع الطريق أمام توفري وتعزيز مست
الكثريون وهي أن مشاركة الشعوب يف عملية البناء االسرتاتيجي تزداد حيوية وإبداعا كلما شعرت وعرفت هذه  

م ينها الشعوب أن العدالة االجتماعية متحققة بشكل متميز وأن مكاسبها السياسية واالجتماعية املشروعة قد مت 
 بدون مصاعب أو معوقات فتجتهد عندها يف خلق أساليب جديدة يف عملها فيزداد كما ونوعا. 

لتايل مسامهتها هذه يف عملية البناء  م و والعكس صحيح عندما ال يعمل القادة على تلبية مصاحل أفراد جمتمعا
الت.  واإلعمار ستضعف وتكون فاترة وبعيدة عن اإلبداع يف خمتلف ا

هم املعوقات أو الركائز األساسية اليت تقف حائال أمام نشر أسس ومفاهيم العدالة االجتماعية هذا خبالف إن أ
 العديد من العوامل األخرى: 

 
االت -1  : أنتشار الفساد يف كافة ا

الفساد السياسي واألخالقي، وضعف القدرات االقتصادية اإلنتاجية يف الزراعة والصناعة وضعف التجارة 
الداخلية، وعدم وجود تنسيق بني السياسية النقدية والسياسة املالية وكل ذلك يرتجم يف صورة عدم وجود رؤية 
دة نسب   اقتصادية اسرتاتيجية يف جمال التنمية مما يعيق حتقيق املساواة وتكافؤ الفرص ويزيد من نسب البطالة وز

 الفقر. 

حال م أبناء األمة ويعد الفساد أكرب املشكالت العاملية اليت جتمع فالفساد سبب لكل ما يتلوه من أمراض تطيح 
املؤسسات احمللية والدولية على اعتبارها العقبة الرئيسية أما اإلصالح والتنمية واالستثمار الصحيح، فالفساد آفة 

تفاع مؤشر  خطرية تعمل على تقويض أركان النهوض والتنمية يف الدول، فأينما وجد الفساد وجد التخلف، ويعد ار 
الفساد يف أي جمتمع دالة على تدين الرقابة احلكومية، وضعف القانون، وغياب التشريعات، وقد ينشط الفساد نتيجة 
ا، وسيادة مبدأ الفردية مما يؤدي إىل استغالل الوظيفة العامة  لغياب املعايري واألسس التنظيمية والقانونية وتطبيقا
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 فردية أو فئة أو مجاعة على حساب الدور األساسي للجهاز احلكومي مبا يلغي  وموارد الدولة من أجل حتقيق مصاحل
 مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءة. 

نه يعرف على كونه إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة يف حتقيق كسب خاص.    1ويكفي 

 
 الفقـــر: -2

ن الفقر يظل  تمعات اإلنسانية، حبث يصدق القول  الفقر والالمساواة يتداخالن على حنو مستدام يف ا
يفات جتيء متوافقة لزميا حلالة اخنرام العدالة االجتماعية، ويعرف الفقر بوصفه حالة اجتماعية وفق طائفة من التعر 

للمرجعية الفكرية املؤسسة عليها، بيد أن املنحى العام لتعريف الفقر يشري إىل معطيات كلية حبيث يتمظهر الفقر  
ت إنفاق فعلية، ويالزم  منطو على حالة االفتقار إىل املوارد الالزمة لتحقيق مستوى معيشة مقبول من خالل مستو

ت والعجز عن املشاركة الفعالة يف األنشطة احلياتية.الفقر احلرمان الناجم عن االف   2تقار إىل الضرور

تمع فقريا فأية موارد للبلد يتم توجيهها لسد حاجة الفقراء بدال من توجيهها إىل  التنمية ويظل هكذا _ إذا كان ا
سره.   يف الدائرة املفرغة بدون أن خيرج منها حيث عجز عن استثمار موارده مبا فيه صالح وتقدم للمجتمع 

دة اإلنتاجية واستخدام الثروات االستخدام األمثل  دة الديون بدال من وجود الفائض الذي لن يتم حتقيقه إال بز _ ز
 الذي يضمن تقدم البلد.

دة   التضخم، وتدهور القيمة الشرائية للعملة حمليا._ ز

دة معدالت اجلرائم املالية والفساد اإلداري.  _ ز

 _ تبعية الدول الضعيفة (الفقرية) اقتصاد إىل الدول األكثر ثراء.

دة االستغالل واالحتكار من جانب طبقة حمددة وهي طبقة األغنياء، وبذلك يزداد الفقري فقرا ألن ليس يف  _ ز
 مقدوره الدخول يف منافسة مع الغين.

 _ضعف اإلنتاجية، وعليها مزيد من اخنفاض مستوى الدخل.

 _ضعف اخلدمات اليت تقدم للمواطنني، وعدم قدرة الفقري على احلصول عليها إدا كانت تقدم مقابل أموال.

 
  

   https://ammonnews.net عمر مقدادي، الفساد في المجتمع: أسبابھ ومظاھره،1
 .214-213، بريوت، ص 2)، علم االجتماع : املفاهيم األساسية، الشبكة العربية لألحباث، ط2013جون سكوت (2
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  البطالـــة: -3

ديدا واضحا لالستقرار تشكل البطالة سببا رئيسيا ملعظم األمراض االجتماعية يف أي   ا متثل  جمتمع، كما أ
االجتماعي والسياسي واالقتصادي، فالبطالة مبعناها الواسع ال تعين فقط حرمان الشخص من مصدر معيشته، وإمنا 

 تعين أيضا حرمانه من الشعور جبدوى وجوده.

ر النامجة عن البطالة يذكر أن معظم املشكالت االجتماعية وا لنفسية واألخالقية اليت انتشرت يف ويف إمجال اآل
اآلونة األخرية يف بعض الدول اليت تعاين ممن مشكلة البطالة كانت البطالة هي العامل املشرتك يف خلقها واستفحال 

 خطرها. 

تؤدي حالة البطالة عند الفرد إىل التعرض لكثري من مظاهر عدم التوافق النفسي واالجتماعي إضافة إىل أن كثريا من 
ت النفسية والشخصية فمثال: يتسم كثري من العاطلني بعدم العا طلني عن العمل يتصفون حباالت من االضطرا

لعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إىل اعتالل يف الصحة النفسية كما ثبت أن العاطلني   السعادة وعدم الرضا والشعور 
دف احلصول على عمل مث مل يتمك نوا من ذلك يغلب عليهم اإلتصاف حبالة من عن العمل تركوا مقاعد الدراسة 

 البؤس والعجز. 

إن احلالة النفسية والعزلة اليت يعانيها كثريا من العاطلني عن العمل تكون سببا لإلصابة بكثري من األمراض وحالة  
لذحبة اإلعياء البدين كارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسرتول والذي من املمكن يؤدي إىل أمراض القلب أو اإلصا بة 

ة سوء التغذية أو االكتساب عادات تغذية سيئة وغري صحية.  الصدرية، إضافة إىل معا

 
  األميـــة: -4

تمعات: ت اليت تواجه التعليم يف خمتلف ا  من بني التحد

ت السياسية:  )أ الدميقراطية وتسود أساس الدميقراطية هو التعليم، البد أن يتعلم املواطنون لكي تنجح    الصعو
م، لكن السياسات اخلاطئة لبعض احلكومات تؤثر على العملية التعليمية من غياب الربامج  يف جمتمعا
ا العمدي لقهر   لتعليم لعدم الكفاءة املالئمة اليت تدير العملية التعليمية أو من غيا احلامسة اليت تتصل 

 ل انتشار الفساد واجلهل. الشعوب واألفراد وعدم التعبري عن مطالبهم يف ظ

: غياب اخلربات والكفاءات عن العملية التعليمية واالستعانة مبن ال دخل هلم قصور يف فن إدارة التعليم  )ب
ت اليت تواجهها العملية التعليمية، فالبد وأن يكون املسؤول عن التعليم  ا هو من أكرب الصعو يف إدار
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ال وأال يكون جمال ختصصه بعيدا عن التعليم. فكلما كانت اخلربة متوفرة    شخص تتوافر له اخلربة يف ذات ا
الت ليس فقط يف التعليم فهذا يضمن النجاح بنسبة كبرية وحتقيق التقدم املطلوب.   يف أي جمال من ا

 
 كيف نصل إىل العدالة االجتماعية:

إعمال القانون، فالعدالة تدل عل  إن الطريق إىل العدالة االجتماعية هو الطريق إىل التنمية وهو الطريق إىل
عالقة الدولة مبواطنيها، وال تتحقق العدالة يف هذا االطار إال إذا كان مجيع املواطنني يتمتعون بنمط عيش مشرتك  

م األساسية، ويوفر هلم إمكانية االستقالل الذايت واحلرية واملساواة يف مجيع جماالت احلياة.  يليب حاجا

 اة يف األنظمة الدميقراطية ما دام كل مواطن حر يتمتع بنفس احلقوق والواجبات. ويتحقق مفهوم املساو 

وملا كانت وظيفة القوانني والتشريعات هي التمييز بني العدل واجلور فإنه ال ميكن احلديث عن العدالة السياسية يف 
إال بسبب قابلية اإلنسان ألن يكون   جمتمع ال ختضع فيه العالقات بني األفراد للقوانني، ما وجدت القوانني يف الواقع

نية وميله إىل التمركز حول الذات يؤهالنه ألن يكون أكثر ميال إىل الظلم منه إىل  عادال أو جائرا، بل إن طبيعته األ
 العدل.

وخاصة إذا متركزت السلطة بني يديه وتوفرت له أسباب القوة، وهلذا السبب يكون نظام احلكم الفردي أكثر األنظمة 
تمع أو الوطن. هلذا  يقال  نية فوق مصلحة ا السياسية ظلما وجورا وفسادا، ألن احلاكم املستبد جيلع مصاحله األ
ن القانون هو احلاكم الفعلي يف الدولة العادلة، ويقتصر دور القادة فيها على السهر على تطبيق القوانني وحتقيق 

 العدالة ولو على أنفسهم. 

الوقت الراهن على أن العدالة التصحيحية ال ميكن أن تتحقق يف إطار أي نظام سياسي ما مل  وجيمع املفكرون يف 
يكن هناك فصل بني السطلة التنفيذية والسلطة القضائية ويعترب مبدأ فصل السلطة الركيزة األساسية اليت تقوم عليها  

 1األنظمة الدميقراطية العادلة.

ته، أي أ تمع واختالف أولو ا كلها وإمجاال ميكن القول أنه لكل جتربة خصوصيتها طبقا خلصوصية ا
إلرادة السياسية، وحجم املوارد االقتصادية يف الدولة والسياسات الرشيدة اليت تتبعها احلكومات، وهو   أمور مرهونة 
ما يرتتب لنا من التجارب السابقة. فضال عن أن الفهم احلقيقي للعدالة االجتماعية من حيث املعىن والفلسفة 

لفجوة بني نظرية العدالة االجتماعية وبني واقع تطبيقها على املواطنني احلاكمة هلا يساهم بشكل كبري يف تضييق ا
  

1  https://www.feedo.net/Society/Sociallnflueces/ManAndSociety/SocialJustice.htm 
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ا اليت حتقق أهداف التنمية والقضاء على الفقر مبعناه الشامل وكذلك التهميش  لشكل الذي يسهم يف تنفيذ سياسا
تمعات اإلنسانية.  1واإلقصاء وغريها من املشكالت اهليكلية اليت تدمر ا

هذا وجيمع العديد من األدبيات الدولية والوطنية حول عدد من العناصر اجلوهرية لتعزيز العدالة االجتماعية 
بعادها  أمهها احلاجة إىل منط جديد للتنمية تقوم على أهداف تليب احتياجات الناس أال وهو التنمية امل ستدامة 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية جمتمعة، واحلد من التباينات األساسية بني التمويل واالقتصاد احلقيقي ، وبني األغنياء 
والفقراء، بني رأس املال والعمال، حتقيق هدف العمل الالئق جلميع النساء والرجال وانتهاج سياسات عامة تعاجل 

دي.  جدور النمو غري ا

 إعادة النظر يف احلدين األدىن واألعلى لألجور يف سياق يعتمد اهليكل النسيب لألجور يف كل قطاعات.

 
 :خامتة

ت سياسية      ما دام أن العدالة االجتماعية مربوطة بعامل حتكمه العوملة، وحيكمه سعي متالحق إىل إقامة تواز
لفقر والبطال تمعات وهي ظواهر تتفاقم يف العامل  جديدة يف عامل معقد، فإن ربط العدالة  ة وعدم املساواة داخل ا

اليوم، ويواكبها توزيع غري عادل للثروات وللحظوظ االقتصادية واالجتماعية والسياسية واليت ترتتب عن عمليات  
ا يف املستوى الع  املي، يضعنا التعومل الكاسحة ويرسخها التفاوت الكبري يف امتالك التكنولوجية اجلديدة واستخداما

تمعات البشرية، ولعله يضعنا أيضا أمام أزمات جديدة، األمر الذي يستدعي   حتت أمناط جديدة من اخللل داخل ا
ليات نظرية وعملية ختتلف عن أمناط التفكري القدمية، ورمبا يستلزم ابتكار مفاهيم جديدة لإلحاطة  لزوم التفكري فيها 

 .تفاعل معهالتحوالت احلاصلة يف العامل وال

تمعات يعتمد على إزالة والتخلص من كافة        كما ميكن القول أن حتقيق العدالة االجتماعية يف أي جمتمع من ا
املعوقات اليت تعرتض حتقيقها وأبرز الطرق اليت من املمكن االعتماد عليها يف ذلك هو الرجوع إىل القواعد وتعاليم 

لشكل الذي يؤدي إىل انتشار احملبة بني الدين احلنيف اليت تدعو إىل العدا تمع والعمل  لة بني صفوف أبناء ا
مهية  تمع بضرورة التمسك حبقوقهم والدفاع عنها و تمع وأيضا جيب نشر الوعي بني صفوف أبناء ا صفوف ا

 انتشار العدالة االجتماعية وذلك ألن انتشارها يضمن للمجتمعات حتقيق التقدم والتطور.

 
  

   https://www.idareact.org: صفاء الطحان  1
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 محالت التوعية االعالمية االلكرتونية الصحية ودورها يف ترسيخ الثقافة الصحية 

 - الثديدراسة سيميولوجية حلملة الوقاية من سرطان –

 
 أ.عائشة قــرة                                          أ.وشان عبد الرؤوف       

 guerraaicha@gmail.com                           abderraoufouchene19@gmail.com 

 
 :امللخص

لنساء وهو سرطان الثدي الذي كرست من أجله  سنسلط الضوء يف الدراسة البحثية على أحد األمراض األكثر فتكا 
ا حتمل رسائل وسائل االعالم على اختالف أنواعها الكثري من احلمالت االعالمية خاص  ة يف شهر أكتوبر الوردي، واليت يف مضمو

لسلوكيات الصحية لتفادي هذا املرض.  ورموز موجهة للمرأة لتوعيتها بضرورة الكشف املبكر وأخذ االحتياطات والتحلي 
لكرتونية من هذا املنطلق ترمي هذه الدراسة إىل الكشف عن مدى فعالية احلمالت االعالمية بصفة عامة واحلمالت اإل

على وجه اخلصوص يف تكريس الثقافة الصحية، من خالل دراسة سيميولوجية حتليلية حلملة التوعية بسرطان الثدي عرب موقع 
 الفايسبوك.

 : احلمالت االعالمية، احلمالت اإللكرتونية، التوعية الصحية، سرطان الثدي، سيميولوجيا.الكلمات املفتاحية
Abstract: 

   According to This paper, we will attempt to spot on one of the most danger diseases 
of women, which is breast cancer, On the other hand the media of all kinds devoted a lot 
of campaigns, especially in the Pink october, which carries messages and symbols addressed 
to women to make them aware of the need for early detection and taking Precautions and 
healthy behaviors to avoid this disease. 

This study aims to reveal the effectiveness of media campaigns in general and 
electronic campaigns in particular in the perpetuation of a healthy culture, through an 
analytical semiological study of the breast cancer awareness campaign via Facebook. 
Keywords: awareness campaigns, e-campaigns, health awareness, breast cancer, symiotic 
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 اإلشكالية:

د انتشارها وظهور العديد من األمراض املزمنة كمرض  مع تعقد منط احلياة  وتفشي األمراض العضوية وازد
القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وداء السرطان الذي تعددت أوجهه وأنواعه وخماطره وكثرت انتشاره ومن أكثر 

واجلزائر كغريها من الدول  أنواعه انتشارا سرطان الثدي الذي أصبح يتصدر الئحة األمراض اليت تصيب نساء العامل،  
م التكوينية ملصورة الثدي اجلزائري أن نسبة ارتفاعه  اليت تعاين انتشارا كبريا لسرطان الثدي كما تشري إحصائيات لأل

، وتفيد التقارير أن حالة واحدة من بني    10.000متزايدة، حيث يتم تشخيص أكثر من   حالة سرطان ثدي سنو
مهية الكشف املبكر.5اة إىل غاية حاالت تبقى على قيد احلي4  سنوات، وذلك لعدم الوعي 

تمع، األمر الذي أدى إىل  ا تؤدي دورا حمور يف االستقرار وبناء ا تمعات كو ونظرا ألمهية املرأة يف ا
تمع حملاربة أو التقليل من هذا املرض اخلطري ومن بني هذه املؤسسات، املؤسسا ت  ضرورة تكافل كل فئات ا

ا يف فعالية   اإلعالمية، فنظرا للدور اجلوهري لإلعالم يف حتمل املسؤولية وتعدد وسائل اإلعالم واخلصائص اليت تتمتع 
تمعات،  لتوعية والقدرة على التأثري على اجلماهري، وملا للتوعية الصحية من أمهية قصوى يف حياة األفراد وا القيام 

 ل على التوعية والتحسيس خبطورة املواضيع املطروحة واألمراض واألوبئة املنتشرة. ظهرت احلمالت اإلعالمية اليت تعم

ومن هذا السياق، يتجلى الدور اهلام للحمالت اإلعالمية التوعوية يف نشر الوعي من خالل تقدمي احلقائق 
لشخص املستهدف،   ففي ظل نظرية ورفع مستوى الوعي فهي تنطوي على حتليل دقيق للمواقف والظروف املتعلقة 

التسويق االجتماعي توظف احلمالت االعالمية للرتويح لألفكار والقيم اإلنسانية اإلجيابية وذلك حماولة إلعادة التوازن 
 للنظام االجتماعي والستقرار حياة الفرد النفسية واالجتماعية.

قي الوسائل ومع ظهور اإلعالم اجلديد ومواقع التواصل االجتماعي امتدت احلمالت االعالمية   على غرار 
ا تعترب أدوات سريعة االنتشار، قوية  ا عرب مواقع التواصل االجتماعي كالتويرت والفايسبوك كو االعالمية إىل القيام 
التأثري، قليلة التكلفة، فعالة يف التأثري على األفراد، ما جعل احلمالت االلكرتونية اليت تنشر عرب مواقع التواصل 

ثريها على   االجتماعي حمل ا تعترب ظاهرة حديثة وحداثتها مقرتنة بفعاليتها و حبث تساؤل للعديد من الباحثني كو
عن مدى فعالية احلمالت االعالمية األفراد مقارنة بوسائل االعالم األخرى، وعليه جاءت الدراسة احلالية للبحث 

 .سرطان الثدي عرب موقع الفايسبوكاإللكرتونية من خالل دراسة سيميولوجية حتليلية حلملة التوعية ب

 أمهية الدراسة:

لغة يف احلفاظ   تمعات، والتوعية الصحية هلا أمهية  لغة لدى األفراد وا إن موضوع الصحة موضوع ذو أمهية 
تمع فاملر  رزا يف حفظ توازن ا ن يلعنب دورا  تمعات وضمان الراحة هلم، وخاصة لدى النساء كو أة  على استقرار ا
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هي األم املربية، البنت، األخت وغريها من األدوار اليت تؤديها من خالل املهن اليت متتهنها، وما هو معروف فسرطان 
لتوعية  الثدي أضحى منتشرا بصورة كبرية حيث راح ضحيته املاليني من النساء، لذا فقد أصبح من الضروري القيام 

 ت اإلعالمية عرب خمتلف الوسائط، منها االلكرتونية.الصحية بضرورة الكشف املبكر من خالل احلمال

 مقاربة مفاهيمية: . 1

ا عادة وسائل اإلعالم اجلماهريية  احلملة اإلعالمية:  - 1.1 هي عملية إقناع منظمة ومتناسقة تقوم 
ا طائفة واسعة من  وتتوجه إىل الرأي العام والسلوك يف حماولة لتحقيق جمموعة من األهداف، وميكن أن تقوم 

موعات واألشخاص لنفس الغرض  وختتلف من ختصص آلخر فاحلمالت االجتماعية ختتلف عن   .1املؤسسات وا
احلمالت االقتصادية يف التصورات واألهداف، واحلمالت اإلعالمية تندرج ضمن احلمالت االجتماعية اليت تعين 

دف إىل التعري  تمع، وهي جمموعة اجلهود املبذولة واملخططة واليت  ا ا ف واإلقناع بطرح مواضيع وقضا حتاكي 
تمع وتتم  دف إىل منفعة الفرد وا والتحفيز على تغيري سلوك مجاعات حمددة من اجلمهور ألهداف غري جتارية 

 .2خالل فرتة زمنية حمددة

عمل فردي أو شبه فردي يتحول إىل عمل مجاعي "تطوعي" منظم يستهدف احلملة االلكرتونية: " - 1.2
تمع عن طريق استخدا م الفضاء االلكرتوين كوسيط حلجم إحداث التغيري االجتماعي والثقايف والسياسي داخل ا

واصفات تقنية وفنية ال . وحتظى احلمالت االلكرتونية مب3التفاعالت أو املزج بينه وبني فاعليات على أرض الواقع"
تتوافر يف االعالم التقليدي من حيث احلالية يف البث والتلقي، والتفاعلية، وعوامل اجلذب يف الصوت والصورة واحلركة 
إلضافة إىل العديد من املميزات جتاوز الرقابة، مرونة يف الشل  والعديد من التقنيات الفنية املتطورة واملتجددة، 

 .4حمدودة، فئوية ومجاهريية أكرب واملضامني، تكاليف

  
دراسة حول –الحمالت االعالمیة ودورھا في التوعیة الصحیة للمرأة أثناء موسم الحج بوسعید رندا، الحاج سالم عطیة: 1

، 01، العدد 14مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ، مجلد ،  -قافلة الدیوان الوطني للحج والعمرة
 .78، ص2019سمار

حمالت التسویق االجتماعي عبر وسائل التواصل اإللكترونیة ودورھا في التغییر االجتماعي "نماذج حاسي ملیكة: 2
، 04المجلة الجزائریة لألمن االنساني، العدد  المة المروریة من موقعي الفایسبوك والتویتر"،للحمالت الصحیة والس

 .113، ص2017جویلیة
، مجلة العلوم السیاسیة والقانون، الحمالت االلكترونیة كآلیة حدیثة للتسویق السیاسي لألحزاب السیاسيعائشة قرة:  3

 .131، ص2019، ماي3، المجلد15العدد 
دار النشر العلمي حمالت التوعیة االعالمیة األسس النظریة واالجراءات التطبیقیة،  عبد اللطیف بن دبیان العوفي: 4

 .227، ص2012والمطابع، الریاض، 
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يقال وعى، يعي، وعيا، فهو واع، ووعت اآلذان للحديث أي مسعته وحفظته وفهمته،   الوعـي: لغة - 1.3
، أي قام بفعل التوعية، فهي مبعىن النصح ومحل املستمع على إدراك املوضوعوم أما . 1نها قولنا وعى فالن فال

لبيئة احمليطة به، بدرجات : يعرف اصطالحيا الوعي على أنه اجتاه عقلي انعكاسي ميكن الفرد من الوعي بذاته و
لعامل اخلارجي،   ألشياء و لوظائف العقلية واجلسمية، ووعيه  متفاوتة من الوضوح والتعقيد، ويتضمن ذلك وعي الفرد 

 . 2وإدراكه لذاته والقيام بدور اآلخرين

م على نبذ األفكار الوعي الصحي:  - 1.4 عميلة تعليم الناس العادات الصحية السليمة ومساعد
ستخدام وسائل  والسلوكيات واالجتاهات اخلاطئة واستبداهلا بسلوك صحي سليم عن قصد، نتيجة الفهم واإلقناع 

وهو إدراك للمعارف واحلقائق الصحية واألهداف الصحية للسلوك الصحي أيـة أنه عملية ، 3االتصال اجلماهريي 
 .4إدراك الفرد لذاته وإدراك الظروف الصحية احمليطة وتكوين اجتـاه عقلـي حنـو الصـحة العام للمجتمع

هي تغري العادات واالجتاهات واملفاهيم واملمارسات الصحية، ويعترب التثقيف  الثقافة الصحية: - 1.5
تمع وتعتمد عملية التثقيف الصحي على أسس    الصحي الوسيلة الفعالة، واألداة الرئيسية يف حتسني مستوى صحة ا

تمع، لذلك لقيت هذه العملية اهتمامات متزايدة  علمية وعملية ملا هلا من دور يف رفع مستوى الصحة العامة لدى ا
من األطباء والعلماء احملدثني، وقد تطور مفهوم التثقيف الصحي عرب املراحل التارخيية املختلفة حسب آراء الناس،  

لذي كانت فيه معاجلة األمور الصحية عن طريق الكوادر الصحية  ومفاهيمه عن الصحة واملرض، ابتداء من الوقت ا
لتطور يف مجيع جماالت احلياة من اكتشافات واخرتاعات طبية،  املتخصصة يف العيادات واملستشفيات، ومرورا 

تمع، وبني القائمني   فأصبح أكثر مشوال، وانتهاء بتصاعد املتطلبات االجتماعية وقيام العالقات البناءة بني أفراد ا
على توفري الرعاية الصحية، لذلك ظهرت للتثقيف الصحي تعاريف متعددة تشرتك مجيعها يف أن التثقيف الصحي 

 .5ينصب أساسا على سلوكيات األفراد واجلماعات

إجياد الوعي واكسابه لألفراد واجلماعات حلملهم على االقتناع بفكرة وهي    محلة التوعية الصحية: - 1.6
لتوعية والتوعية أعم وأوسع من الوعي،  وهي ما أو رأي ما، واختاذ منهج سلوكي معني بقصد حتقيق نتائج القائم 

  
، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة الروس، المعجم العربي األساسي للناطقین بالعربیة ومتعلمیھاأحمد العاید وآخرون:  1

 .1321، ص1989باریس 
 . 586، دار الطلیعة، بیروت، صلموسوعة الفكریةام. روزنتال، ب. یودن:  2
 .79بوسعید رندا، الحاج سالم عطیة: مرجع سبق ذكره، ص 3
 .281، ص1992، دار المعرفة الجامعیة، مصر، اع ودراسة االعالم واالتصالعلم االجتممحمد الجوھري وآخرون:  4
، 2000،، تقدیم آدم العبالت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان مبادئ الصحة العامةمصطفى القمش وآخرون:  5

 .181ص
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(كحملة التوعية ضد اإليدز) أو لتوعية بسلوك  تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي سواء بقضية طبية حمددة
 .1صحي ما مثل محالت وزارة الصحة

: شكل من أشكال األمراض السرطانية اليت تصيب أنسجة الثدي، وعـادة مـا يظهر سرطان الثدي - 1.7
القنوات اليت حتمل احلليب إىل احللمة وغدة احلليب، فهو منو غري طبيعي للخال املبطنة لقنوات احلليب أو يف 

ً يف الفصوص وجزء بسيط يف بقية  لفصوص الثدي. غالبًا ما يتكون الورم السرطاين يف قنوات نقل احلليب وأحيا
 .2األنسجة

نه "موقع تواصل اجتماعي يعمل على تكوين األصدقاء ويساعدهم  موقع الفايسبوك:  - 1.8 يعرف 
حملادثة أو الدردشة  على تبادل املعلومات وامللفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليق عليها وإمكانية ا

الفورية، ويسهل إمكانية تكوين األصدقاء اجلدد حول العامل، واالنضمام إىل جمموعات خمتلفة، كما ميكن للمشرتكني  
يف املوقع االشرتاك يف شبكات مثل املدارس، أماكن العمل، أو املناطق اجلغرافية وغريها، واليت تسمح للمستخدمني 

ألعضاء الذين هم   3 يف نفس الشبكة.التصال 

 . اإلجراءات املنهجية للدراسة:2

 مقاربة الدراسة: نظرية التسويق االجتماعي.-1.2

دف  نه عملية استخدام تقنيات التسويق التجاري للتأثري على الرأي العام،  لتسويق االجتماعي  يقصد 
تمع ككل  لتايل للنهوض  م وصحتهم، و حث األفراد على اكتساب سلوك جديد من شأنه أن حيسن نوعية حيا

مج تسويق السلع، ولكن هلدف أكثر إنسانيةما يعين أن التسويق ا  .4الجتماعي هو عملية منطية لتطوير بر

بعاده املعاصرة على تنفيذ الربامج االجتماعية التسويقية   لألفراد واجلماعات كما يقوم التسويق االجتماعي 
غري الرمسية، واملؤسسات الرمسية، واملؤسسات غري هادفة للربح كجمعية محاية املستهلك والبيئة والسرطان... اخل. 
وهدف التسويق االجتماعي ليس موجها لتسويق سلعة فقط أو خدمة فقط ولكنة أيضا يهدف إىل التأثري على 

فيز األفراد املدخنني للتوقف عن التدخني أو إقناع السائقني بضرورة السلوك االجتماعي للجهات املستهدفة مثل حت
لسرعات احملددة، أو ضرورة استخدام حزام األمان من قبل سائقي وركاب  التقيد بقواعد السري وخاصة االلتزام 
  

 . 67، ص2001دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، االردن،  علم اجتماع الصحة،أحمد مزاھرة وآخرون:  1
، مجلة العلوم االنسانیة الجتماعي لدى المصابات بسرطان الثديالدعم انبیلة باویة، نادیة مصطفى الزرقاي یوب: 2

 .2013، دیسمبر13واالجتماعیة، العدد 
حمالت التوعیة اإللكترونیة من خالل شبكات التواصل االجتماعي في الجزائر التوعیة  :نفیسة نایلي، سلمى مساعدي 3

 . 191ص، 2018، أكتوبر04المجلة الجزائریة لألبحاث والدراسات، العدد المروریة عبر الفیس بوك أنموذجا،
 . 372، ص2004دار عالم الكتب، مصر،  نظریات االعالم واتجاھات التأثیر،محمد عبد الحمید:  4
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تمعات السيارات...إخل، كما أن اهلدف األساسي له أيضا تطوير وحتسني ظروف احلياة لألفراد واألسر واجلما عات وا
ح أو فوائد مادية بشكل مباشر وخالل فرتات زمنية قصرية  .1وليس حتقيق أيه أر

ت اإلقناع ونظرية انتشار املعلومات، وهذه النظرية هلا عدة مداخل،  وتعد نظرية التسويق امتداداً منطقياً لنظر
دف التأثري، ومن هذه املداخل طرق أو وسائل إغراء املتلقني إلدراك موضوعات  تعكس الطرق أو األساليب اخلاصة 

لبحث  الرتويج واحلمالت سواء عن األفراد أو املنظمات رة املتلقني وإغرائهم  . وكذلك طرق غرس الصور الذهنية وإ
  .2عن املعلومات، وتعتمد مناذج هذه النظرية على اسرتاتيجية اإلقناع اليت تستخدمها وسائل اإلعالم

رة وعي اجلمهور عن طريق احلمالت اإلعالمية ووفق نظرية   التسويق االجتماعي تقوم وسائل اإلعالم 
دة املعلومات املرسلة، للتأثري على القطاعات املستهدفة من اجلمهور،  اليت تستهدف تكثيف املعرفة لتعديل السلوك بز

التصاالت الشخصية، كذلك االستمرار يف عرض الرسائل يف وسائل االتصال، عندها  وتدعم الرسائل اإلعالمية 
التصال إىل  يصبح اجلمهور مهتما بتكوين صورة ذهنية عن طريق املعلومات واألفكار، وهنا تسعى اجلهة القائمة 
تكوين صورة ذهنية لربط املوضوع مبصاحل اجلمهور وتطلعاته. ويف خطوة الحقة تبدأ اجلهة املنظمة بتصميم رسائل 

يت مرحلة صناعة أحداث معينة لضمان استمرار  جديدة للوصول إىل نت ائج سلوكية أكثر حتديداً كاختاذ قرار، مث 
، مث حث اجلمهور على اختاذ فعل حمدد معربِّ عن الفكرة، عن طريق  ملوضوع وتغطيتها إعالميا ومجاهري االهتمام 

  .3الدعوة لتبينِّ األفكار اليت تركز عليها الرسائل االتصالية

  :Martine Jolyاملقاربة السيميولوجية: مقاربة مارتن جويل -2.2

 اربة مارتن جويل لتحليل الصور الثابتة.تعتمد الدراسة يف سعيها لتفكيك شفرات الصور املختارة على مق

 أوال: الوصف: 

يعترب الوصف مرحلة بسيطة وبديهية، لكنه جوهري ألنه يشكل ترمجة للمدركات البصرية بلغة لفظية، وهو 
لنتيجة جزئي ومتحيز، والوصف عملية مالزمة للفكر اإلنساين يوظف يف توفري املعلومات الكافية اليت تساعد على 

إلدراك احلسي العام، حيث تدرك إبراز ا لسمات واخلصائص املميزة للموضوع. ويعرف الوصف لدى اجلشطالت 
 comme une totalité.(4الصورة ككل (

  
توظیف حمالت التسویق االجتماعي في التوعیة لتعزیز مفھوم السالمة المروریة وتحقیق التنمیة عصماني سفیان:  1

 . 138، ص2016، 16مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، العدد  المجتمعیة،
 . 372، ص2010القاھرة،  عالم الكتب، نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر، محمد عبد الحمید: 2
3 post_29.html-https://najmaleessawi.blogspot.com/2017/01/blog 
تر: بوزید صخري وآخرون، (الجزائر: دار القصبة  "منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة"،موریس أنجرس: 4

 . 43)، ص2006للنشر، دط، 
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 توى التعييين: نيا املس

لرسالة  وهو املعىن الظاهر من الصور، وفيه نقوم بقراءة الرسالة التشكيلية واأليقونية واللسانية بدءا 
لرسالة األيقونية   ، وكذا األلسنية.Message Iconiqueالتشكيلية، مرورا 

   لثا املستوى التضميين:

 ل الصور كشفها، واليت يقع على عاتق املتلقي استنطاقها. ويقصد به خمتلف املعاين والدالئل الضمنية اليت حتاو 

حلملة التوعوية بسرطان الثدي.  حتليل الصور الثابتة اخلاصة 

 ) 01الصورة رقم (

 
 ) 2الصورة رقم (

 
 ) 3الصورة رقم (
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 )     4الصورة رقم (

 
 ) 5الصورة رقم (

 
رت  : الوصف  /1 الوصف "يشمل كل ما هو ظاهر، بسيط وواضح  فإّن    Roland Barthesبناء على روالن 

ردة"   .1يف الصورة، أي ما تراه العني ا
  

1 , p82(Paris : Edition Nathan, 1994), "Introduction à l’analyse de l’image"Martine Joly, . 
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سد) ) شكل بشري يبدو من خالل جزئياته األيقونية (الشعر واللباس وشكل اجل1نالحظ يف الصورة رقم (
ا متسك   أنه ميثل فتاة شابة، يظهر رأسها مرفوعا وكذلك رجلها اليمىن، فيما تتدىل خصالت شعرها، كما يبدو أ

 بشريط وردي طويل ممتد إىل ميني إطار الصورة.

) وفق خطوط منحنية ومائلة على شكل شريط وردي ميثل املركز البصري 2فيما تتشكل الصورة رقم (
هندسية صغرية متثل يف معظمها مثلثات خمتلفة احلجم، كما تظهر يف الوسط إىل األعلى  للمرئي، تنسل منه أشكال

رسالة ألسنية مفادها: أنت األمل كتبت خبط أسود غليظ، وعبارة ال تتأخري وردت خبط وردي داكن، يف حني 
للون األبيض داخل إطار أسود وكتبت خبط متوسط احل  جم. وردت عبارة الفحص املبكر صحة وحياة 

) فقد غلبت عليها الرسالة األلسنية املكتوبة على خلفية وردية؛ واليت جاءت كالتايل: 3أما الصورة رقم (
سرطان الثدي.... الكشف املبكر خري من العالج، وحتتها مباشرة خط منحين أسود اللون، وعلى يسار الصورة  

 يظهر شريط وردي، رسم ليبدو على شكل وجه امرأة.

ا جمزئة إىل قسم علوي يضم رسالة ألسنية مفادها: أكتوبر الشهر العاملي 4ورة رقم (املالحظ يف الص ) أ
للتوعية حول سرطان الثدي، وكذا شريط وردي، فيما يضم اجلزء السفلي املقسم بدوره إىل جزئني؛ أحدمها على 

دي حتمل أشرطة وردية اللون، فيما تضمن اجلزء السفلي األي سر رسالة ألسنية مفادها: سرطان  اليمني ميثل جمموعة أ
الثدي الكشف املبكر حيدث الفرق، كما تضمن ثالثة أشكال تشبه أومسة يف أحدها شريط وردي، وعلى ميينها 

 شكل بشري يظهر بشكل جزئي يرتدي ثوب أزرق اللون، وحيمل شريط وردي. 

، إذ تظهر جزئيا ) أشكال بشرية مهيكلة خبطوط 5يلفت انتباهنا يف الصورة رقم ( منحنية ومنعرجة أحيا
م يبسطون  م جمتمعون، إذ يظهر أ م أ دي، يبدو من خالل تقار بشكل غري مكتمل أجزاء من جسدهم خاصة األ

ديهم لتحمل شريط وردي ميثل املركز البصري للنسق املرئي.  أ

 املستوى التعييين.  /2

 الرسالة التشكيلية:  .أ

ف الصور على صفحات الفايسبوك التالية: محلة الكشف املبكر لسرطان الثدي، محلة مت إدراج خمتلاحلامل:  -
التوعية ضد سرطان الثدي، الكشف املربك عن أورام الثدي، محلة أكتوبر الوردي... وغريها من الصفحات 

 واهلاشتاقات اليت يتم إطالقها خاصة يف شهر أكتوبر.

طار ذو مقاس اإلطار: -  .X 540 Pixels 720الصور حمدودة 
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- 1ُوضع الشريط الوردي الذي ميثل الرمز الدويل للتوعية بسرطان الثدي يف اجلهة اليمىن يف الصور رقم (التأطري:    -
) على اليسار(جهة القلب) ليستلب عاطفة املتلقي، 4- 3) تعبريا عن األمهية التوعوية، فيما يظهر يف الصورتني (2

) يف منتصف الصورة للتعبري عن كون مرض السرطان يستدعي بذل جهود  5ة (يف حني ورد الشريط الوردي يف الصور 
ت أو متضامنات مع مرضى سرطان الثدي  ت لفتيات مصا اجلميع ملكافحته، أما األشكال البشرية اليت متثل أيقو

منطقي فقد وردت مبتورة من معظم أجزائها. وعلى العموم تبدو أجزاء وأشكال الصور واضحة كما توزعت بشكل 
وأخذت حيزا كبريا من النسق البصري، وتعترب أيضا عناصر أساسية ركز عليها املرسلون لتوضيح أفكارهم فهي متثل 

 جوهر املوضوع.

رة اهتمامه وقد مت وضع  زاوية التقاط النظر واختيار اهلدف: - لقد جاءت الصور يف شكل مقابل للقارئ إل
إلضافة إىل الرسالة  أجزاء وأشكال الصور قيد التحليل يف زاو  ا جانبية قليال)  ية التقاط مناسبة ومواتية (رغم أ

األلسنية اليت رافقت بعض الصور. فقد اعتمد مصمموها على التصوير األفقي العادي، أو ما يسمى املشهد املقابل  
Vue de Faceاء املهمة يف  ، واليت تضع املشاهد يف مركز الصورة، وهذه التقنية تستخدم للرتكيز على األشي

 الصورة.

تبدو مواضيع الصور مركبة بشكل واضح وبسيط، فالعني تقع على األشكال الرتكيب واإلخراج على الورقة:  -
مبجرد رؤيتها والرسالة األلسنية تكملة لتوضيح املعىن احلقيقي الذي جاءت من أجله الصورة، إذ يظهر األشرطة 

ا املركز البصري يف أغلب ال  صور نظرا حلجمها مقارنة ببقية املشاهد األخرى. الوردية وكأ

 نالحظ وجود أربع أنواع من األشكال هي: األشكال:  -

 .خطوط متوازية متشابكة 

 .خطوط منحنية تعرب عن احلركة مؤثرات كرتونية 

 .خطوط مستقيمة وأخرى منحنية أشكال األجسام واملالبس 

 .(مثلثات) أشكال هندسية 

ا لغة  : "إن اللون واإلضاءة- اإلضاءة تعطي الفضاء املراد تصويره مجاله وداللته، وال تكمن أمهية اإلضاءة يف أ
ا ختدم جمموعة من اللغات الدرامية األخرى، حيث ُتربز بعضها وختفي بعضها اآلخر،  درامية، بل تكمن أيضا يف كو
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لنظر إىل الصور قيد الدراسة نالحظ أن1حبيث تلون بعضها وتظهر اللون احلقيقي لبعضها اآلخر"  املرسل غالبا   ، و
إلضافة إىل ألوان أخرى من قبيل األزرق الفاتح واألسود وكذا األبيض، أما  ما ركز على اللون الوردي يف اخللفية، 

ه:  فيما خيص مورد الضوء إىل هذه الصور فيتضح أنه ينساب عرب اجلهة السفلية، كما يوضح ذلك الشكل أد

 
 شكل يوضح مصدر اإلضاءة

 الرسالة األيقونية: -1
 املداليل على املستوى الثاين املداليل على املستوى األول املداليل األيقونية

 شريط وردي
 

 شكل بشري
 

لشريط  األيدي احمليطة 
 الوردي

 ترميز للتوعية بسرطان الثدي.
ت بسرطان الثدي أو متضامنات  فتيات مصا

ذا الداء  ت   مع املصا
 

 الفتيات

 اإلصرار، االنتصار، الدعم املعنوياألمل، 
 القوة، اإلرادة، التكافل.

 
 

 الكفاح، الصمود.

 األشكال واخلطوط
 

 مثلثات
 خطوط مستقيمة ومنحنية ومتوازية

 الثبات، الصالبة
مالبس األشكال البشرية، تعابري الوجه، شكل 

 األجسام.

 الرسالة األلسنية: -2

ن رقم (  ) رسالة 2قي الصور رسائل ألسنية، إذ وردت يف الصورة رقم ( ) محلت 5) و(1ستثناء الصور
لبنط العريض بثالث ألوان خمتلفة؛ األسود والوردي وكذا األبيض املؤطر   ت، كتبت  ألسنية ختاطب النساء اجلزائر

للغة العربية الفصحى على صيغة توكيد تستهدف اإلقناع:   األمل   أنتبشريط أسود، جاءت هذه الرسالة األلسنية 
  

أثناء الحملة االنتخابیة لرئاسیات   LIBERTE"الصورة الكاریكاتوریة في صحیفتي الخبر ولیبرتيجنان سید علي:  -1
، كلیة العلوم السیاسیة 03، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، (جامعة الجزائر دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة" 2009أفریل  09

 . 309)، ص 2011واالعالم، 
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، وقد أدت وظيفة املناوبة فلوالها لتغري املعىن إىل غري املعىن املراد، كما أدت  ال تتأخري الفحص املبكر صحة وحياة
 وظيفة التوجيه إىل املعىن الذي جاءت من أجله الصورة حىت ال ختتلط األفكار على املتصفح.

سرطان الثدي...الكشف املبكر السابق (  ) فقد تضمنت رسالة ألسنية حتاجج يف املعىن3أما الصورة رقم( 
للغة العربية الفصحى، خري من العالج )، إذ كتبت خبط اليد بلون أسود، وجاءت مكربة، كما كتبت كسابقتها 

وحتتها خط أسود لتبدو ظاهرة وواضحة مبجرد رؤيتها ولالستدالل على أمهية الكشف املبكر عن سرطان الثدي، 
شكل لسان متفق عليه يف القاموس العاملي حيث أن الوقاية خري من العالج والكشف    فلقد وردت هذه العبارة على

ا قد أدت دورها على   املبكر واملنتظم هو أفضل وقاية وعالج هلذا املرض، فبالرغم من اختصار الرسالة اللغوية إال أ
 للصورة ووجهتنا إىل موضوعها. أمت وجه، من خالل وظيفيت املناوبة والرتسيخ إذ قادتنا إىل القراءة التضمينية

لعبارة التالية: "4عنونت الصورة رقم ( ، وقد كتبت أكتوبر الشهر العاملي للتوعية حول سرطان الثدي") 
سرطان الثدي... خبط غليظ أسود اللون، فيما وردت الرسالة األلسنية األخرى جهة اليسار على النحو التايل: "

ا أمهية الكشف املبكر يف تسريع عملية ، وقد الكشف املبكر حيدث فرقا" للون األبيض، ويقصد  وردت العبارة 
عالج هذا الداء. ولقد أدت الرسالة األلسنية يف هذه الصورة التوعوية بوضوح دوري الرتسيخ واملناوبة، فالرسم وحده  

لتايل مترير  غري كاف لتقدمي داللة الصورة، فهو حباجة إىل لغة مكتوبة تساعده على استنطاق دالال ا األيقونية، و
 معانيها التوعوية للقارئ وتثبيت سلسلة املعاين املوجودة فيها.

 املستوى التضميين:  - 3

احلدث كما هو واضح يف الصور يتمثل يف احلملة الوطنية التوعوية للكشف املبكر عن سرطان الثدي،  
ت؛ إذ تزامنت هذه احلملة مع فعاليات الشهر العاملي  والذي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوًعا لدى النساء اجلزائر

 ) للتوعية بسرطان الثدي.أكتوبر(

ا تضم عددا كبريا املستخدمني   وشهدت احلملة انتشارا واسعا هلا يف شبكات التواصل االجتماعي، نظرا أل
ا وسهولة استخدامها وجمانيتها  تمع املدين، وكذا لتأثريا ملقارنة مع احلمالت التقليدية من مواطنني ومنظمات ا

املكلفة، إذ تسلط هذه احلمالت الضوء على خطورة سرطان الثدي، وتنصح بعدم انتظار ظهور األعراض والكشف  
 املبكر عن سرطان الثدي من خالل الفحص الذايت، أو إجراء الفحوصات الطبية الالزمة.

لغ01وقد محلت الصورة رقم ( ا معاين العاطفة واألنوثة ) دالالت أيقونية تضمينية  ة األمهية حتمل بني طيا
وبعد تفاؤيل تلخصه الصورة خبطوط بسيطة معربة، فالشكل البشري الظاهر يف اجلانب األيسر يتمظهر كأيقونة 
ألمل، الذي يتشظى عرب عتبارها ترمز للراحة والطمأنينة وترتبط داللتها  ت، حياكي داللة الفراشة   للفتيات اجلزائر



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 30 

ثنائييت الوقاية من سرطان الثدي وإمكانية عالجه بيسر خالل مراحله األوىل، إذ تتكثف الداللة الرمزية يف الصورة 
لتحاجج يف صحة/مجال (أنوثة) املرأة، وختلق لدى املتلقي صورة ذهنية ختفف من قلق النساء وخوفهن من اإلصابة 

دف احلفاظ على صحته، ذا املرض املتفشي، وحتفز عاطفة املتلقي وختاطب و  جدانه إلجراء الفحوصات الالزمة 
ا " تمع بكو ا رمز للصحة  فأل خريفلطاملا ارتبطت الفراشة يف املخيال السوسيوثقايف للفرد/ا ا  "، ومتت أسطر

 والراحة. 

ته سيميولوجيا دائما تفشي الصورة داللة وضعية جسد املرأة، والذي يظهر وكأنه جسد حيتفظ مبقوما 
مة والحقة للغة  مة، بل هي حركات  األنثوية. فلقد أشار الباحثون إىل أن احلركات اجلسمية ليست بلغة جسدية 

. إذ تظهر مظاهر الفرح واملرح  1اجلسد األساسية، فهي نظائر احلركة اجلسمية، وتشمل طريقة الوقوف والقعود واملشي 
جليا من خالل وضعية رِجل الفتاة، وكذا يدها، واليت تنبئ بدخول جسد الفتاة يف حالة سرور كداللة على الصحة 

معاين البهجة واألمل والنجاة من مرض سرطان الثدي. كما ورد الشريط   الوفرية واخلصوبة، وهو مشهد تتجلى فيه
الوردي الذي يرمز للتوعية خبطر سرطان الثدي؛ بشكل مكرب ممتد إىل إطار الصورة كداللة على أمهية املوضوع، 

ة هذا املرض واحلد من انتشار   ه.ويظهر امتداده لريمز إىل الفسحة اليت يستدعيها هذا الرمز حيال جما

) تكاثف الدالئل األيقونية واأللسنية املرسخة للحملة التوعية 2يظهر جليا من خالل حتليل الصورة رقم (
املتعلقة بسرطان الثدي، فالرسالة األلسنية ختاطب املرأة اجلزائرية وتدعوها للتعجيل يف إجراء الفحص املبكر، وتوظف 

لفحوصات الالزمة، إذ جرى خماطبة املرأة بعبارة: يف ذلك دالليت الصحة واحلياة إلقناع املتلقي وحثه  على القيام 
لبعث رسالة مفادها سهولة تاليف املرض ملا تقدمه الفحوصات من فرصة للحفاظ على الصحة واحلياة   أنت األمل""

ت، كما تستدعي الصورة رمز التوعية بسرطان الثدي بطابع إبداعي يستلهم داللته من  الطبيعية للنساء اجلزائر
صيل هذا الرمز  املثلثات املتناثرة اليت تعترب من أبسط األشكال اهلندسية ترمز إىل القوة اجلسدية والثبات، إذ جرى 
ألهرامات ليرتسخ كدال على الصالبة واحلياة، كما يعتربه الكثري من املؤرخني   يف املخيال السوسيوثقايف العاملي وارتبط 

 هو حييل يف هذا السياق إىل الصحة بوصفها كنزا ال يقدر بثمن.والعوام عالمة على وجود كنز، و 

) إىل مداليل سيميولوجية مسترتة، ميكن تفكيكها عرب بناها  3سيميولوجيا دائما حييلنا النسق املرئي رقم (
 األيقونية واأللسنية، فاملالحظ أن الصورة كسابقتها ذات طابع توعوي تركز على الوقاية عرب الكشف املبكر عن
سرطان الثدي، وحتاجج يف أن هذه اإلجراءات هي أحسن من التعرض للمرض والسعي لعالجه الحقا، ففي العبارة 
  

مذكرة ماجستیر غیر منشورة، (جامعة  ، سیمیائیة الجسد في روایة أحالم مریم الودیعة لواسیني األعرجإیمان تھامي:  1
 .165)، ص 2013محمد خیضر بسكرة، كلیة اآلداب واللغة العربیة، 
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درهم وقاية خري من قنطار و املثل الشعيب " الوقاية خري من العالج"تناص رمزي ينتهل داللته من مقولة شائعة "
ربتها للموضوع وفق استمالة عقلية ختاطب ذهن فهي ترتكز على الشفرات الثقافية للمجتمع، وتؤسس مقا  عالج"،

ملرض عرب إجراء الفحوصات الالزمة، ويف سياق آخر حتاكي النقاط املتتالية اليت  املتلقي وتدعوه الجتناب اإلصابة 
ت بسرطان  ن عبارة سرطان الثدي داللة اإلستمرارية، واليت تستند على اإلحصائيات اليت تؤكد تزايد اإلصا وردت إ

خلطر الناجم عن اإلصابة بسرطان الثدي. وتواصل الصورة الكشف عن داللتها التضمينية ا لثدي، كما توحي 
نفعالية وخيال واسع عرب شكل من أشكال التواصل الاللفظي املتمثل يف تعابري الوجه املقحمة داخل الشريط 

ن وكذا حركة الشف اه اليت تربز األسنان، كلها دالئل تعرب عن احلالة الوردي؛ فاحلواجب املقوسة ومقلتا العني البارز
جتها وصحتها الوفرية، فهي ترمز يف سياق لغة اجلسد اليت يصفها " بيرت النفسية واجلسدية للمرأة، وتكشف 

آلخرين نستخدمها بشكل تلقائي تسهم يف حتسني  لغة اجلسد"يف كتابه " كلينتون" ا وسيلة اتصال مهمة 
" مع "النحن"، وبذلك تستدعي الصورة لغة اجلسد ومجاله لتستقطب املتلقي وتدعم رسالتها األلسنية  عالقة "األ

 اليت تدعو النساء إىل الكشف املبكر عن سرطان الثدي.

لعبارة التالية: "4عنونة الصورة رقم ( ، وهو عنوان أكتوبر الشهر العاملي للتوعية حول سرطان الثدي") 
أمهية املوضوع، وحيمل طابع توعوي يستثري لدى املتلقي الرغبة يف اإلمعان يف النسق املرئي  خربي تذكريي حييل إىل

ته األيقونية، تواصل الرسالة األلسنية استنطاق اجلانب التضميين للصورة عرب عبارة: " سرطان الثدي..الكشف ومكو
الكشف املبكر، وقد وردت األشرطة الوردية   ، وهي ألسنية تناشد املتلقي إذ تدعو النساء إلجراءاملبكر حيدث فرقا"

حجام خمتلفة لتؤكد على أمهية اإلجراء، وتدعم الرسالة التوعوية اليت أتت من أجلها الصورة،   بشكل مكثف و
ألشرطة ترمز للتعاون والتكافل من أجل احلد من خطر سرطان الثدي، والشكل البشري   تمعة املاسكة  دي ا فاأل

يل إىل داللة الطبيب خيلق توليفة تؤكد على ضرورة مشاركة النساء ودعم األطباء لتحقيق أهداف جبانبها الذي حي
احلملة التوعوية حول سرطان الثدي لشهر أكتوبر؛ الذي يعترب الشهر العاملي للتوعية مبخاطر سرطان الثدي واحلث 

 على الكشف املبكر.

حية الرسائل األل5وردت الصورة رقم ( سنية، لكنها حتمل دالالت أيقونية عميقة، فاملالحظ ) فقرية من 
تمعة، فاليد عادة تستعمل للعمل، وهي حتمل داللة الثبات والسعي يف احلياة لكسب   دي ا تركيز الصورة على األ
ت  الرزق، فهي العضو الذي يساعد اإلنسان يف شىت أعماله، وهو ما حييل يف هذه الصورة إىل سعي النساء اجلزائر

-أي اليد-ىل احلفاظ على صحتهن وعيش حياة طبيعية دون التعرض خلطر اإلصابة بسرطان الثدي، وترمز كذلك  إ
دي جمتمعة كداللة على الوحدة  ن وإصرارهن على كسر شوكة اخلوف من سرطان الثدي. كما جاءت األ لقو
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ت، إذ أن مثل هاته السلوكي ات ميكن تفسريها بداللة الصمود  والتماسك، وكذا التمسك بصحة النساء اجلزائر
والتعاضد ملكافحة خطر اإلصابة بسرطان الثدي. كما مل تغفل الصورة مسؤولية الرجال وضرورة مشاركتهم يف التوعية 
ا   دي وتقار دي ذكورية، إذا تفضي وضعية األ من خماطر سرطان الثدي والتحفيز على الكشف املبكر، عرب إيراد أ

 الرجل، لتجعل من اجلسد األنثوي بؤرة داللية ينبثق ويدور حوهلا املعىن. تعلقا بني املرأة و 

سيميولوجيا دائما يكشف توظيف اللون األسود يف معظم النصوص األلسنية على الرغبة يف جذب االنتباه، 
الستقاللية ويعرب عن أمهية املوقف، على  اعتبار أنه أسهل  والتنبيه إىل أمهية املوضوع املعاجل، كونه لون يعطي شعور 

) وكذا يف لباس الطبيب ضمن الصورة رقم  2) و(1األلوان للقراءة. أما اللون األزرق الفاتح يف خلفية الصورة رقم (
لتفسري الذي قيل عن 4( لثقة والرباءة، إذ أنه لون اهلدوء والصفاء، حيث ترتبط رمزيته  ) فهو ذو داللة ترتبط 

ا تبدو زرقاء اللون ألمل وبشروق يوم جديد، كما أنه لون العقل يوقظ احلس 1السماء  ، وكأنه لون يوحي 
لواقعية واملصداقية والنضج. كما يوحي   اللون األبيض الوارد يف لباس األشكال البشرية وكذا ملسؤولية ويعطي شعورا 

. إذ أن 2) إىل الصفاء والسلم والوضوح، فاألبيض يرمز للطهارة والنور والنصر والسالم3وجه املرأة يف الصورة رقم (
قايف للون حييلنا إىل الصحة الوفرية واهلناء واالنتصار على الشر واملرض. أما الداللة الرمزية للون ث-السياق السوسيو

الوردي الوارد بكثافة يف شىت الصور فهي ترتكز على معاين القوة، العاطفة والصحة، وتدل على األنوثة واجلمال  
ن التجميلية، وهو لون واخلصوبة، فهو لون حمبب لدى النساء حيمل صبغة مجالية موائمة ل لباسهن ومستحضرا

 الشريط الذي ميثل الرمز الدويل للتوعية بسرطان الثدي.

كما تتحسس عناصر الصور ولغتها إشارات مرئية دالة على األمل، ولعل تلك السياقات تتشكل وفق 
هذه الصور عرب تعاضد سياقات أفضلية الكشف املبكر عن داء سرطان الثدي يف احلد من تزايد املرض، كما حتاجج  

ت وتوعيتهن  لدالالت جلذب انتباه املتلقي، وحث النساء اجلزائر أنساقها األيقونية واأللسنية وخبطوط بسيطة مفعمة 
ا تندرج يف سياق محلة توعية حول  بضرورة الوقاية من املرض. فمن خالل التحليل السيميولوجي هلذه الصور يتبني أ

اسرتاتيجية احلملة بشكل جلي من خالل الرتكيز على االستماالت العاطفية والعقلية مرض سرطان الثدي وتظهر 
ذا الداء.  لدفع النساء إىل إجراء الفحوصات، والسعي لتاليف ترددهن ودعمهن لكسر شوكة اخلوف من اإلصابة 

 
 

  
، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الخلیل األردن، اللون في شعر البحترينصرة محمد محمود شحادة:  1

 .27- 26، ص2013
 .139، ص 1999، مصر، 2العربي للنشر، ط األلوان في الصحافة المصریة،شریف درویش اللبان،  2
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 خامتة: 

ها وتعبريها عن املوضوع جمسدة سيسا ملا سبق جيدر القول أن الصور احملللة سيميولوجيا تقاطعت يف تلقائيت
اآلمال اليت يتيحها الكشف املبكر عن سرطان الثدي، حيث سايرت احلملة التوعوية وأسست هلا وفق رموز وإشارات  
وشعارات ختتزل اهلدف املرجو منها، واملتمثل يف تقليص نسب اإلصابة بسرطان الثدي، بتوفري الدعم املعنوي 

ستدراج املتلقي لتبين واملساعدة على الوقاية من امل رض والتكيف مع مراحل العالج ولعل هذه الصور تقوم 
دف إىل تعزيز الوعي  الفحوصات الالزمة، وإقناعه جبدوى الوقاية من املرض بدل الوقوع يف إكراهات العالج، و

مهية الكشف املبكر.  حول املرض من خالل تثقيف األفراد 

ة التعرض هلذه املسألة اهلامة، وهذا مل مينع من استخدام اإلضمار كوجه واتسمت الصور جبرأة الطرح ومبحاول
ال أمام املتلقي للتخيل. كما تظهر بالغة الصور وطابعها اإلبداعي من  بالغي خيفي بعض عناصر الصورة ويفتح ا

يت أراد املرسل خالل األشكال واأللوان واخلطوط، كما احتوت بعض الصور على نص ألسين وهذا لرتسيخ األفكار ال
إيصاهلا، حيث جاءت على شكل عبارات ألسنية يف معظم األحيان، ووظفت فيها العربية الفصحى، مبفردات بسيطة 

 وواضحة.

من حيث الشخصيات النمطية البارزة من خالل الصور فلقد ركزت هذه األخرية على الشخصية النسوية 
عتبارها املستهدف األكرب كطرف حموري يف اخلطاب املرئي، وهو ما يضمر اهتمام  لغا بسلوكيات هذه الفئة،  ا 

 من احلملة التوعوية. 
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 .2017جويلية
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 سلطة النص السردي بني أسئلة اهلوية وإسرتاجتية التشكل

- مرادقراءة يف رواييت مشس العشي لعبد اإلله احلمدوشي و تراب املاس ألمحد  - 

 غنية برويب.                                                                                               

 املركز اجلامعي أفلو

 ملخص:  
دوشي،  تسعى هذه الدراسة إىل البحث يف النص السردي من خالل انتخاب رواية مغربية معاصرة وهي مشس العشي(العائدة) لعبد اإلله احلم

ذه الدراسة ترافقها رواية مصرية معاصرة "تراب املاس" ألمحد مراد  ولكل منهما عاملها اخلاص واملتفرد سواء يف املبىن احلكائي أو الفين إال أن ه
 تسعى حملاورة كل منهما للكشف عن سلطة النص فيهما وكيفية تشكل اهلوية داخل هذه النصوص السردية.

هلوية  لتقع املساءلة على مستو ت عدة حبيث يلحظ املتلقي انكسارا للبىن النمطية ملسارات السرد وحماولة اختزال  اللحظات السردية والدفع 
أن سؤال اهلوية يعد من اإلشكاالت القائمة واملتداولة يف الفكر اإلنساين  -جنانب الصواب إذ قلنا-داخل هذه النصوص حنو االنفتاح ،وال 

ن جدل البحث عن اهلوية وللسرد دوره يف تبين البحث عنها ويف بعض األحيان تتخذ لنفسها أشكاال عدة، فال فال خيلو عصر وال مصر م
 تتشكل دفعة واحدة وإمنا وفقا ملراحل واسرتاجتيات حتتكم إىل سلطة النص.

 .أمحد مراد السرد، اهلُوية، ، رواية مشس العشي، عبد اإلله احلمدوشي، رواية تراب املاس،الكلمات املفتاحية: 

Summary 

This study seeks to search the narrative text through the election of a contemporary 
Moroccan novel, Shams Ashi (belonging) to Abdel Elah Hamdouchi, accompanied by a 
contemporary Egyptian novel "dust of diamonds" Ahmed Murad and each of its own and 
unique world, both in the story or artistic, but this seeks to talk Each to reveal the authority 
of the text in them and how identity is formed within these narrative texts. 

Accountability lies at several levels so that the recipient perceives a break in the stereotypes 
of narrative trajectories, an attempt to reduce narrative moments and propel identity 
within these texts towards openness. 

Keywords: Narration, Identity, Shams Al-Ashi, Abdul Ilah Al-Hamdoushi, Turab 
Almas, Ahmad Murad. 
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 مقدمة:

لدالالت واالحاءات  إن فعل الكتابة السردية هو خرق لعوامل متنوعة ومغامرة حاملة متجاوزة للواقع عرب لغة تفيض 
ا والكشف عن ما توارى  املصورة ملشاهد  تغازل كل مرة ذاكرة املتلقي، وتستنزف خمزونه الفكري لتفكيك شفرا

 لى الضفة األخرى القابع فيها املتلقي.خلق نوافذها الرامزة واحملفزة ليقظة الشعور ع

ت املعاصر تطمح إىل جتاوز فكرة القالب اجلاهز، املركز على ثنائية التشابك بني اجلسد واجلنس إىل  إن بعض الروا
مضامني أعمق تطرح الرؤى العميقة وختترب األثر الناتج عن مقابلة الذات مبا يثريها، فتقتبس من املرونة والتمرس يف  

ا  بالغة ت اليت أفرز السرد ما خيوهلا لصياغة متشظية بني أرخبيالت الواقع واملتخيل، حاضنة إليها شتات الكينو
بعاد التخييل. ت ،وهذا بغية تشييد نص روائي اخرتاقي يتفاعل فيه احملتمل الروائي   الذاتيات، واليت متيعت فيها اهلو

وص الرواية خاصة رواية مشس العشي للروائي املغريب عبد اإلله وعليه تطمح هذه الدراسة إىل استنطاق بعض النص
لدرجة األوىل بل هي   احلمدوشي ورواية تراب املاس للروائي املصري أمحد مراد، والدراسة ليست حبثا يف النصوص 

تالمس مقاربة للتشكل اهلوية وفق املنظور السردي يف كل نص ،كما أن البحث يسعى إىل مقاربة اهلوية من زاو 
اهلوية الضائعة وتقرتب يف الوقت ذاته من هوية السياق،  وعليه حياول هذا البحث اإلجابة عن سؤال إشكايل متعلق 

 هلوية وهو: كيف تتشكل اهلوية يف السرد؟ ويتفرع عن هذا السؤال مجلة من التساؤالت من بينها:

 ما اهلوية؟-

 ما السرد؟ -

ت يف السرد؟ هل اهلوية يف السرد واحدة أم أن اهل  وية هو

 قراءة يف املفاهيم واملصطلحات:-أ

 يف مفهوم اهلوية:/1

 لغة:/1/1
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وى سقط من فوق إىل أسفل وأهواه هو:يقال أهويته  "  لفتح يهوي هو وُهو وهو وا وهوى 
 1"  عيدة القعر، وهي املِْهواةُ إذا ألقيته من فوق وُهوية تصغري هوة وقيل:اهلوية بئر بعيدة املهواة وقيل اهلُّوة احلفرة الب

ا واجلمع األهواء ، قال هللا عزوجل:  َوَأمَّا َمْن َخاَف " ويقال عن اهلوى العشق وهوى النفس: إراد
َى النـَّْفَس َعِن اْهلََوىَمَقاَم رَبِِّه   ى النفس عن اهلوى  41-40النازعات:  سورة(  فَِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى    َوَ ) و

ا وما تدعو إليه من معاصي  عزوجل ،فاهلوية ال تتجاوز معىن السقوط والنزول من  اها عن شهوا ومعناها 
ا احلفرة.األعلى إىل األسفل أو البئر البعيدة القعر، فع  ندما تقول اهلاوية نقصد 

اهلوية هي احلقيقة املطلقة املشتملة على احلقائق :"يوضح معناها أكثر فيقولالشريف اجلرجاين   ولعل
اشتمال النواة على الشجرة يف الغيب املطلق، واهلوية السارية يف مجيع املوجودات ما إذا أخذت حقيقة الوجود ال 

 "2بشرط .

وهذا القول حييل إىل ثبات الصفة يف الذات حبيث ال تتبدل وال تتأثر فاهلوية هي األصل واجلوهر  
 وهوية الشيء هي ثوابته.

لغوية يف األدبيات املعاصرة ألداء معىن الكلمة "تستعمل كلمة اهلوية من حيث الداللة ال
أو مطابقة ملثله، واهلوية اسم يف أصله غري عريب وإمنا اضطر بعض املرتمجني فاشتق من حرف  identiteالفرنسية

ملوضوع يف جوهره، وهو حرف هو وتعرف يف الفرنسية  ط أعين الذي يدل عند العرب على ارتباط احملمول  الر
 identitas ".3ويف الالنينية  identityويف االجنليزية  identitéبـ:

لتايل فاملفهوم اللغوي للهوية  يشري إىل مطابقة الشيء لنفسه أي وحدة الذات، كما تعرب عن  و
 جوهر الشيء وأصله وخمالفته لغريه.

 

  
  227،ص.2003حرف ه دار صادر بريوت دط  3بو الفضل مجال الدين من مكرم  االنصاري  ابن منظور، لسان العرب، ج1
 .  137/138،ص 1998حممد بن على اجلرجاين   / التعريفات، تح إبراهيم االنباري، دار الكتاب العريب بريوت، لبنان ،لشريف على بن 2
اية العصر العباسي، عامل الكتب احلديث، اربد األردن ط3  1عد فهد الذويخ، صورة اآلخر يف الشعر العريب من العصر األموي حىت 

   .20م ،ص2009ه/1430
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 اصطالحا: 1/2

بداية:مأزق البحث يف اهلوية هو البحث املزدوج فالبحث يف اهلوية أو عن اهلوية كالمها حبث مستقل 
ا  البحث يف اهلوية ، حبث معريف أما البحث عن اهلوية فبحث إيديولوجي غالب "وخمتلف عن اآلخر يف موضوعه فـ: 

ستمرار، أما البحث عنها ، فيعين أن اهلوية منجزة  ، فالبحث يف اهلوية حبث صنع هلذه اهلوية ومتابعة لصنعها 
 1ولكنها ضائعة جيب البحث عنها السرتدادها"

لبحث يف اهلُوية أما إذا  يبدو من خالل ما سبق أن البحث يكتسي طابع العلمية إذا تعلق األمر 
اختص البحث عن اهلوية فاملوضوع ختتلف وخترج عن ما هو علمي إىل ما هو إيديولوجي ،وهو حبث عن مالمح 

ا.وخصوصيات اليت  قد تكون "ضائعة" ممزقة تسعى  ا والتباهي واالعتزاز   الذات إىل إجيادها أو التمسك 

لذا سنحاول يف هذه الصفحات البحثية الكشف عن اهلوية ويف اهلوية ولكن يف هذا املوضع سنقف 
ا جمموع مسات فيمكن للمرء   عند مفهوم اهلوية حسب وجهات النظر املتعددة ، إذ ينظر البعض إىل اهلوية على أ

ا جموع مساته املميزة والدائمة اليت متيزه بوصفه خملوقا ال ختطئه العني واهلوية هي ما ميكن أن ينظر هلا "ع لى أ
 2لإلنسان أن يصف به اآلخرين"

وحسب هذا التحديد فمفهوم اهلوية يوحي جبملة من الصفات التخصصية والتميزية خاصة اجلسدية 
 اليت متيز اإلنسان بني أقرانه.

ا" فيض متجدد ال مينعه ثبات نواته من إمكانية التفاعل مع   بول ريكوروينظر  إىل اهلوية على أ
بتة، وذلك التساعها مشوال وفيضا بفعل جتارب الذات اليومية، وبذلك الواقع املتغري إن اهلوية السردية لي ست هوية 

  
الكتاب العرب، دمشق محد راتب احلالق، حنن واألخر(دراسة يف بعض الثنائيات املتداوبة يف الفكر العريب احلديث واملعاصر ، منشورات احتاد 1

 .  53،ص 1997

ية اتر كوزين،البحث عن اهلوية وتشتتها يف حياة ايريك ابركسون وأعماله، تر، مجيل رضوان، دار الكتاب اجلامعي، العني دولة اإلمارت العرب2
 .  93،ص 2010دة،دط،املتح
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م ليس  تظل اهلوية مشروعا يطلب دوما التأسيس وليس هناك نقطة يكتمل عندها إجناز كما أن حتققها على حنو 
 1ممكنا"

ا ما هو ذايت وموضوعي يف الوقت ذاته، فالذات تسعى جاهدة إىل احملافظة   لتايل يوجد يف طيا و
ا قيد  على هويتها إذ" ال تكون اهلوية كاملة أبدا وهي ليست شيئا تدركه احلواس، إمنا هي صريورة غري منتظمة، إ

ي ا ا ال تتمتع   2ستقرار" البناء على حنو دائم وهذا يعين أ

سدة، لذلك فمفهوم اهلوية هو من املفاهيم  امللتبسة فاهلوية مفهوم هالمي زئبقي مييل إىل ضفة املفاهيم املعنوية ال ا
ذا املصطلح وحاولت أن  واملتعددة الدالالت واألبعاد والسبب يف ذلك تعدد العلوم واالختصاصات اليت اهتمت 

 تضع له مفهوما خاصا. 

رضا جتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا املفهوم متسرب للثقافة العربية واإلسالمية وليس أصيال فيها فهو على حد تعبري 
وية:"مصطلح متسرب إىل الثقافة العربية واإلسالمية وليس أصيال فيها، وزمان تسربه يعود الذي يقول  أن اهلشريف  

اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين" ملناداة 3إىل  ا التحررية و .فتاريخ هذه الفرتة يشهد للشعوب بثورا
االت األخرى.   حلرية واملساواة،وعليه ومن خالل ما سيأيت سنحاول التعريج على ما تعنيه اهلوية يف بعض العلوم وا

 اهلوية من املنظور الفلسفي: 1/3

و بظاهرة النفس وبقاء الشيء نفسه واملوضوع ذاته أي املفهوم "نشأ مفهوم اهلوية من الفلسفة ويوصف منذ أرسط
 وتعين تطابق الشيء مع ذاته.4نفسه على حاله" 

  
 . 31-30/ص 9200ول ريكور، اهلوية والسرد، تر حامت الورفلي، دار التنوير، بريوت لبنان، دط، 1
 .  11،ص2008ال مهيدات، األخر يف الرواية النسوية العربية (يف خطاب املرأة واجلسد والثقافة)عامل الكتب احلديثـ اربد األردن الطبعة األوىل 2
 .  16،ص 2011دط،ضا شريف، اهلوية  العربية اإلسالمية وإشكالية العوملة عند اجلابري موسسة كنوز احلكمة، االبيار اجلزائر 3
 .  93البحث يف اهلوية وتشتتها يف حياة ايريك ايركسون، مرجع سابق،ص 4
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يدوم " أن اهلوية قدمت دوما بطالع  الوحدة، هذه الوحدة اليت ليست الفراغ الذي  Heideggerهايدجر  ويري  
ا اختالف مبعدا املوقف الساذج الذي ينظر  ا الوحدة اليت يف ذا ويستمر يف انسجام فاتر بعيدا عن كل عالقة، إ

 1إىل وحدة اهلوية كانسجام"

ضية أ=أ فهو يدعو"إىل اإلصغاء يرتٍو إىل تالوة املعادلة أ=أ كي نفهم أن (اهلو) (  لصيغة الر ) مييط  estوعرب عنها 
اللثام عن مبدأ كينونة اهلوية أي كيفية كينونة كل ما هو موجود هو نفسه من نفسه، فمبدأ اهلوية قائم على كينونة 

 2أي يف الوحدة مع ذاته" الكائن فلكل كائن ككائن احلق يف اهلوية

ن أعمال املرء  جان فرميون" يرى  لذات، وهي تعتمد على قيم مستقرة وعلى قناعة  أن اهلوية إحساس متماسك 
لكلية واالندماج ومبعرفة ما هو خطأ أو ما هو صواب"وقيمة ذات متناغ  3مة، فاهلوية شعور 

النتماء سواء كانت األ فيه فرد أو مجاعيا " أي أن اهلوية ص ورة من صور االحتاد مع الذات ، و هو ما يوصف 
ألخر ، فلو عد  النتماء ،سواء هذا األ فرد أو مجاعيا ، فإنه ال يتحدد إال  فاهلوية إذا كانت إحساس األ 

ريخ احلداثة بفلسفات الكو  ا  إىل فلسفات األ اليت ومست يف  جيتو ( أي الذات أو األ املفكر ) سنالحظ 
ا، و إما السقوط   لغريية ، أو استدخاهلا ضمن كينونة األ و ربط األ  كلها ختلص إىل النتيجتني : إما االعرتاف 

 4يف األ املتوحد مبا يفيده من توحد و انغالق " 

 اهلوية من املنظور النفسي و االجتماعي :  1/4

إن إشكالية اهلوية ضمن تطور احلياة النفسية تربز بشكل جلي أثناء املراهقة (...) فعملية اكتساب اهلوية ال ينبغي 
لدمج املستمر بذات فردية أو مجاعية و حسب ، بل تتحلى أيضا يف ذلك القرار  أن تبدو لنا يف االحتفال السانح  
  

 .  84،ص  2،2006ينظر: عبد السالم بن عبد العايل،هايدجر ضد هيغل ( الرتاث واالختالف)دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت،ط1
 .  70،ص 2000، 1ينظر عادل عبد هللا، التفكيكية (إرادة االختالف وسلطة العقل)دار احلصاد/ دار الكلمة للنشر والتوزيع دمشق،ط2
الدولية للنشر مرو خاطر عبد الغين وهدان، العربية والعوملة (معامل احلاضر وأفاق املستقبل يف ضوء الثقافة العربية واهلوية االسالمية) مؤسسة حورس 3

   116/.115،ص ص 1،2010االسكندرية ط
 ول ريكو ، اهلوية و السرد ، املرجع اليابق ، ص 4
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دميي تفكيكي و هلذا تتأرجح الذات بني اإلحساس املؤمل  املعلن لقيام بفعل  عنه ، و السري يف كثري من األحيان 
 1بتبعيتها ملا هو سائد و االعرتاف به كواقع و بنب اإلنصات إىل رغبات اجلسد السالبة .

ا من تغريات على  ا يف حياة الفرد متعلقة مبرحلة عمرية " حرجة " هي املراهقة و ما يلحق  فمسألة اهلوية و متظهرا
يطه مستوى بناء الشخصية و حىت البناء الفيزيولوجي ، حيث تتمزق الذات بني اهلوية موروثة يكتسبها الفرد من حم

وية الطابو . تمع  ) و بني هويته مكتوبة قابعة يف الظل أو ما يوصف   القريب ( األسرة أو ا

تمع ، و ال  أما اهلوية من منظور اجتماعي فتكتسب معىن األ اجلمعي أو اجلماعة " إن هوية الفرد يستمدها من ا
تمع هو الذي يرفض عليه  هويته من خالل املوقع الذي حيدده الفرد داخل  يكتسبها من خارجه إذ أن اهلوية ا

ا العائلية و االجتماعية  هلوية يتكون ضمن سياق تفاعل الذات مبحيطا النسيج االجتماعي ... وهكذا فإن الشعور 
ا العقائدية و االديولوجية داخل الثقافة العامة اليت تسم جم تمعات " و ارتباطا  2تمعا من ا

كما أن اهلوية " مبفهومها السوسيولوجي مركب مبين  ومعرتف به اجتماعيا و ذلك من دالالت الذات املستمدة من  
نة و األمة اليت يتصرف املرء من خالهلا انطالقا من وضعية معينة أو  عضوية الفرد يف فئات كالطبقة و العرق و الد

 3على ضوء جمموعة من القيم و املعايري و التطورات املسبقة "

 اهلوية القومية :1/5

إن مفهوم اهلوية القومية هو جمموعة الصفات أو السمات الثقافية العاملة اليت متثل احلد األدىن املشرتك بني مجيع 
م تلك عمن سواهم من أفراد األمم األخرى " الذي  4ن ينتمون إليها، و اليت جتعلهم يعرفون، و يتميزون بصفا

تمعات حبيث " مفهوم هوية جمتمع لقومية إىل ذلك الفكر الراسخ يف ا ما متصل إىل  و ترجع فكرة ارتباط اهلوية 
حد كبري ملا يسمى مبصطلح شائع أكثر هو القوميات، وهو مفهوم حديث نسبيا و مرتبط ـأساسا بتميز القوميات  
  

    19إفريقيا الشرق الدار البيضاء ، د ت ، د ط ، ص محد نور الدين أفاية ، اهلوية و االختالف ( يف املرأة ، الكتابة و اهلامش ) 1
   20ية ، اهلوية و االختالف ، املرجع السابق ، ص محد نور الدين أفا2
    45هال مهيدات ، األخر يف الرواية النسوية املعاصرة ،املرجع السابق،3
    23، ص 1996محد بن نعمان ، اهلوية الوطنية ، دار األمة ، اجلزائر ، 4
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ملسارات احلفاظ على ما هو مشرتك بني مجيع الذين لتايل اهلوية القومية هي رسم  1يف القرن التاسع عشر "  
 ينتمون إليها وهي املعرب عن فكرة ما يربطهم ببعض.

 يف مفهوم السرد :/2

 لغة:2/1

ْر ِيف السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاِحلًا ِإّينِ ِمبَا  وردت هذه اللفظة يف القرآن الكرمي قال تعاىل" َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ
 11" سورة سبأ اآلية   )11َن َبِصٌري (تـَْعَمُلو 

يت به مسبقا بعضه يف اثر  فلسرد مفاهيم عّدة فقد وردت يف لسان العرب من مادة السرد." السرد تقدمة  شيء 
، مل يكن صل هللا عليه وسلم بعض متتابعا يسرد احلديث سردا ، إذا كان جيد السياق له ، و يف وصفة كالمه 

بع قراءته يف حذر منه"  و السرد  املتتابع و سرد  يسرد احلديث سردا أي ي تابعه يستجعل فيه ، وسرد القرآن " 
بعه احلديث كان يسرد الصوم سردا   2فالن الصوم إذا واله و 

لسرد الّسابع يف القول و الفعل ، و هو ضرب من إجادة الكالم و اإلخبار.  أي يقصد  

 اصطالحا :السرد 2-2

 حديث  إن البحث يف حتديد مفهوم اصطالحي للسرد ينقلنا بني ضفاف متنوعة هلذا املصطلح الذي يعده البعض
 النشأة

ا القصة عن طريق هذه القناة نفسها ،   حلمداينفاملقصود مبصطلح السرد كما حيدده ا " هو الكيفية اليت يروى 
لراوي و ا فالسرد هو الذي   وما ختضع له من مؤثرات بعضها متعلق  لقصة ذا املروى له و البعض األخر متعلق 

 3يعتمد عليه يف متييز أمناط احلكي يشكل أساسي " 

  
  12، ص 1990عد الغراب ، العامل الديين و اهلوية التونسية ، الدار التونسية للنشر ، 1
   273مادة  ص   3سان العرب مج 2
    45، ص 2000،   1ميد احلمداين ، بنية النص السردي من منظور النقد األديب ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط3
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ا املؤلف لينتج نص قصصيا و هو مصطلح نقدي حديث يعزى له الفصل يف "  فهو العملية اإلجرائية اليت يقوم 
ا الواقعية إىل صورة لغوية "   1نقل احلادثة من صور

 2املستمع أو القارئ بقيام وسيط بني الشخصيات و امللقى هو الراوي  و هو وسيلة توصيل القصة إىل 

ت و ال يقتصر على اخلطاب و الكتابة األدبية بل يتجاوزها إىل ما هو غري أ ديب  لتايل هو فعل شامل للخطا
ت سواء كانت أدبية أو غري  سعيد يقطني وهذا ما عرب عنه  إذ قال انه " فعل ال حدود له يتسع ليشمل اخلطا

 3أدبية ، يبدعه اإلنسان أينما وجد و حيثما كان

ج املبدع " انه يشكل دينامية مستمرة ، و لكن متطورة ترفض تكرار نفسها و عليه فصفوة القو  ل أن السرد هو 
لزمان و مرة أخرى   ملكان و مرة أخرى  ت متعددة تتعلق مرة  ه مستندا إىل هو أو الروائي لبسط أفكاره و قضا

 4حتملها الشخصيات .

ن فالسرد أصيل يف الرواية هذه األخرية اليت   و عليه فمسألة فصل السرد عن الرواية هي ضرب من الوهم أو اهلذ
تفتح ذراعيها أمام بوح متعدد األشكال و االسرتاتيجيات متتح من اليقني مرة و تنفر منه مرة أخرى ، تنطلق من 

 الذات و الكشف عن عناصر اهلوية . الوعي خاص أو أي اجتهاد ذايت حنو متثيل

 الرواية واهلوية: 2-3

ا تصبح مفتاحا للثقافة، وعالمة من  ا حىت أ "للرواية قدرة فائقة على إبراز اهلوية الثقافية ومقارنة اآلخر 
ت حمفوظ، و  ت ماركيز، ومصر بروا ت بلزاك،وأمريكا الالتنية بروا ا،فقد عرف العامل فرنسا بروا تعد الرواية عالما

 5من أخطر الوسائل اليت تعرب عن األنثروبولوجيا الثقافية للشعوب"

أن -استنادا إىل هذه العبارات-فلظفر حبقيقة أن الرواية جنس مستوعب لتصورات وقضا عدة جاز لنا أن نطلق
ا ضرب من اهلوية خصوصا اهلوية الثقافية للشعوب"إذ تتماهى املفردات الثقافية، ومنها اهلوية ا لرواية هي يف حد ذا

  
    28، ص   1997 1منة يوسف، تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق ،دار احلوار للنشر و التوزيع ، سور ، ط 1
   19، ص   1997، بريوت ،  1سعيد يقطني ، الكالم و اخلرب ، مقدمة السرد العريب ، املركز الثقايف ، ط 2
    19عيد يقطني ، املرجع نفسه ، ص 3
    46، ص   2001 ،  1نظر بول ريكور ، الوجود و الزمن و السرد ، ترمجة سعيد الغامني ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ط 4
   442،ص:2004سبتمبر  53ھال العجیلي، النص الروائي ودوال الھویة الثقافیة، عالمات، مج 5
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لقدرة على دمج ما حتت  لرحابة، و فنيا وفكر يف جسد النص، وتعود قدرة الرواية على تصوير اهلوية التسامها 
لة على البينة الثقافية إىل عناصر فنية مثل األغاين الشعبية واملواويل األديب، إذ تتحول بعملية التسريد، العناصر الدا

ت واملقوالت الرتاثية، فتتحول اجلذور الثقافية إىل تقنيات روائية معاصرة وتتفجر أسئلة  واألمثال والشعر واحلكا
بينة الثقافية االجتماعية الواقع يف الرواية أشكاال مجالية مغلقة، تقدم اجلديد، وتبحث عن املسكوت عنه،فتظهر ال

ذا متثل نتاجات الثقافة وعناصرها، وتضمن استمرارها." ها ورؤاها وآماهلا وهي   1يف الرواية بقضا

لتايل تستقبل الرواية اهلوية لتجعل منها قضية   مطروحة للنقاش واملساءلة وفقا للتأليف السردي. و

لرواية كنوع أديب قائم بذاته يتضح لنا أن الرواية قادرة على أن تكون  وإذا حبثنا عن السؤال اهلوية خاصة ما تعلق 
املوضوع اخلاص و املتميز للهوية، و على الرغم من أن مفهوم اهلوية من املفاهيم امللتبسة و املتعددة من حيث 

 الدالالت كما طرحنا سابقا. 

ا" وحيدة" أم أن  و لعل ابرز األسئلة املستفزة اليت تستدعي نفسها هي هل السؤال عن اهلوية هو سؤال واحد ؟ وأ
ت ؟   اهلوية هو

ت خاصة يف العمل األديب بدليل أننا يف النص السردي الروائي مثال نبحث عن هوية  و احلقيقة أن اهلوية هي هو
للمكان و عن هوية للشخصيات و عن هوية للموضوع ككل الذي بنيت عليه هذه الرواية أو تلك و حىت اهلوية 

يت على  بتة و عليه سنحاول يف هذه الصفحات أن  ا حيكمها سياق خاص فهي غري  الواحدة يف حد ذا
ا وفق  تشكل اهلوية داخل املنتج السردي الروائي مبقاربة لبعض النماذج الروائية و الكشف عن حتول اهلوية و ثبا

 بعض النماذج و البداية مع الرواية املغاربية مشس العشي للروائي املغريب عبد اإلله احلمدوشي.

 مقاربة النص: أسئلة اهلوية واسرتجتية التشكل. -ب

ن : 1  /هوية التعايش بني األد

 اهلوية اليهودية : 1/1

  
  441-440،ص:1،2004ومي ،ك بابا،موقع الثقافة ، ترجمة ثائر دیب، المجلس األعلى للثقافة، مصر ـط1
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العريب ليست وليدة اللحظة أو هي عالمة مسجلة ألديب دون غريه، بل هي حاضرة  إن صورة اليهودي يف األدب 
بشكل الفت للنظر و قد يكون حضور اليهود يف الرواية أكثر حظا كون أن الرواية هي فن مستوعب لألطراف 

قدرة على املتصارعة أو كما قال مشال بورتو هي " الفن األرحب استقطا لألطراف املتصارعة و الشكل األكثر 
 1ترمجة أشكال الصراع و أدواته 

فالعالقة مع األخر ترتمجها يف بعض األحيان الشخصية اليهودية سلبا أو إجيا ، وقبل أن نلح إىل صورة اليهودي  
س أن نعطي حملة موجزة عن  موضوع الرواية ( العامشس العشي يف رواية  للروائي و مشس العشي ئدة ) ال 

حلب  السيناريست عبد اإلله احلمدوشي و إن كان األصل و املولد هي رواية  هلا طابع إنساين مؤثر و هي حتتفي 
ملشاعر القوية و  ا حافلة  ايتها مشحونة و احلياة و إن كان موضوعها املوت ، ولغتها على طول  صفحا

رة مدينة الصويرة   ألمل ... تنطلق الرواية مع ما قررته " ايدا " نقرأ أن أيدا اليهودية من أصل مغريب قررت ز
مسقط رأسها ، بعد أن أصيبت بورم خبيث و علمت أن اجلها قريب و مل يتبّق أمامها أكثر من شهور للعيش ، 

رة كانت فرصة مواتية لتناول مسألة العودة لألصول خصوصا حني قادها احلنني لتبحث عن حبيبها األول  هذه الز
 ، ذلك الشاب املسلم املسمى " حمسن" 

" ايدا اليهودية املثقفة املتعاطفة مع العرب و املتعايشة مع اإلسالم  ايداأو العائد صورة مشس العشي ترسم رواية 
ا املدينة يهودية من أصل مغريب ، ولدت يف مدينة الصويرة املغربية ا ملطلة على األطلس و اليت اشتهرت 

ا املسلمني " ا من اليهود يف فرتات ما يقارب عدد سكا  2اليت كان عدد سكا

د فرقا بينها و بني صورة شخصية عربية إسالمية أخرى يف الرواية وهذا إن الذي يتفحص صورة ايدا يف الرواية ال جي
ت فيها فإذا استوعبنا  هلوية املغربية على تشعب الد قد يعود إىل فكرة التعايش اليت حيملها الكاتب كونه يؤمن 

حىت يضع من اهلوية أي   حنن ذلك بصفتنا قراء ذلك فال نلفى الغرابة،يعزز السارد ومن وراءه الكاتب فكرة التعايش
هاجر أالف اليهود إىل إسرائيل و   1967بعد حرب  لقب الشخصيات قامسا مشرك بني اليهودي و املسلم 

ركة وراءها  حاييم  فرنسا و كندا يصف النص حالة احلزن الشديد بعد مغادرة عائلة ايدا املغرب إىل إسرائيل 
تلك الفرتة الوحيد الذي كان يصل إىل مكامن قلب حاييم و  " الذين عرفوا حاييم كوهن يف كوهن والد ايدا

  
  07، ص  1966،   3مشال بورتو ، حلوث يف الرواية اجلديدة ، ترمجة فريد انطونيوس ، بريوت ، ط1
ط املغرب،الطبعة األوىل ،2    10،ص:2015عبد اإلله احلمدوشي،مشس العشي(العائدة) منشورات دار التوحيدي، الر
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جيربه على تناول و جباته و جيره إىل احلديث و بعض املزاج هو صديقه احلميم حممد الكوهن . كان هلما نقس 
 1 االسم

ية التماهي بني ما هو يهودي  هذه امللفوظات السردية جاءت مبثابة توطئه الستنزاف فكرة التعايش أو إلعطاء هو 
و ما هو مسلم فجعل من اهلوية أو اللقب مشرتك بني املسلم و اليهودي وهو ما تكشفه صفحات الرواية من 

خالل اشرتاك ايدا اليهودية و حمسن املسلم يف العاطفة فاحلب قوي بينهما و يف اهلوية إذ أن كالمها مغريب وكالمها 
لتايل يع ت األلفة و احلنني بني احلبيبني  ، احلبيبني ايدا كوهن و حمسن حيمل نفس اللقب ،و  رض السارد ذكر

 كوهن . 

يوسع السارد من دائرة التعاطف اليهودي ليتجاوز رفقة شخصيته النموذجية ايدا حدود املغرب جغرافيا إىل 
لروح املتساحمة و املنصفة فيقول السارد على لسان ايدا ليتنا مل نرحل و بقينا :  فلسطني لتحظى هذه الشخصية 

حيثما بقي أيب ، كان علينا أن ندافع عن وجود هنا .. لقد انتزعنا من جذور .. أ أحس مبا حيس به أبناء 
ضل من اجل حل الدولتني ..  2" فلسطني ، لذا انتمي إىل فئة اليهود الذين يدافعون عن السالم و أ

وية اليهودية هنا هو انتقاء خاص يهدف إىل إثبات اهلوية املغربية من جهة ومن جهة أخرى يكشف إن تشكل اهل
 عن رؤى تثبت موقف اليهود من اليهود أنفسهم من خالل اإلحياء إىل أن أرض فلسطني هي هوية للفلسطنييني.

حوهلا إذ أنه تبىن فكرة التصوير إن ملقصدية هذا اخلطاب عند احلمدوشي عالمة هامة على اهلوية، والصراع الدائم 
الثقايف ملا هو موجود يف املغرب األقصى إضافة إىل حتليل أزمة اهلوية عند العريب واليهودي حماوال من خالل هذه 

 املعطيات إعادة إنتاج اهلوية املغربية من جديد من خالل مسألة اجلذور التارخيية لبسط فكرة التعايش.

 

ت داخل الذا/2  ت/رواية تراب املاس ألمحد مراد.صراع اهلو

 تشكل اهلوية األنثوية يف النص الذكوري:2/1

  
  12 املصدر نفسه، ص: 1
  146-145املصدر مفسه ، ص: 2
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إن الذات األنثوية هي إحدى املواضيع" الساخنة" تستهوي الكتابة سواء كانت إبداعية أو نقدية ثقافية ، فنجد 
لتشكل االستفزازي  الذي تصنعه شهوة  الرواية تقدم أسئلة مفصلية حول ما يثار عن األنثى سواء تعلق األمر 

عتبارها  كائن وكيان يتمتع حبقوقه وواجباته اليت توازي وال تقل عن اهلرم  اجلسد أو التشكل القيمي "احملرتم" 
 الذكوري.

س أن نقف عند موضوع الرواية.  قبل الغوص يف ثنا هوية األنثى من خالل رواية تراب املاس ال 

ين جتربة روائية للروائي املصري الشاب أمحد مراد يستهل أمحد مراد روايته بعبارة "أظلم  رواية تراب املاس هي 
ن الشر هو الطريق الوحيد للخري" تتنتقل األحداث  ريخ األمم هي األوقات اليت يؤمن فيها اإلنسان  األوقات يف 

رخيية إىل طه الزهار الذي يستيقظ على وقع جرمية قتل غامضة تغري عامله األبد ، فتتحول حياته إىل بعد موجة 
جزيرة من األسرار يكتشفها يف دفرت عتيق لوالده يعثر عليه مصادفة وجيد معه أداة رهيبة هلا فعل السحر نقرأ كيف 

 تتحول هذه اجلزيرة إىل سلسلة من اجلرائم وكيف يصبح القتل  يكشف لنا عاملا من الفساد. 

بوليسة وتبلور فكرة الصراع بني الذوات، لكنها ال تقصي اجلانب جتدر اإلشارة إىل أن الرواية تصوغ حبكة 
احلميمي بني الشخصيات فالسارد خيرج من عفن اجلرائم إىل ربيع احلب الذي جيعل منه حمطة ختييلية تكسر بؤس 

 جي. الواقع وتفتح جسور "الرومانسية" بني الشخصيات داخل الرواية، وحىت بني النص واملتلقي على املستوى اخلار 

فينوع السارد ومن وراءه الروائي صور األنثى اليت تشكل حسب سياق األحداث هوية الشخصيات األنثوية، 
يت -سنعطي  قراءة هلوية هذه الشخصيات األنثوية حسب وجهة نظر سردية ذكورية. -فيما 

 سارة / هوية األنثى:  -أ

القلوب وعلى العقول، ومن جهة جانبها متتلك سارة قدرات عقلية وعملية ومجالية أهلتها لتستحوذ على 
العملي فهي قامت مببادرات، جزئية يف الرواية من خالل قيامها مبظاهرات لدعم القضية الفلسطينية، ورغبتها 
دد األمن، شخصية سارة عقيب يعطيها النص أوصافا  تت  ألحرى فك لغز اجلرائم اليت  حبل مشاكل أو 

نلفي يف رواية تراب املاس حوارا بني شخصيتني األوىل :ذابة الواثقة يف نفسهاعدة ونراها على صورة األنثى اجل
 طه الزهار بطل هذه الرواية وسارة عقيب الصحفية النشطة واألنثى احلبيبة:

 انيت بتتفرجي على كورومبو كتري؟  -"



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 48 

 أ مش خبرف.. اتفضل. -

موعة تقارير تصف أسباب وفاة كل من قالتها وفتحت حقيبة يدها ..أخرجت أوراقا ودستها يف يده.. جم
م..قرأ "طه" حني أردفت: املوضوع بدأ صدفة ملا مسعت من واحد إن "موسى عطية" ماماتش موته  ذكر

طبيعية..رحت قابلت مراته.. رفضت تعّلق وقعدت تدعي على "مرتضى منصور" "وفريد الديب" وكل احملامني 
ملوسم..جرمية قتل بني أكرب احملامني..رحت بطريقي جبت الكبار..بصراحة مسعت األمساء قلت بس قضية ا

 التقارير من واحد معرفة لفت نظري كلمة أجسام غريبة مغروسة على طول املرئ..

لناس اللي مراته بتدعي عليهم..اتضح إن التالتة مسن على  يف نفس الوقت بدأت أسأل على عالقته 
نية عسل.. كربت دماغي وقلت املوضوع مات.. بعدين لق يت تلفون من نفس املصدر بيقول إن فيه حالة 

جت بنفس األعراض.. املرة دي كان"سليمان اللورد".. نفس التشخيص بس املرة دي كان فيه تفاصيل 
ين.. معقول صدفة؟ بعدين مسعت عن  أكثر.. االجسام الغريبة طلعت بودرة ماس.. بدأ الشك يشتغل 

 .1هو اللي كان بيتابع حالته يف مصر."تصريح دكتور "سامي" خبصوص"برجاس".. 

ة يف الشكل  هذه امللفوظات السردية تكشف عن هوية أنثى واعية نشيطة متحرية  تسعى لفك لغز اجلرائم املتشا
لتايل يصورها السارد يف حالة اندفاع  وأسباب الوفاة اليت جعلتها تدخل يف حالة من االستنفار حبثا عن احلقيقة، و

حنو كشف احلقيقة، مث يغري السارد من هوية سارة حسب متطلبات السياق السردي فيظهر هلا البعد اإلنساين يف 
ثريها فيه  فتظهر هوية احلنان احملبة والعطف وهذا ما  ثري طه الزهار فيها و يوحي به املقطع شخصيتها من خالل 

 السردي التايل: 

 " املوضوع فيه غلطة كبرية.. الزم يتأجل.

 غلطة ايه..؟ -

ر شخصي مع الناس  - املوضوع مش زي ماكنت فاكرة.. مفيش تنظيم وال سر و ال شخص جمهول عنده 
 دي.. املوضوع جمرد صدفة.

  
 . 278، 277ص:  2013أمحد مراد تراب املاس، دار الشروق القاهرة، الطبعة الثامنة  -11
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 اهدي وفهميين.. -

يت التحقيق بتاعي على ختيالت ..بصراحة كنت قلت حلضرتك مفيش حاجة من الكالم ده صح..أ بن -
حباول أخلق قصة تعمل يل اسم.. املوضوع ده لو نزل أ هأذي إنسان عزيز عليا ..وهامشي من 

ل.."  .1اجلر

دافع تراجعت سارة عن املقال الذي كتبته والذي حققت فيه عن لغز اجلرائم اليت تدين والد طه وتكشف سره ب
 العاطفة اجتاه طه وحبها له.

ركز الكاتب على تصوير هذه املرأة من جانبها األنثوي "املثري" فكانت التصاريح يف بعض األحيان تداعب 
لنسبة هلذه الشخصية النسوية بذات كان التصوير أعمق،كيف ذاك؟ كانت  جسدها وتشتهيه "جنسيا" ولكن 

رغم ما   -رأة املناضلة يف وسط جمتمع مازال مل يتحرر من فكرة أن املرأة سارة يف النص منوذج للمرأة الرمز أو امل
هي جسد مشتهى فقط والرواية أشارت إىل هذه اجلزئية املهمة يف  -وصلت إليه اليوم على الصعيد العلمي والعملي

الفلسطيين أو  مسار األحداث خاصة يف ميدان املظاهرات الذي كان فرصة للبعض ال للتعبري عن ما يعانيه الشعب 
عن التعبري عن دعم القضية الفلسطينية كما قالت الشعارات احملمولة واهلتافات املدوية بل كان القتناص الفرصة  

 والتعبري عن شهوة جنسية ممن خرجوا معها للمظاهرة، وكانوا يف نظرها أصدقاء جتمعهم الثقة واألمان.

تمع العريب وهي التحرش اجلنسي، على استطاع أمحد مراد أن يضع يده على إحدى الظواهر ا  لسلبية املتفشية يف ا
ا جاءت  الرغم من أن رواية تراب املاس ال جتعل هذه القضية إحدى القضا اجلوهرية اليت يبين عليها النص، إال إ

تمع، وإىل املشاكل اليت مازالت تعاين منها. -كما ذكر سابقا -كإشارة    لصورة املرأة يف ا

 /اهلوية املتخيلة: سارة  -ب

ا، يتخيلها عند ضعفه أي (يف  نقصد من خالل هذا العنوان: أّن عاطفة "طه" حنو "سارة" جتعله دائم التفكري 
ا أمامه: مه اجلنسي منها، فتتمثل صور  احلاالت النفسية واجلنسية)، عندما يشتهي إشباع 

الستارة اليت مل تكن هناك.. شخص ببصره للحظات حماوال تذكر ".. (( دخل البانيو، ومّد يده ال إراد إىل 
أين كانت حني الح أمامه "السرفيس" .. نزل املاء على أذنيه فانطفأ العامل إال من صوت خرير منتظم (...) 

  
    410، 409راب املاس، ص: 1
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كان ذلك حني شعر بتلك اليد تالمس رقبته.. فتح عينيه واستدار بغتة، فوجدها عارية مبتلة الشعر: 
 !! ازاي.. "سارة".. انت

ابتسمت جبانب شفتيها قبل أن تلثمه بقبلة.. اجتاحت صدره عاطفة كادت تكوي رئتيه.. تسارع نبض قلبه 
واضطربت أنفاسه وتقاربت.. دفعها للجدار.. أخذ يقبلها يف جنون.. كان احتياجه هلا أشبه برغبة مدمن.. 

ها من ظهرها..  اعتصرها أخذت تئن..  أغمض عينيه واستغرق يف شفتيها.. مث أدار وجهها للحائط واحتضن
تصرخ يف لّذة..  تنطق امسه.. دفن وجهه يف شعرها حني ال حظ تلك الشعريات البيضاء .. انفصل بوجهه 
ا.. ابتعد عنها.. أمسكها من كتفها  ا .. ظلت تئن .. مل يكن صو قليال ليجد عدًدا.. توقف عن احتضا

حيته.. مل يكن وجه "سا رة".. كان "هاين برجاس" يقف أمامه عارً .. أطلق صرخة عالية ورجع وأدار وجهها 
 .1إىل الوراء فاصطدمت رجليه بطرف البانيو قبل ان يهوي إىل األرض.. قام فزعا يبحث فلم جيد له أثًرا.."

ين برجاس، جاء هذا املقطع السارد هنا يصف طه بعد رجوعه "منهارا" بعدما قام به نتحدث عن قتل طه هلا
ألحرى حالة هروب طه من واقعه بعدما أصبح قاتال واستنشاقه اللذة مع سارة اليت  السردي ليصف حالة طه أو 

لنسبة لطه واقعا آخر حيب أن يعيش فيه، يشعر عند جمالستها أو   ا بني يده كانت سارة  مرت خبياله واعتقد أ
 زماته ومن صراعات اليت يعيشها. ختيلها بقدرته على االنفالت من أ

 *بشرى صربة /هوية لألنثى العابثة:

هي مؤسسة للدعارة؛ فهي تسعى لتلبية مجيع أذواق أصحاب األعمال   -إن جاز لنا الوصف -هذه الشخصية 
"العرب" جبلب املتعة اجلنسية هلم من فتيات يف كل األعمار وحىت من جنسيات خمتلفة، ومل تقف عند هذا احلد  

 تتجاوزه خلدمة حىت الشواذ. بل

هذه املؤسسة/ الدعارة/ مل ترد يف النص بصفة مباشرة وصرحية من بداية ظهورها، وإمنا جاءت تدرجييا، فهي تظهر 
ا ترتدي قناع املـُصِلحة االجتماعية، وصاحبة مجعية تبحث يف التصدي لقضا الدعارة واالحنراف لدى   على أ

 األسباب نلفيها يف الرواية من خالل هذه امللفوظات السردية التالية.الفتيات، والبحث يف 

  
 .   377تراب املاس، ص:  -1
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خالص.. أ جاي أفهمك شوية عن دماغك .."بشرى".. من غري زعل يف األخر أنت عاهرة ..شيك..  -"
لذات لشخصية عامة يهمها تفضل وساختها يف الدوالب ما ختربش.." دد..    1بس معرفتك مع الوقت 

نية  تمع من جهة، ومن جهة  يوظف النص هذا النوع من الشخصيات ليكشف عن متظهرات الفساد داخل ا
ا طرفا فيه أو  يكشف عن النظرة الذكورية للمرأة أن وظيفتها يف احلياة تلبية احلاالت الشبيقة فهي ال تبتعد عن كو

 ميدا خصبا للجمع بني األطراف.

 * فايقة/  هوية العطف:

لتايل، فهي عمة "طه": هي امرأة كبرية نوعا ما يف السن.. ست بيت ممتازة  كما   -هي أخت "حسني الزهار"، و
اية النص من العائلة الكبرية لبيت الزهار،   -يصفها النص   وهي الشخصية الوحيدة اليت اسند هلا دور بسيط حىت 

ا مبثابة "أم" حلسني الزهار، فايقة هي شخصية مبنية على احلنان، وعلى التدين، وعلى احمل بة، يصفها النص على أ
وحىت البنه؛ فهي الوحيدة اليت كانت تزورمها من احلني إىل األخر، فايقة كانت حتس جبراح حسني، وتسعى 

ملواساته، وبعد وفاته، ظلت تفعل الشيء ذاته مع طه هذه الشخصية للمرأة احلنون اليت تعيش لترتجم معىن احلب 
 ملن هم حوهلا.  والعاطفة

هد: يوفر النص هلذه الشخصية اهلوية املزدوجة وذلك حسب متطلبات السرد وما تقتضيه الرؤية السردية  * 
 وحنن يف هذا املقام حناول الكشف عن هذه اهلوية من خالل ما سيأيت.

 هد/  هوية األنثى األم الضائعة :  -أ

ة بطلها "طه"، وحرمانه من ح ضن والدته الدافئ، فصورة األم ال تكاد تفارق خميلة، فقد طعم تصور لنا الرواية معا
هد هي أم "طه"، اليت غابت عن حياته مبكرا بسبب انفصاهلا عن  احلياة، يتخيلها ويتصورها يف كل شيء، 

 والده، يذكر لنا النص مشاعر طه، وما يعانيه من ضيق وأمل عندما يتذكر والدته اليت رحلت وتركته:

لطالق ساعة ما كن"  نوية عامة أمي سابت البيت.. هرش رأسه حبثا عن مجلة.. مث: خالف وانتهى  ت يف 
ا اجتوزت..  حيايت من ساعتها اتغريت.. إنيت فامهة طبعا يغين ايه بيت من غري أم .. بعد شوية مسعت إ

  
 .343تراب املاس:  -1



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 52 

ا مشيت عشان  هللا يرمحه وظروفه.. لكن اتضح أين  بشكل ما مش فاهم الكدبة الكبرية إين كنت فاكر أ
 1حاجة."

ا (زوجها حسني وابنها الوحيد طه) ففضلت االبتعاد وأن ترتك  هد هذه الشخصية مل تستطع االستمرار مع اسر
ابنها وحيدا يتيم األم على أن ختربه أن والده هو قاتل، هذه الشخصية هي ضحية من ضحا حسني الزهار: نقرأ  

 يف النص:

اذا كنيت هتمشي انسي "طه" خرجت بعدها ...مللمت مالبسها يف حقيبة ونوت الرحيل...استجداها "طه" " 
ا  ا بدموع غزيرة وكلمات مبهمة..رحلت يف صمت بعدما طبعت على جبينه قبلة ...مل ينس نظر نفت قدر

تت شخصا ليت نفذ صربها ومل تعا يوما ..كان فيها شيء مل يعهده ..كسر ما ..مل تكن تلك د تتحمل 
 . 2آخر..مل ينس أول ليلة ينام يف بيت بال أم"

ا مع  ولكن طه جلهله حبقيقة والده (القاتل) كانت تراوده دائما فكرة أن أمه تركته وتركت والدة لتذهب وجتدد حيا
 زوج آخر. 

ا تزوجت من صديق كان لوالده وأ"  !انقطعت أخبارها إال من  ا سافرت اخلليجيف السنة الثالثة علم أ
مكاملات هزيلة ال رائحة هلا.. ليال كاملة قضاها مستلقيا يف سريره يرى يف السقف خياالت ملوثة.. يتصورها  

ملدرسة... يصرفها من رأسه مشمئزا فتأتيه عارية متشي على  كنسوة شرائط اجلنس املتداولة بني أصدقائه 
 .3.. تلح عليه احلاح نقاط املياه املتسربة من صنبور خرب" يديها وركبتيها.. تطارده

للراوي حيل سردية  كثرية يضيء من خالهلا الشخصيات، وكان (الوصف) أحد هذه احليل اليت يتعمدها الروائي 
ملشاعر واألحاسيس، خاصة تلك اليت تصدر عن عاطفة األمومة، ذلك ما نلمسه من املقطع  يف سياق البوح 

السابق، أين ندرك أن األم رحلت يف صمت، رحلت بعدما استحالت العشرة الزوجية، رحلت وهي جتر األسى 
ركة خلفها فلذة كبدها الوحيدة، وهي مضطرة للرحيل.  واحلزن، 

  
 .257تراب املاس،:  -1
 . 57تراب املاس، ص:  -2
 58تراب املاس، ص:  -3
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لنسبة بل نلمس يف ثنا املقطع السردي نفسه مرارة احلقد الدفني الذي صنعه الفراق، الذي كان جمهول السبب 
لطه، عرب بعض املؤشرات النصية، حني يتحدث النص عن زواج األم بصديق األب وقد كان هذا الزواج سريعا 

ا تزوجت من صديق والده، ولو كان شخصا آخر، لرمبا خف االشتباه، هذا  (بعد ثالث سنوات) ومشبوها؛ كو
 الزواج جعلها تسقط من عني ابنها.

ومشاعر احلقد، ورمبا الكره؛ فإحساس طه اجتاه أمه كان إحساسا متذبذ يرسم لنا النص مشهد االمشئزاز 
ومتأرجحا بني إحساس احلب الفطري وبني إحساس االمشئزاز والنفور املكتسب بسبب الظروف، فمهما كانت 
طلة يف نظره أمام هذه املشاعر، فالفكرة تتلخص عند طه على: أن والدته تركتهما بدافع  حجتها دامغة، فهي 

ة واألمل إىل ما تتعرض له هذه الشخصية من  ملعا واحد هو الشهوة والرغبة اجلنسية ليس إال، ويرجع هذا الشعور 
ت نفسية وخيبات أمل من أقرب الناس له األم.   اضطرا

 نورا/  هوية األنثى املتطلبة:  -ب

وجة "وليد سلطان"، هذه الشخصية عندما نقول املرأة املتطلبة، تتجه أذها من خالل النص دائما إىل "نورا"، ز 
ا   ا أنثى مجيلة مهتمة جبماهلا فقط، تعيش من أجل املظاهر والتفاخر أمام صديقا اليت تظهر يف النص على أ

لرفاهية والرتف، غري مهتمة بزوجها، فتوصف العالقة بينهما بتأدية الواجب الزوجي فقط، عالقة حتولت من حب 
ا وسلوكها املتعجرف جعله يكره وشوق إىل فتور وملل، فهي ا لزوجة اليت أحبها وليد ذات يوم، لكن كثرة طلبا

بع من وضعها املعيشي واالجتماعي   ذاك احلب ويتمين لو انه مل يراها ومل حيبها يوما، وسلوك هذه الشخصية هو 
افظة على هذا األول، قبل أن تتزوج من وليد سلطان، فقد كانت حياة رفاهية وغىن، وقد حرصت على احمل

 السلوك، وتنميته.

ت حياول فيها السارد حتطيم اهلوية   وخالصة  ملا سبق  نقول سعت هذه الرواية إىل خلق تباين خمتلف للهو
ت من أجل صياغة واعية للقواعد الفنية واجلمالية للنص.  الواحدة وبناء اهلوية املندجمة مع اهلو

 خامتة:

 ا يلي:يف ختام هذه القراءة خنلص إىل م
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:أن ما تطمح إليه الرواية هو أن حتقق القيم اجلمالية وهذا منطقي وأن تثبت هويتها كجنس أديب من جهة ومن أوال
ت بني القومية  نية كنص سردي خاص بني النصوص السردية األخرى ، وأن تكشف عن تشظي اهلو جهة 

 والدينية وحىت التخيلية وهذا ما كشفت عنه رواية مشس العشي.

: يربز التعايش الديين كهوية وطنية كما رأينا من خالل رواية مشس العشي معربا عن حلمة األمة ومّد جلسور  نيا
ا.   التالقح والتفاهم والتصاحل مع الذوات على تفرع اجتاها

فق : تتجاوز هذه األعمال الروائية فكرة البناء والتشابك بني ثنائية اجلسد واجلنس، لتوسع املضمون و لثا
أطروحات جديدة تتداعى للوطن وتعرب عن حاالت الصراع بني الضياع واالنتماء له لتضاف إىل هذه الصرخات  

دف للتحرر من أزمات الواقع وما يشوهه كما رأينا مع رواية تراب املاس.  احلادة اليت متجد االنعتاق و

انعكاس للواقع ومواقف ختيلية تسعى إىل  :إن مسألة اهلوية اليت تناقشها هذه األعمال ما هي إال حاالترابعا
 الطرح من زواية مجاعية وغري ذاتية.

 قائمة  املصادر واملراجع:

 * املصادر: 

 .2013تراب املراس،دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثامنة،أمحد مراد، 

 .2015،مشس العشي،(العائدة) ،منشورات دار التوحيدي،الطبعة األوىل،عبد اإلله احلمدوشي

 :ملراجع*ا

 .2003حرف ه دار صادر بريوت دط  3، لسان العرب، جأبو الفضل مجال الدين من مكرم  األنصري  ابن منظور /1

 .1998التعريفات، تح إبراهيم األنباري، دار الكتاب العريب بريوت، لبنان ، /الشريف على بن حممد بن على اجلرجاين   

اية العصر العباسي، عامل الكتب احلديث، اربد األردن ، صورة اآلخر يف الشعر سعد فهد الذويخ العريب من العصر األموي حىت 
 م2009ه/1430 1ط

 .2011، اهلوية  العربية اإلسالمية وإشكالية العوملة عند اجلابري مؤسسة كنوز احلكمة، األبيار اجلزائر دط،رضا شريف

 .2،2006ختالف)دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت،ط،هايدجر ضد هيغل ( الرتاث واالعبد السالم بن عبد العايل

 2000، 1، التفكيكية (إرادة االختالف وسلطة العقل)دار احلصاد/ دار الكلمة للنشر والتوزيع دمشق،طعادل عبد هللا
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ية واهلوية اإلسالمية) مؤسسة ، العربية والعوملة (معامل احلاضر وأفاق املستقبل يف ضوء الثقافة العربعمرو خاطر عبد الغين وهدان
 .1،2010حورس الدولية للنشر اإلسكندرية ط

 ، اهلوية و االختالف ( يف املرأة ، الكتابة و اهلامش ) إفريقيا الشرق الدار البيضاء ، د ت ، د ط حممد نور الدين أفاية

 .1996اهلوية الوطنية ، دار األمة ، اجلزائر ،  أمحد بن نعمان ،

 .1990لعامل الديين و اهلوية التونسية ، الدار التونسية للنشر ، ، اسعد الغراب 

يف الياسني  مراجعة فتحى املسكيين ، هيئة هايدن وايت  ، حمتوى الشكل ، اخلطاب السردي و التمثيل التارخيي ، ترمجة  
ر ، الطبعة األوىل ،   2017البحرين ، للثقافة واآل

 .2000،  1السردي من منظور النقد األديب ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط، بنية النص  محيد احلمداين

 . 1997 1، تقنيات السرد يف النظرية و التطبيق ،دار احلوار للنشر و التوزيع ، سور ، ط آمنة يوسف 

 .1997، بريوت ،  1، الكالم و اخلرب ، مقدمة السرد العريب ، املركز الثقايف ، ط سعيد يقطني 

 . 1966،  3، حلوث يف الرواية اجلديدة ، ترمجة فريد انطونيوس ، بريوت ، طمشال بورتو 

 ،  1، الوجود و الزمن و السرد ، ترمجة سعيد الغامني ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ط بول ريكور 

2001 

ئر ديب، اهومي ،ك    1،2004لس األعلى للثقافة، مصر ـط،موقع الثقافة ، ترمجة 

 2004سبتمرب  53النص الروائي ودوال اهلوية الثقافية، عالمات، مج شهال العجيلي، 
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 مجاليات الّتكرار يف شعر مبارك جلواح

 د.سليماين أمساء                                                             

 جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس

 امللخص:

تتناول هذه الّدراسة الّتكرار يف شعر مبارك جلواح كظاهرة فنية ميزت كتابته الّشعريّة من خالل تكرار األصوات 
هورة واملهموسة لتتواءم مع  ا املختلفة عرب ترديد بعض ا طبيعة أشعاره املتقلبة بني األمل و األمل ، واجلمل يف بنيا

احلروف والكلمات اّليت استطاع الّشاعر من خالهلا أن يستعرض كافة الّتجارب الّشاقة اّليت عاشتها الّذات 
يكشف عن معان خفية ومكبوتة  يف الّشاعرة، مستغال يف ذلك الطّاقات الكامنة يف األلفاظ لينقلها إىل املتلقي، و 

 ذاته.

Abstract : 
Itcontains this repeated study in the poems of Mbarek jelouah ,As an artistic 

phenomena that characterized his poems writings,From repeated listened and 
silent pronunciation that be adopted with his changeable poms between the 
sufferance and hope,And the most beatiful in the difference of its structures from 
repeating some letters and words ,That can the poet exposes some hard 
experiences that the poet’s spirit has lived ,Used in it the found energies in the 
pronuciations to transmit it in meeting to show secret and different sprits in his 
soul. 
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  مقدمة:

يعد الّتكرار أسلو من أساليب الّتعبري بسبب دوره يف تشكيل بنية الّنص، وقد تناوله عدد من الّنقاد 
بعضهم "هو أن ترد أعجاز الكالم على صدورها فيدل والبالغيني معرفينه وموضحني أنواعه ووظائفه، فهو عند 

بعضها على بعض، ويسهل استخراج قوايف الّشعر إذا كان كذلك، وتقضيها الّصنعة، ويكسب البيت الذي يكون 
ة ويكسوه رونقا وديباجة ويزيده مائية وطالوة" ، ابن رشيق يف هذا الّتعريف قد أضاف فوائد جديدة للتكرار 1فيه أ

لوزن واإليقاع. عطاء البيت إيقاعا موسيقيا وهو بذلك يضفي على الّتكرار فائدة مجالية تتعلق   تتمثل 

ابه اخلصائص حول هذه اخلاصية الفنّية و الذي جعله ضر من الّتوكيد على كما حتدث ابن جين  يف كت       
زك املالئكة بقوهل2املعىن وهو على ضربني تكرير األول بلفظه، والثّاين تكرير مبعناه  ا "هو أسلوب تعبريي ،وتعرفه 

يستطيع أن يغين املعىن ويرفعه إىل مرتبة األصالة، شريطة أن يسيطر عليه الّشاعر سيطرة كاملة ويستخدمه يف 
ملعىن العام، وإّال كان لفظية متكلفة ال سبيل إىل  موضعه، وهنا جيب أن يكون الّلفظ املكرر وثيق االرتباط 

كيده ليبعث  3قبوهلا" ،ما يعين أّن الّشاعر ال يكرر شيئا إّال لغاية أو مغزى يسعى إىل حتقيقه، ويريد معاجلته أو 
 الّتكرار"ليسلط  األثر يف املتلقي، فهو من أكثر العوامل املؤثرة يف اإليقاع الّداخلي وترديد الوحدة الّصوتية املتمثلة يف

ا" ،إّن الّتكرار ظاهرة صوتّية ميكن أن تؤدي 4الّضوء على نقطة حساسة يف العبارة ويكشف عن اهتمام املتكلم 
لغ األمهية يف تعميق اإليقاع الّصويت وتصوير اضطراب الّنفس، ويدل على تصاعد انفعاالت  دوراً 

ا الوزن  الّشاعر"واملوسيقى الد شئة من طبيعة توايل احلروف وخمارجها،المن حركة هذه احلروف اليت يتم  اخلية 
 .5العروضي" 

ا الّشاعر عن نفسيته ويلفت مسع املتلقي له، كما يزيد من  القيمة ومن هنا كان الّتكرار وسيلة يفصح 
اإليقاعّية للفظ أو العبارة أو للمعىن فينتج نغما مضافا للبيت ومن مث للقصيدة، أضف إىل ذلك أّن اختيار الّشاعر  

ألسلوب دون غريه من أساليب الّتعبري الّلغوي هو أمر يف غاية األمهية إلحداث الّتفاعل بينه وبني القارئ، وهو  
ف هلا ويبعث األثر يف املتلقي، وملا كان الّتكرار من األسلوبيات اّليت يعمد وسيلة يلجأ إليها املبدع ليحقق غاية يهد

  
تحقیق محمد عبد القادر أحمد عطا ، دار الكتب   أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني،العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، 1

 .73، ص01،2001العلمیة ، بیروت ،ط
 104ـ101،ص  02،ط  1952أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص،، تح محمد علي النجار ، دار الكتاب بیروت ، 2
 .264ـ 263، ص1983، 7ر المعاصر،دار العلم المالیین بیروت ،طنازك المالئكة قضایا الشع 3
 .264ـ 263المرجع نفسھ، ص 4
 .78ص 08دار الشروق ،مصر، ط  سید قطب ،النّقد األدبي أصولھ ومناھجھ ، 5
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ا وداللتها، وقد تنوعت هذه الظّاهرة اإليقاعية عند  إليها الّشاعر حلمل رؤيته فال بد من الوقوف على مجاليا
 الّشاعر مبارك جلواح ما بني الّتكرار احلريف وتكرار الكلمة مث تكرار العبارة.

 كرار الّصويت:أ/التّ 

دية املعاين ، وإليه يعود الفضل يف نشوء واستواء اإليقاع الّشعري   يعترب الّصوت أحد أهم الّدعائم يف 
لّنواحي الّصوتّية يف الّشعر كبريا جدا،إذ الحظ الّلغويون تلك العالقة الوطيدة بني  وهلذا كان اهتمام الّدارسني 

ج ملتئب صوت احلرف وبني ما يدل عليه"فباب مق ب واسع و ا من األحداث  ابلة األلفاظ ملا يشاكل أصوا
ا به  م كثريا ما جيعلون أصوات احلروف على مست األحداث املعرب عنها فيجد لو عند عارفيه مأموم، وذلك أ

ا عليها، وذلك أكثر ما تقدره وأضعاف ما تستشعره" ألحداث والوقائع ،فتوظيف الصّ 1وحيتذو وت مرتبط 
الّداخلية واخلارجية اليت حيسها الّشاعر يف خطابه وهكذا ينبغي للقارئ أن يتعامل مع الّصوت ففيه شق ظاهر  

 وآخر مستور ينبغي بعثه.

لّتكرار الّصويت  ترديد صوت ما أو أكثر حبيث يهيمن صوتيا يف بنية املقطع أو القصيدة،وهو      نقصد 
أنواع الّتكرار الّلفظي الّشائعة يف الّشعر العريب قدميه وحديثه،يقول حممد الّنويهي مبينا قيمة األصوات   أبسط وأوضح

"إّن القيمة املوسيقية للكلمة ال تقتصر عليها مفردة،بل متتد إىل موضعها من اجلملة الّشعرية ومابني الكلمات 
،لقد أوضح لنا الّنويهي قيمة األصوات يف الّنص 2يه"املتعاقبة من تنسيق وجتاوب يف الّنغم أو تنافر مقصود ف

الّشعري واليت يعود هلا الفضل يف نشوء اإليقاع الّشعري ، وال يعد تكرار"احلروف قبيحا إّال حني يبالغ فيه وحني 
ا عسرياً ،فاملهارة هنا تكون يف حسن توزيع احلرف حني  يقع يف  مواضع من الكلمات جيعل الّنطق 
ويدخل تكرار بعض احلروف(األصوات) اّليت تتوزع يف كلمات البيت ضمن بنية اإليقاع الّداخلي للقصيدة 3يتكرر"

ا أ ّ ا أصوات مفردة إذا ألفت صارت ألفاظا وتربز ظاهرة تعبريية مادام أ ّ صوات متقطّعة على وجه خمصوص كما أ
لّسياق الّصوّيت يف لغة معّينة .  احلروف اليت ترتبط 

،والقارئ لشعر  4إذ أّن اإليقاع هو اّلذي يربز البنية الّصوتية يف قوالب زمنية متارس من خالهلا اإلحياء"
هورة وهي كما يلي :  مبارك جلواح سيلفي أّن التكرارات الّصوتية تنوعت يف نصوصه مابني املهموسة وا

   
  

 .157ابن جني ، الخصائص  ،ص  1
 . 65،الدار القومیة للطباعة و النشر،دت،ص1محمد النّویھي، الّشعر الجاھلي منھج في دراستھ وتقویمھ،ج 2
 . 39،ص2010إبراھیم أنیس،األصوات اللّغویة، نھضة مصر،مصر،دط، 3
 . 312،ص01،1968النّقد األدبي،دار الّشروق،القاھرة،ط، صالح فضل،نظریة البنائیة في  4
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هورة: 1  .األصوات ا

هورة من األصوات  اّليت متنع الّنفس أن جيري معها عند الّنطق  ا "وتتكون تعد األصوات ا ا لقو
ما يف موضع من املواضع،وينتج عن هذا  ن حيبس جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني حبسا  األصوات االنفجارية 

"ً ً انفجار رى اهلوائي فجأة فيندفع اهلواء حمد صو ،وقد 1احلبس أو الوقف أن يضغط اهلواء مث يطلق سراح ا
 وظفها الّشاعر يف عدة نصوص،نستهلها حبرف الّدال ،يقول الّشاعر يف قصيدته وداع الوطن:

ألبــعـــــــــا     فجفاين لدى الّرحيـــــــل ومل يــــر      ض بـــــــــــالدي عنــك 

وى بالدا      ذقت فيها الّزعاف دون   العباد؟  قلت: قلب كيف 

 ورأيـــــــت  اهلوان  فيها  زمانـــــــا       بني أصفاد عصبة األوغـــــــــــــــاد   

 2قال: لكنها بالدي  اليت  قــــــــد       أنـجبتين  بــها  يــــــد  اإلجيـــــاد.        

اثنتا عشرة مرة وقع يف الّروي وغريه،وهو صوت  الداللّشاعر مبارك جلواح يف هذه املقطوعة صوت كرر ا
ة اليت متأل حياة 3شديد جمهور ،وهذا االنفجار ينطبق متاما على الّشاعر ويعكس حجم احلرية الّنفسّية واملعا

لبكاء، فهو يتحسر على وطنه ويودعه ليعيش زمن االغرتاب واحلرية وما  الّشاعر، فالّتكرار  ألمل واألسى و ارتبط 
يالزمه من اجلفوة والغربة الّروحية،إذن فصوت الدال معرب عن األمل واحلزن الذي قصد به الّشاعر تلك الكلمات 

ا على تغريب الّشاعر احملب لوطنه،الّصوت ها هور الثّاين الذي سجلنا تكراره هو   اليت توحي مبوسيقى تلقي  ا
 ):أنّة الّشعب اجلزائري،يقول الّشاعر يف قصيدة (4صوت الباء االنفجاري وهو صوت شديد جمهور 

 ري يف الكون من حطبكم ذابعاصمة األنــــــــــــــــوارمن هلب      ال يبتغي غ

 وكم هنالك من سيف ومن قصب      مدت ألكبادنـــــا من غري مــــــــا سبب

  5إّين مسعت ضجيجا يف جوانبهــــا      بــــهجونـــــا  رفعته  خــــــــادمو  األدب         

نفجاره قد عربت هذه الباء عن ما يف  الباءيف هذه األبيات صدر صوت  بعد االحتباس مث انفجر، و
نفس الّشاعر، و ما تكتم من هم أراد البوح به،هذا الّصوت املكّرر كما نالحظ يف املقطوعة انتشر يف كافة أجزاء 

يث حرص الّشاعر على استحضاره ،مما يربز طبيعة الّصراع القائم يف األبيات كما ورد  رو يف كل القصيدة ح
  

 .100دار المعارف،مصر،دت، ص كمال بشر،علم اللّغة العام األصوات، 1
 .413عبد هللا ركیبي، الّشاعر جلواح من التمرد إلى االنتحار،ص. 2
 . 48إبراھیم أنیس، األصوات اللّغویة،ص 3
 .143،ص1998عبد القادر عبد الجلیل، األصوات اللّغویة، دار صفاء،عمان األردن، 4
 .429.ص2009، 05الجزائر،ط عبد هللا ركیبي،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار، دار الكتاب العربي ، 5
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ا كانت ذات طبيعة  لكلمات املتصلة  الّنص ضد املستعمر، فإذا نظر إىل األصوات االنفجاريّة يف ارتباطها 
 متوترة.

عن أنّة الّشعب إّن موضوع القصيدة فرض ذلك إذ أّن األبيات جتسد نظرة الّشاعر الوطنية واّليت يعرب فيها 
 اجلزائري يف دينه ووطنه ونسبه ردا على مزاعم الفرنسيني بقوله:

 َشعُب اجلزاِئر شعٌب ُمْسلٌم َعَريب      ال كــــــــان مْن رَاَم أْقصاُه عِن العربِ   

ِْسالِمه يف  مْهِد   َنْشأتِـــه      حياة أسد الشرى يف غيلها األشب     1َحيْيا  

حلزن واألمل اجتاه الوطن،كما تصور حالة  صوت الباء هنا حيمل داللة عميقة تعرب عن تفّجر اإلحساس 
ة والظّلم والقهر.  ملعا  األمل اّليت يعيشها الّشاعر املشحونة 

 بدوره يف شعر مبارك جلواح يقول : الّنونتكرر حرف 

 لصـــد أخ وهجران اخلديـــــــن        إالم الّنوح كـــالعانــــي الشجيـــــــــن    

 تناهى العرس وافرتق األهــــــــــايل         ولـــم احلرس أذيـــــــال  الشبني   

 فناب  األنس  أنيـــــاب  التالشي        وتلك الكأس مصبوب الوزين    

ت الليث كــــالّنضو الــــــــمعىن         سليب الناب       موتور  الـــوتني و

 2حزيـــــــن الّنفس مزور األمـــــــــــــاين         رهني  اليأس  مقفر  العريـــــــن.   

ا  ،تكرر مخس عشرة مرة ويف الّنون األمل واألنني أي أ3صوت جمهور متوسط بني الّشدة والرخاوة  النون ّ
لبكاء وهذا ما ينطبق متاما على الّشاعر يف املقطوعة الّسالفة، إنّه يتحسر على  ألمل واألسى،و عادة ما ترتبط 
م  عهوده الّسابقة اليت انقضت، فالنون هنا عربت حبرقة عن احلزن واألمل مما دفعه إىل معاتبة الّناس واصفا قلو

ا  ا ومشبها صلة القرىب   لّسم القاتل،يقول الّشاعر: لّصوان لقسو

 قلوب الّناس كـــالّصوان أقسى       لغري الفأس مل  تسمح  بلني

ذا  اخللق  سم        ملـــــــاء املعني.          و للقرىب     4كسم الرقطا 

 مبوسيقى حزينة تتضمن مسحة احلزن واألنني اليت قصد الّشاعر إرساهلا إىل متلقيه.إّن صوت الّنون هنا يوحي    
  

 .430صالمرجع نفسھ، 1
 .335المرجع نفسھ،ص 2
 . 66إبراھیم أنیس،األصوات اللّغویة،ص 3
 . 336عبد هللا ركیبي،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار،ص 4
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 حرف الواو تكّرر هو اآلخر ، يقول الّشاعر: 

 وأنزف من عيين اليت قد أذبتهـــا         مدادا بــــــــه أبقى رثـــــــــــــاك جبرحي       

ت  بكـــــــــــــل  تنفسوأرسل من قلب نضجت شغافـــــــه       ل         ذكـــــــراك   أ

كبـــــــادي ولــــــــــــــو كـــــــــــمعرس           وأرجوك من حتت الغيـــاهب عّلين       أراك 

 وأنت الذي قوضت للمجدمابنت       بشرخ الصبا كفي عن صرح أقعس       

                                                                              1كان بروض اليمــــــن أطيب مغرس. وأذويت ماأ غرست من اهلنــــــــا     و       
الذي عزز الّرتابط بني أجزاء القصيدة بنوعيه الفين واملوضوعي، والالفت يف هذه  الواواستهل الّشاعر أبياته حبرف 

بدأ مثانية أبيات متتالية من القصيدة حبرف الواو اليت استطاع من خالهلا أن يستعرض كافة األبيات أّن الّشاعر 
الّتجارب الّشاقة اليت عاشتها الّذات الّشاعرة يف رحلة احلب واهليام، فجاءت لتحمل مجلة من املعاين املتعلقة 

ا جاءت الواو أداة لتساير مشاعر الّنفس  حلالة الّنفسية للشاعر اليت يتالحم فيها الفراق واإلخفاق يف احلب هكذ
ت طاحمة إىل الّلقاء والوصال.  لذّكر  املمتدة ،واألحاسيس العميقة يف حاالت ،فالذات تبدو متشبثة 

 يف سياق شعري آخر يقول مبارك جلواح :    

لعلم  إّن  العلم  خري دعــــــام    وابنوا به للملك سرحا  مدعمــــــا      

لذم وحســــــام  وامضوا    لنيل حقوقكم قضبانكم      تعطى احلقوق 

 وذروا التلني يف املطالب إّنكم       قد تطلبون العدل يف األحكام  

 2وتذكروا خلف اخلضم أقــــاربــــــا       لكم  عراة  جــــــــاعني  ظـــوامي.  

نالحظ يف هذه األبيات أن تكرار الواو جاء أربع مرات ومبا أّن القصيدة تتفجر أملا وحسرة على حال  
ملهم ويضيق صدره  لغربة كان البد للشاعر من تكرار الواو اليت تعين أّن الّشاعر هو واحد من هؤالء،يتأّمل  العمال 

ر الغربة،وكما أّن تكرار الواو من وجهة أخرى وظف للتأكيد على مما حيدث مما حيدث للعامل اإلفريقي يف  د
حلقوق .  ضرورة الّنهوض واملطالبة 

 بعد حرف الواو يتجلى  صوت امليم مكّرر يف أكثرمن بيت يقول الّشاعر :

 
 يــــــا هجعة يف الرجام         ألنت  كّل   املـــــرام     

  
 .300المرجع نفسھ،ص 1
 . 400االنتحار،ص عبد هللا ركیبي،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى  2
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 يرجى لضمد كــــالمي    ألنـــت  ارحم  آســــي          

 إّين  عليل  ومــــــــــــايل         من   عهد    الفطام     

 أّين  عليل   ومـــــــالـــي         يد    تبــــــــــل   أوامي     

 فكّل من جئت أشكو         إليه  فـــــــرط  سقـــامي    

 1يب الغــــرام.يقول:  هذا  عميــــــــد          يشكو هل    

ألسى والّشكوى فالّشاعر نفذ صربه ومل يعد  امليمصوت  تكرر مخس عشرة مرة ومن داللته أن أوحى لنا 
ة ،مما جعله ينادي املوت ليخلصه من عذابه ذلك أّن األمل تسلط على الّشاعر وجعله يستسلم  قادرا على املعا

 يقول مبارك جلواح: وذلك من خالل متنية للموت

لزمام     موت   خذ      موت  هذا  زمامي           

 إين  سئمت  حيــايت           يف  ذي  الد ومقامي    

 2تبا  هلا   من   حياة            حمشوة   بــــــالّسمــــــام.    

لالنتباه يف جناحه وإنه ورد روً كما سجل تكرار الّشاعر حرف  إّن حضور امليم يف هذه األبيات الفت 
الرّاء وهو حرف ال يكتفي حبركة واحدة واثقة وإّمنا يف حاجة إىل املعاودة املستمرة حىت يتأكد من فعله ،يقول 

 الّشاعر: 

 ترى أنت حتسبين قد سلوت         وفارق قليب هــــــــــواك العطر

 ـايل  من  سلوة          إىل أن أغيب حتت  احلفرحمال فمـــــــــــــــ

 تــــــــــوالت سنــــــــون وراء سنني          وطيف خيــــالك مـــلء البصر 

 يعرج دومـــــــــــــا بــــــــوجدي إىل          مســـــــاء خميليت  كـــــــــــــالقمر

 أستارهـــــا           تصاوير ذاك الزمــــــــان الّنضرفيربز لـــــــــــــي خلف 

 3فــــــــــــــابسط   كفي  ألملسها           فـــــــرتجعه صدمـــــــــة من حجر.
  

 .349المرجع نفسھ، ص 1
 .350المرجع نفسھ،ص 2
 .316-315عبد هللا ركیبي،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار،ص  3



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 63 

دد الّلسان على الّلثة بسرعة، ومن هنا كانت اثنتا عشرة  مرة ، يتشكل هذا الّصوت برت  الراءكرر حرف 
ملكرر، ومواضع تكرار صوت الرّاء هي( فارق، العطر، احلفر، البصر، يعرج، القمر، الّنضر،  تسمية هذا الّصوت 

 حجر).

وهذا "الّرتديد مع هذا الّتدرج الذي تصوره مرتبة الّصوت يسامهان يف خلو اجلو املتأزم والّنازع شيئا فشيئا 
،وتتابع الراء يف هذه األبيات اثنتا عشرة مرة دليل على الّتكرار واستمرارية الّرتديد و ارتبط هذا 1اهلول األكرب "إىل 

ة م تواصلة، فال مفر الّتكرار بعواطف الّشاعر وانفعاالته اّليت انتابته من فراق وإخفاق يف احلب فاحلزن مستمر واملعا
بض مادام احلّب هو اهلّم واهلاجس .   من احلرمان والعذاب فهو ماكث 

هورة اليت سبق اإلشارة إليها الحظنا تكرارا يف شعر مبارك جلواح،حرف القاف   إىل جانب احلروف ا
 اّلذي تكرر بدوره مثان مرات يقول الّشاعر: 

 ني الشجو والقــــــلق ألفيت نفسي يف صحراء قاحلة       ممزق القلب ب

 مصفدا بيــــــد الذكــــــــــرى تقلبــين       على لظى البني أيدي العدم وامللق 

 2جمرد الذات مما كــــــــان يرفعها        من روعة اخللق أو من عزة اخللق.

حل رها الّشاعر فهو مل حيتمل أبدا هذه احلياة ومل يستطع كتم األمل صوت القاف أوحى  الة الّشعورية اليت أ
الكبري الذي سببته له، فأسهم هذا احلرف يف بلورة حالته الّشعورية اليت خييم عليها الّظالم ، وكل ما حييل إليه من 

 قلق وتعاسة وجراح.

د الذي ينتاب الّشاعر حيال حياته اليت ضاعت يف الغربة هذا الّتكرار ساعد على إبراز أبعاد القلق الّشدي
مل يف حتقيقه بعد حياة طويلة وآمال عريضة، فكان الّثمن صحته وفقره وفقدان احلبيبة،  ،وحتطم كل ما كان 

 وبقي الّشاعر يهيم يف الذّكرى. 

ا مما إّن حرف القاف من أنسب األصوات للمعاين العنيفة "فإذا كثرت يف ألفاظ الّشعر و  مل تكن كثر
ا  يستقبح أو مما تنطبق عليه ضوابط تنافر احلروف جمتمعة، أحسسنا يف موسيقى هذا الّشعر بقوة وعنف ال حتس 
  

 . 56ھادي الّطرابلسي،خصائص األسلوب في الّشوقیات ،ص 1
 .408عبد هللا ركیبي، الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار،ص 2
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ل الّنفسي والذي عكسته احلركات املختلفة ،فكان هلذا احلرف دور يف جتسيد الّتفاع 1مع  غريها من احلروف"
 لذات الّشاعر وما خيرتقها من غضب .

هورة الذي سجلنا حضوره الالفت ،هو حرف  يقول الّشاعر يف  العنياحلرف األخري ضمن األصوات ا
ريس:  قصيدة املسلم اإلفريقي يف 

 الـــــــروح  عزريــــــــــلفلقد دنوت له فأّن وقـــــــــال يل:       عجل خبطف 

ـــــــا يصعد بـــــــك التبجيل  قد طال حنوك شوقها وحنينها         فاصعد 

 فأجبته:مـــاكنت عزريــــــــــل سوى        أينّ   كــــــمثلك   بـــــــــائس   وعليل

ب شخصك يف الورى تنكيل.  2ماذا أصابك هل بقلبك لوعة          أم 

ر الغربة  وظف هذا احلرف سبع مرات وبدوره فقد محل يف طياته صورة عن واقع العامل اإلفريقي يف د
،وبفضل هذا الّتكرار نقل لنا أحاسيس اليأس اليت أحاطت بنفسيته ألّن صور املوت ماثلة أمامه من خالل ظن 

لعامل أّن عزرائيل جاء ليقبض روحه فاستبشر خريا ألنه متىن املوت ورآه منقذا حلياته من الّشقاء لدرجة أنه مل يفرق ا
بني ملك املوت واإلنسان مع أنه يشبه يف حالة البؤس واملرض،فمبارك جلواح يف القصيدة يتحدث عن املسلم 

ة  3بته اإلفريقي وهو يف الواقع  يتحدث عن نفسه وعن حياته وغر  ،فكان هلذا احلرف دور يف تصوير حالة املعا
 واملأساة اليت كان يعيشها العامل اإلفريقي يف الغربة الذي ظلمته الطّبيعة وظلمه احلظ واإلنسان.

هورة تواجدت بنسبة معتربة ،ومما يربر  ومن خالل هذا الّرصد لبعض الّنماذج جند أّن األصوات ا
مال هذه األصوات هو طبيعة املواقف اليت عاشها الّشاعر، فاحلرف االنفجاري شحنة تزيد من داللة الغضب استع

 والرّفض والّتمرد على  واقعه لقسوة احلياة عليه اليت سلبت منه كل شيء كان يطمح ويسعى إىل حتقيقه .

هورة حتتوي على قوة خفية فجرها الّشاعر  ا، أسهمت يف تسليط الّضوء  إّن تلك األصوات ا ببوحه 
هورة ارتبطت مبواقف وأحاسيس شعورية، برزت من  على الّصراع واملشاكل اليت شهدها يف حياته، فاألصوات ا
خالل الّشكوى واليت عرب عنها الّشاعر من خالل ما جيول بداخله لتمثيل جتربة إنسانية وعكس قضية ميكن أن 

اليت مرت بنا جاءت صيغتها شديدة الّلهجة قوية الصوت مما أدى إىل استحضار   تواجه أي فرد وطبيعة القصائد
هورة تضفي على الّنص الّشعري عذوبة وسحراً وعلى  هورة ذات الطّابع االنفجاري، فهذه األصوات ا األصوات ا
  

 . 53، ص03،1965إبراھیم أنیس،موسیقى الشعر، مكتبة األنجلو المصریة،القاھرة،مصر،ط 1
 .396-395عبد هللا ركیبي، الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار، ص 2
 .151المرجع نفسھ ،ص 3
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ثريا إضافة إىل ورودها يف الّروي وهو الّصوت الالفت لألمساع يف القصيدة مما  جيعل الّنص الّشعري كله القارئ 
 أكثر وضوحا. 

 .األصوات املهموسة: 2

الكالم املهموس هو كالم لني ورقيق ال حيتاج لقوة كبرية عند نطقه فهو يستخدم كمية قليلة من اهلواء    
ر الّصوتية حال الّنطق به إذ ينطلق اهلواء حرا و  تز معه األو ال "فاحلرف أو الّصوت املهموس هو الّصوت الذي ال

ي حاجز أو عائق " ،وتوظيف أسلوب اهلمس يف الّشعر"ليس معناه الّضعف،فالّشاعر القوي هو الذي  1يصطدم 
يهمس فتحس صوته خارجا من أعماق نفسه يف نغمات حارة.....اهلمس ليس معناه االرجتال.....وإمنا هو  

،ويتضح لنا مما سبق أّن األصوات 2ثري عناصر الّلغة واستخدام تلك العناصر يف حتريك الّنفوس"إحساس بتأ
حاسيس حمددة تقرتن  ملواقف الّشعورية على املستوى العاطفي اليت توحي  املهموسة يف الّنص الّشعري ترتبط 

صاحبة لذات الّشاعر يف جتربته على خمتلف األصعدة،واملوضوعات اليت طرقها مبارك جلواح النفعاالت امل
إلحياء والّرمز واهلمس بدل املباشرة والّنربة اخلطابية العالية، وساعدته لغته اليت كان خيتارها  ساعدته على أن يهتم 

 لتالئم هذه املشاعر اهلادئة أو املتفجرة. 

 ":زورة الوداعرية اليت نوردها للشاعر يف هذا املضمار قوله يف قصيدته ''ومن املقطوعات الّشع  

 تت إليك يد  األشواق  تدفعــــــــــــه       نضو جفى جنبه املكلوم مضجعه      

 طــــــــــــارت جتوب به األغوار صبوته      و الليل  قد  جلل  األقطار  برقعه     

 ـــــــا  و آونــــــــــــة      يلوى به اليأس  والتحنان  يلذعـــــهحيدو  الرجاء  به آنــ     

     3حىت جال يل ضيـــــاء البدر عن بعد      تســــــابقت لك تشكوالوجد أدمعه.     

،ويتجلى لنا من خالل توظيفه أنّه انعكاس حلال  4وس ذي الطّابع الرخو املهم  اهلاءتكرر صوت     
الّشاعر الذي كان األمل ميزقه والّشقاء يطعنه ،"فصوت اهلاء ليس جمرد صوت فقط وإّمنا له داللة قوية على حال 

ه من امتداد مفتوح فلألمر ما قالت  وعلى موقف وعلى مرحلة إنسانية معاشة وقد زاد هذا اهلائي عمقا ما أشبع ب
لّتايل فاهلاء دل على االمتداد املفتوح الذي  العرب للصوت الصادر عن البكاء اخلافت الّنحيب والّنشيج وحنومها، و
  

 . 72،ص 2000، 1كمال بشر ،علم األصوات ،دار غریب القاھرة ،ط 1
 .69،ص3محمد مندور،في المیزان الجدید،مطبعة نھضة مصر،ط 2
 . 29عبد هللا ركیبي،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار، ص  3
 . 88إبراھیم أنیس، األصوات اللّغویة،ص 4
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،نستشف مما سلف أّن صوت اهلاء من احلروف املساعدة على نقل آهات 1خيرب حبال نفسية معينة يف الّنفس"
ا املختلفة، وهو صوت يعرب عن احلاالت الّنفسية والّتجارب اإلنسانّية اليت تضين اإلنسان وتؤرقه.  الّنفس وأحزا

الفراق ولكي جيسد ذلك احضر مع  فالّشاعر مبارك جلواح يصور عن طريق هذا احلرف شوقه وحزنه على
جى فيه أحالمه ،و أشواقه  شكوكه، بعدها حاول الّشاعر أن يقرتب  من دار صاحبته  الّشاعر الليل الذي 

لواقع ألنّه كان ينظر بعني اخليال ال الواقع: ا تقبل عليه مث يصطدم  ّ  اّليت جسدت له ومها من صورة هلا ،وكأ

 بدر عن بعد        تسابقت لك تشكو الوجد أدمعهحىت جالك ضياء ال     

ت  شــــاكية        مــــــــــــــا تصطليه من النريان أضلعه    وحلقت حنوك  األ

 2مــــــــــــــــــــاكــــان ملــــــا راك     ومل         يبصر لديك سوى من قر خمدعه.  

لعاطفة والوجدان، فمبارك جلواح يف   اهلاءفصوت     املهموس  يف هذه األبيات عرب عن كل ماله صلة 
حلركة املتسارعة اليت تكشف عن قلق  سلوب ميتاز  للوعة فعرب عنها  هذه األبيات كان إنسا بسيطا، شعر 

 ،قلق من فقد األمل ووجد األمل هائجا متصاعدا.3يساوره ويستبد بنفسه 

يدل على اإلصرار  4وهو شديد مهموس  التاءومن احلروف املهموسة املكّررة يف شعر مبارك جلواح حرف        
 لشاعر: وجاء يف قول ا

لعربات         هنــــــــــــــا بني هذا الـــــــــــّروح والـــــــّزهرات         غسلتك قبل الّدفن 

 هنا راعين فيك القضـــــــــــــــــــاء بــــــــضربة         فقدت فؤادي بعدها وحصايت      

 فنت يف مهجايتومن حتت ذا الّصوان يف كنف الّدجى       دفنت وقد ك      

    5وحلفتين يف ذا الـــــــــمغــــــــــــــاور شــــــــاردا         أسائل عنك األفق والــــــّربوات.      

ظالم ورهبة  الّصمت تكرر حرف التاء يف هذه األبيات ثالث عشرة مرة رو مما أضفى عليها       
الّرهيب وهو مظهر آخر من مظاهر احلرية وعمق املأساة اليت يعيشها الّشاعر، يف وصفه لعزلته وشروده، ال يرى 

الّشاعر سوى الّظالم من حوله ،الذي أطبق عليه من كل الّنواحي ،فليس هناك نور يهتدي به يف الّدجى ، حيث 
حلاضر ومتتزج احلياة  ا فبكاها بكاء مرا،ويف هذا املوقف خيتلط املاضي  مله بعد دفنه لليت هام  ملوت، ويصرح 

  
 162الجامعیة، الجزائر،دط، دت، ص.عبد الملك مرتاض،دراسة سیمیائیة أین لیالي، الدیوان الوطني للمطبوعات  1
 .123د إلى االنتحار،صعبد هللا ركیبي، الّشاعر جلواح من التّمر 2
 .124نفسھ،صالمرجع  3
 .64مصطفى الّسعدني،البنیات األسلوبیة في لغة الّشعر العربي الحدیث،منشأ المعارف،اإلسكندریة،ص 4
 .295عبد هللا ركیبي، الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار،ص 5
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ألسرار،يريد أن يعرف طعم  هول عن عامل املوت هذا العامل الغامض املليء  اليبقى للشاعر سوى أن يبحث عن ا
حاسيس يف صورة املوت ويعرف كيف هي احلياة هناك لعله جيد جوا ألسئلته وتفكريه فجاءت هذه املشاعر واأل

 معربة عن مأساة الّشاعر واليت تكشف خيبته وإخفاقه ،وهذا ما صورته لنا هذه األبيات.

 وظفه الّشاعر ، يقول مبارك جلواح: الّسنيوننتقل إىل حرف مهموس آخر وهو    

 أعبسي أوتبسمي أن نفســــــــــــــي          سئمت من مجيع شجو وأنس. 

س غادرت غرفة الرجا وا   ختفت عن         حقل الدهر يف ديـــــــــاجري 

 ال تبــــــايل مبـــا يعم الربايـــــــــــــــــــــا          من سعود أو من غياهب حنس 

 1إن من كان يف احلياة هواهـــــــــــــا          وسد الرتب يف حنـــادس رمس. 

إحدى عشر مرة ،وهو متصل مبعىن األسى وهو صوت يهيمن على كل أبيات  نيالسّ يتكرر صوت         
ت ،فيصف على مدارها صورة ذاته اليت  ألسى وغوص يف املاضي ويف الذّكر القصيدة ،مما جعل موسيقاها توحي 

ا سقم عظيم بعد فراق الوطن واألصدقاء واحلبيبة.  نزل 

األبيات عن حالة نفسية وصل فيها إىل درجة الصفر ومرحلة الالمباالة فهو قد عرب الّشاعر من خالل هذه       
،ويظهر ذلك من صورته اّليت رمسها يف قصيدته فبدت عليه أمارات احلزن والكآبة 2ال ينفعل لألحزان وال للفرح
الوطن واألحباب، وصاحبته اليت تركها هناك،اعتمد الّشاعر على حرف الّسني وهو   ،وتكدر صفو حياته لفقدان

ياره الّروحي ،فأضفى هذا الّتكرار جوا من الّتوتر الّنفسي ملا يكابده من 3من أصوات الّصفري ، للداللة على ا
ة، ومالزمتها له ،ويستمر على هذا الّنسق يف نغمة حزينة متشائمة مشاعر احلزن نتيجة البعد وطول أمد ا ملعا

 هادئة مث نرى الّشاعر يرضى يف الّنهاية.

''قلب حين يقول الّشاعر يف قصيدة  الكافاحلرف الرّابع الذي الحظنا تكراره يف شعر مبارك جلواح صوت      
 :وروح تئن''

 ــقمـر         وقـــرن الغزالــــــــة مهمــــــا ظهـــــــرآالم أسائــــــل عنــــك الــــ        

 وحىت أشكو السهــاد وأنت          يـــــــــــهدهدك النّـــوم فوق الّسرر        

 كأنّــــــــــــك مل تدرأنّـــــي أسيــــر         حبـائــــــــــــل ذاك الـــــــــــروا واحلور  
  

 .315المرجع نفسھ،ص 1
 .163عبد هللا ركیبي،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار، ص 2
 .       66إبراھیم أنیس، األصوات اللّغویة،ص 3



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 68 

   1بضلوعـــــــك قلب يــــــرق          لشكوى اجلوي كقلوب البشر. أما  

،وقد تكرر يف هذه األبيات مثان مرات، وترديد الكاف فبهذا الّنص 2الكاف صوت شديد مهموس       
لّتايل إىل   وأمثاله جاء ليعرب عن واقع الّشاعر وإخفاقه يف احلب واحلياة ،األمر الذي دفعه إىل الّشكوى والّتوجع ،و
احلسرة واألسى،كما أّن ترديد الكاف اخلطاب يف هذه األبيات يشري بواسطته إىل حبيبته اليت صور حرمانه منها 

ا له وشوقه هلا ا ،فساهم هذا الّتكرار يف خلق إيقاع متميز،اقرتن  فراح يستعطفها ويتحدث عن هجرا وتعلقه 
ثر ما سقته احلبيبة من كؤوس األمل،واليأس األمر الذي دفعه إىل الّتشاؤم   لّشكوى  ملعىن خاصة عندما اتصل 

 والّتأزم والّشكوى والّثوران على ضعفه وعلى امرأة عذبته وأحرقته.

 ملتميز يقول الّشاعر: بدوره كان له حضوره ا احلاءحرف   

لـــــــــّروح تنزح   حميط الّليايل كـــلنا بك نسبح         إىل غـــــــــــاية تعساء 

 فأ لندري مابــعزمــــــــك للـــــورى        سوى أمل يشجي القلوب وجيرح  

لّرغم منا قد نـطوف حيالــــــــــــــه       ونرجو لـــــــــــــديه ا   لّلطف وهو مربحو

 3حميط الّليايل كم طويت من البقا      بقرعك من ندب به العيش يسفح.         

تسع مرات يف هذه املقطوعة،و من صفاته كما هو معلوم اهلمس والّرخاوة واحلاء   احلاءتردد صوت       
املهموس الذي يناظر العني، فمخرجها واحد وال فرق بينهما إال يف أن احلاء صوت مهموس نظريه هو "الّصوت 

هور هو العني"  إضافة إال أنه ورد رو حيث اختذ الّشاعر من صوت احلاء سبيال ليصور آالمه ومناجاته ويطرح  4ا
ا أن خترج لع جوبة ليعرف احلقيقة وتكون له بلسما شافيا لنفسه، فاستخدام صوت احلاء أسئلته يريد  تيه  لها 

،جاء مناسبا مع احلالة الّشعورية اليت يعيشها فإّن الّشاعر أخذ يناجي الليل الذي يرى فيه 5احللقي االحتكاكي
لبؤس واألمل فال سبيل للنجاة منه إطالقا،األمر الذي دعاه إىل أن يسائل  غموضا ، والشيء آخر؛ فهو يرمز له 

نفسه عن خمرج ما يتمكن بفضله من إنقاذ ذاته  مما هو فيه من حرية وبالء عله يرجع إليه اهلدوء والّطمأنينة. لكنه 
مل خريا وال يطمئن إىل الّنتيجة ،هكذا ساعد صوت احلاء على إبراز نفسية الّشاعر   6تساؤل العارف الذي ال 

 احلزينة احلائرة .
  

 .315عبد هللا ركیبي ،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار ، ص 1
 . 88إبراھیم أنیس ،األصوات اللّغویة ،ص 2
 .357عبد هللا الركیبي،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار،ص 3
 . 88إبراھیم أنیس ،األصوات اللّغویة، ص 4
 .72،ص01،2000كمال بشر ،علم األصوات ،دار غریب القاھرة،ط 5
 .227ینظر:عبد هللا ركیبي،الّشاعرجلواح من التّمرد إلى االنتحار،ص  6
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وهو صوت رخو  الفاء احلرف املهموس األخري الذي سجلنا توظيفه من قبل الّشاعر حرف          
ندل''يقول  مبارك جلواح يف قصيدة ،1مهموس   :''البلبل ا

سيك حىت ما قضيت به       أيــــــــــتام صفوك من وكــــــر وأغصان    فالكل 

ا مل يشنف قط مسمعهـــا        بسحر ما صغت من شدو وأحلان     ّ  كـــــــــأ

 2فليس فيها سوى شجو وأحــــــزان. أف لدينــــــــــــا وأبناهـــا وزخرفهـــــــــــا          

عتباره حرف عطف أسهم هذا الّصوت يف  الفاءذكر صوت     ست مرات ، وجاء حرفا أصليا ومرات 
أمل وما حلقه من ظلم ،هذا البلبل نقل حزن الّشاعر وأمله ،حيث اختذ من البلبل صديقا يبوح له مبا يشعر به من 

ء فانكسر جناحه "فالّشاعر يربط بني واقعه وواقع هذا  الذي وجده ميتا يف هذه الطبيعة فقد داسته أقدام األقو
ذا الطّائر وّمحل اإلنسان ،فصوت الفاء ساعد على تصوير ا3العصفور،كالمها يعيش يف مأساة"  لظّلم الذي حلق 

 ما يقاسيه من حمنة والذي وجد فيه الّشاعر صاحب جريح مثله يناجيه ويهمس له مبا يكابده.

هكذا حشدت احلروف املهموسة من خالل املقطوعات الّشعرية اليت سقناها الّتجارب اإلنسانّية اليت مر   
ها القيم الّداللية وتعمل على انضوائها بني الكلمات  ا الّشاعر وأثرت يف إحساسه لتصبح أص وا حتمل "يف ثنا

املخبأة بني الّسطور واملقاطع وحتوهلا إىل متفصالت وتداعيات الشعورية أنيسة بوجدانيات واعية تفر إليها ثورة 
،واملالحظ يف قصائد مبارك جلواح أنّه عمد إىل اإلكثار من  4الّشاعر وغليانه لنجد فيها بعض العزاء والّسكينة"

هورة أظهرت  هورة بنسب متفاوتة فنقلت األصوات املهموسة الوجع واألنني ، واألصوات ا احلروف املهموسة وا
ضدت هذه احلروف على إبقاء الداللة املقصودة من قبل ما يف نفس الّشاعر من توتر وصراع نفسي حيث تعا

 الّشاعر وبعد دراستنا لظاهرة الّتكرار الصويت ننتقل إىل تكرار الكلمة املفردة واجلملة والعبارة.

 ب/ تكرار الكلمة:  
  

 . 88إبراھیم أنیس،األصوات اللّغویة ،ص 1
 .325عبد هللا ركیبي ،الّشاعر جلواح من التّمرد على االنتحار،ص  2
 .137عبد هللا ركیبي،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار، ص  3
 .37الّشعر العربي المعاصر،إفریقیا الشرق ،بیروت لبنان، ص ینظر:حسن الغرفي،حركة اإلیقاع في  4
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وهو عبارة عن تكرار األلفاظ ،وهو وسيلة أسلوبية يعمد إليها املبدع ليحقق غاية يهدف هلا ويبعث   
ثر يف املتلقي فهو حيقق إيقاعا يساير املعىن وجيسمه ،ومن أشكال الّتكرار الوارد يف نصوص الّشاعر مبارك  األ

 يقول فيها: ''دمعة على الوطن املهضوم''يف قصيدته  أبكيجلواح تكرار الفعل 

م هلا قد ظّل ينتسب     أبــــــــكي عـــــلى أمـة أمسى حياربـــــــها       من يف األ

ا       كّل املرام ويشقى البلبل الّطرب     أبكي على روضة يلقى الغداف 

ـــــا       يف أمة كـــاد جيتاحهـــا الســـّــخب     أبكي على ثــروة تبىن القصور 

ا الّرحب.   ا محى أوطا  1أبــــــــــــكي على كتــــــــــــلة  داعيـــــــــة        ضاقت 

لقد كرر الّشاعر الفعل أبكي أربع مرات متتالية إذ يعد تكرار األفعال يف القصيدة حجر الزّاوية اليت  
تنطلق منها رؤية الشاعر واملتلقي فهي تكشف عن رؤية املبدع وتثري املتلقي، فتصور هذه املقطوعة إنسا يعتصر 

وحز  من أجل وطنه الذي اغتصبه األعداء ،وهذا الّتكرار أدى إىل إحداث انسجام موسيقى يف بداية  قلبه أملا
لغربة، ومن ضروب هذا الّتكرار  إلحساس احلاد  كل بيت شعري ،كما كشف احلالة اليت يعيشها الّشاعر املليئة 

 قول الشاعر:

ــــــا            يف ظل غفلة مسع الّدهر واحلــــــدقإّن الّسعادة كـــأس أنت شــــار

ـــــا       شربتـهــــــا كلــــهــــــــــــــا يف ليـــــــــلة النــّــــــزق    وأن كاسي اليت جاد الكرمي 

ا حرقي    فلم أجد بعد تلك الكأس يل ولو       كأسا من الصاب قد أشفي 

 ــــــوذ به        من بعد فقدي  لتلك الــــورق والــــورقوال أنيســــــــــــــا وال ظال ألــــــ  

ـــا        كمثل كــــأس اهلــــوى يف هدأة الغسق.    2وأّي كأس تسّر الّنفس شهد

ا الّشاعر حياته و قلقه املستمر بسبب ما جترعه من غصة         لقد جاء تكرار كلمة كأس ليصف لنا 
وحمن جعلته يهيم يف دوامة احلزن، فكل ما كان يطمح إليه تبخر، صحته اعتلت وحبيبته فارقته، الواقع الذي زاد من 
ا   حزنه وكدره ،ومل يعرف للسعادة  يطرقه عله يتنسم من عبريها ،فلم تبق له إّال الذّكرى يعيش على آالمها وأحزا

 خر من الّتكرار:للشاعر نلمح ضر آ بعد الّنوى"،يف قصيدة "

 فقلت هلا انظري وجهي فقالت        نــــــــراه أصفرا واجلـــسم ذابـــــــــــــــا   
نـّــــــــــي كنــــــــت مفؤودا مصابـــــــا     فقلت هلا إذن يكــــــفيك علـمــا         

  
 .436عبد هللا الركیبي ،من التّمرد إلى االنتحار،ص 1
 .408-ـ407المرجع نفسھ، ص 2
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تصطخب اصطخاويل بنت غداة البـــني كانــــــــــت         بظل املهد      

 وملــــــــــــا جئتها فرت ســــراعــــــــــا         وقد ارخت من اخلـفر النقـــــابــــــا   

 فقلت هلـــا:أميطي الّستــــر هذا         أبـــوك اليــــوم قــــــــد رام اقرتابـــــــــــــا   
:         أبـــــــــي ذا بعد طــول البيـــــن آبــــــاأماطته وجــــائتين وقـــــــــــــالــــــــت     

 فقلت هلــــا:أجل بنيت فقامــــت         تقبــــــــــــلين وتــوســــعين عتــابــــــــــــــــا   
ـــــــــــــا العقابــــا     تقول هجرتين دهـــرا ومــــــــــــالــي         ذنـــوب استــحق 

 1.فـــــــــقلــــت ابنتـــي عفـــوا فــــــــأين          أب ذو رحــمـــــة إن زاغ نـــابــــــــــــا      

لنا هنا يصور الّشاعر بفضل فن الّتكرار موقفه مع ابنته تصويرا صادقا حلظة الّلقاء بعد الغياب،نقل   
ا مل تعرفه ،واستحت ظّنا منها أنّه رجل   ّ بواسطته احلديث الذي دار بينهما فوصف لنا كيف وجدها وقد كربت، وأ
غريب عنها ؛ فيربر األب سبب غيابه عنها بعدما المته عن نسيانه هلا فكان موقفا إنسانيا مؤثرا ، مزجيا بني الفرح  

رة من منظرين ،حرمان البنت من حنان أبيها وندم األب على هذا واحلزن، بني احلّب ومعوقاته،هذا الّتكرار صو 
 الفراق الذي سبب احلرمان .     

 تكرار اجلملة أو العبارة: ج/

استعمل الّشعراء تكرار اجلملة أو الّسطر الّشعري يف مواضع عديدة من القصيدة يف بدايتها ووسطها    
ايتها فهو"يرد يف صورة عبارة حتكم متاسك القص يدة ووحدة بنائها،وعندما يتخلل نسيج القصيدة يبدو أكثر و

ق ،وقد وظف مبارك جلواح تكرار اجلملة ومن النصوص الشعرية يف هذا السيا2التحاما من وروده يف موقع البداية"
 :''أي أيب''قوله يف قصيدة 

 قـــــــوة هللا اليت مـــــــا فوقهــــــا         قــــــــوة متلك إرســــان األمـــــــــــور 

 قــــــوة هللا اليت من حتتهـــــــــا         سائر األكــــوان تـــرسو ومتــــــــور 

 يدهـــــــــــــا         حمور األكـــــــــوان والـــدهر يـدور قـــــــوة هللا اليت يف 

 3قوة هللا اليت قــــــد أوحشت         غاب جلواح من الّليث اهلصور. 
  

 .447 -446عبد هللا الركیبي ،من التّمرد إلى االنتحار،ص    1
 ینظر حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الّشعر العربي المعاصر، إفریقیا الشرق ،بیروت ،لبنان،دط،دت. 2

 .58ـ 48ص 
 .475ـ 474عبد هللا ركیبي ،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار ،ص 3
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ا ا قوة هللا اليتتكررت عبارة     لّشاعر هذه األبيات ليعرب عن حالة الّتدبر أربع مرات متتالية افتتح 
والّتفجع لفقدان عزيز غايل، يصور والده كالّنجم الذي خبا ضياؤه وإشعاعه،"فالّشاعر هنا يرثي حاله فقد تركه والده 
ملسجد ويتلقى عنه العلوم واملعارف   يف غابة موحشة ال رفيق فيها وال أنيس كما ترك غريه ممن كان يستمع إىل دروسه 

لغني. 1" ء لوالده الذي كان يكن له احرتاما وتقديرا   ،فكان استخدامه هلذا الّتكرار ر

 ويف قصيدة وتر االنتحار يقول الشاعر:    

 فـــــلقد متلت ذا الّرقيم ومــــــا         فيه من األدران والـــــوضر 

 ه من األشجان والّسهر ولـقد متلت ذا الّصرمي ومـــــا         في

 2ولقد متلت ذا اجلحيم ومــا         فيه من الّنريان والـــــــــجمــر.

بتا بصفة متتالية اختذها الّشاعر نقطة انطالق  ولقد متلتفقد كرر الّشاعر قوله     ثالث مرات تكرارا 
لعبارة املكررة وجند يف بعض األحيان أّن الّتكرار عند الّشاعر  ينط لق منها ليسجل رؤيته الّشعرية املتنوعة، املرتبطة 

يكون نغميا ال يكرر فيه الّشاعر كلمة أو عبارة ،وإمنا يكرر إيقاعا نغميا ما جيعل وظيفة الّتكرار تكون موسيقية أكثر 
سه من ا حلياة ومن الوجود لقد سئم من كيد احلياة ومن غدر القدر والّزمان به، ويف منها داللية ،فعرب فيها عن 

 القصيدة نفسها يقول:

ب هذا العيش والظّفر  وتريح ممــــا تشتكي كبــدي         من 

 3وتريح مما يشتكي جسدي         يف ّدو هذا الكون من سفر.

ا احلياة،واليت  مما تشتكيوتريح نالحظ أنّه كررعبارة     مما يدل على الّنظرة الّسوداوية القامتة اّليت يرى 
ايته احلزينة ،خيتم الّشاعر قصيدته بتكرارعبارة  ا   وذلك يف قوله: وسئمت من يرسم 

 وسئمت  من كيد احلياة مـــن       إحن القضا وضغائن القدر

 اون الّضجروسئمت من هزء الّرجاء ومن        هزل املىن و

 4وسئمت من عبث الّشبيبة يب       وعبوس ذاك الّشيب للبصر. 
  

 .234المرجع نفسھ، ص 1
 .351عبد هللا ركیبي ،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار، ص   2
 .352المرجع نفسھ، ،ص 3
 .354المرجع نفسھ، ص 4
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هذا الّتكرار يدل على الّسأم والقنوط الذي ملك إحساس الّشاعر"فلم يبق له سوى وتر االنتحار       
،هذا الّتكرار  1يستمر يف التعاسة"يدق يف أعماقه ويهزه ويصرخ يف جوارحه وإّن امللجأ الوحيد هو االنتحار حىت ال 

ره بعناء  يؤكد سيطرة هذا الّشعور الذي بلغ ذروته عند الّشاعر،ويوضح  الّشاعر ما قاساه منه وحماولة التخلص من آ
 ومشقة.

 ":''حميط الّليايليقول الّشاعر يف قصيدة     

 لــّردى قوما بعرضك يسبححميط الّليايل كم أذاقت يد الـّصدى      كؤوس ا

 وكــــم فيك من بــــــالّري فــــازوكلــــــــــتــهم       يعومون يف جل به املــاء يطفــــــــــــح

 حميط الّليايل كم خبت فيك من ذكا       وألألها بــــــــاألفــــق الزال يــــلــمـــــــح

جي قد يبيت ويـــــــبصـــح وكم ذر من   نــــــــــــــــــجم ولكن نـــــــــــــوره        وراء الّد

 2حميط الّليــــــــــــايل إنّـــــما أنــــــت مرشد        بـــأسرار هذا الّدهر للخلق تفصح.

لّضياع كما صور هذا الّتكرار حالة الّشاعر، فجعل لقد ح      شد هذا الّتكرار خوف الّشاعر وإحساسه 
متداد الليايل احلالكة اليت تدعو إىل احلزن ،فكانت مناجاة  لليايل حميطا رسم من خالله آالمه وجروحه اليت متتد 

 وال تبدو له.لليل بغية الّنفاذ إىل ما بعده ومعرفة احلقيقة اليت ال يكاد يراها 

 ومن الّنصوص األخرى اليت وظف فيها الّشاعر أسلوب الّتكرار يقول:

 فجـــــميع مافيـــــــه ميثله          جزع الغروب وحرية الّسحر

 ومجيع مــــــافيه ميثـلـــــه          صمت الذكـــــا وكــــــآبـة الـقمر

 ـوع العيون وجهشة املطـر بل كّل مـــافيه ميثلــــــــه           نـــ

 3بل كل ما فيه ميـــثلــــــه           شكوى الــــصبا وتربم الّزهـر.

وظف هذا الّتكرار معربا عن حالة اليأس اليت أفضت إليها مشاعره وكيانه مما جعل األفكار الّسوداوية       
لّتكرار األمل والّضيق والّتأزم  والقامتة تراوده ملحة عليه ،وضاغطة على روحه، مل يف شيء،فخاطب  ألنّه ما عاد 

كيدا على حالة اليأس والقنوط اليت وصل إليها الّشاعر ودفعته إىل الّصراخ   الذي حييط به من كل جانب ،فصار 
ا دعوة إىل االنتحار الذي أصبح امللجأ الوحيد للتخلص من الّتعاسة ّ  .بكل جوارحه ومن أعماقه ،إ

  
 .93المرجع نفسھ،ص 1
 .358عبد هللا ركیبي ،الّشاعر جلواح من التّمرد إلى االنتحار، ص 2
 .353المرجع نفسھ،ص 3
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 خامتة:     

لقد أكسب الّتكرار القصائد أمهية معنوية وساهم يف بناء املوسيقى الّشعرية، فتكرار األصوات والكلمات   
والّرتاكيب ، قدم دورا كبريا يف اخلطاب الّشعري عند مبارك جلواح ومحل رؤيته وكشف عن عمقه، وأعطى لنا إحياء  

ملكرر، فلم يكن تكرارا عشو  ائيا، وإّمنا كان استثمارا صوتيا عزز مشاعر القلق واألنني عند الّشاعر ما  بعالقة املبدع 
أضفى عليه مزيدا من احلركة واحليوية وصبغه بصبغة مجالية من بوح الّشاعر. وقد أدى هذا الّتكرار إىل إنتاج دالالت 

         خمتلفة كتصوير حريته،وتردده ،وكثرة تساؤالته.

 ع:قائمة املصادر واملراج    

 . 04،1990.أبو الفتح عثمان بن جين، اخلصائص،تح حممد النجار، دار الّشؤون الثّقافية العامة ،بغداد،ط1

.أبوعلي احلسن بن رشيق القريواين ، العمدة يف حماسن الّشعر وآدابه ،حتقيق حممد عبد القادر أمحد عطا ، دار 2
 . 01،2001الكتب العلمية ، بريوت ،ط

ضة مصر ، دط،. إبراهيم أنيس ، 3  . 2010األصوات اللغوية، 

 .1965، 03. إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو املصرية ،ط 4

 . حسن الغريف ،حركة اإليقاع يف الّشعر العريب املعاصر،إفريقيا الّشرق ،بريوت ،لبنان،دط،دت.5

 .  2003، 08. سيد قطب ،الّنقد األديب أصوله و مناهجه ،دار الّشروق ،مصر، ط 6

 . 1998عبد القادر عبد اجلليل ،األصوات اللغوية ،دار صفاء ،عمان ،األردن،دط، 

 . 2009، 05. عبد هللا ركييب، الّشاعر جلواح من الّتمرد إىل االنتحار،دار الكتاب العريب ،اجلزائر،ط 7

ض، دراسة سيميائية أين ليالي، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعي8  ة،اجلزائردط،دت..عبد امللك مر

 األصوات ،دار املعارف ،مصر،دط،دت. –.كمال بشر ،علم الّلغة العام 9

 .مصطفى السعدين ،البنيات األسلوبية يف لغة الّشعر العريب احلديث ،منشأ املعارف ، اإلسكندرية،دط،دت.10

ضة مصر، ط 11  ،دت.3. حممد مندور ،يف امليزان اجلديد ،مطبعة 

 ،الدار القومية للطباعة والّنشر ،دط،دت.01لّشعر اجلاهلي ،منهج يف دراسته وتقوميه،ج.حممد الّنويهي، ا12

 .  1981.حممد اهلادي الطّرابلسي ،خصائص األسلوب يف الّشوقيات ،منشورات اجلامعة الّتونسية،تونس،دط  ،13

 . 1983، 07زك املالئكة ، قضا الشعر املعاصر ،دار العلم املاليني،بريوت ،ط 14

 .01،1968صالح فضل ،الّنظرية البنائّية يف النقد األديب ،دارالّشروق،القاهرة ،ط  15
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ت مناخ األعمال، دراسة سوسيولوجية للمرأة  املرأة املقاوالتية  و التنمية االقتصادية وحتد
 .املقاولة يف منطقة تيزي وزو

 ط.د حمتوت ثيزيري

                                        الدكتور شاوش محيد، جامعة مولود معمري

 امللخص:
أصبح النمو االقتصادي املستدام يرتبط مع إدماج املرأة يف حميط األعمال، من خالل دورها يف اجلانب املقاواليت، حيث أثبت الدراسات و  

بيقي هلذه اآللية يف اجلزائر، أصبح معلوما أن الدولة اجلزائرية التقارير أمهية هذا املوضوع يف دعم التنمية املستدامة. وما ميكننا قوله من اجلانب التط
ال ، من خالل التدابري و   تدعم مثل هذه املشاريع االقتصادية، ما أدى إىل ولوج املرأة إىل سوق العمل و االستثمار هي األخرى يف هذا ا

لدعم تشغيل الشباب ،اليت أنشئت مبوجب تقدمي التمويالت ألصحاب  اآلليات املدعمة إلنشاء املؤسسات املصغرة. نذكر منها الوكالة الوطنية  
 27532املشاريع و الشهادات. و حسب أخر اإلحصائيات الصادرة عن الوكالة، فيما خيص عدد املشاريع املمولة لصاحل النساء، يتمثل يف 

شاريع ترتكز يف قطاع اخلدمات مبجموع ، كما ان غالبية امل10مشروعا مت متويله عن طريق الوكالة، بنسبة % 270288من أصل 
ملقارنة مع إمجايل املشاريع النسوية املمولة عن طريق الوكالة تصل  14013 % مما يؤكد تركز  89،50مشروعا مت متويله يف قطاع اخلدمات. 

يت يف املرحلة الثانية قطاع احلرف التقليدية، وهو ما يعكس وجود العديد من النساء   خمتلف املشاريع النسوية املمولة يف قطاع اخلدمات. و 
اللوايت يتقن احلرف، ويردن توسيع جمال عملهن،و تسويقه بصفة مباشرة،  فإن جمال احلرف عرف وجها أخرا، و خرج من األحياء القدمية و  

 حمضة.املهن التقليدية ليكتسب صبغة مهنية مبقاييس اقتصادية  ومؤشرات سوق األعمال. يعود ذلك ألسباب اجتماعية 
خ ذ أما إذا أخذ هذه اإلحصائيات من منظور أخر، جند نسبة النشاطات النسوية املمولة من إمجايل كل نشاط، تتمثل يف املهن احلرة اليت 

 ويعود السبب إىل ذلك لكون هذه األعمال ترتبط بتخصصات  43أكرب نسبة يف املساواة بني الرجل و املرأة، يف امتهان هذه األعمال بنسبة%
عتبار املنطقة مناخا    جامعية، توجه الفرد لضرورة القيام بتلك األعمال. أما والية تبزي وزو اليت متثل يف ميدان دراستنا حول املقاوالتية النسوية، 

سست عن طريق وكالة ال تشغيل لدعم يتناسب مع خمتلف امليادين، سواء الصناعة، التجارة و كذلك قطاع اخلدمات.فإن إمجايل املشاريع اليت 
. نذكر يف املرتبة األوىل ميدان اخلدمات، الذي وصلت عدد املشاريع  2017مؤسسة نسوية، يف عدة جماالت، سنة    135الشباب، تتمثل يف  

، تتمثل جممل  2018مشروع، أما يف سنة  70مشروعا من طرف املرأة. مث يليها صناعة املواد الغذائية بعدد املشاريع املتمثلة يف  70إىل 
أخرا جمال داخل الوكالة من طرف النساء، وعند دراسة   114مشروعا من طرف الرجال، و 246ملشاريع اليت أوديعت لدى الوكالة، مبجمل ا

. أما يف    88مشروعا للرجال و  165امللفات من طرف املختصني داخل الوكالة، كان جمموع  امللفات املؤهلة لإلنشاء تتمثل يف   مشروعا نسو
مشروعا، فكيف ميكننا أن نفسر هذا الفرق بني  58، بينما النساء جاءت 115ق كانت املشاريع اليت أسسها الرجال يتمثل يف مرحلة التطبي

ذا العدد إىل  88مشروعا من طرف املرأة، يف حني أن جممل املشاريع املقبولة متثل  58املشاريع املؤسسة لتصل إىل  مشروعا، ما الذي أدى 
 االخنفاض؟ 
ت املهنية، احمليط السوسيو ثفايفاملفتاحيةالكلمات   : املقاوالتية النسوية، التحد
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Résumé : 
L’Algérie a connu des transformations pertinentes au niveau de sa politique 

économique, pour but d’atteindre les objectifs de développement dit durable, ce qu’a 
induit l’insertion des femmes dans le marché du travail. D’ailleurs le nombre de femmes 
qui travaillent est en augmentation remarquable, surtout avec la nouvelle réforme qui les 
implique dans le domaine. Vu d’une manière sociologique ces femmes révoltent leur 
capacité audacieuse pour gérer un travail dans tous les domaines, et même ces domaines 
dit masculin. La politique Algériennes a mis à sa disposition divers dispositifs qui aide cette 
femme a créer son entreprise et projeter a devenirs entrepreneure et gérante de sa micro 
entreprise dans le cadre de l’ANCEJ, citant cette agence comme un terrain de pratique, de 
mon étude sur l’entreprenariat féminin. 
Selon cette agence, il ya 58 projets crée par les femmes en 2018, dans le nombre total est 
de 88 projets. Vu ces statistiques d’un œil critique, on constate la non cohérence entre les 
projets éligibles pour leur création de la part de ces femmes et ceux qui sont vraiment crées. 
Au cours de ce constat on se pose la question sur ce qui démotive ces femmes réellement ? 

 مقدمة: 

تمع اجلزائري من املفهوم القائم على املؤسسات الكربى و التخطيط املركزي  لقد تغري مفهوم التنمية يف ا
تمع بصفة فردية أو مجاعية، وهو ما يعرف  إىل مفهوم أخر يرتكز على اإلبداع و االبتكار  الذي يقوم به أفراد ا

ائر إىل اقتصاد السوق، حيث مت خوصصة املؤسسات العمومية، و ملقاوالتية. و ذلك مع بداية مرحلة دخول اجلز 
حترير األسعار و التجارة و تعديل اإلطار القانوين و التشريعي ، ليتوافق مع متطلبات السوق.كل هذه العوامل 

ا  لدور الذي تلعبه املقاوالتية، بسبب قدر على جعلت املقاول يف قلب العملية االنتقالية، و لقد أصبح جليا 
خلق أفكار جديدة و حتويلها إىل مؤسسات صغرية قابلة لالزدهار والنمو ، كذلك املسامهة يف التنمية االقتصادية 

و االجتماعية، كذلك خلق جمموعة من الوظائف االقتصادية و االجتماعية، كخلق مناصب الشغل و دعم  
د احلر. ففي الواقع إ‘ن مفهوم املقاوالتية مفهوم االبتكار وروح املنافسة من أجل خلق احلركية ما يستدعيه االقتصا

لسمة األبرز هلذا املفهوم   واسع ال يقتصر على إنشاء مؤسسة صغرية و تسيريها، إال أن هذا املفهوم الضيق يرتقى 
ا على الربوز يف  تمعات من خالل خلقها ملناصب العمل و قدر عتبار قدرة املؤسسة الناشئة على تنمية ا

ملقاوالتية و تشجيع  خمتلف لنهوض  تمعات على البحث على الوسائل الكفيلة  جمالت احلياة و عليه دأبت ا
 الفكر و الثقافة املقاوالتية لتحقيق متطلبات التنمية.
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ملقاوالتية  الهتمام  ت يف الوقت الراهن،  ر اجيابية على تسعى معظم االقتصاد خمتلف ملا هلا من أ
احلياة االقتصادية و االجتماعية، ما جيعل احلكومات تتخذ مجلة من اإلجراءات  قصد حتسني مناخ جوانب 

لقدرات  و الكفاءات  األعمال، والولوج فيه من طرف الشباب،  من خالل تشجيع  األفراد الذين يتمتعون 
االقتصادي و التنظيمي املالئم ،  الفنية و النفسية الالزمة من أجل إقامة مشاريع جديدة ، من خالل توفري املناخ

 والرتكيز على تطوير املناهج التعليمية و التدريبية لتطوير النشاط املقاواليت. 

يئات الدعم و املرافقة ألصحاب املشاريع الصغرية، و هي عبارة عن   يف هذا اإلطار ظهر ما يسمى 
دف إىل دعم و توجيه املقاولة، من خالل برامج تعرتض أص  حاب األفكار اجلديدة يف سبيل حتويلها مؤسسات 

إىل مشاريع قائمة، تعمل هذه اهليئات على متويل ا ملشاريع و توجيهها إدار و كيفيات التسيري, وعليه تعمل هذه  
اهليئات على مساعدة املقاول و حتفيزه على ترقية روح املقاوالتية لديه و جتسيد برامج الدولة يف هذا اإلطار.جاء  

ليضع جمموعة من اإلجراءات لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة الذي عمل على  2001ستثمار لسنة قانون اال
ذا القطاع، و أصبحت هناك مؤسسات متخصصة يف دعم املقاوالتية، نذكر منها   ANSEJاهتمام اجلزائر 

ورها األساسي يف  ، اليت سامهت يف إنشاء العديد من املؤسسات على املستوى الوطين ويبقى د ANJEM و
 تشجيع االبتكار اخلاص. 

ت معروفا أنه من غري املمكن التحدث عن منو اقتصادي مستدام، دون إدماج املرأة اليت متثل   و كما 
تمع، خاصة دورها يف اجلانب أملقاواليت حيث أثبت الدراسات يف بعض البلدان أن هناك ارتباط قوي   نصف ا

لنسوي و النمو،  أضحت متثل أحد أقطاب االقتصاد و قاطرات منوه و مدى بني مستوى النشاط املقاواليت ا
لظاهرة، و السعي   ت، كل هذا من شأنه االهتمام  وجودها من عدمه هو الذي يفرق بني منو خمتلف االقتصاد

 للبحث عن الطرق اليت تساعدهم على استغالهلا و كيفية االستفادة منها. 

النمو االقتصادي على عدة أصعدة و جماالت، و هذا ما يؤكده ارتفاع مؤشر  ويف اجلزائر، تساهم املرأة يف
لبلدان األخرى، حسب ما أظهرته أخر  ه  ال املقاواليت نسبيا إذا قار مشاركة املرأة، لكن يبقى دورها يف ا

ة و مرافقة محلة اإلحصائيات الصادرة عن املرصد العاملي للمقاوالتية.حيث أمجع املختصون يف جمال املقاوالتي
املشاريع اجلديدة أن اجلزائر مل تتمكن بعد أزيد من عشرية من اجلهود  املبذولة من بلوغ انشاء مؤسسات صغرية و  
ال أمرا ضرور لتقييم هذه التجربة و البحث  لبحث يف هذا ا متوسطة فاعلة يف مجيع القطاعات. ما يدفع بنا 

ا النهوض برتقية املقاوالتية و انشاء املؤسسات يف اجلزائر. و اإلشكالية اليت نود  عن العوامل احلقيقية اليت من شأ
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مناقشتها من خالل مداخلتنا تتمحور حول مناخ االستثمار يف اجلزائر إذا يساعد يف بروز املقاوالتية النسوية و هل 
 السياسة املنتهجة داعمة لنمو املقاوالتية النسوية يف اجلزائر.

 
 
 اإلشكالية 

تمع اجلزائري حتد ملحوظا يف البحث عن العمل وإدماجها يف احمليط املهين بفعل    تواجه املرأة يف ا
التغريات االقتصادية، نذكر على سبيل املثال، ال احلصر ظاهرة البطالة خاصة لدى فئة الشباب. من هذا املنطلق 

نشاء وكاالت  (أيت سلمات،  1اخلاصة يف املقاوالتية تبنت اجلزائر سياسات التشغيل و خلق فرص العمل 
) اليت تلعب دورا وسائطي بني املؤسسات و الباحثني عن العمل من أجل إدخاهلم إىل  10، ص 2013فريوز،

سوق العمل، كما أن هناك وكاالت تساعد يف خلق مقاوالت خاصة، تعمل كأجهزة الندماج فئة الشباب يف اجلو 
عطاء املبادرة لألف م وخلق فرص العمل املؤسسايت   )11. (نفس املرجع،ص 2راد إلنشاء مؤسسات خاصة 

ملرأة إىل العمل من أجل   حتقيق االكتفاء الذايت بفعل التغري يف منط املعيشة وتطور احلاجات اإلنسانية أدى 
خاصة مع ظهور األسرة النووية، هذا من جهة وكان على املرأة أن تبادر يف املقاوالتية كحافز إلثبات دورها 

االت، خاصة بفعل مستواها الثقايف و الدراسي املرتفع، فتتمثل نسبة  ووجودها على كل األصعدة كفاعل يف كل ا
تمع اجلزائ ) حسب الدراسات السابقة حول هذا 11(عبد الفتاح،حسينة،ص603ري  %النساء املثقفات يف ا

املوضوع. هذا ال يعين أن املرأة املقاولة تتمتع دائما بشهادات يف التعليم العايل، يبقى أن نثبت هذه الفرضية يف 
 دراستنا امليدانية. 

نشاء ساعدت هذه العوامل يف توجه املرأة إىل املقاوالتية بصفة رمسية، حيث اك تسب عملها صبغة مهنية 
)، اليت هي عبارة عن مؤسسات ال 7، ص 2014(بيار شوفانو ميشال قروسييت،4)  PMEمؤسسات مصغرة (

  
1 

2: Agence Nationale de Gestion de Micro Crédit NJEM 

ANSEJ : Agence Nationale de Soutien à l’Investissement 
 
3 
4                         
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يكل قانوين و حتقق مردودية  50فردا ويصل رأمساهلا إىل  250يتعدى أفرادها   ا جيب أن تتمتع  مليون، كما أ
وية على الصعيد  االقتصادي. هذه املنظمات تسري وفقا للشروط العقالنية يف إطار مؤسسات خاصة تتمتع 

خذ  قانونية و إدارية و موارد مادية و بشرية، تنتج مواد وخدمات وفقا للمعايري االقتصادية من حيث اجلودة ، 
ملشروع و تبنته من بعني االعتبار احمليط  الذي نشأت فيه و تقدم خدمات لألفراد، يكون مسريها  درت  امرأة 

 Hélène  Lee.( 1مرحلة التخطيط والتسيري وصوال إىل مرحلة حتقيق اهلدف وهو الكينونة يف امليدان واإلنتاج
GSSILIN  ،2008 فتعترب املرأة فاعل اقتصادي مبدع يواكب التغريات احلاصلة و تستجيب هلا يف 35،ص  (

ا تلعب دورا فعا تمع خاصة أ  ال يف التنمية االقتصادية.ا

سيسها إال % 13من أصل  50جند %   28مليون امرأة تتبىن  فكرة املقاوالتية يف فرنسا، لكن ال تنجح يف 
جلزائر فإن نسبة 4، صClaire Bernard ،Caroline LEMOIGN،2013،(2فقط ) مقارنة 

سيس مشروعهن  ال يتعدى % ، حسب الباحثة 2012يف سنة  6النساء اللوايت ينجحن يف 
 NACIRA،H  .2013،10) ايت سلمات،ف،3اليت ختتص يف جمال املقاوالتية يف اجلزائر ( 

ت ترتبط أساسا بعدة   فما ميكننا استخالصه من هذه اإلحصائيات أن حقيقة املقاوالتية النسوية تواجه حتد
مل بفعل املتطلبات جماالت يف ظل مؤسسة حديثة التكوين، جيب أن حتقق وجودها يف سوق الع

أن من  FAYOLLE) ومن هذا املنطلق تقول الباحثة 51، ص 2013.(بن فلجة،غيات،4السوسيوإقتصادية
أهم العوامل  اليت تتدخل يف إنشاء املؤسسة املصغرة اخلاصة احمليط السوسيوثقايف، فإن املؤسسة ال تنحصر يف أداء 

دف إىل االستمرارية يف ظل املنافسة و التسويق اليت يفرضها اقتصاد  املسريين وحتقيق املردودية ، إمنا جيب أن 
خذ بعني االعتبار املعايري االجتماعية القانونية، اجلغرافية 6،ص2001،(فايول،أالن،5السوق  ) ضمنا لشروط 

كباحث يف جمال اقتصاد احلر: "جيب أن تتوفر لدى املقاول    SCUMPETERومتطلبات السوق. ويقول 
  

1 
2 
3 
4 
5 
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ت اليت يفرضها اقتصاد السوق، يعتمد يف تعريفه للمقاوالتية اإليديولو  جية الفردانية، يؤسس ملنظمته يف ظل التحد
) الذي يقصد به االبتكار"، يعتربه من أساسيات املقاوالتية حيث 13،ص1935،(شامبيرت،1على مفهوم اإلبداع

لستاتيكية والدينامكيةيعتمد على التجديد يف إنشاء املؤسسة و إستمراريتها. فإن جمال امل ،(كاثرين 2قاوالتية يتسم 
عتبارها بناء اجتماعي ثقايف تدخل فيه عوامل خمتلفة يف ظل تطبيق ملشروع يستجيب 13،ص2014نيكول،  (

 للشروط العقالنية و التغريات اليت حتدث يف سوق العمل. 

لقا ء الضوء حول الظاهرة يف إطار حبث سوسيولوجي، تم يف حبثنا حول املقاوالتية النسوية يف منطقة تيزي وزو 
ذا  خذ بعني االعتبار التغريات احلاصلة يف عمل املرأة ودخوهلا جمال املقاوالتية، أدت إىل اهتمام الباحثني 

تقول أن املقاوالتية صريورة يتفاعل  HERNANDEZاملوضوع حماولني منهم فهم هذه الظاهرة. جند الباحثة 
ال التقين و التارخييفيها األفراد د .(ميشال  3اخل مضمون اقتصادي سوسيوثقايف و تضيف ا

نديز، تمع اجلزائري، الذي 12،ص2006هري ال لتساؤالت سوسيولوجية حول الظاهرة يف ا ) ما يفتح لنا ا
م املرأة، حيث عرفت دخل اقتصاد السوق كحتمية اقتصادية ما استدعى إىل تبين فكرة املقاوالتية و فتح املبادرة أما

لتايل ANSEJ,ANJEMمنطقة تيزي وزو مشاريع  وإنشاء مؤسسات مصغرة مبساعدة وكاالت   . .((
 نطرح التساؤالت التالية :

 ما هو واقع املقاوالتية النسوية يف منطقة تيزي وزو؟  - 

سيسها  إىل أي مدى تواجه املرأة هذا الواقع من أجل إجناح مشروعها؟ وكيف تنظر إليه يف ظل  - 
 للمؤسسة؟ 

 : املنهجية

ويف  دراستنا حول املقاوالتية النسوية، دراسة سوسيولوجية يف منطقة تيزي وزو. تستدعي إشكالية حبثنا دراسة 
ال  كيفية من أجل فهم هذه الظاهرة يف ظل التغريات االقتصادية و االجتماعية، اليت أدت إىل دخول املرأة 

اقتصاد السوق و إنشاء مؤسستها اخلاصة، مبا يتناسب مع احمليط ومتطلباته من جهة ، ومن جهة املقاوالتية يف ظل 
خذ بعني االعتبار املنافسة،  ملقاوالتية، حيث  أخرى كيف تنجح هذا املشروع وفقا للشروط العقالنية اليت ترتبط 
  

1 
2 
3 
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التية. فهذه املرأة تبادر و تتبىن مشروعا  التسويق و تسيري مشروعها يف ظل القوانني السارية املفعول حول املقاو 
ا، به تواكب الواقع االقتصادي ل ترومبالي،( خاص  ) وتقوم أيضا  داء مهامها يف ظل 3،ص2003قابر

ا من  لفئة العاملة النسوية بكل مؤشرا تم  ا داخل اجلماعات االجتماعية اليت تنتمي إليها،  األدوار اليت تقوم 
خذ بعني االعتبار احمليط الذي  حيث السن، املس توى الثقايف، احمليط اجلغرايف، كيف تبنت فكرة املبادرة. كما، 

يتمثل يف منطقة تيزي وزو اليت تتوفر لديها كل الشروط املوضوعية من أجل القيام ببحثنا حول موضوع املقاوالتية، 
ج املرأة للعمل و تبنيه ملشاريع متعددة، فان املنطقة متثل جماال واسعا للبحث السوسيولوجي. حيث نالحظ خرو 

كما ال ننسى أن ظاهرة املقاوالتية ترجع اىل الثقافة احمللية اليت متتزج فيها التقسيم االجتماعي لألفراد على أساس  
ا، تربز هذه السمات من خالل تبين املرأة  اجلنس من جهة ومن جهة أخرى مبادرة املرأة للعمل الفردي اخلاص 

لعمل احلريف، الذي استمد جذوره ملشاريع  تقليدية يف حميطها اخلاص داخل البيت العائلي ما نسميه يف يومنا هذا 
من الثقافة االجتماعية ليكتسب هوية حديثة وميارس يف اطار مشروع اقتصادي داخل الورشات و املؤسسات 

وجند أيضا أن هذه املرأة متتهن جمالت  املصغرة، وتكون مؤسسها امرأة حتمل أفكار تنموية هلذا العمل التقليدي.
اقتصادية وخدماتية  بفعل مستواها التعليمي و اكتسابه لشهادات عليا متكنها من املبادرة و دخوهلا جمال األعمال  

 على مصرعيه. 

 حتديد املفاهيم:

 املقاوالتية النسوية:

ا معاين و ر  تمع حتمل يف طيا موز عديدة، و قد عرف إن املقاوالتية ظاهرة موجودة داخل ا
الباحثون املقاوالتية انطالقا من الفعل املقاواليت من طرف الفاعل الرئيسي و هو املقاول حسب 

Bruyat ،2000   الذي يتمثل يف اللغة الفرنسية مبفهومEntrepreneur   الذي ترجم إىل اللغة
للغة الفرنسية و متثل تلك   Entreprenariatالعربية مبصطلح املقاول، و املقاوالتية اليت متثل مفهوم 

العملية و املسار الذي يتبعه املقاول من أجل جتسيد مشروعه على أرض الواقع و ما يتطلبه من كيفيات 
 من أجل ذلك، كما جند مفهوم املؤسسة اليت متثل الكيان املادي لفعل املقاوالتية.

 تعريف املقاوالتية:

ملقاوالت   Peters ،1991و   Hisrichية، فإن أغلب التعريفات حسب ال يوجد مفهوم حمدد للتعريف 
تتفق على أن املقاوالتية نوع من السلوك يسعى إىل االبتكار، تنظيم و إعادة تنظيم األليات االقتصادية و 

ا مفهوم املخاطرة، إنه مسار يعمل على خلق وضعية خمتلفة  االجتماعية من أجل استغالل املوارد، حتمل يف طيا
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و القيمة املالية،مع حتمل األخطار املالية، النفسية و االجتماعية املصاحبة هلذه العملية. ويف حبثه حول  من العمل
: أن املقاوالتية عبارة عن تواصل بني 2001يف سنة  Verstrateteمنذجة ظاهرة املقاوالتية توصل الباحث 

 املقاول ومنظمة حمركة من طرفه.

ت املهنية:  ت املهنية يف حبثنا يف كل اليت الشروط العقالنية اليت حتدد ملسار مناخ تتمثل التحد التحد
األعمال، من عمليات تنظيمية تستدعيها املؤسسة من أجل حسن تسيريها ومواكبتها للتغريات االقتصادية 

االت من أجل أن تكون على الواقع وتقوم  والسوسيو ثقافية. فإنشاء املؤسسة تتطلب من جمموعة من القوانني وا
ال اليت ختتص فيه. وتتمثل هده العمليات من التسيري والتنظيم، التخطيط، تسيري املوارد   بعملية اإلنتاج يف ا

 البشرية، التسويق واملنافسة كدلك االستمرارية.

حمليط السوسيوثقايف من تلك التمثالت الثقافية واالجتماعية اليت يتمي احمليط السوسيوثقايف: ا نقصد  ز 
تمع واألفراد املكونني له، وتنتقل هده التمثالت اىل الفرد بفعل التنشئة االجتماعية اليت يتلقاها داخل األسرة  ا
واملؤسسات االجتماعية األخرى اليت تنمي وتعزز هذه اخلصائص لديه، فبعبارة أخر متثل كل العادات والتقاليد 

 عن أخر وتنشأ على هذا األساس التفاعالت االجتماعية. واألعراف االجتماعية اليت متيز جمتمع معني 

 املقاوالتية النسوية يف منطقة تيزي وزو 

تت تعرف حاليا كمجال    أصبحت املقاولة مفهوما شائع االستعمال و متداوال بشكل واسع، حيث 
تمع بشكل عام ، يهتمون أكثر بتطور للبحث. و نظرا ألمهيتها املتزايدة، أصبحت كل احلكومات، و الباحثني و ا

م على البقاء و االستمرارية كذلك النمو. ميكن تفسري هدا االهتمام املتزايد نظرا ملا  م، و بقدر املقاولني و مؤسسا
يوفره هؤوالء املقاولني و املؤسسات اجلديدة، غالبا تكون على شكل مؤسسات صغرية من مناصب الشغل، و 

 دعمهم للتنمية املستدامة.

املقاوالتية النسوية أحد أوجه النمو االقتصادي املعاصر، و ذلك نظرا لدورها املتنامي و ملا هلا من أمهية على تعترب  
ا  ت، و قصد إبراز ذلك نوضح مفهوم املقاولة و مميزا  خمتلف املستو

 : املرأة املقاولة

ا تضم عدة مقا عتبارها جماال للبحث يف منطقة تبزي وزو، فإ ت حاولت إعطاء نظرة  املقاوالتية  ر
شاملة للمفهوم، فال يوجد تعريفا هلا خيتلف عن الرجل، فهي كل امرأة سواء كانت لوحدها أو يف إطار مجاعة، 

، و اجتماعيا. كما   أسست أو حتصلت عن طريق اإلرث و أنشأت مؤسستها، فتصبح مسؤولة عليها ماليا،، إدار
ة إلنشاء املؤسسة، و تديرها بطريقة إبداعية و ذلك عن طريق تطوير تساهم يف تسيريها، فتتحمل املخاطر املالي
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ملنتجات جديدة و دخول أسواق جديدة. كما أن املرأة املقاولة يف ميدان حبثنا  متتلك خصائص و مميزات معينة، 
ا اخلاص، جندها متتلك روح املبادرة و املخاطرة  ألعمال التجارية حلسا و تتحمل جتعلها تتحمل خطر القيام 

دف إىل النجاح و التفوق.  (تقرير 1املسؤولية، كذلك تتعامل مبهارة يف التنظيم و اإلدارة، و قادرة، و متمكنة، 
 ) 9،ض2000فريق حول املقاوالتية،يف كيبك،

 مميزات املقاولة النسوية يف منطقة تيزي وزو:

الل التمييز بني ثالث اهتمت العديد من األحباث مبميزات املقاولة النسوية، و هذا من خ
) وهي من صفات املرأة املقاولة، خصائص املؤسسات املسرية من طرف 12،ص 2009(شلوف فريدة،2عناصر، 

ا لدخول هذه النساء يف األعمال.   النساء، و الطريقة اليت أدت 

فيما خيص  ختتلف النتائج و ذلك، حسب نوع التكوين املزاول، نسبة املشاركة يف الشبكات و التمويل. و
ا أصغر سنا مقارنة مع الرجل، غالبا ما تلتحق مبجال املقاولة   صفات املرأة املقاولة، فمعظم الدراسة أمجعت على أ
ا و هي أقل كفاءة  بعد قضاءها لفرتة من البطالة، أو نتيجة مشاكل واجهتها داخل املؤسسات اليت كانت تعمل 

مهنية أقل يف تسيري املؤسسات أو يف قطاع النشاط الذي تعمل به. من الرجال يف ميدان األعمال و متلك خربة  
 كما جندها أقل كفاءة على املستوى املايل، التسيريي أو املقاواليت.

ا أقل حجما بتلك اليت ميلكها الرجال،  لنسبة للمؤسسات املسرية من طرف النساء، فهي عادة تتميز  أما 
لعمل النسوي مثل سواء يف حجم املمتلكات،  املبيعات وعدد العمال، و يتمركز نشاطها يف قطاعات خمتصة 

لتجزئة و اخلدمات و قليال ما يوجد مقاوالت نسوية يف جمال التصنيع، النقل و التحويل.  التجارة 

سات  أما من خالل ما خيص النجاعة، فالنتائج ختتلف  من خالل  معدل بقاء املؤسسة، فوجد أن جناعة املؤس
املسرية من طرف النساء أكرب من الرجال. أما  إذا قيست النجاعة على أساس جناح املؤسسة، فالنتائج متنوعة. و 

من خالل مؤشر املر دودية فالنتائج متماثلة ، لكنها تنخفض إذا أخذ حجم املؤسسة كمؤشر يدخل يف املرد 
 ودية.

ء اهليكل التنظيمي األفقي كنمط تسيري مرن، يشجع على أما فيما خيص الطرق التسيريية املتبعة تفضل النسا
إلضافة لألهداف االقتصادية. فمعظم النساء متنح أمهية كربى لألهداف  املشاركة و تقاسم السلطة و املعلومة . 

  
1 
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الشخصية و االجتماعية، مبعىن توجههن أقل اجتاه لتنمية حجم املؤسسة. وهذا بسبب عدم املخاطرة، وختصيصا 
 رب للواجبات االجتماعيةوقت أك

ا  ت أين،1Greenhalghويف دراسة حتليلية قام  ) عن الصفات الضرورية للتفاوض  6،ص 2006(كور
ن سلوك الرجال املقاولني و النساء املقاوالت جد خمتلف، حيث يسعى الرجال للكسب مهما   الناجح، اكتشف 

 املخاطرة. أما النساء يسعني وراء التفاوض للحصول على كانت النتائج يف عامل األعمال، فإن الرجال مييلون إىل
 )33،ص2008(سالمي منرية،2عالقات دائمة و تعاون مربح لكال الطرفني.

ا التأثري على املستوى التمويلي، املشاركة يف  كل هذه اخلصائص و املميزات للمرأة املقاولة و مؤسستها، من شأ
ل تنظيمات اخلاصة لدعم املقاولة. حيث غالبا ما تستخدم املرأة رصيدها املايل الدورات التكوينية، و االستعانة 

عند بدء نشاطها كوسيلة لتمويل مشروعها، أو االستعانة بقروض حتصل عليها من حميطها االجتماعي، كما تلجأ 
عض األحيان إىل الشبكات اخلاصة للدعم، اليت تساعد على توفري املعلومة و عرض الفرص املمكنة.كما أن يف ب

لتنظيمات اليت تساعد الشباب على  تتابع املرأة تكوين خاص و تكميلي يف جمال تسيري املؤسسات، و االلتحاق 
ا حول اهلياكل و املساعدات املوجودة   التكوين يف جمال املقوالتية، بسبب نقص معلما

 :العوامل احملددة للتوجه املقاواليت للمرأة

قاوالتية، ال يعتمد فقط على احلصول على املوارد املالية ووسائل اإلنتاج، بل إن دخول املرأة مليدان امل
ا تشجيع أو  يتحدد أيضا مبجموعة من العوامل الثقافية، السياسية، االقتصادية، و االجتماعية، اليت من شأ

 تقليص االستعدادات املقاوالتية عند املرأة، و اليت نلخصها كما يلي:

صر األساسي يف مجيع مراحل املسار املقاواليت، منذ حتديد الفرص إىل غاية التسيري الفعلي : تتمثل العناخلربة
للمؤسسة، و حسب نظرية رأس املال البشري، فكلما كان هذا األخري يتكون من أفراد ذو مستوى علمي مرتفع، 

عتمد بشكل كبريا على كلما ساعد ذلك على تنفيذ املهام املطلوبة بشكل أفضل، فاكتشاف و استغالل الفرص ي
 اخلربات السابقة احملصلة خالل الدراسات و احلياة العملية.

: حيث وجدت دراستنا، أنه يوجد رابط قوي بني وجود منوذج مقاول يف احمليط و بروز منوذج مقاول لتقليده
ثري كبريا، حيث يتأثر األفراد يف طموح م مقاولني جدد، كما وجد أن جنس املقاول النموذج له  م و اختيارا ا

  
1 
2 



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 85 

لنسبة للرجل، كما أن صلة القرابة تؤثر بشكل  شخاص من نفس جنسهم. مبعىن املرأة املقاولة، و نفس الشيء 
ن سرتاشر،1أكرب.  ) 16،ص1996(د

يتوجب على املرأة اليت تريد إنشاء مؤسستها، أن متتلك السيولة الكافية لذلك، كما يسميه املوارد املالية: 
الختصاص برأس املال من أجل بدء املشروع، وهي اليت حتدد الفرص اليت تستغلها من أجل ذلك، و أصحاب ا

 اليت ختتلف حسب حجم األموال املسخرة هلا. 

من خالل حتسني نوعية املعيشة، إثراء أو حتقيق الرفاهية يف احلياة االجتماعية، تقوم املرأة  احملفزات الشخصية: 
دف الوصول إىل االستقاللية الذاتية.مبضاعفة املقابالت و االتص  االت، للوصول غلى هدفها و االنفتاح 

عطاء أمهية للتكوين من أجل اكتساب اخلربة و القدرات اليت تساعدها على تسيري احلوافز املهنية:  تتمثل 
حسن وجه. و ختص عادة املرأة اليت حتاول تغيري نشاطها وختتار جمال املقاوالتية كم سار مهين خيتلف مشروعها 

 عن رتبتها املهنية يف مؤسسة معينة.

: اليت تنحصر يف املرأة املقاولة اليت ترغب يف استغالل فرص العمل أو سوق معينة، فنجد املرأة احلوافز التجارية
ض األطفال. خذ على سبيل املثال ر  متيل إىل األعمال اليت أثبت مرد وديته يف سوق العمل، 

ثر بشكل كبري على نفسية املرأة املقاولة، فلكي تتوجه املرأة إىل جمال األعمال، ال بد أن  الدوافع النفسية: اليت 
تتدخل عوامل نفسية يف حياته، جتعلها ترغب يف ممارسة نشاط معني متيل إليه،أو حدوث اضطراب معني يف 

تماعية و االقتصادية، عدم الرضا يف  حميطها، نذكر مثال عدم األمن االجتماعي، اإلمهال، احلرمان من احلياة االج
لذنب لدى املرأة و حاجة ملحة و إرادة   العمل، انفصال عائلي.فإن مثل هذا االنشقاق النفسي يولد شعورا 

ا.  صارمة للنجاح و إثبا لذا

النظام اليت تتولد من احمليط االجتماعي للمرأة و الوضع االقتصادي، كذلك  الدوافع االجتماعية الثقافية:
الرتبوي. فإذا كان الرأمسال عنصر أساسي لنشأة املقاولة فإن املرجعية الثقافية متنح املرأة الرأمسال املعنوي، و العائلة 

تؤثر بشكل كبري على توجه املرأة إلنشاء  مؤسستها دخول احلياة االقتصادية و ما يصاحبه من مسؤوليات و 
، إضافة إىل شبكة تكوين العالقات املهنية، يف ظل أن العمل املقاواليت القدرة على التسيري و التحكم يف األوضاع

يتطلب نظام اقتصاد السوق و حرية التبادل كذلك محاية البضاعة املنتجة. كما أن هناك تسهيالت اإلقليم اليت 
در الكفاءات و تؤثر يف املسار املقاواليت، اليت تتمثل يف اجلو املستقبل للنشاط مثل املبادرات الفردية و مصا

  
1 
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اخلصائص اإلقليمية و احمللية املشجعة ملمارسة نشاط معني. كل هذه العوامل ، ميكن أن نعتربها حمفزة لتوجه املرأة  
 حنو املقاوالتية و االستمرارية و الدوام يف ممارسة النشاط اليت ختتص فيه املرأة. 

ما خيص الرتقية النسوية، و املساواة بني و هنا نتحدث عن دور و جمهودات الدولة، فيالعوامل السياسية: 
إلضافة لرصد برامج خاصة تساعد على تشجيع األفراد و املرأة على وجه اخلصوص يف الدخول يف  اجلنسني. 

 .جمال املقاوالتية

 األمهية االقتصادية و االجتماعية للمقاوالتية النسوية:

ملقاوالتية النسوية يكمن يف األمهية االقتصادية و االجتماعية للمؤسسة املنشأة و املطورة من  إن سر االهتمام 
لعديد من الدراسات حول هذا املوضوع خاصة يف البلدان  طرف املرأة. فخالل السنوات األخرية، مت القيام 

االجنلو سكسونية. وهذا جللب اهتمام احلكومات و األعوان االقتصادية عند اختاذ القرارات االسرتاتيجية، للدور  
عتبارها فاعل أساسي لتحقيق ال ت  ذي املهم و املتزايد للمقاولة النسوية يف عدة جماالت، و على عدة مستو

 التنمية املستدامة.

، GEM) من طرف OXFAM-AMAPPE 2001,28, (1حيث وجدت الدراسات النسوية املنجزة
و االقتصادي، و أشارت هذه ان معظم البلدان سجلت ارتباط قوي بني مستوى النشاط املقاواليت و النم

ن دخول املرأة يف جمال املقاوالتية هو فعل ذات أمهية و فاعلية على املستوى االقتصادي و التنموي. و   الدراسات 
أشار ذات التقرير إىل التخوف من عدم حتقيق األهداف املقاوالتية و التنموية، أما يف حقيقة األمر فإن هذا 

ذه الظاهرة،  االعتقاد خمالفا للنتائج ا ليت حققتها املؤسسات النسوية، ما أكدته الدراسات و التقارير اليت اهتمت 
ثريها على االقتصاد الوطين لتلك البلدان.  و 

ر االقتصادية للمقاوالتية النسوية يف بعض البلدان اإلفريقية، وذلك من  كما قام املكتب الوطين للعمل، بدراسة اآل
ة املقاولة على خلق مناصب الشغل، فتوصلت الدراسة أنه رغما عن الظروف الصعبة اليت خالل تقدير قدرة املرأ

ملوازاة مع تطور  ثريا كبريا على االقتصاد، و ذلك من خالل خلق مناصب عمل  ا هلا  تعيشها املرأة، إال أ
ا املكتب على  (تقرير امللتقى 2بلدا 73مؤسستها، وعادة ما كانت مناصب الشغل موجهة للنساء.يف دراسة قام 

) توصل املكتب يف وجود اختالف كبري يف نسب النشاط االقتصادي بني املرأة و  1996الوطين حول النساء،
  

1 
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الرجل يف هذه البلدان، لكن هناك ارتباط كبري بني النمو االقتصادي و معدل النشاط املقاواليت، تؤكد هذه 
املقاولة لتطوير مؤسستها اخلاصة،ومتثل مصدرا للتطور االقتصادي.و نفس النتائج الدراسة حقيقة إمكانية املرأة 

لرجال،   2012دولة، يف  67تؤكدها الدراسة اليت أقامها نفس املكتب على  حول النساء املقاوالت و مقارنتهن 
ت اقتصادية خمتلفة، و ذلك قصد قياس دور ا ملرأة املقاولة يف  قامت الدراسة على مقارنة هذه الدول من مستو

اإلبداع و التوظيف و تدويل أنشطتها، وكانت النتائج املتوصل إليها تتمثل يف تسجيل اختالفات كبرية بني النساء  
و الرجال من حيث حتقيق األهداف املبتغاة، ووجود إرادة حقيقية من طرف املرأة يف تطوير مؤسستها و تدويل 

خذ معيار املسامهة يف اإلبداع، تؤكد النتائج على حقيقة كون املرأة املقاولة  نشاطها للوصول السوق العاملية. فإذا أ
ختالف املناطق. فنجد نسبة  مبادرة للتطوير و التجديد، و ابتكار اجلديد لتحقيق امليزة التنافسية، و خيتلف ذلك 

، 8ا تصل إىل% )، يف حني جند جنوب إفريقيmena% متثل النساء املقاوالت يف دول البحر املتوسط( 9
ت املتحدة األمريكية ب% لدول األوروبية املتقدمة والوال . فال يوجد فروقات 19ملقابل تتسع النسبة مقارنة 

ت النمو االقتصادي بني البلدان، هذا دليال  بني املرأة و الرجل من حيث تدويل النشاط، رغم اختالف مستو
كيد الفرضية القائلة أن املرأة تبحث  عن فرص االستدامة من خالل مشاريعها، وليس فقط اعتباره مدخال  على 

مؤقت وتسعى يف توفري مناصب الشغل مبعدل مخسة مناصب للمؤسسة املنشأة من طرف املرأة، و ذلك مبعدالت 
%، يف معظم املناطق.  و حسب دراستنا، تصنف املؤسسات املنشأة من فئة املؤسسات املصغرة، كما  75تفوق 

ا من طرف املختصني، اليت متثل تلك املؤسسات اليت أنشئت يف معظم األحيان من طرف اخلواص، يطلق عليه
 تستقطب اليد العاملة اليت تصل إىل   من العمال.

 واقع املرأة املقاولة يف مناخ األعمال مبنطقة تيزي وزو: 

األعمال، بل يركز على  ، جنده ال يقيس مجيع النواحي جمال2014من خالل تقرير ممارسة أنشطة األعمال  
معايري، يدرس من خالله إدراج العوامل املساعدة يف مناخ األعمال، وهو يدرس خمتلف املؤشرات و املمارسات اليت  

ثر على املرأة ،بشكل فعال، حيث خصص البنك الدويل تقريرا أخر يسمى" املرأة، األعمال و القانون" الذي 
ة صاحبة األعمال  من نفس حتسينات مناخ األعمال اليت يستفيد منها نظريها  حياول التأكد من مدى استفادة املرأ

الرجل. و يتمثل هذا التقرير كيفية متييز القوانني و اللوائح و املؤسسات بني املرأة و الرجل، بطريقة تؤثر على حوافز  
ا، و حيلل التقرير الفروق ال نشطة األعمال و إدار ا عل القيام  قانونية القائمة على أساس اجلنس. و املرأة و قدر

ملقاولة النسوية جماالت تتمثل:  يغطي مناخ األعمال املرتبط 
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: و هو نتحدث عن مدى قابلية القدرة القانونية للمرأة من أجل التفاعل مع القدرة على الوصول إىل املؤسسة
 ن اجلزائري يف تسيري املقاولةاهليئات العامة و القطاع اخلاص، بنفس طريقة الرجل. و مدى تفتح القانو 

: يدرس هذا املؤشر االلتزامات الشخصية املتعلقة بضريبة الدخل، مع األخذ بعني االعتبار  التعامل مع الضرائب
لرجل.   االعتمادات و التخفيضات الضريبية املتاحة للمرأة مقارنة 

ب االئتمان اخلاصة و العامة، و يتعقب تلك : حيدد هذا املؤشر العتبات الدنيا يف القروض يف مكاتتعزيز االئتمان
 اليت جتمع معلومات عن مؤسسات التمويل املصغر. 

حيلل هذا املؤشر قدرة املرأة على احلصول على امللكية و استخدامها بناءا على أهليتها،  استخدام املمتلكات: 
ا و التحكم فيها، ويزداد هذا املشكل خاصة يف منطقة تب زي وزو. حيث تعمل املرأة يف املشاريع لتمتلكها، و إدارا

ال حبكم أن  األسرية، و يتوقف دخلها على حرية الوصول إىل املمتلكات.فدائما تصادف املرأة معوقات يف ذذا ا
تمع اجلزائري يسريه العرف الذكري و النظام األبوي.  ا

املرأة، يقلل نسبة املقاوالتية النسوية  نستخلص من  هذه الدراسة أن التفريق يف احلقوق القانونية بني الرجل و
سيس املرأة ملشروعها اخلاص.و هو استنتاج يؤدي إىل حتسني الفرص االقتصادية للمرأة، و ما يرتتب عنها  و عدم 

من خفض نسبة الفقر يف العامل،، و تعد املرأة اجلزائرية األكثر حظا من بني الدول النامية، من حيث الفوارق 
ها وبني الرجل. نرى أن هذا يعترب أحد األسباب املهمة، اليت تزيد من رغبة املرأة للتوجه حنو العمل  القانونية بين

ا. لذا جيب الضغط على املسؤولني لتحسني إجراءات إنشاء املؤسسات اخلاصة  ا اخلاص، و إنشاء مؤسسا حلسا
ءات حتفيزية للمرأة املقاولة الستثمار لنساء و تشجيع حاملي املشاريع لتجسيد أفكارهم. يكون ذلك ضمن إجرا

ا الكامنة يف جمال األعمال، لكن ال ننسى أن الدولة سخرت اإلمكانيات تتمثل يف التدابري لرتقية املؤسسات   قو
 الصغرية و املتوسطة.

 الواقع االجتماعي للمرأة املقاوالتية مبنطقة تيزي وزو: 

يف السوسيولوجيا، فهناك تنوع يف املظاهر من حيث  تتمتع منطقة تيزي وزو بكل خصائص البحث العلمي
األفراد و اجلماعات االجتماعية، كما أن هناك مظاهر املقاوالتية النسوية  يف املنطقة، ما خيدم حبثنا كما أن النساء 

لقابلية للبحث من حيث السن، املستوى الثقايف، املهنة فكل هذه املالحظات ميكن أن جند ها املقاوالت  تتمتع 
 يف وكاالت التشغيل واملقاوالتية  الواقعة يف والية تييزي وزو.

ت يف ظل متطلبات السوق و احمليط السوسيو ثقايف   تعيش املرأة املقاولة يف منطقة تيزي وزو، واقعا تواجه فيه حتد
سيس م ت تعتربها املرأة دافعا يف  شروعها و استمرار  و املهين، ما يشكل عائقا يف جمال عملها. كل هذه التحد
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يته. فهي تتفاعل يف احمليط االجتماعي بكل مؤشرات البنية االجتماعية، من حيث انتماء هذه املرأة إىل مجاعات  
اجتماعية، تفرض عليها االلتزام بقواعدها من جهة،  ومن جهة أخرى يستدعي ذلك فرض وجودها بداخلها و 

وث العكس تتعرض للنقد و العقاب ما نسميه القهر القيام بدورها على أكمل وجه ممكن، ويف حالة حد
تمع عرف عملية التثقيف الذي يتمثل يف التقارب الثقايف بني األفراد بفعل  االجتماعي. من جهة أخرى فإن ا

) و الدليل على ذلك إنشاء املقاوالت  13،ص2014،(كاثرين نيكول،1التغريات السوسيو ثقافية و االقتصادية
اليت تقيدت سابقا يف العمل التقليدي مثال الزراعة ، النسيج. حيث احنصر دورها يف تلبية احلاجات  من طرف املرأة 

جلماعات األولية اليت تنتمي إليها، فبفعل التغري االجتماعي. أصبحت املرأة تطور من هذا العمل الذي  املتعلقة 
طابعا اقتصاد وفقا ملتطلبات السوق و احمليط  كان تقليد وبه تبادر إلنشاء مقاولة مصغرة، فهذا العمل يكتسب 

خذ على سبيل املثال احلرف، وال ننسى أن هذه املرأة جندها أيضا تتمتع مبستوى ثقايف وشهادات عليا. فليس  و 
تمع عرف تغري يف الثقافة فإىل يومنا هذا هناك  لضرورة إنشاء املقاوالت من طرف املرأة يف املنطقة يؤول لنا أن ا

) يتحدث عن 33،ص1980(بورديو،2  نساء ال يعملن بفعل التصور االجتماعي السائد يف املنطقة. فنجد بورديو
تمع القبائلي.  القانون االجتماعي السائد يف املنطقة يف دراساته على ا

 :جمال القوانني

ال أمام املرأة املقاوالتية ، اقرتحت    منظمة األمم املتحدة موضوع إن سياسة التشغيل يف اجلزائر فتحت ا
ال املقاوالتية و إثبات 2000املساواة بني اجلنسني يف إطار مؤمتر أممي  يف سنة  لتايل ضرورة دخول املرأة     .

ا  أعطت الفرصة  خلوض يف مشاريع اقتصادية من أجل حتقيق التنمية. فيما خيص اجلزائر فإ ا  جتربتها و قدرا
من قانون احلقوق املدنية املعدل و املتمم   36ماجها يف سوق العمل، فحسب القانون للمبادرة النسوية وإد

االت املختلفة  8،ص2016(حممد شريف بلميهوب، 3  2016يف ) يقول أن املرأة هلا احلق يف الدخول إىل كل ا
 سواء السياسة االقتصاد والعمل. 

لرغم من إعطاء املبادر  ة للمقاوالتية لكن إىل أي مدى  تبقى هذه القوانني ذات يبقى السؤال الذي يفرض نفسه 
. هل تواجه املرأة 2016يف سنة  6فعالية يف الواقع املعاش وكيف نفسر أن نسبة املقاوالتية النسوية هي %

  
1 
2 
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ت، هل يف مرحلة التأسيس أو يف مرحلة األداء و  معوقات يف إنشاءها ملؤسستها ويف أي مرحلة تلقى هذه الصعو
ا هلا. كيف تتع  امل املرأة مع هذه املعوقات، وماهية نظر

جلزائر:  اآلليات الداعمة للمقاولة 

ملؤسسات الصغرية و املصغرة و الصناعات   رساء العديد من اآلليات، أوهلا تنصيب وزارة خاصة  قامت اجلزائر 
إلضافة إىل آليات أخرى تتمثل يف:   التقليدية اليت مت هيكلتها، 

  8املؤرخ يف  296-96واليت أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم طنية لتدعيم الشباب:الوكالة الو 
، و تقوم بتقدمي التمويالت حلاملي املشاريع من أصحاب املشاريع و الشهادات.و حسب أخر  1996سبتمرب

من أصل  27532اإلحصائيات الصادرة عن الوكالة، فما خيص عدد املشاريع املمولة لصاحل النساء، يتمثل يف 
، كما ان غالبية املشاريع ترتكز يف قطاع اخلدمات 10مشروعا مت متويله عن طريق الوكالة، بنسبة % 270288

ملقارنة مع امجايل املشاريع   80096مشروعا من إمجايل 14013مبجموع  مشروعا مت متويله يف قطاع اخلدمات. 
يؤكد تركز خمتلف املشاريع النسوية املمولة يف قطاع % مما 89،50النسوية املمولة عن طريق الوكالة تصل إلىل 

يت يف املرحلة الثانية قطاع احلرف التقليدية، وهو ما يعكس وجود العديد من النساء اللوايت يتقن  اخلدمات. و 
احلرف، ويردن توسيع جمال عملهن،و تسويقه بصفة مباشرة،  فإن جمال احلرف عرف وجها أخرا و خرج من 

يت املهن األحياء القد مية و املهن التقليدية ليكتسب صبغة مهنية مبقاييس اقتصادية  ومؤشرات سوق األعمال. مث 
يت املهن األخرى و   لنساء ذات مستوى جامعي، يردن جتسيدا لتكوينها النظري يف الواقع، مث  احلرة املتعلقة 

ألنشطة أحيا ألسباب اجتماع  ية.القطاعات اليت تعكس قلة االهتمام 

أما إذا أخذ هذه اإلحصائيات من منظور أخر، جند نسبة النشاطات النسوية املمولة من إمجايل كل 
خذ أكرب نسبة يف املساواة بني الرجل و املرأة، يف امتهان هذه األعمال  نشاط، تتمثل يف املهن احلرة اليت 

بتخصصات جامعية، توجه الفرد لضرورة القيام ويعود السبب إىل ذلك لكون هذه األعمال ترتبط  43بنسبة%
 بتلك األعمال، و تليها احلرف. 

املؤرخ يف  14-04: اليت أنشئت مبوجب القانون التنفيذي رقم الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر
 تشكل هذه الوكالة أداة لتجسيد سياسة احلكومة فيما خيص حماربة الفقر و اهلشاشة من خالل 2004جانفي22

تقدمي التمويل املصغر للمشاريع، خاصة النسوية، وهي حتت وصاية وزارة التضامن الوطين و األسرة و قضا املرأة.  
وهنا جتدر اإلشارة إىل أن هذه اآللية األكثر استعماال من طرف املرأة املقاولة، و حسب أخر اإلحصائيات املنشورة 

املشاريع املمولة من طرف الوكالة ، وجهت لفئة النساء و ذلك  تشري أن غالبية 2013على موقع الوكالة يف سنة ،
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قرضا  306401% لفئة الرجال. ويبلغ عدد القروض املمنوحة للنساء يف 32،39% مقابل 68،60بنسبة 
(إحصائيات منشورة ضمن عمود اإلحصائيات إىل غاية  1مشروعا لصاحل الرجال.  198561مقابل 

املشاريع جتذب املرأة أكثر من الرجل نظرا لقيمتها املالية اليت ال تغطي النشاطات )   فإن هذه 31/12/2013
 ذات تكنولوجيا وحتتاج إىل األموال، بل ميكن استغالهلا يف املشاريع الصغرية مثل احلرف التقليدية.

ت كما الننسى أهم املنظمات و اجلمعيات الداعمة للنشاط املقاواليت النسوي، نذكر مجعية السيد ات اجلزائر
رئيسات املؤسسات، فحسب أخر اإلحصائيات الصادرة عن مركز السجل التجاري الوطين،إن نسبة النساء 

،( اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلزائرية الصادرة يف 2جرة. 110790% مبا يقابل 6،8املقاوالت وصل إىل 
فيتوزعن بنسب متفاوتة حيث جند أعلى )، أما فيما خيص نسبة النساء صاحبات املؤسسات،  4، ص  2001

 نسبة يف العاصمة

 
 خامتة: 

إن املرأة أثبتت وجودها يف احلياة االقتصادية، و أكدت دورها املهم، الذي ال ميكن االستغناء عنه، إذا    
اليت أرد الوصول إىل التنمية االقتصادية، فاملرأة تؤدي دورها االقتصادي جبدارة . هذا ما أثبتته الدراسات 

ا، و يف إطار توفري مناصب الشغل من خالل عدم  حتاول رصد عمل املرأة يف إنشاءها للمقاولة اخلاصة 
دف إىل استمرارية عملها اخلاص. فهي حتاول إثبا لنفسها   ح، و اكتفاءها بتجسيد املشروع، إمنا حتقيق األر

ال الذي كان حكرا على الرجل.إال أن مناخ األعما ل يف اجلزائر ال يزال يشكل عائقا يعرقل سري يف هذا ا
لرغم من خمتلف السياسات املتبعة و تسخري اآلليات اليت تساعد على إجناح املقاوالتية  األعمال النسوية، 

 النسوية.

 
 قائمة املراجع:

 للغة الفرنسية:
- Ait salmat, Fairouz, Etude sociologique de la trajectoire des femmes entrepreneures de la région de béjaia, 
cas pratique : les femmes créatrices de PME dans la région d’Akbou, université de bejaia, 2013 

  
1 
2 
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ت املقاولني " كيبيك،-  2000تقرير الفريق حول املقاوالتية النسوية:" حتد
ت املتحدة األمريكية ،9/1995/ 4،15التقرير امللتقى الرابع حول النساء يف  - 1996، يف نيويورك، الوال  
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 الظواهر األسلوبية يف ديوان الرماد لعبد هللا الشريط
 الدكتورة: بن مهيدي خرية 

 جامعة بلحاج بوشعيب  

 عني متوشنت 

 
 امللخص: 

الوقوف على أهم الظواهر األسلوبية يف ديوان الرماد لعبد هللا الشريط، اليت شكلت نسقا تسعى هذه الدراسة إىل 
ح بنوعيها  ظاهرا دّل على أسلوبه. وقد اشتملت على ثالثة عناصر أساسية؛ العنصر األول خصص لظاهرة االنز

الدراسات احلديثة أال وهي ظاهرة   الداليل والرتكييب، والعنصر الثاين تناول ظاهرة ميزت الدراسة األسلوبية عن بقية
 التكرار، أما العنصر األخري فقد محل عنوان املفارقة. 

Abstract : 
This study seeks to stand on the most important pyramid phenomena in the 

Ash’s band of Abdullah Ashriat, which formed a vision of his appearance in its style. 
It has included three basic elements, the first element allocated to the phenomenon 
of renovation with its round and synthesis, and the second element to phenomenal 
of the study of the separation study on the rest of the recent studies, the 
phenomenon of the repetition. The last item has been carrying the address of the 
paradox.      
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 مقدمة:  

ها، ورصد  إن أية دراسة علمية تستدعي التنظري هلا للشروع يف التطبيق عليها، وذلك للكشف عن خبا
ا، والدعوة إىل ترسيخها، واألسلوبية هي واحدة من أهم الدراسات ال لنص األديب على  حمتو علمية اليت تعىن 

مستوى الشكل واملضمون على حد سواء،  فهي علم لغوي يهتم بتحليل النص لغو ليكشف عن مدلوالته اجلمالية 
ت  وذلك عن طريق النفاذ إىل مضمونه وجتزئة عناصره من أجل البحث "عما يتميز به الكالم الفين عن بقية مستو

نيا"اخلطاب أوال وعن سائر أصن ويعين ذلك أنه يبحث يف الوسائل اللغوية اليت تكسب  1اف الفنون اإلنسانية 
 اخلطاب األديب خصائصه التعبريية والشعرية ومساته اجلمالية.

روع يف التحليل دون االستناد على مرجعية أو خلفية يتكئ عليها، تتمثل والباحث األسلويب ال ميكنه الش
ملعجم نفسه، والداللة، فهي أمور وإن كانت بسيطة  يف أمور حنوية لغوية صوتية، وتركيبية، وصرفية، وحىت ما يتعلق 

ا  ا متثل الركيزة اليت يعتمدها هذا الباحث، إذ أنه ال يستطيع التخلي عنها؛ أل  أساس وعماد هذا التحليل. إال أ

ملنهجية العلمية اللغوية  وبناء على ذلك ميكن القول أن األسلوبية أو علم األسلوب يعاجل الظاهرة األسلوبية 
اليت تقوم على "استكشاف العالقات اللغوية القائمة يف النص، والظواهر املتميزة اليت تشكل مسات خاصة فيه، مث 

ت القائمة بينها وبني شخصية الكاتب، الذي يشكل مادته اللغوية ويف أحاسيسه ومشاعره  حماولة التعرف على العالقا
اليت جتعله يلح على أساليب معينة، ويستخدم صيغا لغوية تشكل يف جمملها ظواهر أسلوبية هلا داللتها يف النص  

ا  2األديب" ا جمموعة من اإلجراءات اليت متارس  ونفهم من ذلك أن األسلوبية منهج لغوي نقدي جديد، مبعىن أ
لبعض  جمموعة من العمليات التحليلية اليت ترمي إىل دراسة الظواهر األسلوبية يف النص الشعري وعالقات بعضها 

ة اليت تسترت وراء تلك الظواهر، ومن هنا، فإن املنهج األسلويب سيتيح  لنا إمكانية  اآلخر ملعرفة القيمة الفنية واجلمالي
التعرف على أسلوب النص الشعري يف ديوان الرماد لعبد هللا الشريط، وذلك برصد أبرز الظواهر األسلوبية يف شعره، 

 وقد وقفت عند العديد منها سواء على مستوى اللفظ أو على مستوى املعىن.

ينا أن تشتمل هذه الدراسة على ثالثة عناصر خصصنا يف كل عنصر ظاهرة أسلوبية من تلك وهك  ذا ار
ملفارقة.  ح مث التكرار وانتهاء  ا لغة الشعر يف قصائد ديوان "الرماد" بدءا من االنز  الظواهر األسلوبية اليت امتازت 

ح  :أوال: االنز
  

 .34-33، ص1982، 1عبد السالم المسدي، األسلوبیة واألسلوب، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، ط 1
 . 99، ص1994، 2، مج8حاث، عخلیل عودة، المنھج األسلوبي في دراسة النص األدبي، مجلة النجاح لألب 2
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ح هو ترمجة حرفية للفظة  )، وهو يعد حسب رأي عبد السالم املسدي "عسري l’écartالفرنسية (االنز
، لذلك جنده حيمل العديد من التسميات منها (التجاوز، االحنراف، اإلطاحة، 1الرتمجة، ألنه غري مستقل يف متصوره"

، 2اخلرق...). ومفهومه هو "خرق للقواعد حينا وجلوء إىل ما يندر من الصيغ حينا آخر"املخالفة، االنتهاك، العدول،  
ية، التقدمي والتأخري، احلذف...). فيؤدي هذا االحنراف ستخدام تقنيات عديدة منها (التشبيه، االستعارة، الكنا

عن النسق املألوف واالنتهاك لصيغ األساليب إىل شحن اخلطاب األديب بطاقات أسلوبية مجالية تؤثر يف املتلقي كما  
 أنه يظهر ما يتصف به املبدع من تفرد وإبداع وقوة جذب وأسر.  

ح يف خلق إمكانية جديدة للتعبري والكشف عن عالقات لغوية جديدة تصطدم مع ما   وتظهر أمهية االنز
تعود عليه الذوق، والغاية منه هي لفت االنتباه، ومفاجأة القارئ أو السامع بشيء جديد واحلرص على عدم تسرب 
ح، واملتصفح لقصائد عبد هللا  امللل إليه، وهذا ما جعل للشعر مكانة مميزة ألنه من املستحيل أن خيلو من االنز
 الشريط يصادفه كما هائال من التقنيات اليت جلأ إليها الشاعر مما أكسب لغته الشعرية خصوصية وذلك من خالل:

ح الداليل -أ  :االنز

نه يصرف  نظر املتلقي بعيدا عن الدالالت املرجعية للكلمات" ألنه خيرجها من وسطها  3وقد عرف "
املعجمي اجلامد إىل وسطها احليوي، فيعطي بذلك بعدا شعر أشد عمقا للغة وخاصة النصوص الشعرية، ألن 

ملعجم ي رتسم فضاء القصيدة، وتتحدد أبعادها "املعجم الشعري هو الذي حيدد متايز النص، ويربز شاعرية الشعر، و
ا اإلحيائية" لشعرية اليت ، وهذا ما جعل شعر عبد هللا الشريط فيه لغة شعرية عذبة املذاق بصوره ا4الداللية، وطاقا

حات بتميز ومجال يف الداللة والبناء يف   حات الداللية املدهشة واملمتعة، وتبدت هذه االنز تتضمن العديد من االنز
 االستعارة، التشخيص وتراسل احلواس.

 : االستعارة -1

ختالف األزمنة، فمفهومها يف القدمي كان قائما "على   ا إن لالستعارة مفاهيم متعددة وخمتلفة  املقارنة، شأ
ا تعتمد على االستبدال أو االنتقال بني الدالالت الثابتة للكلمات  يف ذلك شأن التشبيه، لكنها تتمايز عنه 
  

 164عبد السالم المسدي، األسلوبیة واألسلوب، ص 1
أحمد محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت لبنان،  2

 56،ص 2005، 1ط
اءة نقدیة لنموذج إنساني معاصر، نادي جدة األدبي الغدامي عبد هللا، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة قر  3

 24، ص1985، 1الثقافي، ط
بكاي أخذاري، تحلیل الخطاب الشعري (قراءة أسلوبیة في قصیدة فدى بعینیك للخنساء)،عاصمة الثقافة العربیة،الجزائر،  4

 109، ص2007دط، 
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 1املختلفة، وأقصد بذلك ان املعىن ال يقدم فيها بطريقة مباشرة، بل يقارن أو يستبدل بغريه على أساس من التشابه"
الستعارة يف الرتاث البالغي كانت تتحرك يف إطار املقارنة واالستبدال بني طرفني،   وهذا يعين أن األفكار اخلاصة 

ازي.  ويتم عن طريق االنتقال من املعىن احلريف إىل املعىن ا

قد احلديث فقد قامت على تصور جديد يرى أن العالقة بني طريف االستعارة هي عالقة تفاعل أما يف الن
ا، وتبني هذه النظرية أن لالستعارة هدفا مجاليا،  از، واإلطار احمليط  "حتصل من التفاعل أو التوتر بني بؤرة ا

، وختييليا، وعاطفيا..." ويتحدد فهم هذه االستعارة بتقدير تفاعل الشاعر مع العامل اخلارجي،    2وتشخيصيا، وجتسيد
 وقدرته على تعديل عالقات هذا العامل وإعادة تشكيلها من جديد.

ستعارية يف شعر عبد هللا الشريط ألفيناها قائمة على درجة من درجات التقمص وعند تتبعنا للصورة اال
ا ويتأملها كما لو كانت هي ذاته، وهو ما  الوجداين متتد فيه مشاعر الشاعر إىل كائنات احلياة من حوله، فيلتحم 

 يتجلى يف قصيدة  "الغروب":

    َيُذوُب   َبْنيَ     ُضُلوِعيَكَصْخرٍ     َ ُغُروَب ٱْحلََياِة يف قـَْلَيب الدَّاِمي

َ مْن ُكْنُت يف ٱنِْتظَاِر ُشـــــــــُروقٍ   َكْيَف   َأْمَسْيُت يف اْلُغُروِب  املَروعِ     َأ

 َتَدلَّْت       َكَواِمجَاِت       الدُُّموعِ     َوُجنُوُم ٱَألْحَالِم يف أُفْــــِقي النَّائي

ُنوُن   ٱْلَعْرَجاُء    تَـــ ِت َأْمِسي الصَّريعِ     ــتْزَحفَوالسِّ  لنِّْسَياِن َعْن ِذْكَرَ

 3َوتـَْرَوى   ِمْن     ُشْعَليت     َوَجنيِعي    يف رَِماٍل َمحَْراَء َُْكُل ِمْن قـَْليب

يت جسدها يف الغروب على االستعارة مما أكسب الصورة ظالال شعرية اعتمد الشاعر يف تصويره آلالمه ال
رائعة ،يف قوله (السنون العرجاء تزحف...أمسي الصريع)، فالعرجاء والزحف من صفات الكائن احلي ومها تدالن 

ملاضي ا لذي  على البطء ،والصرع يصاب به الكائن احلي كذلك مما يوحي على كره الشاعر هلذه السنني، وتعلقه 
ال يدري كيف ضاع منه ،وقوله (رمال محراء)، فاالمحرار لون استعاره الشاعر من لون النار عند شدة هليبها.ليوحي  
مه   به على شدة اللهيب، أما األكل والشرب فهما من صفات الكائن احلي مما يوحي بتأثر الشاعر من جراء أ

 العصيبة .
  

، 1992، 3التراث النقدي والبالغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط جابر عصفور، الصورة الفنیة في 1
 205ص

 -تعارة في النقد األدبي الحدیث (األبعاد المعرفیة والجمالیة)، األھلیة للنشر والتوزیع، عمانیوسف أبو العدوس، االس 2
 129، ص1997، 1األردن، ط

 126،ص1966عبد هللا الشریط،الرماد، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،   3
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اجلزئية صورة كلية متناسقة األجزاء، يقارن فيها بني أمسه وهكذا استطاع الشاعر أن يرسم من هذه الصور 
 الذي كان ينتظر فيه حتقق آماله، وأحالمه اليت كانت نفسه تتطلع إليها ، وبني يومه الذي أطفأ كل مشوع األمل.

 ":  شعر هل تدريومن أمثلة الصور االستعارية  قوله يف قصيدة "

َد اْلُمَىن رِيُح َحنِْسي    يَ رَِفيِقي َهْل ِمْن َعَزاٍء لِنَـْفسِ   فـََلَقْد َبدَّ

َاَوْت َأْورَاُق قـَْلِيب فََأْمَسى  َ  َعاِرً َبْنيَ َعاِصَفاٍت َو يَـــْأسٍ   َو 

 فـََلَقْد َهدَِّين ِخبَْفٍق َو َمهْسٍ     َ رَِفيِقي َهْل يـَْهَدأُ اْلَقْلُب يـَْوًما

 1َ ِشْعُر َو اْلسََّالُم لِنَـْفِســـــي؟  الشَّاِردُ َهْل يـَُعوُد اْلرَّبِيُع َو اَألَمُل 

اوت أوراق قليب فأمسى عار بني عاصفات و  فالصورة هنا ارتكزت ارتكازا كليا على االستعارة يف قوله (
ون من األوراق، وتعصف رعد) فتهاوي األوراق بني العاصفات صفة تدل على فصل اخلريف ألن فيه تتجرد الغص 

س الشاعر وحزنه الذي أوقف له نبض  ألوراق اجلافة، ويقف نبض احلياة يف األشجار مما يوحي بعظمة  ح  الر
 احلياة يف قلبه، لذا فهو يسأل عن الربيع فمعه حتضر مشس األمل الدافئة اليت تعيد لقلبه النبض واحلياة.

الوظيفي للصورة االستعارية يكمن يف تشكيل عالقات جديدة يتجلى لنا من هذين النموذجني أن الدور 
دمها جلسر احلواجز وتوحيدها بني األشياء املتناقضة ، من أجل التعبري عن عامل الشاعر الداخلي، تعبريا  غري منطقية 

 يعجز عنه الوضوح و املباشرة.

 التشخيص: -2

ردة و مظاهر  التشخيص وسيلة فنية من وسائل تشكيل الصورة " يقوم على أ ساس تشخيص املعاين ا
حلياة" حىت تعرب عن مشاركتها لإلنسان مهومه و  2الطبيعة اجلامدة يف صورة كائنات حية حتس وتتحرك و تنبض 

 أحزانه، أو عن تفاؤهلا مبستقبله املنشود.

لقد اعتمد عبد هللا الشريط على هذه الوسيلة اعتمادا أساسيا يف تشكيل الكثري من صوره الشعرية يقول و 
 يف قصيدة الصيف:

فـَُؤاِدي يُِطــــــلُ       َ  اْللَّْفُح ِمْن َوْجِهِه اْللَّهيِث اْجلَهيدِ     ُهَو َذا الّصيُف 

ُم ِمْن رَْأِسِه اَألْشَيبِ   ُشْعًث    َكَميَِّتات     اْجلَريـــــــــــــــــدِ          تـََتَدىلَّ اْألََ

نَـْيِه  َهِذِه  اْللَّْهَفُة  اْلبَـْيَضاءُ         َذاَبْت    َكَساِئٍل  ِمْن  َحـــــــــــــــِديد     َو ِبَعيـْ
  

 76عبد هللا الشریط، الرماد،ص  1
 76، ص5،2005علي عشري زاید،عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة اآلداب، مصر، ط 2
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َقَل اْلسََّماَء َعلى َصَدِري  ْلِبيدِ     آِه َما أَثـْ    ! َو َما  َأْضَيَق  اْلَفضــــــــــــَا    

لَيايل  الرَّبيِع ُمنتَُّّ يف اْلشَّْرخِ           َ   ُمَكمََّماِت    الْــــــــــــــُوُرودِ     َ   1َصَبا

الشاعر هنا حيلق يف هذه األبيات الشعرية خبياله اجلامح ليجعل من الصيف مرآة تعكس لنا حالته النفسية، 
س و كآبة معتمدا يف ذلك على خاصية التشخيص،إذ شخص لنا الصيف يف صورة كائن حي،   اليت كلها قنوط و

موعة من الصور اجلزئية اليت تعانقت يف إطارها العام ، فلصيف وجه يظهر عليه  فكانت هذه الصورة الكلية إطارا 
صور التشخيصية اجلزئية دعمت اجلهد واللهث ،ورأس قد غطىاه الشيب وعينان قد غابت منهما اللهفة، وكل هذه ال

 وقوت الصورة األساسية اليت أراد الشاعر من خالهلا أن يصور لنا الصيف شيخ كبري .

بع من نفسيته احلزينة الكئيبة ،فكما نعلم أن الشيخوخة هي آخر مرحلة  واختيار الشاعر هلذا التصوير 
لو كان يعيش حالة فرح وسرور لصور لنا الصيف شا يعيشها اإلنسان إذ فيها يفقد األمل و ييأس من احلياة، ألنه  

 فعا كله طموح وأمل.

مل يقتصر عبد هللا الشريط يف صوره التشخيصية على املظاهر الطبيعية ، وإمنا تعداها إىل تشخيص املعاين 
ردة، ففي قصيدة "احلق" اليت يصور لنا فيها غياب احلق من دنيا الضعفاء:   الذهنية واملشاعر ا

 َوِإَذا ُهَو   ِقْطَعٌة   ِمْن َجِليـــــــــــــــدٍ           َوِإَذا اْحلَقُّ َشاِخٌص ِمْثُل َأْعَمى    

     َ نَـْيِه  ِمْثُل    بِيِض  اْلَمَنا ْحلَـــــــــــــــديدِ       َوِبَعيـْ ِ  َأْو  َسَراٌب  ُمثـَقٌَّل   

َفاُسُه   َكَمـــــــــْوٍج   َوئِيــٍد:     مثَُّ أَْلَقى َصْوً تـَُروُح  َو تـَْغـــــُدو    ِفيِه    أَنـْ

ِجي   َ  2فالصََّباُح اْلِعْربِيُد َخْلَف السُُّدودِ      أيـَُّها الطِّْفُل ال تـَُرْعَك الدَّ

الضعفاء ،لكن من غري أن حيس استطاع الشاعر بصوره اجلزئية ـ اليت رأينا من خالهلا "احلق" واقفا بني 
م، كأنه قطعة من جليد ،ورأينا عينيه اليت ال تبدو عليهما مالمح التأثر، ومسعنا صوته القوي بعد أن خاطب  مبعا
ن الصباح لن يعود فهو خلف السدود ـ أن يدعم صورته الكلية اليت صور لنا فيها احلق إنسان بال  ه  الطفل خمربا إ

حوال الضعفاء. رمحة وال شفقة ،  ال يبايل 

وهذا التصوير يدل على نفسية الشاعر اليت خيم عليها التشاؤم بعد أن أدرك أن لغة القانون، أصبحت 
نعدام احلق من دنيا الضعفاء، مما دفعه إىل احتقار احلق احتقارا  جتري على لسان اإلنسان  القوي اجلائر، وهو إيذان 

 ه، ولذا عرب عنه يف صورة أخرى اعتمد فيها على خاصية تراسل احلواس. وصل به إىل درجة  االزدراء  علي
  

 108عبد هللا الشریط،الرماد،ص  1
 62عبد هللا الشریط، الرماد،ص  2
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 تراسل احلواس:   -3

فتصبح األشياء اليت  1ويقصد برتاسل احلواس "وصف مدركات حاسة من احلواس بصفات مدركات حاسة أخرى" 
 تدرك حباسة الشم تدرك حباسة السمع، واليت تدرك حباسة البصر تدرك حباسة الذوق وهكذا. 

ولعل مجال الصورة الشعرية املتولد من الرتاسل يكمن يف "رؤية التماثل يف الالمتاثل أي قبول الصورة الغريبة 
ا كانت واقعية مع علمن ستحالة وجودها" املتخيلة والتآلف معها كما لو أ وهذا ما حناول الكشف عنه   2ا املسبق 

 بعد عرض الصور، يقول يف قصيدة احلق:

 ْوَق    اْلِبيـــــــِد  َكَسَراٍب  َيُذوُب   فَـ     أَيُّها اْحلَقُّ ُذْبَت َبْنيْ  اللَّــــــــــــــــــَيايل

نُوِب َبْنيَ اللُُّحودِ     ُموَهن اْلَقْلِب َواِجَف النَّـــــــــــــــــــتْفسِ   َهْيَماَن َكطَْيِف الذُّ

نُـَها  َشاَب   أَنـَْفاِسي  فـََباَتْت يف  الصَّْدِر   ِمْثَل   الــــدُّودِ     ِجيَفٌة أَْنَت نـَتـْ

 َوِحْقٌد َعَلى الْــــــــَوَرى  واْلُوُجـــــــــــــــــودِ     َصــــْدِري  َوِجَباٌل ِمَن اْلظََّالِم َعَلى

ُبوِع   َحتَْت   اْجلَِليدِ     َوَأَشدُّ  األَثـَْقاِل  َصْوُتَك ِفيــــــــــــــَها          3َكَنِشيِج  اليَـنـْ

هلذه الفكرة الذهنية معادال يف احلقائق احلسية، فاحلق هو معىن استطاع الشاعر بعبقريته الشعرية أن جيد 
ذهين جمرد، ومع ذلك فقد استطاع عبد هللا الشريط خبياله اجلامح أن جيعله من مدركات حاسة البصر، فهو يراه 
(موهن القلب واجف النفس) ومن مدركات حاسة الشم فهو يشم رائحته النتنة (جيفة أنت نتنها شاب أنفاسي) 

من مدركات حاسة السمع ألنه يسمع صوته (وأشد األثقال صوتك)، وهكذا استطاع عبد هللا الشريط أن يستعني و 
رد   ذه األلفاظ احملسوسة لتفسري هذا املعىن الذهين ا

وقد اعتمد الشاعر على هذه الوسيلة الفنية يف تشكيله للعديد من الصور. ففي قصيدة "الليل" مثال يصور  
ذا الليل معتمدا على خاصية تراسل احلواس، يقول: لنا الشاعر   شعوره وإحساسه 

ِرًدا    َكاْحلِــــــــــَماِم       َوَأَرى اللَّْيَل  قاِبضاً  بيَــــــــــَدْيهِ   ُعَنَق اْلَكْوِن  

اِمــي      َجاَء َكاْلَيْأِس  َساِكــًتا  يـَتَــــَمشَّى  ُمثْـَقَل اْخلَْطِو يف فـَُؤاِدي الدَّ

َيا نـْ َتِلُع  اْلدُّ  فـََتْخَفى   يف   َجْوِفِه   اْلمتَـــَراِمي      يف َحَشاه الَبعيِد يـَبـْ

لرُّكـــــــامِ        وجتَِفُّ اْلسَّماُء ِمْن َبْسَمِة الّنورِ   فـَيَـْغُفو      ُمثْـَقًال       
  

 138، ص 2005عبد الحمید ھیمة ،الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، دار ھومة، الجزائر،   1
 305،ص2007عبد اإللھ الصائغ، الصورة الفنیة معیارا نقدیا،مؤسسة الثقافة الجامعیة ،مصر،  2
 61-60عبد هللا الشریط،الرماد،ص  3
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َ َمْن يـَُهْيِمُن َكاْلَمْوتِ   1؟      َأَماِمــــــيَعل   َهِذِه   اْحلََياةِ     أَْنَت َماَذا 

عند قراءتنا هلذه الصورة الشعرية، ينكشف لنا احلاصل البليغ من تراسل احلواس حيث تشكلت شبكة غنية 
مبظاهر تبادل الوظائف بني احلواس بينت وحدة اهلدف، فقد كان حلاسة البصر يف هذه الصورة سلطان مكنها من 

ردا كاحلمام)، تؤدي وظيفته ا (الرؤية)، وتنهض يف الوقت ذاته بوظائف حواس أخرى. فإذا لليل برودة تلمس (
ودبيب يسمع (ساكتا يتمشى مثقل اخلطو يف فؤادي الدامي)، وذا تغيري ألنه يغري احلالة النفسية من البهجة والسرور  

لرك ام)، لينقلب يف آخر مدى إىل موت موقف لنبض إىل احلزن والتشاؤم (جتف السماء من بسمة النور فيغفو مثقال 
 احلياة حيس به الشاعر يف أعماقه.

ومما جتدر بنا اإلشارة إليه أن الشاعر قد استطاع خبياله اخلالق أن يقدم لنا مركبا جديدا جيمع فيه بني املادي  
الشاعر مبركبات ذهنية (الربودة،  والذهين، ذلك ألن الليل مركب مادي يدرك حباسة البصر، ومع ذلك فقد ربطه 

 الدبيب، التغيري، املوت).

ا  غري  خنلص بعد قراءتنا هلذين النموذجني أنه ال توجد أية عالقة بني املوضوعات واألشياء اليت وصفت 
لرمزيني الذين أجازوا للشاع  ثر يف صوره هذه  ر  وحدة األثر النفسي، ويف هذا دليل على أن عبد هللا الشريط قد 

"أن ينقل ألفاظا من جمال حسي معني إىل جمال آخر، إذا كان يف هذا النقل ما يعينه على هدفه وهو نقل األثر 
أن تسميها، وتومئ إىل الفكرة وال تعرضها،  ، ولذا كانت صوره رامزة تشري إىل العاطفة من غري2النفسي إىل الغري"

حيث أنه استطاع أن يصور لنا من خالل خاصية تراسل احلواس مشاعر احلزن والكآبة والقنوط والتشاؤم اليت خيمت 
 على نفسه بسبب ذلك الزمان الظامل الذي غاب فيه احلق من حياة الضعفاء. 

ح الرتكييب -ب  :االنز

ا  وهو إعادة تركيب اللغة من حات املسموح  مستواها العادي إىل املستوى الفين، من خالل بعض االنز
يف النظام اللغوي كالتقدمي والتأخري يف بعض بىن النص وكذلك احلذف الفين الذي يستغين عن بعض البىن واملفردات؛  

به دالئل اإلعجاز " وال تزال فتكتسب اللغة بسياقها اجلديد قيما مجالية، وهو ما أقر به عبد القاهر اجلرجاين يف كتا
ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه شيء، 
  

 84عبد هللا الشریط، الرماد،ص  1
 .33محمد منذور، الشعر المصري بعد شوقي الحلقة الثالثة روافد أبوللو، نھضة مصر، مصر، دت، ص  2
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ملتلقي  ، ولقد حق1وحول اللفظ من مكانه" حات الرتكيبية يف شعر عبد هللا الشريط غرابة ومفاجأة تؤدي  قت االنز
 إىل اإلمتاع متمثال ذلك يف: التقدمي والتأخري واحلذف.

 :التقدمي والتأخري -1

لقد تعددت أشكال التقدمي و التأخري من فاعل و مفعول، ومبتدأ وخرب، حسب السياق وضروراته؛ فكانت  
ت مجة    سنحاول استنطاقها من خالل األمثلة اليت سنوردها، يقول الشاعر: هلا غا

 2َأَكَل اْلُفَؤاَد ِشَتاُؤُه اْلَقتَّاُل؟    َ َحاِملَ اللََّحظَاِت تـُْرِسُلَها ِلَمْن       

ناصر النحوية السيما يف ظاهرة  يظهر لنا عند تتبع العالمة اإلعرابية "اليت تبقى دليال قادرا على فرز الع
أن املفعول به (الفؤاد) مقدم على الفاعل(شتاؤه)، وهلذا التقدمي غاية فنية وداللية مقصودة، ألن   3التقدمي و التأخري"

الة للفؤاد وليس آلكله؛ إذ األمل يف التغيري يرجى من الفؤاد و ليس من الشتاء. كما الغرض من الكالم هو الرس
وجد أن ركوب الشاعر مثل هذه اهليئة من الرتكيب كان استجابة ملتطلبات صوتية، ونعين بقولنا هذا أن توظيفه 

حية أخرى حرصه على قافية البيت   حية، ومن  الالمية، وإقامة الوزن. و حنن  هلذه الظاهرة كان لداعي معنوي من 
ا.  مل جند أي تكلف من لدن الشاعر يف ذلك، وهذه ميزة الشاعر الذي ميتلك اللغة و يتحكم يف مفردا

 ومن صور التقدمي عنده تقدمي اخلرب على املبتدأ، يف قصيدة "شاطئ املهدية"، يقول عبد هللا الشريط: 

ْعِر يف اْلَفمِ     ةَوِيف قـَْلبَك اْلَمْصُدوع َوْجٌد َو َلْوعَ   َتِضجُّ على الشُّْطآِن َكالشِّ

ْألََسى   4ُسُكوٌن َكَمْوِت َجامثٍِ فَـــــــــــــــــْوَق َمْبَسمِ     َوفَــــــــــــــــــــــْوَق ُحمَيَّاَك املَُغيَِّم 

تدأ، ذلك ألنه ورد شبه مجلة واملبتدأ نكرة، ففي نالحظ أن رتبة اخلرب جاءت متقدمة وجو عن رتبة املب
البيت األول اخلرب املقدم (يف قلبك) شبه مجلة من جار وجمرور، واملبتدأ (وجد) نكرة مؤخر، ويف البيت الثاين اخلرب 
 املقدم شبه مجلة من ظرف مكان (فوق حمياك) واملبتدأ نكرة مؤخر (سكون)، وال خيفى ما للتقدمي من سطوع للداللة 
من وراء اللفظ املتقدم، بوصفه أول ما يقع على األذن، فدل على العناية والرتكيز حبالة املوج وموقفه إزاء جدود العزة  

ء بعد أن أفلوا كأجنم.  والقوة واإل

 أما عن أوجه التأخري اليت عمد إليها الشاعر للفاعل عن الفعل، يقول الشاعر:

َا يف َصْدرِِه اَألطْـــــــــَاللُ     ولُهُ َوتـََردََّمْت َحتَْت الثـُُّلوِج ُميُ    َّ  َفَكَأ
  

 .204، ص1981عبد القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، دار المعارف للطباعة والنشر، بیروت لبنان،  1
 .131عبد هللا الشریط،الرماد، ص  2
 . 35،ص2003، 2، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،ط1ابن جني، الخصائص،تح: عبد الحمید ھنداوي، مج  3
 .103عبد هللا الشریط،الرماد،ص  4
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 َو اْحَتدَّ َبْنيَ ُضُلوِعِه اِإلْحمَالُ     َوَجتَمََّدْت يف َدْفِقَها َأْمَواُجهُ   

ُمُه    َّ َا اآلَمـــــــــــاُل     َوَجتَعََّدْت يف َفْجرَِها َأ َلْت ُشْعثًا ِ َدَّ َ  1َو 

خري الفاعل يف هذه األبيات الثالثة، وتراوح هذا التأخري بني الصدر والعجز، وكله توكيد   عمد الشاعر إىل 
به مبا  ثري شتاء النفس رمز القسوة واجلربوت على قلب اإلنسان، إذ حوله إىل متثال جامد ال  منه على مدى قوة 

اية األبيات.حوله، دون أن نغفل ضرورة الوزن والقافية يف  خري الفاعل يف   جنوحه إىل 

 احلذف: -2

إىل جانب التقدمي والتأخري جند احلذف، وجلأ إليه الشاعر كي يوفر إلبداعه حياة يف خيال املتلقي، بعد أن 
يستثري فكره حول هذا احملذوف وما ارتبط به من عالقات داللية، كما قد يكون من ضرورات املنشئ ليحفظ توازن 

 ويصل إىل قافيته. البيت 

وهلذا سنحاول أن نستدعي بعض األبيات اليت احتضنت هذه الظاهرة لنبني كيف يؤدي احلذف دوره يف 
بنية النص اإلبداعي، بعد أن نتعرف على هيئاته وكيفية ورودها أسلوبيا. ومن أبرز مظاهر احلذف الشائعة يف إبداع 

 قول:عبد هللا الشريط حذف املبتدأ يف قصيدة "وطين" ي

َ َوَطِين َألّينِ       غَــــــــــــــرِيٌب يف ِجَباِلَك َوالرََّواِيب     َظِمْئُت ِإلَْيَك 

 َغرِيٌب يف ُسُهوِلَك َو اِهلَضابِ     َغرِيٌب يف ِحبَاِرَك َو اْلَفَياِيف     

َيا اْضِطَرايب    َغرِيٌب يف املََقاِبِر والنـََّواِدي       2َغرِيُب النُّْطِق يف ُدنـْ

، واملتمثل يف لفظ  نالحظ يف هذه األبيات تكرار الشاعر خلرب حمذوف املبتدأ يف شكل ضمري املتكلم أ
ب  ا كونه يعيش غريبا يف أرضه، والذ ة اليت حيس  (غريب) وهو صيغة مبالغة على وزن "فعيل"، تنم عن قوة املعا

ا، ولذا ميكننا ا ا و يتمتعون  لغربة والضياع جعلته ينهشون خريا ة اليت تسبب فيها إحساسه  لقول أن قوة املعا
ة ليست   ا، ورمبا كذلك العتقاده أن هذه املعا ت اليت حيس  يتخطى التعريف بنفسه إىل التعريف بصفة املعا

ة مجاعية فصار   خاصة به وحده، بل هي معا

ة ووصفها وصفا مستفيضا، ع ة مجاعية وليست خاصة به.لزاما عليه ذكر صفة املعا ا معا  لى ذكر امسه مادام أ

 ومن أشكال احلذف اليت اعتمد عليها الشريط كذلك يف شعره حذف اخلرب كما يف قوله:
  

 .013عبد هللا الشریط،الرماد، ص 1
 . 53نفسھ، ص المصدر 2
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 1تـََقاَطَر ِمْن ُجرِح املََخاِلِب َو الظْفرِ     َلُعْمُرَك َما َهِذي الَقَواِيف ِسَوى َدمٍ 

"كلمة -أي املبتدأ–نالحظ هنا أن املبتدأ يدل ويغين عن خرب حذف وجو تقديره (قسمي)، ذلك ألنه 
صرحية الداللة على القسم؛ ألنه غلب استعماهلا يف عرف املتكلم و السامع هلا،... وهناك سبب آخر قوي ؛...هو 

كيد   2املذكور هو املبتدأ دون اخلرب "  وجود الم االبتداء يف أول كل قسم؛إذ يدل وجودها على أن و يف هذا القسم 
 على أن شعره  هو ترمجان ملشاعر احلزن والشقاء، وهي مسة من مسات شعراء الرومانسية.

سناد يف نظام الرتكيب، فنحن حني  ويتبني من طرحنا هلذه الظواهر الثالث، دور االختيار على مستوى اإل
 ندرك القيمة النحوية لكل ظاهرة يساعد ذلك على حسن استغالهلا يف موضعها املناسب هلا ألداء املعىن النفسي. 

 :  نيا: التكرار  

ا الشاعر أكثر من عنايته بسواها، إىل "أن تبلغ حد  التكرار هو إحلاح على جهة هامة يف القول يعىن 
ويف هذا إشارة إىل أن مبعث التكرار دوافع الشاعر    3ينئذ يدعها بعد أن يفرغ كامل شحناته النفسية فيها"اإلشباع ح

ة مزدوجة جتمع الشاعر واملتلقي على السواء. إذ يفرغ الشاعر به املعىن الشعوري الذي النفسية، وهلذه الدوافع وظيف
وملا كان التكرار يكشف عن اهتمام الشاعر    4يكون مشدودا إليه و"يلفت انتباه القارئ لبعض العناصر ذات األمهية"

عتبار أن "الوحدة املكررة  ملفردات والعبارات املكررة، فهو يفيد كذلك يف الكشف عن املعاين والدالالت املنحرفة 
 من هنا كان التكرار منبها إىل معىن خفي و جلي يف آن واحد. 5تضيف معىن آخر إىل القول الشعري" 

وللتكرار يف شعر عبد هللا الشريط أمناط عديدة، سواء أكان على مستوى الصوت الواحد والكلمة واجلملة، 
 وهو ما سنحاول متابعته . 

 أ/التكرار الصويت:  
  

  145الرماد،صعبد هللا الشریط،  1
 520، د ت، ص8عباس حسن، النحو الوافي،  دار المعارف، مصر، ط  2
أحمد علي محمد، التكرار و عالمات األسلوب في قصیدة نشید الحیاة للشابي دراسة أسلوبیة إحصائیة، مجلة جامعة   3

 49،ص2010، 2-1،ع 26دمشق، مج
،  8لحلوحي صالح، الظواھر األسلوبیة في شعر نزار قباني،مجلة كلیة اآلداب و اللغات، جامعة محمد خیضر بسكرة، ع  4

 17ص،2011
م، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب،  جولیا كریستیفا، علم النص، ترجمة فرید الزاھي، مراجعة عبد الجلیل ناظ  5

 80،ص 1997، 2ط
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من األمناط التكرارية املنتشرة يف نصوص ديوان الرماد، ويتمثل يف تكرار حرف يهيمن صوتيا على بنية  وهو
القصيدة أو املقطع، وبتتبعنا هلذا النمط التكراري يف ثنا نصوصه الشعرية، وجد أن أغلب قصائد ديوان الرماد  

 ه. يقول الشاعر يف قصيدة الشتاء:اشتملت عليه، سواء أكان تكرار من نفس جنس الروي، أو خمالف ل

َْحالُ   الََثْت َمَشاِعُرُه َو َأْغَفى اْلبَـــــــالُ     َال اْلَمْكُث يـُْقِلُقُه َو َال الرتِّ

َا يف َصـــــــــــــــْدرِِه اَألْطَاللُ       َو تـََردََّمْت َحتَْت الثـُُّلوِج ُمُيولُـــهُ  َّ  َفَكَأ

 َواْحَتدَّ َبْنيَ ُضلُـــــــــوِعِه اِإلْحمَالُ     َدْفِقَها َأْمَواُجـــــهُ َو َجتَمََّدْت ِيف 

ُمـــهُ  َّ َلْت ُشْعثًا بِــــــــــــــــَها اآلَمالُ     َوَجتَــــــــــــــــعَّدْت يف َفْجرَِها َأ َدَّ َ  َو 

َتاُء ِبَقْلبِـــــــــِه   َوِشَتاُء نـَْفِسَك َوْحـــــــــــــــَدُه اْلَقتَّالُ      َما فَــــــــــــــــــــتَعَل الشِّ

ْحلَِديِث إىل الَّيت رَاَمْت بَِنا َها اْحلَالُ     ُعجَّ   1ُسُبَل اْهلََوى َهْل َأْسَعَفتـْ

استغل الشاعر داللته مرة ،اعتدادا بــــــ (ال) التعريف، وهو تكرار مكثف، 36تكرر الالم يف هذه األبيات
إيقاعا قو أو   2املوسيقية، حيث أنشأ له من الرتديد وهو "صوت لثوي جانيب متوسط بني الشدة والرخاوة جمهور" 

ته الشديدة اليت بلغت الالمباالة.  صاخبا يتماشى مع معا

 أمثلة التكرار الصويت جند أيضا تكرار حرف النون يف مقطوعة من قصيدة "لوحة احلياة":ومن 

ثَنِــــــــــي  تَـنـْ نَــــــــــــــــــا َتالقَـــــــــــــــى فـَ نَـيـْ ِظُر اْلشَّْمِس يف قَـــــــــــــــــــَفِر؟  َأَال َما ِلَعيـْ َ َنا   َكَأنَّ ِكَليـْ

 فـَتَـْهتَـزُّ َأْحَناِئي َكأَنََّك يف َصـــــــــــــــــــــــْدِري     ْيُف يف َغْفَوِة الدَُّجىَوَخيْطُُر ِمْنَك الطَّ 

نَــــَنا   َسِحيٌق َكَوْحٍي َغاِمِض اهلَْمِس و الذِّْكرِ     َوَأْمسَُع ِمْنَك الصَّْوَت و اْلَبْنيُ بـَيـْ

  3ِإَذا َما اْكتَـَوى ِبَطْرِفَك َكاْجلَـــــــــــــــــــــــــــــْمِر؟     َذائِبًـــــــــــــــــــاَأَملْ تـَْلَمِسي َخْفَق اْجلََواِنِح 

ففي تكرار النون تكرار آخر نلمسه على مستوى عواطف الشاعر وانفعاالته اليت انتابته بعد فراق وطنه 
تج عن اتصافه احلبيب، ويبدو يل أن اختيار  بع مما ميتاز به من جرس موسيقي خاص  الشاعر لصوت النون 

لغنة، مما جيعل القارئ يستجيب هلذا اجلرس الذي حيدث يف نفسه انطباعا خاصا، ورمبا أراد من خالل توظيفه 
ما يف الفم فال يتمكن من النفاذ-لصوت به غنَة؛  حي إىل اشتياقه أن يو  -و الغنة تتشكل من حبس اهلواء حبسا 

ما والتعبري عنهما.   ة عظيمة وحز شديدا أطبقا له فمه بعجز عن النطق   الكبري الذي ولد له معا
  

 130عبد هللا الشریط، الرماد، ص  1
 174،ص1998عبد القادر عبد الجلیل، األصوات اللغویة، دار صفاء،عمان ،األردن،   2
 136عبد هللا الشریط، الرماد،ص  3
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ومن هذين النموذجني نستنتج أن جناح الشاعر يف توظيفه لألصوات مرهون مبدى انسجام خصائص 
 الصوت واملعىن الشعري الذي يعرب عنه امللفوظ الشعري. 

يت منظومة يف كلمات مث يف لكن ال وجود لأل صوات يف اخلطاب متحللة عن أي رابط تركييب وإمنا 
 سلسالت كالمية فكيف أمر التكرار على مستوى الكلمة؟ 

 ب/التكرار اللفظي: 

لقد شاع هذا اللون من التكرار يف أسلوب شاعر اجلزائري "ملا حيمل من قيمة صوتية وفنية تزيد القلب 
وهو ما نلمسه يف قصائده اليت جلأ فيها إىل مثل هذا األسلوب التعبريي ومنها    1قا و النفس متلقا"قبوال، والوجدان تعل

 قوله يف قصيدة "وطين":

َ َوَطِين ألَنِّـــــــي  الـــــــــرََّواِيب َغرِيٌب يف ِجَباِلَك َو     َظِمْئُت ِإلَْيَك 

 َغرِيٌب ُسُهوِلَك َو اهلِـــــــــــــَضابِ     َغرِيٌب يف ِحبَاِرَك و الَفيَــــــاِيف 

َيا اْضِطَراِيب     َغرِيٌب يف املََقاِبِر َو النـََّواِدي   َغرِيُب النُّْطِق يف ُدنـْ

 ـــــــــــاِيب َغرِيٌب يف ُمُيوِيل َو انِْتسَ     َغرِيٌب يف املََعاِبِد َو اْلَمَالِهي

ثَُما َأْمِشي َطرِيــــــــــــــــدٌ   2َو يف َعْيِين ُذيلِّ َو انِْتَحــــــــــاِيب     َغرِيٌب َحيـْ

كرر الشاعر الفعل "غريب" مثاين مرات متتالية، وتكرار هذا  الفعل قد يبدو للوهلة األوىل تكرارا ممال، إذ  
ن يذكره الشاعر يف أول بيت مث يعطف بقية األبيات، ألن هذا الفعل ال يضيف أي جديد. لكن عندما منعن ميكن أ

ا إذ مشلت املكان و االنتساب و اللغة. وكأن الشاعر   كيد معىن الغربة اليت بلغت ذرو النظر فيه ندرك دوره يف 
مله وحزنه  الكبري على وطنه املهضوم الذي حييا فيه غريبا ذليال. يريد من خالل هذا التكرار أن يوحي إىل املتلقي 

 وهذا التكرار أدى إىل إحداث انسجام موسيقي يف بداية كل بيت شعري.

لفعل قوله يف قصيدة "لوحة احلياة"  ومن مناذج التكرار اللفظي اخلاص 

  َمْوِجِه النـَّْهرُ َو َهْل َصدَِّت الشُّْطآُن ِمنْ     َسَيْمِشي َو ِإْن ُسدَّْت َمَساِلُك َدْرِبهِ 

َثـَْقاِل اْلُقُروِن َو ُسْقِمَها  ِ  َو َما نـََفَثْت يف ِجْسِمِه َحيَُّة املَـــــــــــــــــْكرِ     َسَيْمِشي 

ْيـــــــــــــــــــــــرِ     َسَيْمِشي ِإَىل اْلَفْجِر اْلَبِعيِد َو إنَّهُ   3لََناٍء َو َلِكْن لَْيَس بُدٌّ ِمَن السَّ
  

 22لحلوحي صالح،الظواھر األسلوبیة في شعر نزار قباني،ص  1
 54-53عبد هللا الشریط ،الرماد، ص  2
 141در نفسھ ،صالمص  3
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ا الشاعر هذه األبيات ليعرب عن إميانه الكبري مبضي  تكرر الفعل "سيمشي" ثالث مرات متتالية، افتتح 
أبناء وطنه إىل حتقيق النصر، وهذا التكرار غري ممل ألنه يقدم يف كل مرة متعلقا جديدا يفاجئ به املتلقي حيث عرب 

 إىل فجر االنتصار، وفاء لتضحيات األجداد.  عن عزم شعبه الذي ال يثنيه شيء  على السري

ومن التكرار الصويت واللفظي ننتقل إىل التكرار الرتكييب الذي يسهم يف إبراز القيم الشعورية والرتكيبية، وحتقيق 
 التوازن املوسيقي.

 ج/تكرار الصيغ و الرتاكيب:

ثريا أشد وألن الرتكيب أو العبارة هو جمموعة األصوات والكلمات، فإن تكراره   يف جسد القصيدة، حيدث 
من األمناط السابقة، إذ تشكل هذه العبارة املكررة حمور التجربة الشعرية و أساس بنية القصيدة مبا تفرزه من داللة،  
فتصبح بقية العناصر اللغوية جمرد ملحقات لتعميق اإلحساس. وهو ما سنالحظه عند قراءتنا هلذا النوع يف شعر عبد 

 . يقول يف قصيدة "كيف جف احلب من كل مكان":هللا الشريط

 1َكْيَف َال َأْسُلوَك ِحيًنا ِمْن َزَماِين     َهَكَذا أَْنَت َو َلِكْن َلْسُت َأْدِري

ا الشاعر قصيدته، إذ  تكرر هذا البيت أربع مرات يف القصيدة، ويعد هذا التكرار من العناصر اليت بىن 
له إيقاعا منتظما بتعيينه لتقسيمات مقاطع القصيدة األربعة، كما يراد من هذا التكرار كذلك توجيه داللة  هيأ

القصيدة إىل عنصر حموري يف البحث عن قيمة احلب، حيث تركز التكرير على الدال الرتكييب (لست أدري كيف ال 
لنسبة لشاعر أحس جبفاف  العالقات بني الناس خللوها من مظاهر احلب.   أسلوك حينا من زماين) و هو دال أساس 

ومن مثة فإن التكرار الثابت يعطي إيقاعا منطيا، إذ أمد القصيدة نغمة موسيقية، كما كانت له وظيفة داللية. 
وحىت يكون للتكرار النمطي قيمة فنية كبرية، جلأ الشاعر إىل التجديد يف بناء هذا الرتكيب، لكي يكون مفاجئا  

بة ومن شواهد ذلك قوله يف قصيدة "شاطئ املهدية": بعاده عن الر  للمتلقي دافعا له الستكمال القصيدة 

َم الِوَصاِل َكَما تـََرى  َّ  ُحلَْيظَاُت َوْسَناٍن َمتُرُّ َكَأْسُهِم     َوَلِكنَّ َأ

وهو يف كل استخدام   -اليت أوردها عجزا للبيت الشعري  -كرر الشاعر عبارة "حليظات وسنان متر كأسهم"
ويف هذا التنويع مفاجأة للقارئ، ودافع لطرد روح السأم وامللل، اليت قد تنجم من  -صدر البيت –هلا يغري ما قبلها 
كما جيعل الشاعر من العبارة املكررة حمورا يرتكز عليه يف حنينه إىل سنني مضت. كما   -أحيا-التكرار الثابت 

قة بني ما كان عليه األجداد من عزم و قوة و طموح كبري يف احلياة، وما صار إليه  استخدم هذا التكرار لبناء مفار 
حياء األمل من جديد يف قلوب أبناء هذا اجليل. س وتشاؤم من احلياة، وهذه املفارقة جديرة   األبناء من ختاذل و
  

 91عبد هللا الشریط، الرماد، ص 1
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 يد يف اإليضاح والتميز. ومن خالل ما سبق نتبني أن للتكرار يف الكالم أثره اإليقاعي و املعنوي ألنه يز 

 :لثا: املفارقة

ح–تعد املفارقة من أهم الظواهر األسلوبية  اليت تعني املبدع على االنفالت من دائرة البساطة  -مع االنز
. فلغتها "لغة ذات 1واملباشرة، ومن مث الدخول يف آفاق الشعرية الضبابية، والشفافية البعيدة، واجلمالية الساحرة 

عتبارها لغة جتعل  إحيائية، تستدعي إعمال اخليال واإلحبار فيه، فهي لغة تعتمد عدم اإلفهام على حنو مباشر، 
رب مبجرد أن تقرتب حنوها"  ا تقوم بشكل أساسي على التضاد بني املعىن الظاهري والباطين،  2األشياء  ذلك أل

ا "وسيلة من وسائل التعبري يناقض فيها امل Samuel Johnsonويعرفها صامويل جونسون  عىن على أ
وهذا التناقض يوهم القارئ مبواجهة موقف غري متسق، مما يدفعه إىل إمعان النظر، وسرب أغوار هذا  3الكلمات" 

   التناقض، لينكشف له عامل كله غرابة وخيال وسحر.

وحظيت املفارقة مبكانتها يف قصائد عبد هللا الشريط حماوال إبراز أمجل الصفات يف املتناقضات، ولتحفيز القارئ 
 على التأمل والتعمق يف فهم النصوص. يقول يف قصيدة "القسوة:  

ْألَْشَواِك ِإنَّ بِـــــــها ِد  اْجلُْرَح    َتِحــــــــــبِ ِشًفا  َوَسْلَوى  وَلِكْن  َال   ِلُمنْـ     وَضمِّ

 ملََالِمِس َال َيْذَوى  َلَدى اللََّهــبِ ٲ َصْلَد     ْخِلْق ِحبُْزِنَك َما َضيـَّْعَت ِمْن َأَملٍ ٲوَ 

ا ِ  4وَال ٱلرَّبيُع ِسَوى ٱْبِن ٱلرَّْعِد َو السُُّحــبِ     َفما   َحَياُتَك   ِإالَّ   َرْهُن    ِشدَّ

لشاعر يف هذه األبيات اعتمادا أساسيا على املفارقة .فهو ميزج يف البيت األول بني تضميد اجلرح يعتمد ا
ألشواك فيه شفاء وسلوى لكن لغري  واألشواك، بل إن هذا املزج يصبح أكثر تعقيدا حني نعرف أن التضميد 

بني الربيع والرعد والسحب ألنه يرى أن  املنتحب، ويف البيت الثاين ميزج بني احلزن واألمل، ويف البيت األخري ميزج 
 السحب والرعود تكون يف فصل الربيع .

والشك أن املفارقة هنا قامت بدور أساسي يف تصوير تلك احلالة النفسية الغريبة واملبهمة، واألحاسيس 
_ أوحت الغامضة اليت تعانقت وتفاعلت فيها مشاعر متضادة _احلزن واألمل، اليأس والطموح، الضعف والقوة 

  
 13، ص 1999شعریة دراسة نقدیة في دیوان أمل دنقل، المركز القومي، األردن، ینظر: سامح رواشدة، فضاءات  1
ر العربي الحدیث (أمل دنقل، سعدي یوسف، محمود درویش)، المؤسسة العربیة للدراسات ناصر شبانة، المفارقة في الشع  2

 49، ص2001، 1والنشر، بیروت، ط
 26، ص2001، 1سعید شوقي، بناء المفارقة في المسرحیة الشعریة، دار إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، ط 3
 79عبد هللا الشریط،الرماد، ص  4
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ذه الفكرة اليت تشري إليها الصورة أنه البد أن نصنع من الضعف قوة ومن احلزن أمال ألنه لن يكون فرح وهناء إن 
مل وشقاء.   مل يسبق 

ء"  ويف هذا السياق يقول الشاعر يف قصيدة "كرب

 نـََغٌم يف الصَّْدِر َدْوًما ُمْسَتِقرْ 

ُُفٍق ِمْن َحَجرْ   1َكَنَدى َشْوٍك 

مزج الشاعر هنا بني شيئني متناقضني يف البيت الثاين مها "الشوك"و"الندى" تعبريا عن حالته النفسية الغريبة  
وأحاسيسه الغامضة اليت تفاعل فيها شعورين متضادين مها _ اليأس واألمل _ تولدا من ذلك النغم املستقر يف 

حيلق خبياله اجلامح يتملكه أمل أن أمنيته ستتحقق، وسيسمع هذا النغم إىل كل اخلالئق، الصدر، فالشاعر عندما 
ولكنه عندما يعود إىل واقعه ويرى الشعب قابعا يف مكانه من غري حراك، يسيطر عليه اليأس والتشاؤم ألنه يستحيل 

ذا النغم اجلميل وهو قابع يف مكانه دون حراك.   أن يتمتع جمتمعه 

 خامتة:

حات الداللية تكاد تكون هي األكثر حجما يف قصائد عبد هللا الشريط، فقد شكلت مسة فنية  - إن االنز
رزة يف جتربته الشعرية ، وهلذا دأب البحث على دراسته وحتليل مبانيه اللغوية اليت أوحت بتلك العوامل   وأسلوبية 

 النفسية الرحيبة اليت حياول الشاعر أن يعرب عنها يف شعره. 

لقصيدة مجاليا، واالسهام يف تقدميها رؤية وشكال، وإحداث   - ح الرتكييب أثرا مهما يف االرتقاء  كما كان لالنز
 تنوع داليل كبري.

إن التكرار من أهم الظواهر األسلوبية الالفتة يف قصائد عبد هللا الشريط، ملا اضطلع به من دور واضح يف  -
خمتلفة على مستوى تكرار (احلروف، الكلمات، الصيغ والرتاكيب) كرتكيز مبىن النص ومعناه، فقد أدى دالالت 

لبث  االهتمام والعناية، وتصوير تردد الشاعر وحريته وغريها. إضافة إىل دوره يف إخصاب شعرية النص، ورفده 
 اإلحيائي واجلمايل.

ا صورا تتفق مع مقاصده و  - ا الواقع املعاش، لقد أبدع الشاعر يف توظيفه للمفارقة حيث أنبت  رؤاه، فبني 
 وأبرز هواجس نفسه وآماهلا لتصل إىل غايتها.  

 : قائمة املصادر واملراجع
 املصادر:

  
 79عبد هللا الشریط، الرماد، ص  1
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 .1966عبد هللا الشريط،الرماد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  -

 املراجع العربية:    
ح من منظور الدراسات األسلوبية،    - ، 1املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت لبنان، طأمحد حممد ويس، االنز
2005. 

،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،مصر، -  .2007عبد اإلله الصائغ، الصورة الفنية معيارا نقد

 .2005عبد احلميد هيمة ،الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر، دار هومة، اجلزائر،  -

 .1982، 1سدي، األسلوبية واألسلوب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، طعبد السالم امل -

دي جدة األديب الثقايف،  - الغدامي عبد هللا، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية قراءة نقدية لنموذج إنساين معاصر، 
 .1985، 1ط

 .1998،األردن،  عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللغوية، دار صفاء،عمان -

 .1981عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، دار املعارف للطباعة والنشر، بريوت لبنان،  -

بكاي أخذاري، حتليل اخلطاب الشعري (قراءة أسلوبية يف قصيدة فدى بعينيك للخنساء)،عاصمة الثقافة العربية،اجلزائر،  -
 .2007دط، 

 .1992، 3الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط جابر عصفور، الصورة -

 .2003، 2، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،ط1ابن جين، اخلصائص،تح: عبد احلميد هنداوي، مج -

 .1999سامح رواشدة، فضاءات شعرية دراسة نقدية يف ديوان أمل دنقل، املركز القومي، األردن،  -

 . 2001، 1سعيد شوقي، بناء املفارقة يف املسرحية الشعرية، دار إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط -

 ، د ت.8عباس حسن، النحو الوايف،  دار املعارف، مصر، ط -

 .5،2005علي عشري زايد،عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة اآلداب، مصر، ط -

 .1981، 6غنيمي هالل، الرومانتيكية، دار العودة، بريوت، لبنان، طحممد  -

ضة مصر، مصر، دت. -  حممد منذور، الشعر املصري بعد شوقي احللقة الثالثة روافد أبوللو، 

صر شبانة، املفارقة يف الشعر العريب احلديث (أمل دنقل، سعدي يوسف، حممود درويش)، املؤسسة العربية للدراسات  -
 .2001، 1نشر، بريوت، طوال

األردن،  -يوسف أبو العدوس، االستعارة يف النقد األديب احلديث (األبعاد املعرفية واجلمالية)، األهلية للنشر والتوزيع، عمان -
 .1997، 1ط

 : املراجع املرتمجة
ظم، دار توبقال ل -    2لنشر، الدار البيضاء، املغرب، طجوليا كريستيفا، علم النص، ترمجة فريد الزاهي، مراجعة عبد اجلليل 
،1997. 
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الت  :ا
أمحد علي حممد، التكرار و عالمات األسلوب يف قصيدة نشيد احلياة للشايب دراسة أسلوبية إحصائية، جملة جامعة دمشق،  -

 .2010، 2-1،ع 26مج

 .1994 ،2، مج8خليل عودة، املنهج األسلويب يف دراسة النص األديب، جملة النجاح لألحباث، ع -

 .2011،  8حللوحي صاحل، الظواهر األسلوبية يف شعر نزار قباين،جملة كلية اآلداب و اللغات، جامعة حممد خيضر بسكرة، ع  -     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 111 

تمع املدين يف نشر الوعي البيئي  دور منظمات ا

         
 أ.م.د. سراب جبار خورشيد 

 العراق  -املستنصريةاجلامعة 
 مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية

 
 امللخص

تمع املدين بشكل عام و املنظمات غري احلكومية بشكل خاص يف محاية البيئة ونشر الوعي البيئي حيتاج إىل تنسيق  إن مسامهة ا
لبيئة والتنمية واجلهود احل كومية، وذلك من خالل عقد حلقات للتوعية البيئية من خالل اجلهود بني املنظمات غري احلكومية املهتمة 

انتقال هذه املنظمات غري احلكومية إىل املدارس واجلامعات، وقيامهم بتنظيم دورات معرفية للطالب تعرفهم فيها على مواطن اجلمال 
لبيئة واحل فاظ عليها، هذا إىل جانب ضغط منظمات يف بيئتهم، وتبني هلم مفهوم البيئة بشكل مبسط يتيح هلم قدراً من االهتمام 

تمع املدين واجلمعيات األهلية العاملة يف جمال البيئة على احلكومات إلدخال املناهج البيئية والرتبية البيئية ضمن خطة التعليم  يف ا
دف إكسابه اخلربة والوعي الالزم ني هلذه املشكلة، ومن منطلق أنه ال العامل العريب، فضًال عن إشراك املواطن يف املشروعات البيئية؛ 

ا، مث عقد املؤمترات والندوات اليت ترسخ الوعي البيئي لدى اجلماهري، مع حشد وسائل اإلعالم املختلفة من  حيل املشكلة إال أصحا
نشرات اإلعالمية اليت صحافة وإذاعة وتليفزيون وراء العمل الذي تقوم به اجلمعيات األهلية، وهذا يستلزم قدرة عالية على انتقاء ال

ا املنظمات غري احلكومية يف  تعدها اجلمعيات األهلية لتوزيعها على وسائل اإلعالم املختلفة، وغريها من األدوار اهلامة اليت تقوم 
 جمال محاية البيئة والدفاع عن احلقوق البيئية.  

 البيئيمنظمات جمتمع مدين ، الرتبية البيئية ، الوعي  الكلمات املفتاحية :
Summary 
The contribution of civil society in general and non-governmental organizations in particular in 
protecting the environment and spreading environmental awareness needs to coordinate efforts 
between non-governmental organizations interested in the environment and development and 
government efforts, by holding environmental awareness seminars through the transition of these 
NGOs to schools and universities, And by organizing cognitive courses for students, introducing 
them to the beauty aspects of their environment, and showing them the concept of the 
environment in a simple way that gives them a degree of concern for the environment and its 
preservation, in addition to pressure from civil society organizations and civil societies working in 
the field of the environment on the government It aims to introduce environmental curricula and 
environmental education within the education plan in the Arab world, as well as citizen 
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participation in environmental projects, with a view to providing the expertise and awareness 
necessary for this problem, and from the premise that it solves the problem only by its owners, 
then holding conferences and seminars that establish environmental awareness among the masses, 
with Mobilizing the various media outlets, including the press, radio and television, behind the 
work carried out by NGOs, and this requires a high ability to select media releases that NGOs 
prepare to distribute to various media outlets, and other important roles played by non-
governmental organizations. Governmental organizations in the field of protecting the 
environment and defending environmental rights. 

 
 مقدمة 

ا ونقائها،   ا  وتسببت يف تغيريها وتلويثها بشكل كبري، وإفساد بكار الواقع أن للبيئة من املخاطر الكثرية  اليت أحاطت 
لتقدم التكنولوجي وطمع اإلنسان يف استغالل الثروات الطبيعية بشكل كبري جدا دون وقد ارتبطت تلك املخا طر 

النظر مبا إذا كانت هذه الثروات متجددة أم غري متجددة وكان بداية التغري الكبري يف البيئة من وجهة نظر مرتبطا بتاريخ 
لسالح الكيماوي والنووي، بداية الثورة الصناعية مث ازداد األمر مع احلروب العاملية األو  ىل والثانية وظهور ما يسمى 

اية ستينات القرن العشرين أفاق العامل من غفوته واستيقظ من سباته ليجتمع يف مؤمتر دويل ليضع سياسات احلد    ويف 
كدت كل ا لدول أن من تلوث البيئة ويصدر التوصيات اليت حتد من ذلك التلوث كبداية ملواجهة هذا التلوث، بعدما 

تلوث البيئة لن يصيب دولة دون آخرى، مث تطور األمر فيما بعد ليأخذ الشكل القانوين يف ظل توقيع اتفاقيات دولية 
ويف ظل هذا التطور   وإقليمية حلماية البيئة، مث توجهت دول العامل إلصدار التشريعات البيئية املختلفة حلماية البيئة،

ت ليس هو احلل الناجع السريع يف الفكر العاملي ملواجه ة تلوث البيئة ظهر فكر جديد يري أن محاية البيئة من امللو
ملشاكل البيئة بل البد من التفكري يف تطوير البيئة عن طريق تنميتها ورعايتها وليس فقط من خالل محايتها، إال أن 

لرغم من كثرة التشريعات البيئية املراقب ملا مت يف جمال محاية البيئة ورعايتها على أرض الواقع ال جيد األث ر املطلوب ؛ 
ا لسياسات محاية البيئة العاملية، ومن هنا يظهر جليا الدور الذي ميكن أن تلعبه منظمات  وتبىن سياسات الدول وأجهز

تمع املدين البيئة  عتبارها مؤسسات شعبية غري حكومية مشكلة من مواطين الدولة غري هادفة للربح يف جمال محاية  ا
 من التلوث.

تمع املدين  احملور االول : مفهوم ا
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تمع املدين من املفاهيم احلديثة نسبيا، من أكثر املفاهيم اخلالفية بني الفالسفة واملفكرين، وقد برز        يعد مفهوم ا
الفرتة اليت شكلت إعادة بصورة واضحة على الساحة السياسية واالجتماعية منتصف مثانينيات القرن املاضي، وهي 

تمع املدين على اعتبار أن جذوره التارخيية والفلسفية تعود إىل أبعد من ذلك التاريخ بكثري.(  )1اكتشاف ملفهوم ا

تمع املدين:   نشأة مصطلح ا

تمع املدين  اىل  يف قاموس البشرية قدميا عند الرومان، مث اختفى ليعود بعد ذلك Society Civilظهر مصطلح ا
ن جون لوك هو أول من استخدمه بعد الثورة اإلجنليزية عام  الظهور يف القرنني السابع عشر والثامن عشر ويعتقد 

سم رسالة التسامح  1688 مث عكف على دراسة هذا املصطلح عدد من الفالسفة  1689يف رسالته املشهورة 
على عدة معان فهي  Civil  غريهم، وتعرب كلمة مدىنوعلماء االجتماع والسياسيني أمثال هوبز، ورسو، وهيجيل، و 

يف مقابل الشعوب    تستخدم للتفرقة بني عدد من املصطلحات مثل وصف الشعوب” عبارة الشعوب البدائية / املتوحشة
 املتحضرة”، وحتديد معىن لإلجرام ” قانون مدين يف مقابل القانون اجلنائي”، ومعىن االنتماء إىل اجليش” مدين مقابل
ذا يعرب مصطلح  عسكري”، ومعىن االنتماء إيل الدين” التعاليم الدينية يف مقابل القوانني الوضعية” املدنية””، و
تمع املدين يف الفكر األوريب عن بناء اجتماعي متحضر ال سلطة فيه للعسكر وال الكنيسة؛ أما ظهور  منظمات ا

أعمال الفالسفة الغربيني؛ إال أن الفكر العريب رفض املصطلح يف الفكر العريب جاء من خالل ترمجة بعض   املصطلح
تمع املدين  بشكله األوريب لألسباب التارخيية والسياسية فابتكر املفكرين العرب عدد من املصطلحات اليت تعرب عن ا

تمع األهلي، وهو املصطلح األكثر استخداما يف األدبيات العربية، ومصطلح القطاع الثالث  ، والقطاع املستقل، منها ا
واملنظمات التطوعية واملنظمات غري احلكومية، وكل هذه املسميات تشري إىل شيء واحد أال وهو وجود مؤسسات غري 

 )2حكومية غري ارثيه ” أي أن العضوية فيها ال تتوافر عرب العائلة أو القبيلة أو الطائفة أو املذهب أو الدين.(

تمع املدين   :  تعريف ا

ا: “جمموعة من تعددت   تمع املدين حسب الزاوية اليت ينطر هلا كل معرف فمنها من عرفها  التعاريف اليت تناولت ا
ال العام بني األسرة والدولة، لتحقيق مصاحل أفرادها، ملتزمة يف ذلك بقيم ومعايري  التنظيمات التطوعية احلرة اليت متأل ا

 )3السلمية للصراع وقبول التنوع واالختالف.(االحرتام والرتاضي والتسامح واإلدارة 

نه:        تمع املدين  املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املستقلة عن سلطة  ” كما عرف البعض ا
مصاحل  الدولة وهدفها حتقيق أغراض متعددة كاملشاركة يف صنع القرار السياسي عرب األحزاب السياسية، والدفاع عن 
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نه:” املنظمات  العمل النقايب، واملسامهة يف العمل االجتماعي والتنمية إىل جانب نشر الوعي الثقايف” ، كما عرُف 
اليت يؤسسها األفراد على أسس طواعية بصورة مستقلة عن الدولة، لتؤدي أدوار اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية … 

نه:” منطقة اخل متارس عملها بصورة دميقراطية وتشغل   هذه املنظمات الفراغ الواقع بني الدولة واألفراد , وعرف كذلك 
لنسبة هلم منفردين  ارتباط وعمل مستقلة عن الدولة والسوق   يستطيع األفراد من خالهلا تنظيم ومتابعة أهدافهم العامة 

نه:” عامل احلياة التنظيمية املفتوحة والتطوعية ذاتية  كتفاء وجمتمعني”، كما عرف  التوليد ويتمتع جزئيا على األقل 
لقانون أو مبجموعة من األصول  ستقاللية عن الدولة، وملزم  تمع   ذايت و املشرتكة” ، كما عرفت األمم املتحدة ا

ا للجماعات واألفراد وحتسني أوضاع الفئات اليت تتجاوزها  تم بتقدمي خدما نه:” منظمات هلا رؤية حمددة  املدين 
تمع ا تم بثقافة ا لتوجيهات اإلمنائية كما يتحدد عملها يف ميادين املشاريع اإلمنائية والطوارئ وإعادة التأهيل وكذلك 

 )4والدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية.(

تمع املدين يتجلى ويظهر يف ذلك احليز الذي يتشكل من مج   ن ا لة من خالل التعاريف السابقة ميكن القول 
منظمات يغلب عليها الطابع احلداثي، فهي منظمات تطوعية ال رحبية، مستقلة نسبيا عن الدولة واملنظمني هلا من أفراد 
م الدينية وال القبلية، مشكلني هيكل تنظيمي  م الشخصية، ال تفرضه انتماءا أو أشخاص معنوية يكون وفق خيارا

ا، ويع ملون على حتقيقها يف ظل قيم ومبادئ دميقراطية، وهذه األهداف إما يسعى إىل حتقيق مصاحل وأهداف ينشدو
تمع ككل. م أو يف صاحل ا  أن تكون خاصة 

تمع املدين يف نشر الوعي البيئي  احملور الثاين : دور منظمات ا

م الشائعة واملألوفة، احتل مفهوم املنظمات غري احلكومية انتشاراً كبريًا يف اخلطاب العريب املعاصر، وأصبح من املفاهي
ت الصحافة العربية ويف أحاديث وسائل اإلعالم  ره هذا املفهوم من اختالفات بشأنه يف كتا ومن مث املقبولة، رغم ما أ
األخرى. هذا الرواج اهلائل ملفهوم املنظمات غري احلكومية ازداد رسوخًا وانتشارًا يف ظل املتغريات العاملية، واليت متثل 

سيس شبكات عاملية وإقليمية العوملة إ لثقافة املدنية، كما سامهت يف  ا، حيث َطَرَحت قيما ثقافية تعرف  حدى آليا
يطلق عليها املنظمات غري احلكومية ، وكذلك عوملة قوانني املنظمات غري احلكومية، فضًال عن مواثيق الشرف األخالقية 

خالقيات املنظمات غري احلكومية.(    )5فيما يعرف 

تمع املدين يف قضا محاية البيئة، ونشر الوعي البيئي،  لذا شهدت العقود القليلة املاضية اهتماما عامليًا وحمليًا بدور ا
ومحاية حقوق اإلنسان، ونشر ثقافة العمل التطوعي، خاصة وأن املنظمات غري احلكومية هي منظمات تطوعية تعمل 

س خارج نطاق موظفيها مع آخرين، وكثريًا جدًا تعمل لصاحل آخر  ين، وتنصب أعماهلا وأنشطتها على قضا وأ



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 115 

وعضويتها، وهي تغطي جماًال واسعاً للغاية يبدأ من املنظمات احمللية الفضفاضة التكوين، مروراً إىل االحتادات الوطنية، 
ية االجتماعية والصحية وشؤون والشبكات الدولية. والقضا اليت تعاجلها هذه املنظمات عديدة ومتنوعة، بدءاً من الرعا

لتطوعية، وعدم الرحبية، وغري احلكومية.  البيئة والتنمية، ووصوًال إىل حقوق اإلنسان؛ لذا تتسم املنظمات غري احلكومية 

ولعل سعي املنظمات غري احلكومية يف محاية البيئة من التلوث ونشر الوعي البيئي من أهم اجلهود اليت تبذهلا هذه  
م ، قامت املنظمات غري احلكومية بدور ال غىن عنه يف 1972يف هذا الشأن، فمنذ مؤمتر استوكهومل عام  املنظمات

لقضا   ر البيئية، واختاذ اإلجراءات ملعاجلتها، كما قامت برصد االهتمام العام والسياسي  حتديد املخاطر وتقييم اآل
املنظمات غري احلكومية يف خمتلف أرجاء العامل (شيلي، كولومبيا، البيئية واإلمنائية، فعلى سبيل املثال، يقوم عدد من 

ت املتحدة)، بنشر تقارير وطنية عن احلالة البيئية،  ومن أمهها( ، تركيا، والوال  )6اهلند، ماليز

 حقها يف املعرفة وإمكانية احلصول على املعلومات بشأن البيئة واملوارد الطبيعية. -

راً كبرية علي بيئتها.حقها أن تستشار، وأن  -  تشرتك يف عملية صنع القرار بشأن األنشطة اليت من احملتمل أن ترتك أ

ثريات خطرية. -  حقها يف اللجوء إىل وسائل اإلنصاف والقانون، واحلصول على تعويضات عندما تتعرض بيئتها إىل 

ت متنوعة إىل املؤمتر الدويل لألمم املتحدة  ولذا فقد سامهت املنظمات غري احلكومية مسامهات عديدة، وقدمت اقرتاحا
لبيئة والتنمية، الذي عقد حتت مسمى " قمة األرض " عام  م، وفُتحت األعمال التحضريية املتعلقة 1992املعين 

ملؤمتر أمام املنظمات غري احلكومية بدرجة غري مسبوقة، وقررت إعطاء أية منظمة غري حكومية لديها عالقة يف جمال 
ة والتنمية الفرصة للتحدث أمام اللجنة التحضريية للمؤمتر، وأن تقدم اقرتاحات مكتوبة، وتشارك يف مناقشات البيئ

 )7اللجان العامة.(

تمع املدين بشكل عام و املنظمات غري احلكومية بشكل خاص يف محاية البيئة ونشر الوعي    يف الواقع إن مسامهة ا
لبيئة والتنمية واجلهود احلكومية، وذلك من خالل  البيئي حيتاج إىل تنسيق اجلهود بني املنظمات غري احلكومية املهتمة 

عقد حلقات للتوعية البيئية من خالل انتقال هذه املنظمات غري احلكومية إىل املدارس واجلامعات، وقيامهم بتنظيم 
هوم البيئة بشكل مبسط يتيح هلم قدراً دورات معرفية للطالب تعرفهم فيها على مواطن اجلمال يف بيئتهم، وتبني هلم مف

تمع املدين واجلمعيات األهلية العاملة يف جمال  لبيئة واحلفاظ عليها، هذا إىل جانب ضغط منظمات ا من االهتمام 
واطن البيئة على احلكومات إلدخال املناهج البيئية والرتبية البيئية ضمن خطة التعليم يف العامل العريب، فضًال عن إشراك امل

ا،  دف إكسابه اخلربة والوعي الالزمني هلذه املشكلة، ومن منطلق أنه ال حيل املشكلة إال أصحا يف املشروعات البيئية؛ 
مث عقد املؤمترات والندوات اليت ترسخ الوعي البيئي لدى اجلماهري، مع حشد وسائل اإلعالم املختلفة من صحافة وإذاعة 

م به اجلمعيات األهلية، وهذا يستلزم قدرة عالية على انتقاء النشرات اإلعالمية اليت تعدها وتليفزيون وراء العمل الذي تقو 
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ا املنظمات غري احلكومية  اجلمعيات األهلية لتوزيعها على وسائل اإلعالم املختلفة، وغريها من األدوار اهلامة اليت تقوم 
يان أخرى تتسبب كثري من الشركات الصناعية يف إحداث يف جمال محاية البيئة والدفاع عن احلقوق البيئية.  ويف أح

مشاكل بيئية ال حصر هلا، مثل القضاء على املساحات اخلضراء، والزحف العشوائي للمدن، والصيد اجلائر، وتدمري 
احملميات الطبيعية، وغريها من املشكالت العديدة النامجة عن سلوكيات خاطئة؛ لذا تسعي هذه املنظمات للضغط على 

ثل هذه املشاريع، وحشد الرأي العام، والتنبيه خلطورة هذه املمارسات، والتأكيد علي إن إهدار املوارد الطبيعية بصورة م
تمع لتحقيق التنمية املستدامة اليت هي املقصد يف املستقبل. وتستعني هذه املنظمات يف هذا  عامة ال خيدم سعي ا

ألحزاب السياسية، ودور العبادة، ومؤسسات التنشئة االجتماعية يف الشأن بوسائل اإلعالم، ومجاعات الضغط، وا
تمع أوًال وأخرياً.( تمع؛ لتكوين رأي عام ضاغط يف صاحل ا  )8ا

كما أن جانباً هاماً يف دور املنظمات غري احلكومية هو املشاركة اإلجيابية يف إجراء البحوث البيئية اليت متكن يف النهاية  
ملوارد الطبيعية اليت هي حق أصيل من صنع القرار ا لصحيح بيئياً، والذي يدفع بدوره عمليات التنمية دون اإلضرار 

للمجتمع واألجيال القادمة، كما أن التضامن والتعاون ليس فقط بني املنظمات األهلية بعضها مع بعض، وإمنا مع 
فق املعلومات اليت هي أفضل سالح ملواجهة املنظمات احلكومية واملؤسسات الدولية، حيث يتيح قدرة أكرب على تد

كافة املشكالت البيئية، كما أن هذا التالؤم ينعكس بدوره على اجلماهري العريضة، ويساهم يف تكوين رأي عام هلذه 
املنظمات. وهذا يوضح أمهية إنشاء مزيد من هذه املنظمات لدفع احلركة الشعبية يف اجتاه احلفاظ على البيئة، ونشر 

 )9البيئي، والقضاء على العديد من املعوقات اليت ُتكبل حركة العمل التطوعي الشعيب يف العامل العريب.(الوعي 

يف ظل التطور والتقدم احلاصل يف النمو الزراعي والصناعي والتكنولوجي الذي عرفه العامل اليوم واجهت البيئة مشاكل 
ليت يعيشون وميارسون أعماهلم فيها، وللتصدي هلذه املشاكل برزت كثرية نتج عنها أضرارا خطرية حبياة االفراد والبيئة ا

ا مجيع املؤسسات االجتماعية املتنوعة كحل ملشاكل البيئة ومحايتها من  الرتبية البيئية كعملية اجتماعية بيئية تقوم 
ا، ومن بينها مشكلة تلوث املياه واهلواء واألرض، فضال عن ظواهر االحت باس احلراري والتصحر وهدر االخطار املتعلقة 

  مواردها الطبيعية خصوصا املوارد املائية وتلوثها.

 أنواع البيئة وعناصرها 

ثرا عنصر طبيعي، وعنصر صناعي العنصر الطبيعي         ثريا و تتكون البيئة عموما من عنصرين رئيسني يتفاعالن معا 
يف جمملها املقومات الالزمة للحياة الستمرارها من ماء وهواء  قوامه ما أوجده هللا يف الطبيعة من موارد وثروات تشكل 

ت وأراضي وخالفه وهذه العناصر هي من خلق هللا تعايل ومل تتدخل إرادة اإلنسان يف صنعها، أما العنصر  وحبار وغا
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ت ومعدات الصناعي فقوامه جمموعة األشياء اليت استحدثها اإلنسان وانشائها عرب الزمن من نظم وأدوات وانشاءا
ت العنصر الطبيعي والتأثري فيها لالستفادة منها يف سد حاجات وتلبية متطلبات  وخالفه، وسخرها للسيطرة علي مكو
ا ختتلف حبسب نظرة املشرع هلا   ت البيئة متعددة ومتنوعة كما ا املتزايدة يوما بعد يوم، ومن هنا يتضح لنا أن مكو

حلماية القانونية يف نظام قانوين معني يف حني أن هذا ومن مث فإنه من املمكن أن نكون بصد د عنصر بيئي مل حيظ 
العنصر قد حيميه مشرع آخر ألمهيته وهو ما يفسر لنا تباين النظم القانونية بصدد محاية عناصر البيئة والناشئ عن التباين 

 )10يف درجة تطور األمم وتقدمها.(

 أنواع البيئة:

 : تتكون من نوعني رئيسيني مهامما سبق يتضح أن البيئة  

وهي تلك البيئة اليت من صنع هللا تعاىل، وتشمل كل ما بثه هللا تعاىل يف الكون وتشكل   البيئة الطبيعية:  النوع األول:
جها الفطري وميكنها من االستمرار دون تدخل من جانب  ذلك الوسط الطبيعي الذي توجد فيه احلياة وتسري على 

ار وأشعة الشمس واهلواء، وكذلك الكائنات احلية من إنسان وحيوان اإلنسان، وتشمل ا جلبال واألودية والبحار واأل
 )11ونبات.(

وهي اليت أجراها هللا على يد اإلنسان، فصارت من صنعه، وتشمل كل ما أقامه من  البيئة املشيدة   :النوع الثاين 
وعالقات ونظم اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية  منشآت يف البيئة الطبيعية من مبان ومصانع وطرق وحدائق،

نه جيمع بني املفاهيم الدينية واللغوية للبيئة حيث يركز على فكرة الوسط أو احمليط أو  وغريها، ويتميز هذا التعريف 
حية أخرى يركز على دور اإلنسان وتف لعناصر الضرورية اليت جتعله صاحلا للحياة، ومن  اعله مع البيئة أو املنزل املهيأ 

عتماده على رصيد املوارد الطبيعية لتحقيق حياته وتقدمه، أم  ثري البيئة عليه،  احمليط الذي يعيش فيه، سواء خبصوص 
ستنزاف  ثريه على البيئة وتدخله يف التوازن الطبيعي ألنظمتها وما أحدثه ذلك من انعكاسات سلبية عليها،  خبصوص 

إفساده لعناصرها، كما تطرق ذلك الرأي الفقهي ليؤكد أن تعريفه يفرق بني فكرة البيئة وفكرة الطبيعة مواردها أو تلويثها و 
إلنسان والذي ال دخل إلرادة اإلنسان فيه واليت تسري على سنن  فهذه األخرية تشمل كل مظاهر الوجود املادي احمليط 

طناعي أو احلضري الذي أوجدته األنشطة اإلنسانية، والذي فطرية بقدرة هللا تعاىل، أما البيئة فيميزها العنصر االص
 )12يتحكم فيه اإلنسان بطريق مباشر، ويكون حتت إدارته.(

 )13من التقسيم السابق يتضح أن البيئة تتكون من عدة عناصر تتمثل يف اآليت: ( عناصر البيئة:



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 118 

  واليت تتكون من خليط من الغازات.البيئة اهلوائية: وهي تتكون من احمليط اهلوائي يف الكون 

  ار أو حبريات أو قنوات البيئة املائية: وهي تشمل كل املياه املوجودة يف الكون أ كان شكل هذه املياه سواء كانت ا
صغرية أو خبار أو حميطات، وسواء كانت عذبة أو ماحلة وما حتتويه من كائنات دقيقة وغري دقيقة، وتساهم هذه البيئة 

 ) 14ية اإلنسان واحليوان بصورة مباشرة او بصورة غري مباشرة.(يف تغذ

   البيئة األرضية أو الربية: وهي اليت تتكون من األرض اليابسة مبا تشمله من جبال وهضاب ومرتفعات وسهول وأودية
الف ومنخفضات وبراكني، وما يقيمه اإلنسان من منشآت خمتلفة عليها سواء لسكنه أو ملمارسة أنشطته على اخت

ذه البيئة منذ بدايتها حىت  أنواعها، وهذا النوع من البيئة من اهم أنواع البيئة لإلنسان فحياته كلها مرتبطة 
 ) 15ايتها.(

 .البيئة البيولوجية: وهي تشمل االنسان (الفرد) واسرته وجمتمعه والكائنات احلية احمليطة به 

   عالقة اإلنسان مع غريه من الناس فهذه البيئة هي اليت تنظم عالقة األفراد البيئة االجتماعية: وهي اإلطار الذي حيدد
، يف بيئات متباعدة وتؤلف  بني بعضهم البعض داخل مجاعتهم، أو بني مجاعات متباينة أو متشابه معهم حضار

لنظم االجتماعية اليت استحدثها اإلنسان خالل رحلة حياته الط ويلة فيما يعرف أمناط تلك العالقات فيما يعرف 
 )16سم” البيئة احلضارية”.(

 احملور الثالث : مفهوم الرتبية البيئية والتلوث البيئي 

ا عملية اكتساب املعرفة واحلقائق واملعارف واالمناط السلوكية والثقافة البيئية من اجل تنشيط  تعرف الرتبية البيئية  
لبيئة واملشكالت وحتسني القدرات العقلية واملهارات املعرفية وال دف اىل تكوين وتطوير الوعي لألفراد  علمية اليت 

خلربات واإلرادة الكاملة لتحمل املسؤولية والعمل على منع ظهور مشكالت  ا إضافة اىل تدريبهم وتزويدهم  املتعلقة 
 )17بيئية جديدة.(

ة اليت حتدث يف البيئة وتؤثر على االفراد نتيجة اما التلوث البيئي فهو كل التغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسي
ظهور عناصر او مواد جديدة على عناصر ومواد الطبيعة البيئة من ماء وهواء وارض مما يؤثر على صحة االفراد والكائنات 

 )18احلية األخرى. لذا خصص هذا املقال لتوضيح الدور الفعال للرتبية البيئية يف التصدي للتلوث البيئي.(
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  داف الرتبية البيئيةأه

 )19دف الرتبية البيئية اىل: (

دة الوعي البيئي واالجتاهات والقيم والعادات - دف الرتبية البيئية اىل اكتساب الفرد املعارف واملفاهيم العلمية وز
 والتقاليد واملسؤولية واالدراك والرتبية اإلجيابية حنو القضا البيئية.

ا.(تسهم الرتبية البيئية - ملشكالت املتعقلة   )20يف اكتساب الفرد الفهم واملعرفة الواضحة والصرحية 

ا - تمع حبل املشكالت املرتبطة  ان الرتبية البيئية تعمل على خلق روح املشاركة الوطنية وذلك مبسامهة مجيع افراد ا
 )21( ت العمرية.وجيب ان تتجه الرتبية البيئية اىل الصغار والكبار معا يف مجيع املستو

 التحليل االجتماعي بني الرتبية البيئية والتلوث البيئي 

يواجه العراق اليوم أزمة بيئية خطرية ومؤثرة حبياة أفراده نتيجة لفقدان اإلدارة البيئية وانعدام الوعي البيئي والرتبية البيئية، 
دة النمو السكاين غري املنتظم وخروج الغازات السامة يف  اجلو من قبل بعض اصحاب املعامل الصناعية فضًال عن ز

ار واالسترياد العشوائي ملركبات النقل كل هذه املشاكل نتج عنها تلوث يف املاء  م يف جماري األ الذين يرمون نفا
) نتج عنه ايضًا احندار بيئي خطري هدد 2003واهلواء واالرض، ومن املعروف ان االحتالل األمريكي للعراق عام (

من واالستقرار البيئي لألفراد من جهة ومن جهة اخرى ادى هذا االحتالل أيضا اىل فقدان النظام القانوين واالجتماعي األ
والرقابة واملسؤولية االجتماعية لدى قبل بعض املؤسسات االجتماعية اجتاه االهتمام مبواضيع البيئة، لذا فان من أخطر  

يف ظل هذا االحتالل هي تدمري املنظومة املائية والصرف الصحي والبنية التحتية، أنواع التلوث البيئي اليت شهدها العراق  
ئي وايقاف املضخات اليت تعمل على ازالة مياه البالوعات وتدوير املياه الصاحلة للشرب،  فضال عن انقطاع التيار الكهر

دة على ذلك فالفرد كعنصر أساسي  فضال عن املخلفات الطبية اليت تؤدي اىل انتشار وتفشي االمراض واألوبئة، و  ز
وجوهري من عناصر البيئة يتكيف مع املتغريات االجتماعية اليت حتدثها بقية عناصر البيئة والتغريات االجتماعية وملثل 

ت نفسية واجتماعية مؤثرة حبياة االفراد.  هذا التكيف بني االنسان والبيئة حتصل اضطرا

وين الوعي والرتبية البيئية الناجحة فهذا الوعي والرتبية البيئية الناجحة ال ينشأن اال وللتصدي هلذه املشاكل البد من تك
املؤسسات االجتماعية، لذا فان املؤسسة االسرية تعترب اللبنة االجتماعية األوىل واملسؤولة عن تنشئة األطفال    عن طريق

املعايري واملعرفة من خالل التفاعل والتكيف مع الوالدين وارشادهم ونصحهم وتربيتهم وتعليمهم القيم والعادات والتقاليد و 
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ا أيضا تعمل على غرس وتلقني األطفال األمناط السلوكية  إلضافة اىل هذا فأ اللذان يعيش يف حضنهم األطفال، 
م حنو قضا ومشاكل البيئة، فضال عن تكوي ن الوعي السوية يف التعامل مع البيئة وهذا ما يساعد على تكوين اجتاها

البيئي لدى األطفال وذلك ألن الوعي البيئي يتمظهر أكثر يف السلوك اإلنساين جتاه البيئة، هو وعي مكتسب 
 ) 22ومتعلم.(

إلضافة اىل االسرة تعترب اإلدارة املدرسية ايضاً ضرورة اجتماعية تربوية وتعليمية رئيسية يف جناح اهداف املدرسة بصفة  
جحة اجتاه مشاكل البيئة بصفة خاصة وذلك الن اإلدارة املدرسة عامة وتدريب وتعليم وتكو  ين وعي بيئي وتربية بيئية 

عتبارهم قادة اجتماعيني مسؤوليتهم تقوم على  تعد أداة استكمال لألسرة، فضًال عن الدور الكبري للمربني الرتبويني 
ألطفال إضافة اىل نقل املعرفة واملعايري واحلقائق وتعديل ترسيخ القيم األخالقية والرتبية البيئية الناجحة يف نفوس وعقول ا

سلوكهم وحتسينهم من اجل حتقيق اهداف الرتبية البيئية، اذن يعد املربيني هم جواهر اساسية للنهوض بعملية الرتبية 
ءة واالستمرارية البيئية وامهيتها حلياة االطفال من جانب ومن جانب اخر ضرورة ان يكون للمريب الرتبوي القدرة والكفا

ت اليت حتيط مبفاهيم البيئة وذلك الن مفاهيم الرتبية البيئية  ملناهج والقصص واملثال والروا يف املطالعة والقراءة وخاصة 
ا، وهذا يعين ان الرتبية البيئية هي مسؤولية كل املربني الرتبويني   ال تلقن بل تنمو وتتطور قيمها حنو قيم البيئة ومكو

ماعيني يف مجع مراحل الدراسة وحياة األطفال وذلك من خالل توسيع افاق املعرفة واألفكار واملعارف واحلقائق واالجت
 لألطفال عن املفاهيم البيئية واملشاكل اليت حتدث فيها.

لقضا البيئي ة واملشاكل وانطالقًا من هذا فان للمؤسسة الدينية أيضا دور كبري وقوي يف توعية وتنمية وإدراك االفراد 
اليت تواجهها وذلك الن الدين كناظم قانوين حيد من تفاقم املشاكل اليت حتدثها بعض التغريات االجتماعية، لذا فان 
اهلدف األساسي للمؤسسة الدينية هو خلق بيئة سليمة حتقق االمن واالستقرار والرفاهية لألفراد وذلك الن قبل ظهور 

ا نتيجة غضب احلكم اإلهلي على الفراد وعلى هذا األساس كانت عالقة الدين كانت املشكالت البيئة تفسر  على ا
عتبار ان احلكم االهلي فرض عليه العقوبة نتجه الرتكابه ذنب أدى اىل  لبيئة تقوم على اخلوف واخلنوع هلا  االنسان 

لبيئة.  )23(  حدوق اضرار 

دة على هذا فاملؤسسة اإلعالمية املسموعة واملقرو  ءة تعد سلطة حكومية رابعة يف الوقت احلايل وذلك ملا هلا من دور وز
فعال وكبري يف توعية الراي العام والكشف عن املشاكل اليت تؤدي اىل تدهور الواقع البيئي للمجتمع وذلك من خالل 

القرار على انتهاج نشر احلقائق واألفكار حول املشاكل البيئية. كما ان املؤسسة اإلعالمية تعد قوة ضاغطة حلث صناع  
 سياسة إمنائية متوازنة حترتم البيئة وحتافظ على مواردها الطبيعية.
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 وألجل الوصول اىل الرتبية البيئية الناجحة البد من وضع بعض التوصيات:

والنصح حول ضرورة ادخال مادة الرتبية البيئية يف املناهج الدراسية يف مجيع مراحل التعليم من اجل التوعية واإلرشاد -
لبيئة.  املشاكل اليت حتدث 

سن قوانني وتشريعات رادعة وقوية حتد من تصرفات املخالفني واملتجاوزين على البيئة والذي يعرض البيئة اىل اخلطر -
 بتلوثها.

ضرورة حث وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي على نشر الوعي البيئي والعمل على تنمية روح املسؤولية -
الجتماعية اجتاه البيئة ومحايتها من االخطار اليت تضر حبياة االفراد ألجل حتقيق االستقرار واالمن والرفاهية ومنع ظهور ا

 مشاكل بيئية أخرى. 

تمع املدين حبث االفراد على تدريب وتعليم وأدراك أمهية املشاكل البيئية إضافة اىل - تفعيل دور مؤسسات ومنظمات ا
   ملتينة بني االنسان والبيئة وذلك الن االنسان يعد جزء ال يتجزأ من البيئة.تقوية العالقة ا

 اخلامتة

لذهاب بكل أنواع احلياة فيها     ا وعناصرها ضد أخطار التلوث الذي صار يهدد  اضحت محاية البيئة بكافة مكو
اضي فصارت تنظم املؤمترات وتوقع قضية ذات أبعاد عاملية، وقد تنبهت دول العامل لذلك منذ سبعينات القرن امل

عتبارها ترا إنسانيا  دف واحد وهو احلفاظ على البيئة ومحايتها من التلوث  االتفاقيات وتصدر القوانني 
 وخلصنا إىل أن هناك عدد من املعوقات اليت تعيق عمل هذه املنظمات  يف جمال محاية البيئة أمهها: مشرتكا، 

 ِق, ووضع أهداف تعجز املؤسسة عن حتقيقها والرتكيز على أهداف معينة عدم وضوح األهداف واالتفا
 وإمهال األهداف األخرى خلضوعها العتبارات شخصية.

  عدم توافر اإلحصاءات واملعلومات الدقيقة مما ينجم عنه عدم التمكن من وضع أهداف واقعية خاصة حبماية
 البيئة من التلوث وتنميتها.

 تمع املدين يف جمال محاية البيئة من التلوث  عدم وضع تصورات مستقبلية واضحة املعامل لعمل منظمات ا
 وتنميتها، إذ يؤثر ذلك يف حتقيق املنظمة ألهدافها وعدم السعي إىل تطويرها بصورة دائمة ومستمرة. 
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  مشكالت تتعلق بتدين نسب العضوية ونسب املشاركة يف اجتماعات اجلمعيات العمومية وجملس اإلدارة
تمع املدين داخليا، هل ذه املنظمات، وبقاء أعضاء جملس اإلدارة يف مراكزهم لسنوات طويلة، مع افتقار مؤسسات ا

يف كثري من األحوال، للممارسات الدميقراطية والشفافية بني أفرادها مما يؤثر يف التجديد والتطوير املستمر الذي جيب 
 يئة من التلوث وصوال لتنميتها.أن تكون عليه هذه املنظمات يف جمال محاية الب

  تمع املدين يف ظل تشريعات تضعها احلكومة وتصبح واجبة األداء والتنفيذ هلذه املنظمات تعمل منظمات ا
ا وتقوض يف الواقع مهمتها يف محاية البيئة وتنمتها بل وتؤدى   وال جيوز اخلروج عنها، وهي تشريعات حتد من قدرا

 ال أفعال ومباين بال معاين.يف النهاية لتصبح أمساء ب

  ا منظمات مهية النشاطات والربامج والفعاليات واألعمال اليت ميكن أن تقوم  تمعي  ضعف الوعي ا
تمع املدين العاملة يف جمال محاية البيئة من التلوث وتنميتها.   ا

  تمع املدين يف أغلب األحوال على التربعات واهلبات واملساعدات من اعتماد التمويل يف منظمات ا
 الشركات واملؤسسات.

  تمع املدين والدولة خصوصا يف صنع وتنفيذ سياسات تنمية البيئة ضعف وغياب التنسيق الواعي بني ا
 ومحايتها من التلوث.

  تمع املدين والشبكات الدولية واإلقليمية وال سيما املنظمات غري احلكوم ية ضعف التنسيق بني مؤسسات ا
 ألمم املتحدة. كما أن هناك ضعف تنسيق بني املنظمات العاملة داخل الدولة يف جمال محاية البيئة وتنميت 
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 اخلطاب القرآين و بعده اإلقناعي يف املتلقي
  د: بن ميينة فاطمة

 تيارت  اجلزائر جامعة ابن خلدون 

 امللخص:
ت اإلقناعية واملؤثرة على املتلقي، وذلك؛ أنّه حيمل بني طياته رسالة تبليغية تغيريية موجهة  يعد اخلطاب القرآين من أهم اخلطا

ا   األساسية من لكافة البشرية، فهو خطاب مهيأ للتواصل مع خمتلف الطبائع اإلنسانية والسيما أنّه ميّثل عملية االّتصال بكامل أركا
مرسل ومرسل إليه ورسالة، وقناة اتصال، وسياق، وهذا ما جعله يتميز خبصوصية حجاجية قادرة على التأثري العقلي والعاطفي على 
ثريه  املتلقي مبختلف أنواعه، ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثية لتقف على هذه اخلصوصية احلجاجية اإلقناعية للقرآن الكرمي و

 ي.  على املتلق
 ، التواصل.اخلطاب القرآين، التأثري، املتلقي، اإلقناعالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
    Quranic  discours is one of the most important and influential speeches on the most récipient.it 
carries with it a message of communication addressed to all humanity.this is particulary  the 
process of communication at full base from a consignor ,consignee the communication channel 
and the contexte.  This makes it distinctive by the specificity of the Hajjis ,which can influence 
the mentally and emotional on the recipient of all kinds. This paper was therefore  researching  
this feudal privacy of the holy Qur'an and its impact on the recipient. 
Key words  : Quranic speech, Effect, Receiver, Persuasion, Communication. 
Résumé : 
      Le discours coranique est l'un des discours les plus importants et les plus influents sur le 
récipiendaire.il a un message de changement pour tout l'humanité. Il s'agit d'un discours préparé 
à communiquer avec la nature humaine surtout qu'il représente le processure de communication 
d'un expéditeur ,distinataire ,d'un message ,d un canal de communication et d'un contexte .Cela 
le rend spécial avec la capacité d'avoir un impact mental et émotionnel sur le distinataire de toutes 
sortes. Ce document représente donc cette spécificité féodal du Saint Coran et son impact sur le 
distinataire 
 Mots clés : Discours coranique, Effet, Le récepteur, Persuasion, La communication. 
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I. حجاجية اخلطاب القرآين 

أضحى من املسلم به أن اخلطاب القرآين خطاب إقناعي، كونه خطا إصالحيا يرمي إىل تغيري وضع    
إلضافة إىل ماله من قدرة على التأثري العاطفي  ثريا حجاجيا ومن مث عقليا  قائم،موجه إىل متلق يروم التأثري فيه «
يف قلوب أولئك املتلّقني ممن أذعنوا له وصدقوا به وانقادوا إليه عن محاس ديين حبت وعن عاطفة خالصة وإميان 

ذلك؛ أن اخلطاب القرآين رسالة تبليغية موجهة لكافة البشرية، فهو خطاب  1حمض لكونه من عند عزيز حكيم»
ا األساسية من مرسل مهيأ للتواصل مع خمتلف الطبائع اإلنسانية والسيما أنّه ميّثل عملية االّتصال ب كامل أركا

Destinateur  ومرسل إليه   Destinataire ورسالة  Message   وقناة اّتصالContact  والسياقContexte. 

خلطاب  لقي حظا وافرا من االهتمام  يف القرآن الكرمي، من حيث خماطبته  وكون املرسل إليه هو  املستهدف 
ه  ت الداعية إ إىل التعقل والتدبر والتفكر، واستدعاء فلسفة الوجود  ليصل بنفسه إىل نتائج يف الكثري من اآل

ت الكونية احملسوسة اليت تتماشى وقصوره   حقيقية من خالل إدراكه للكون واحمليط الذي يعيش فيه، مؤكدا على اآل
بال كيف نصبت وإىل الفكري، كقوله تعاىل:﴿أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت وإىل السماء كيف رفعت وإىل اجل

مث ينتقل به من احملسوسات إىل ما هو أبعد من حدود بصره كقوله تعاىل:﴿قل انظروا  ⁾2⁽األرض كيف سطحت﴾
دلة أكرب من  ⁾3⁽ماذا يف السموات و األرض﴾  األوىل:﴿خللق السموات واألرض  فإذا ما اهتدى إىل ذلك واجهه 

. وهذا كله من أجل استدرج املتلقي إىل التفاعل مع اخلطاب ⁾4⁽أكرب من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون﴾
ين .  الر

 خماطبة القرآن الكرمي للعقل - )1

خل ضوع واإلذعان يف العملية اإلقناعية توجه  اخلطاب القرآين  إىل املتلقي خماطبا فيه عقله بوصفه املقصود 
لسلف،  لعقل أمر من أوامر اخلالق، وال يعطله عن العمل إال احلرص على مراعاة العرف الشائع واالقتداء  «والعمل 
  

م، ص:  2007)، 02م، ط(2001)، 01لة ، احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائص األسلوبية،دار الفارايب، بريوت، لبنان،ط(عبد هللا صو  - 1
58-59 

 20-19-18-17الغاشية ، اآلية:  -2
 101يونس، اآلية:  -3
 57غافر، اآلية:  -4
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يت التفكري  رهم، واخلوف من السلطة الدنيوية، واإلسالم يدعو إىل ختطي هذه املوانع والتحرر منها، لكي  واقتفاء آ
واحرتام عقل املتلقي  ⁾1⁽وال يعوقه شيء من هذه العوائق اليت تؤدي إىل شلل العقل و مجوده»سليما 

  
 03م، ص:2013عباس حممود العقاد،التفكري فريضة إسالمية،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافية، القاهرة، -1
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ما " مصنف   احلجاج". وحريته شرط من شروط العملية اإلقناعية عند بريملان وتيتيكا يف كتا

ءهم      تعزيزا  حلرية املتلقي  وقف القرآن الكرمي يف بداية التنزيل على ظاهرة إتباع الّناس ما ألفوا عليه آ
ت بّينات ، حىت ال يصدق  هم على استخدام العقل يف فهم ما أنزل عليهم من آ من شرك وكفر منبها إ

ؤهم    عليهم قوله تعاىل :﴿و إذا قيل هلم اتّبعوا ما أنزل ء أو لو كان ءا هللا قالوا بل نّتبع ما ألفينا عليه ءا
ال يعقلون شيئا وال يهتدون ومثل اّلذين كفروا كمثل اّلذي ينعق مبا ال يسمع إّال دعآء و ندآء صّم بكم 

ل الذي يقود املتلقي إىل معرفة  وهذا يعين أن القرآن  حيث  على استعمال العق ⁾1⁽عمي فهم ال يعقلون﴾
ت هللا ليصل إىل النتيجة احلتمية  احلقيقة الكونية واحلقيقة اإلهلية؛من خالل البحث والتساؤل والتفكر يف آ
ت ألويل األلباب اّلذين  ا هللا تعاىل:﴿إّن يف خلق الّسموات واألرض واختالف الّيل والّنهار آل اليت قال 

م يذكرون هللا قيما و قعو   دا وعلى جنو

طال سبحانك فقنا عذاب الّنار﴾  ⁾2⁽ ويتفكرون يف خلق الّسموات و األرض ربّنا ما خلقت هذا 

لفطنة  والذكاء       وال غرو أن جند القرآن الكرمي خياطب يف املتلقي العقل ذلك؛ ألن العقل  مرتبط 
وهذه املؤهالت هي اليت تصنع نوعية املتلقي، وامللقي  3ر من صحة العقلوالفكر، وصواب بديهة الفك

،وهو ما وقف عليه القاضي اجلرجاين يف قوله:«وجتد الشاعر أشعر من الشاعر واخلطيب أبلغ من اخلطيب، 
، لذلك قيل على لسان أحد الشعراء ⁾4⁽فه لذلك إال من جهة الطبع والذكاء ،وحدة القرحية والفطنة»

 5العرب القدامى

 أرى العقل مرآة الطبيعة إذ بـــــــه  **  نرى صور األشياء يف عامل الفكــــر.

وما تركيز القرآن الكرمي على العقل إال  ألجل إشراك املتلقي يف فهم واستنباط، الرسالة املوجهة إليه        
ك والتدبر،  والنظر والتلقي، والتمييز واملوازنة، من طرف املرسل (هللا) وذلك؛ مبا أودع  فيه  من فطرة اإلدرا 

ا، وفق ما عّلمه من نواميس  ت هللا املستودعة يف خبا النفس البشرية وما حييط  والكشف عن أسرار آ
ا   الوجود وأسبا

  
 )171-170سورة البقرة: اآلية ( -1
 )191-190سورة آل عمران، اآلية:(  -2
حلجة[أبو الفرج قدامة  بن جعفر،نقد  الشعر،تح: كمال مصطفى،مكتبة   3 وقد جعل  قدامة بن جعفر  من أقسام العقل  الصدع 

 ] 67م،ص: 1978، 3اخلاجني،القاهرة،ط

 43، ص:1ت،مج:ينظر: أبو حيان التوحيدي،اإلمتاع واملؤانسة، تح: أمحد أمني وأمحد الزين، دار مكتبة احلياة، بريو  -
طة بني املتنيب وخصومه،تح: حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي، مطبعة عيسى  القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين،الوسا -4

 16البايب احلليب وشركاؤه، ص:
)،ص: 30زيع،طأمحد اهلامشي، جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتو   -5  703، (د
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ا  . وإّن حيث اخلطاب القرآين املتلقي على إعمال عقله وطاقاته اإلدراكية والشعورية، فألّن النص 1ومسببا
برهان وداللة وتقسيم يشتمل على: «مجيع أنواع الرباهني واألدلة وما من  -على رأي السيوطي  -القرآين

وحتذير تبىن من كليات املعلومات العقلية والسمعية إال وكتاب هللا قد نطق به ... فأخرج تعاىل خماطباته 
يف حماّجة خلقه يف أجلى صورة ليفهم العاّمة من جلّيها ما يقنعهم وتلزمهم احلجة وتفهم اخلواص من أنبائها 

 أّي أّن اخلطاب القرآين مفتوح على تعدد القراءات. ⁾2⁽ما يرجى على ما أدركه فهم اخلطباء»

ستعماله   ح أن القرآن الكرمي خطاب حجاجي خياطب العقلمن قول السيوطي يتض    ويقيم عليه احلجة 
لألدلة املتنوعة واملختلفة من أدلة منطقية وأدلة مستوحاة من الواقع والتجربة اإلنسانية.وهو ما يؤكد عليه 

ائال::«ويظن ابن القيم اجلوزية يف رده على الذين زعموا جبهلهم للقرآن الكرمي، خلوه من املنطق واحلجج ق
ن،أن الشريعة خطاب للجمهور وال احتجاج فيها،وأن األنبياء دعوا اجلمهور   جهال املنطقيني، وفروع اليو
حلجج  والرباهني يف مسائل التوحيد  لقرآن فإن القرآن مملوء  بطريق اخلطابة ...وكل هذا من جهلهم 

 ⁾3⁽ وإثبات الصنائع وامليعاد»

إذا كان السيوطي وابن قيم اجلوزية يؤكدان على حجاجية القرآن الكرمي مبا يتوفر عليه من أدلة وبراهني       
، فإّن الباحثني العرب املعاصرين ،مل خيرجوا أو يعارضوا هذين الرأيني، بل أكدوا  يف كتبهم على حجاجية 

رآن الكرمي.ويعترب عبد هللا صولة من الباحثني األوائل الذين تناولوا حجاجية القرآن الكرمي يف كتابه:" الق
احلجاج يف القرآن" الذي  خص  فيه القرآن حبجاج خاص به قائال:«احلجاج يف القرآن ال ميكن إال أن 

ت»  املكتوبة أو املنطوقة.⁾4⁽يكون حجاجا خاصا به دون غريه من سائر اخلطا

 املتلقي يف ضوء البحث النقدي املعاصر  )2

حيتل املتلقي يف البحث النقدي األديب املعاصر؛ املقام األول بال منازع؛ بوصفه املستهدف من قبل 
سيس عالقة تفاعلية مع اآلخر، معتمدا اإلقناع  آلية الستقطاب امل َخاَطب الذي يروم 

ُ
تلقي وجعله امل

يذعن ملا يطرح عليه من أراء وأقوال.واملتلقي يف نظرية احلجاج هو احملور األساسي ،كونه العنصر الفعال 
عتباره على رأي بريملان ليس جمرد مجهور استماع إىل  يف تنشيط العملية احلجاجية  يف أي خطاب، 

لشرحية االجتماعية الواسعة من القراء خطيب يتحدث يف ساحة عامة، وإمنا هو مجهور القراءة ، أي هذه ا
  

اجلامعة اإلسالمية(سلسلة الدراسات الشرعية)،  ينظر: امساعيل سعيد رضوان عليان عبد هللا احلويل، العقل يف السنة النبوية، جملة  -1
لد الثالث عشر،العدد الثاين،   262م،ص:  2005فلسطني،ا

زمول، دار اهلجرة للنشر  -2 ذيب وترتيب االتقان يف علوم القرآن، بقلم: حممد بن عمر بن سامل  السيوطي جالل الدين عبد الرمحن، 
 135، ص:  2م، ج1992\هـ1412)،01والتوزيع، اململكة العربية السعودية،ط(

 220.ص: 1للسعادة. دارالكتب العلمية. بريوت ،لبنان .ج  ابن القيم اجلوزية. مفتاح -3
 53حلجاج يف القرآن، ص: عبد هللا صولة، ا -4



مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز 
  الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 مجلةُ الدراسات األكادیمیة

 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

 

130 

َخاِطب اليوم كل االنتباه 
ُ
ت متفاوتة، مما يتطلب من امل ذوي الثقافات املختلفة، وما هم عليه من مستو

والوعي  لوظيفته اإلقناعية، أثناء مواجهته هلذا املتلقي. واحملاجج  الفطن يركز على أمساع السامعني لعلمه 
ق يف جعل حّدة اإلذعان تقوى درجتها لدى املستمعني بشكل يبعثهم على العمل أن«أجنع احلجاج ما ُوفّ 

املطلوب(إجنازه أو اإلمساك عنه) أو هو ما ُوّفق على األقل يف جعل الّسامعني مهّيئني لذلك العمل يف 
 قناعية الرامي من ورائها التأثري  فيه.. وعلى السامع يبين املتكلم اسرتاتيجيته اإل ⁾1⁽اللحظة املناسبة»

من طرق املناهج السياقة،   -حسب األراء النقدية احلديثة-قد غيب أو أمهل طويال املتلقي أو السامع
والنسقية اليت أوقعت نفسها يف مأزق نقدي بعد فشلها يف مقاربة النصوص مقاربة بنيوية العتمادها على 

رت" إىل اإلعالن عن مبدأ احملايثة*. وللخروج من هذا ا ملأزق ذهب بعض البنيويني وعلى رأسهم "روالن 
موت املؤلف وميالد املتلقي (القارئ).وإن كان ميالد القارئ على يد البنيويني، فإن جنمه ما سطع إال مع 
نظرية التلقي، اليت أعادت له اعتباره جبعله شريكا يف إنتاج األعمال اإلبداعية من خالل عملية الفهم  

لفهم؛ بوصفه عملية وظيفية أو دال يسهم يف و  التأويل للنصوص األدبية.حيث اهتمت نظرية التلقي 
عملية بناء املعىن وإنتاجه، كما اهتمت بدور القارئ يف ملء الفراغات أو الفجوات العديدة اليت تتخلل 

عنه أو املقول سلفا  النص بوصفه «آلة كسالنة تتطلب من القارئ اشرتاكا حثيثا مللء فضاءات املسكوت  
وس وآيزر ⁾2⁽ اليت تبقى عبارة عن بياض» ذه املشاركة الفعالة اليت منحها كل من  للمتلقي،أصبح هذا  و

ال أمام الذات املتلقية  للدخول يف فضاء حتليل  األخري حمور الدراسات النقدية احلديثة وهو ما فسح ا
ت  املتنوعة  املثرية لتفاعل املتلقي  معها.   اخلطا

 املتلقي السامع يف القرآن الكرمي )3

عل « عملية تواصلية تتم يف املستوى الثاين يشرتط يف املشاركة الفعالة بني النص واملتلقي أن يكون التفا  
. والنص القرآين نص ⁾3⁽بني نص قادر على أن يستوعب قارئه، و قارئ قادر على أن يستوعب نصه»

  
 13م،ص: 2011)، 01زيع،تونس،ط(مسكيليلين للنشر والتو  -دراسات وتطبيقات-عبد هللا صولة، يف نظرية احلجاج -1

ة احملايثة يف األصل الالتيين مبعىن ميكث يف ،وهو مفهوم من املفاهيم الرئيسية للفلسفة التأملية التقليدية واملدارس املثالية املعاصر  -*
ذا املعىن يرجع إىل أرسطو،اما مبعناه الدقيق فقد استخدم أول مرة يف الفلسفة املدرسية ( الس كوالئية ) يف العصور الوسطى ،واملصطلح 

واملعىن املعاصر للمصطلح هو الذي قدمه كانط، واحملايثة يف مقابل املفارقة تدل على حضور "الشيء يف ذاته"،و"النقد احملايث" هو نقد 
مثايل للفلسفة على  لفكرة ما أو نسق من األفكار ينطلق من مقدمات الفكرة،أو النسق من األفكار. والتاريخ احملايث للفلسفة هو تفسري 

ا ليست خاضعة لتأثري االقتصاد والصراع الطبقي والوعي االجتماعي [املوسوعة الفلسفية ،وضع  ا عملية حتكمها فحسب قوانينها،وأ أ
 .]459جلنة من العلماء السوفيات، ترمجة :مسري كرم. طبعة دار الطليعة ،بريوت،ص 

ت القراءة "من البنيوية ‘إىل مجالية التلقي"،تر: عبد الرمحن بوعلي،دار احلوار للنشر والتوزيع، ط -2 ، 01رت،وتودوروف،وأخرون،نظر
 ) 156 – 155م،ص: (2003

 06م،ص: 2000إدريس بلمليح، القراءة التفاعلية،دراسات لنصوص شعرية حديثة،دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  -3
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عتباره موجه للجميع فهو مستوعب لكل املتلقيني. عكس املتلقي الذي مفتوح على مجيع القراءات،  و
لتفقه يف الدين حىت يستطيع فهمه ومن مث التفاعل معه تفاعال  إذا أراد أن يستوعب النص القرآين فعليه 

 اجيابيا.

ملتلقي السامع ،إذ ولد ا      إلنسان جاهال هذا. وقد نذهب بقولنا أن القرآن الكرمي  كان أول من اهتم 
ت وجعل منها   ال يعرف شيئا، فوهبه هللا السمع والبصر والفؤاد، وقدم السمع عن االثنني* يف أغلب اآل
أقوى احلواس وأقوى آالت اإلدراك ملا تقوم به من وساطة بني هللا وعباده الذين يستقبلون وحي السماء 

ال تعلمون شيئا و جعل لكم الّسمع و   وهدي األنبياء؛ لذلك قال:﴿وهللا أخرجكم من بطون أّمهاتكم
 .⁾1⁽األبصار و األفئدة لعلكم تشكرون ﴾

ت اليت ذكر فيها السمع  جند أغلبها يتقدم فيها السمع عن البصر والفؤاد   وكما سبق الذكر أن اآل
والرباهني اليت يعتمد عليها اخلطاب القرآين يف وما قدمه هللا إال ملا له من قدرات على تلقي األدلة واحلجج  

خلطاب املنطوق ومن مثة  لسمع هو اهتمام  مقارعة خصومه. وهو ما جيعلنا جنزم القول أن االهتمام 
دف إقناعهم والتمكن من  لسامعني. الذين سيبين عليهم اخلطاب القرآين اسرتاتيجيته احلجاجية 

والدليل ⁾2⁽حلجاجية تبىن على املستمع، والرهان قائم على دفعه لالقتناع»نفوسهم، إذ أن: «االسرتاتيجية ا
توحيد شفاهيا ومساعيا، فالرسول عليه أزكى الصالة والسالم على ذلك أن مجيع الرسل دعت أقوامها إىل ال

تلقى رسالته عن طريق الوحي شفاهيا من خالل مساعه جلربيل عليه الصالة والسالم وخري برهان أن  أول 
ما تعلمه الرسول عليه الصالة والسالم سورة العلق اليت أعادها عليه جربيل عليه الصالة والسالم ثالث 

سم ربك الذي خلق﴾ مرات ، اقرأ ، هذه اآلية اليت تشري إىل ⁾3⁽ما أ بقارئ، اقرأ ما أ بقارئ، ﴿اقرأ 
أمهية اخلطاب املنطوق وصلته الوثيقة حباسة السمع اليت تعمل على استقبال الرسالة املتمثلة يف اللغة املشفرة  

ا.والقرآن الكرمي واليت تنتقل عن طريق األذن للعقل ليقوم بتفكيك ا، ومن مثة فهمها واستيعا ها وحل شفرا
يهدف إىل غرس العقيدة السليمة يف عقل املتلقي السوي، الذي يتفاعل مع أي خطاب مساوي غايته 
التوجيه واإلرشاد وتغيري ما ينبغي تغيريه يف سلوكه.فاختار هللا  األذن ألن تكون الوسيط الفعال بينه بوصفه 

 رسله بوصفهم املستمعني ، وأيضا تؤدي نفس الدور بني الرسل وبني املبعوثني إليهم من املتكلم و بني 
 الناس. 

  
 78سورة النحل، اآلية :  -1
ط،  -2 عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، منشورات ضفاف، بريوت، لبنان،منشورات االختالف،اجلزائر، دار االمان، الر

 .  86م،ص: 2013\هـ 1434)، 01ط(
 01سورة العلق، اآلية  -3
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قد أفرد ابن القيم السماع بفصل خاص، ضمن فصل يف مراتب اهلداية اخلاصة والعامة العشر يف   
ديث، واإلفهام، كتاب مدارج السالكني فجعله يف املرتبة الثامنة بعد التكليم والوحي وإرسال الرسل، والتح

والبيان العام والبيان اخلاص، وقد حاول التفريق بني السمع الذي هو التقاط األصوات  من األذن، دون 
استوعاب أو فهم هلذه األصوات، ومسع القلوب املقصود به مساع احلجة وقبوهلا واالنقياد إليها.وهذا من 

لكفار الذين مل ت القرآنية املتعلقة   يستجيبوا لدعوة الرمحن. فيبدأ ابن القيم حديثه بـ: خالل تفسريه لآل
وقد قال تعاىل:﴿وما  ⁾1⁽« قوله تعاىل:﴿و لو علم هللا فيهم خريا ألمسعهم و لو أمسعهم لتوّلوا و هم معرضون﴾

ألحياء وال األموات يستوي األعمى و البصري. وال الظلمات وال النور. وال الظل وال احلرور. وما يستوي ا
وهذا اإلمساع أخص من  ⁾2⁽. إن هللا يسمع من يشاء. وما أنت مبسمع من يف القبور. إن أنت إال نذير﴾

إمساع احلجة والتبليغ. فإن ذلك حاصل هلم وبه قامت احلجة عليهم. لكن ذاك إمساع اآلذان، وهذا إمساع 
ما. فسماع لفظه حظ األذن، القلوب. فإن  الكالم له لفظ و معىن، وله نسبة إىل األذن والقلب وتعلق 

ومساع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنّه سبحانه نفى عن الكفار مساع املقصود واملراد الذي هو 
تيهم من ذكر م م حظ القلب، وأثبت هلم مساع األلفاظ الذي هو حظ األذن يف قوله تعاىل:﴿ما  ن ر

م ﴾ وهذا السماع ال يفيد السامع إال قيام احلجة عليه، أو   ⁾3⁽ُحمَْدث إال استمعوه و هم يلعبون الهية قلو
 متكنه منها، أما مقصود السماع ومثرته، واملطلوب منه: فال حيصل مع هلو القلب 

ه:﴿ ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع هللا على وغفلته وإعراضه، بل خيرج السامع قائال للحاضر مع
م﴾   4قلو

والفرق بني هذه املرتبة ومرتبة اإلفهام: أن هذه املرتبة إمنا حتصل بواسطة األذن، ومرتبة اإلفهام أعم. فهي 
ا تتعلق  ملعىن املراد أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر. وهي أ

ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته. ومرتبة السماع مدارها على إيصال املقصود من اخلطاب إىل القلب ويرتتب 
على هذا السماع مساع القبول. فهو إذن ثالث مراتب: مساع األذن، ومساع القلب، ومساع القبول 

 ⁾5⁽واإلجابة»
  

 23سورة األنفال، اآلية:  -1
 23-22-21-20-19سورة فاطر: اآلية:  -2
 02سورة األنبياء: اآلية:  -3
 16سورة حممد،اآلية: -4
ك نستعني، حتقيق: حممد حامد ابن القيم اجلوزية،أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر  -5 ك نعبد وإ بن أيوب،مدارج السالكني بني منازل إ

 44-43، ص: 01م،ج1973-هـ 1393، 02الفقي، دار الكتاب العريب،بريوت، لبنان،ط
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هكذا  يتبني لنا أمهية السمع يف التلقي بصفته آلية إدراكية مسندة إىل غريها من املدارك العديدة 
يف اإلنسان،املستند بعضها إىل بعض، يف غري تنافر وال تدابر، وال تناشز، فاملدركات املدرجة أو الكامنة 

الغريزية، وراءها املدركات احلسية، مث املدركات احلسية، وراءها املدركات العقلية،مث املدركات العقلية تؤدي 
ا واإلذعان هلا إىل املقدمات املفضية إىل تلقي املدركات الغيبية، اآلتية من طريق الوحي، إىل   .هلذا 1التسليم 

يعترب اإلنسان العنصر الفعال واملؤهل لتلقي اخلطاب اإلهلي، ملا تزود به من ملكة التعقل اليت تعينه على 
 اإلدراك وحتصيل املعارف. 

لعل ما جعل  القرآن يويل أمهية  للمتلقي السامع، هو مراعاة السياق الثقايف واالجتماعي للعرب. 
لشعر واخلطابة  القائمان على األداء إذ كان  اخلطاب الشفوي هو السائد بينه م ؛ وذلك الرتباطه 

خر الكتابة عن مرحلة نشوء   الصويت؛ إذ من املعلوم أن اخلطاب الشفوي كان  أسبق من الكتايب، «حبكم 
اللغة، وهو أمر يستنتج كذلك من إرسال الشعر يف ذلك العصر اجلاهلي؛ حيث يثبت أغلب املؤرخني  

يف ذلك العصر وميل مجهور املتلقني إىل تقبل الشعر عن طريق اإللقاء املباشر  ختلف استعمال الكتابة
اليت بفضلها بقي لنا ذلك اخلط التواصلي الرابط بيننا و بني الشعر اجلاهلي  ⁾2⁽ومحله عن طريق الرواية»

يزال يعيش بني ظهرانينا، وبيننا وبني احلديث النبوي الشريف الذي منع الرسول صلى هللا عليه الذي ال
 وسلم من كتابته يف حياته، فقام الصحابة الكرام فيما بعد جبمعه وكتابته عن طريق الرواية والسماع. 

زة يف نظرية السماع ما ميز العرب عن غريهم من األمم األخرى إذ يقول حممد مبارك: «وللعرب مي
التلقي قد جتعل اآلداب العربية افرتاقا عن بعض اآلداب األخرى، وهذه امليزة مستمدة من عاملني أساسيني: 
ألخر، مها التلقي الشفاهي والقراءة؛  األوىل القرآن الكرمي إذ أوجد نوعني من التلقي أحدمها مرتبط 

 فاإلنصات لتالوة القرآن 

للزمان بقية؛ إذ ال يكتفي بقراءة القرآن فال بد من السماع إذا، و وهو تلق شفاهي سيظل ما بقيت 
السماع تلق شفاهي دون شك و األخر هو الشعر،و الشعر العريب ينشد و يغىن أي حباجة إىل متلق 

ين أن املتلقي السامع كانت له سلطة فارضة نفسها على اخلطاب األديب بشقيه النثري وهذا يع⁾3⁽شفاهي»
والشعري والسيما على اخلطاب الديين. وإليك هذا املخطط الذي حندد من خالله أمهية املشافهة يف 

 الرتاث العريب: 
 

  
ا خالل الفرتة املكية، املعهد العاملي للف -1 كر ينظر:الطيب برغوث ،منهج النيب صلى هللا عليه وسلم يف محاية الدعوة واحملافظة على منجزا

ت املتحدة األمريكية،ط17اإلسالمي ،سلسلة قضا الفكر اإلسالمي، (  16 - 15م،ص: 1996-هـ 1416، 01)، الوال
 133رشيد حيياوي، شعرية النوع األديب يف قراءة النقد العريب، افريقيا الشرق، ص:  -2
 285م،ص:1999، 01حممد مبارك ، استقبال النص عند العرب، املؤسسة العربية  للدراسات و النشر،ط -3
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 إمكانية

 
 

ما يالحظ يف املخطط أن قابلية املتلقي السامع لالستجابة والتأثر أكثر من املتلقي القارئ ،و رمبا ما يفسر  
كيد ذلك هو ما رأيناه عندما تكلمنا عن تقدمي   السمع يف القرآن الكرمي عن البصر.وما يدعم رأينا هذا ؛

ابن قتيبة على أمهية السماع للقرآن والشعر يف قوله :«و كل علم حمتاج إىل مساع، و أحوجه إىل ذلك علم  
، فمن خالل هذا القول يتضح أن املتلقي املطلوب يف عصر ابن قتيبة وما قبله، هو ⁾1⁽الدين، مث الشعر»

 املتلقي السامع

ريخ السجال التواصلي احلجاجي،القائم بني الرسل وأقوامهم والذي   والذي نسجل حضوره بكثافة يف 
ين  حيمل رسالة تبليغية  موجهة مرسلة من مرسل واحد نقله لنا اخلطاب القرآين.والقرآن الكرمي منهج  ر

ستمالة  -ال اله اال هو- تمع  إىل كافة البشرية بغية التأثري والتغيري يف البنية التكوينة والنفسية للفرد وا
ذيب السلوك،   العقول، و

ال تغفل منزعا من منازع  وتوجيه النفوس، مما جيعل منه خطا حجاجيا« يتوجه إىل املتلقي برسالة كاملة،
احلياة والوجود لتحريره من اخلرافات والالمعقول ، وربطه خبالقه سبحانه و تعاىل و بعوامل الغيب ، وهلذا 

ملتلقي الذي أكرمه وميزه عن بقية املخلوقات يف قوله ⁾2⁽ انفرد هذا اخلطاب يف منوذجه املتعايل» عتنائه  .
اُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تعاىل:﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلنَ 

 ⁾3⁽"﴾تـَْفِضيالً 
  

 83-82،ص:01م، ج03،2001القاهرة، طابن قتيبة، الشعر والشعراء، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر، دار احلديث  -1
 م،ص:أ من املقدمة0102بوقرومة حكيمة، املتلقي يف اخلطاب القرآين، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تيزي وزو، اجلزائر،  -2
 70سورة اإلسراء ،اآلية  - 3

لقي  ال
امع القار   ال

ة  ا اس
ة أخ م

ة  ا اس
رة ة ف آن

ال  ق اس

ورة  ض
أث ال
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لعقل الذي «به  ويف تفسري ابن عاشور هلذه اآلية الكرمية يتضح أن هللا فضل اإلنسان املتلقي لرسالته 
نواع املعارف والعلوم»  ا يتمكن من فهم وتدبر ما سيلقى  ⁾1⁽استصالح شؤونه ودفع الضرر عنه و اليت 

 عليه من خالقه.
  

  166، ص: 16م،ج 1983  ابن عاشور حممد الطاهر، التحرير و التنوير،الدار التونسية للنشر، تونس، -1

 :) املصادر واملراجع1

 . 30أمحد اهلامشي، جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،ط -1

 م. 2000إدريس بلمليح، القراءة التفاعلية،دراسات لنصوص شعرية حديثة،دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  -2

سعيد رضوان عليان عبد هللا احلويل، العقل يف السنة النبوية، جملة اجلامعة اإلسالمية(سلسلة الدراسات الشرعية)،  امساعيل  -3
لد الثالث عشر،العدد الثاين،   م.2005فلسطني،ا

ت القراءة "من البنيوية ‘إىل مجالية التلقي"،تر: عبد الرمحن بوعلي،دار احلوار  -4 ، 01للنشر والتوزيع، طرت،وتودوروف،وأخرون،نظر
 م.2003

 م.2010بوقرومة حكيمة، املتلقي يف اخلطاب القرآين، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تيزي وزو، اجلزائر،   -5

 أبو حيان التوحيدي،اإلمتاع واملؤانسة، تح: أمحد أمني وأمحد الزين، دار مكتبة احلياة، بريوت.  -6

  قراءة النقد العريب، افريقيا الشرق. رشيد حيياوي، شعرية النوع األديب يف -7

زمول، دار اهلجرة للنشر  -8 ذيب وترتيب االتقان يف علوم القرآن، بقلم: حممد بن عمر بن سامل  السيوطي جالل الدين عبد الرمحن، 
 م.1992\هـ1412)،01والتوزيع، اململكة العربية السعودية،ط(

ا خالل الفرتة املكية، املعهد العاملي للفكر الطيب برغوث ،منهج النيب صلى هللا عليه  -9 وسلم يف محاية الدعوة واحملافظة على منجزا
ت املتحدة األمريكية،ط17اإلسالمي ،سلسلة قضا الفكر اإلسالمي، (  م.1996-هـ 1416، 01)، الوال

 م.1983ابن عاشور حممد الطاهر، التحرير و التنوير،الدار التونسية للنشر، تونس،   -10

 م.2013عباس حممود العقاد،التفكري فريضة إسالمية،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافية، القاهرة، -11

القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين،الوساطة بني املتنيب وخصومه،تح: حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي، مطبعة عيسى   -12
 م.2001)،03شعر والشعراء، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر، دار احلديث القاهرة، ط(البايب احلليب وشركاؤه. ابن قتيبة، ال

 م. 1978، 3قدامة بن جعفر،نقد  الشعر، تح: كمال مصطفى،مكتبة اخلاجني،القاهرة،ط -13

ك نست -14 ك نعبد وإ عني، حتقيق: حممد حامد ابن القيم اجلوزية، أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب،مدارج السالكني بني منازل إ
 م.1973-هـ 1393، 02الفقي، دار الكتاب العريب،بريوت، لبنان،ط

 ابن القيم اجلوزية. مفتاح للسعادة. دارالكتب العلمية. بريوت ،لبنان.  -15

 م.1999، 01حممد مبارك ، استقبال النص عند العرب، املؤسسة العربية  للدراسات و النشر،ط -16

ط،  عبد اللطيف عادل، -17 بالغة اإلقناع يف املناظرة، منشورات ضفاف، بريوت، لبنان،منشورات االختالف،اجلزائر، دار االمان، الر
 م.2013\هـ 1434)، 01ط(

)،  02م، ط(2001)، 01عبد هللا صولة ، احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائص األسلوبية،دار الفارايب، بريوت، لبنان،ط( -18
 م.2011)، 01مسكيليلين للنشر والتوزيع،تونس،ط( -دراسات وتطبيقات-، يف نظرية احلجاجعبد هللا صولة -م.2007
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 أن:ركحا على ما قيل يتبني     

لدرجة األوىل، وذلك لكونه خطا إصالحيا  يروم  - التأثري يف اخلطاب القرآين خطاب إقناعي 
ت القرآنية  وتكليفه  املتلقي، هذا األخري الذي أواله  أمهية كربى من خالل خماطبته يف الكثري من اآل

 داء الرسالة السماوية. 

ثريية على املتلقي قادرة على  توجيهه توجيها خاص، من خالل تربيته - إن للقرآن الكرمي طاقة 
 وتغيري فكره وسلوكه.

القرآين حبمولته االقناعية أن يراهن على نوعية املتلقي واستجابته للمطلوب منه، استطاع اخلطاب  -
ت  حلجاج واإلقناع الواردة عن لسان أصحاب النظر وعليه جسد لنا أهم املفاهيم واملصطلحات اخلاصة 

 احلجاجية املعاصرة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفسريه احملرر الوجيز يف  منهج ابن عطية األندلسي يف عرض القراءات القرآنية من خالل
 تفسري الكتاب العزيز 
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 الدكتور شطة مصطفى

 جامعة عمار ثليجي األغواط قسم العلوم اإلسالمية

 ملخص 

دف هذه الدراسة إىل إبراز منهج وطريقة ابن عطية األندلسي يف عرض القراءات القرآنية وتوجيهها من خالل تفسريه 
 ز.احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزي

وتبني هذا املنهج من خالل بسط بعض األمثلة اليت توضح ذلك وتبينه، وقد أظهرت الدراسة مدى عناية واهتمام ابن 
 لقراءات القرآنية عرضا وتوجيها.عطية 

 ، التفسري، األندلس.-التوجيه -القراءات القرآنية  كلمات مفتاحية:

Abstract 

: This study is designed to highlight the approach and method of Ibn Attia in 
Andalusian koranic readings and channelled through interpreted Brief Editor 
in interpreting the Aziz. This approach shows through the extension of some 
examples which illustrate that وتبينه, the study showed the extent of the 
attention and interest of Ibn Attia Qur'anic reading an overview and 
guidance. 

Keywords: Qur'anic readings. Router., interpretation, Andalusia. 

 

 

 

 

 

لقراءات القرآنية وتوجيهها   التعريف 
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لقراءات:   أوال: التعريف 

نث سامل مفرده قراءة مصدر قرأ وتد املادة القـــــــــاف،والراء واهلمز يف اللغة على القراءات يف اللغة: مجع مؤ 
معىن "اجلمع واالجتماع،ومن ذلك القريــــــــــــــــة،ســـــــــميت قريةالجتماع الناس فيها،ويقولون قريت املاء يف  

 1املقراة،مجعته".

أماالقراءات يف االصطالح فقدعرفها مشسالدين حممد بن اجلزري فقال: "القراءات علم بكيفية أداءكلمات 
 2القرآن واختالفها معزوراً لناقله".

لقرآن الكرمي،مع  وعرفهاالزرقاين فقال "مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراءخمالفًا به غريه يف النطق 
ا ت والطرق عنه،سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق احلروف أم يف نطق هيئا  . 3اتفاق الروا

 نيا يف التوجيه و االحتجاج : 

قال الفيومي: والوجه ما يتوجه إليه اإلنسان من عمل وغريه ... ولـــهذا القول وجه أي مأخذ وجهة أخذ 
 . )4( ها من

لشيء  وقال ابن منظور : مجع احلجة حجج و حجاج ... وحجه حيجه حجا غلبة على حجته ، واحتج 
اختذه حجة و احلجة الدليل و الربهان يقال حاججته فأنـــا حماج وحجيج وقال األزهري: احلجة الوجه 

 .  )5( اخلصومةالذي يكـــون به الظفر عنـــد 

ا واإليضاح عنها لكشف عن وجوه القراءات و عللـــــها و حججها وبيا   ) 6( ويف االصطالح : فن يعىن 

العربية ، ال بيان صحتها من جهة السند والرواية ، واالحتجاج للقراءة يراد به بيان صحتها من جهة 
لتوجيه ، أي بيان وجه القراءة يف العربية .  ورمبا عرب عن االحتجاج 

  
   884 -883عجم مقاييس اللغة البن فارس مادة (قرأ).ص1
 49جند املقرئني البن اجلزري،. ص 2
   412/ 1هل العرفان للزرقاين. 3
 انظر املصباح املنري (وجه) . 4
 انظر لسان العرب (حجج) .  5
  24نقًال عن كتاب التوجيه البالغي للقراءات القرآنية حممد، أمحد سعد، ص 6
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لقرآن ، كأن ترد القراءة احملتج لــــــها يف موضوع آخر منه ، أو  ( واالحتجاج للقراءة (توجيهها) يكون 
ا يف معىن القراءة ، كما   يرد ما يوافقها يف اإلعراب مثًال ، ويكـــون ألحاديث واألخبار اليت يستأنس 

 .) 1( يكون بـــاللجوء إىل القواعد العربية ، و املعاين اللغوية ، وغري ذلك)

 لثا: أنواع القراءات املوجهة: 

 صباً على توجيه القراءات املتواترة فحسب كما صنع بعض املفسرين . مل يكن اهتمام ابن عطية من

فبينما جنده قد اعتىن عناية فائقة ببيان القراءات املتواترة والكــــشف عن وجوهها وعللـــها وحججها يف 
و  معظم املواضع من كتابه إال مواضع قليلة ، فإنه مل خيل القراءات الشاذة من ذلك ، بل أوالها اهتمامه

 تلمس األوجه احملتملة فيها يف مواضع كثرية من كتابه وهذه أمثلة شاهدة لذلك :

مزة غري ممدودة كأنه فر مــــن التقـــــاء الساكنني وهي لغة)  -  .)2((وقرأ أيوب السختياين : (الضألني) 

م قالوا ما  ( وقرأ عكرمة وسالم بن مسكني واللــه ربنا برفع االمسني وه  - خري كأ ذا على تقـــدير تقدم و
 . )3(كنا مشركني واللــــه ربنا )

غني يعملون املسوك قالـــــه النقاش   -  ( ومنها أنه قرئ ملّساكني بشد السني مبعىن د

 .  ) 4( وغريه )

لرغم من حرصه على توجيه القراءات املتواترة دائماً إال  هذا ومما جيدر التنبيه عليه هنا أن ابن عطية 
 أنه قد ترك بعض القراءات غفًال عن التوجيه.

 علته يرتكها دون توجيه مايلي:ومن بني األسباب اليت ج

 أ)بيان ووضوح وجه القراءة. 

 

  
 )  172نقًال عن كتاب اإلعراب واالحتجاج للقراءات يف تفسري القرطيب ص( 1
 .  1/88احملرر الوجيز  2
 .62/ 6واملراد املوضع الذي يف سورة األنعام ، انظر احملرر الوجيز 3
 . 8/209) ، انظر احملرر الوجيز 79﴿ِلَمَساِكَن يـَْعَمُلوَن ِىف اْلَبْحِر﴾ اآلية (سورة الكهف  واملراد املوضع  الذي يف 4
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 ب) تقدمي توجيه القراءة يف موضع سابق.

 ج) عدم توجه القراءة. 

 د) نسيانه للتوجيه.

 رابعا:طريقة عرض التوجيه:

سار املؤلف يف كتابه على طريقة اختطها لنفسه عند التوجيه واالحتجاج للقراءات ال يكاد خيرج 
 عنها، وميكن أن نبينها من خالل النقاط التالية: 
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 أ)ألفاظ التوجيه.                                 ب) جوانب التوجيه. 

 ج) موضع التوجيه.                              د)مصطلحات التوجيه.

 أ)ألفاظ التوجيه: 

دة توجيـــه القراءة كأن يقول : وجه القراءة ، أو يستعمل ابن عطية كثرياً ألفاظاً وعبارات تدل على قـــصد إرا
 حجة من قرأ ، أو على معىن ، أو على أنه، وحنو ذلك ، ومن األمثلة الشاهدة لذلك من كالمه ما يلي: 

 . ) 1( يف لفظه (اجلوانب) يف سورة سبأ قال (ووجه حذف الياء التخفيف و اإلجياز ...)  -

يُكم) أن جييء  - (وحجة من قرأ (يـَْغَشاُكم) إمجاعهم يف آية أحد على يغشى طائفة منـــــــكم ، وحجة من قرأ (يـَُغشِّ
 . ) 2(الكالم متسقاً مع يرتل)

سكان الالم على أنه مجع أغلف مثل محر وصفر) -  . ) 3( (وقرأ مجهور القراء (ُغْلف) 

( ويف مصحف عبد هللا بن مسعود (التائبني العابدين) إىل آخرها ولــــذلك وجهان أحدمها الصفة للمؤمنني على   -
 اتباع اللفظ ، واآلخــــــر النصب علـــــــــــــى املدح) .

 بعض القراءات دون ذكر لفظ يدل علـــــــــــى إدارة التوجيه ومن أمثلته قولـــــــــه : هذا وقد يوجد ابن عطية 

 وقرأ ابن عبلة (أضا لـــــــــــهم) بغري مهزة وهي لغة .  -

لسني أي وساوسه اليت متقت .  -  وقرأ أبو العالية (رجس) 

 وقرأ مجهور القراء يف (ظالل) وهو مجع ظل ...   -

 :ب)جوانب التوجيه 

مل تكن توجيهات ابن عطية للقراءات املختلفة مقتصرة على اجلانب النحوي فحسب بل جنده أيضا يوجه القراءات 
 من اجلانب التفسريي ببيان املعاين املختلفة اليت حتتملــــــــــها القراءات املختلفة .

 ــــــر أمثلة شاهدة لكل نوع.وإليضاح الفرق بني جانيب التوجيه وإثبات وجودمها يف كتاب ابن عطية نذكـــ

  
 . 118-117/ 4احملرر الوجيز 1
 .   22/ 2احملرر الوجيز  2
 77/ 2.ج  208/  13،ج24/ 8،ج 139/ 1،ج 285/ 8.وينظر مزيدا من األمثلة ج 872/  1احملرر الوجيز ج 3
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 أما التوجيه النحوي فهذه أمثلته من كالمه: 

وقرأ مجهور الناس (يُِطيُقونَه) بكسر الطاء و سكون الياء و األصل يطوقونـــــــــه نقلت حركة الواو إىل الطاء وقلبت  -
 ء النكسار ما قبلــــــــــــــها .

(َتدَِّخُرون) بدال مشددة وخاء مكسورة وهو تفتعلــــــــــــــون من ذخرت أصلــــــــــه تذخرون استثقل النطق وقرأ اجلمهور    -
ما يف املخرج فأبدلت التاء داًال وأدغمت الدال يف الدال  .)1(لذال و التاء لتقار

لتضعيف ، حكاها أبو عمرو    - وقرأ بعض الناس (تصلى) بضم التاء وفتح الصاد وشد الالم علـــــــــــــى التعديــــــــــة 
 .  )2(بن العالء

 وأما التوجيه التفسريي ، فأمثلته : 

قي السبعة وال تسأل بضم التاء وفتح الالم و قرأ قوم (وال َتْسأُل) بفتح التاء و فتح الالم و يتجه يف هاتني   - وقرأ 
 القراءتني معنيان :

يــــــــراد معىن احلال كـأنه قال : وغري مسؤول  أحدمها اخلرب أنه ال يسأل عنهم ، أوًال يسأل هم عنهم ، و اآلخر أن  
 .  )3(أو غري سائل عنهم عطفاً علـــــــــــى قولــــــــــه : ﴿ َبِشريًا َوَنِذيرًا ﴾

) بشد الدال وقرأ ابن كثري وحده قدر بتخفيفها واملعىن فيها حيتمل أن يكون مبعىن قضيتنا   وقرأ - مجهور القراء (َقدَّْر
فعة واحدة وأثبتنا وحيتمل أن يكون مبعنــــــــــــــــــــى ســــــــــوينا وعدلنا التقدمي والتأخر أي جعلنا املوت رتبا ليس ميوت العامل د

 .)4( برتتيب ال يعدوه أحد بـــــــــل

وقرأ الكسائي وحده وأبو عبد الرمحن وطلحة وأبو عمرو خبـــــــــــــــالف واحلسن وقتادة (َعَرف) بتخفيف الراء ، وقرأ  -
لعتب واللوم كما تقول إلنسان البا قون ومجهور الناس عرف بــــــــــــــــــــــــــشدها ، واملعىن يف اللفظة مع التخفيف جازى 

 يؤذيك : قد عرفت لك هذا وألعرفن لك  هذا مبعىن ألجازينك عليه ... 

 . ) 5(واملعىن مع الشد يف الراء أعلم به وأمن عليه

 ج)موضع التوجيه :

  
 )  49وَن َوَما َتدَِّخروَن ِىف بـُُيوِتُكْم﴾ (آل عمران : ، والكلمة يف قوله تعاىل: ﴿َوأُنبُئُكم ِمبَا َُْكلُ  97/ 1احملرر الوجيز1
راً حامية ﴾ (ا 287/ 4احملرر الوجيز 2  )  4لغاشية : ، والكلمة يف قوله تعاىل : ﴿ تصلى 
حلَْقِّ َبِشريًا َوَنِذيرًا ﴾ (البقرة :  344/ 1احملرر الوجيز  3 ِ َّ أَْرَسْلَنَك   )  119، واآلية  هي قوله تعاىل : ﴿ ِإ
َنُكُم اَْلَمْوَت ﴾ (الواقعة :  378 -377/ 4احملرر الوجيز  4  )  60، والكلمة يف قوله تعاىل : ﴿ َحنُْن َقدَّْرَ بـَيـْ
 . 50 -49/ 4احملرر الوجيز  5
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ونقصد مبوضع التوجيه املنهج الذي سار عليه ابن عطية يف ذكر مكان التوجيه ورتبته عند بسط الكالم يف 
صحاب القراءة األوىل يف الكلمة  القراءات فالغالب يف طريقته أنه يذكر التوجيه عقب ذكر القراءات املختلفة فيبدأ 

لتوجيه مث يعمل مثل ذلك يف القراءة الثانيـــــــة يف الكلمـــــــــة بنفس الطريقة وهذا املنــــــهج مث ضـــــــــــبط القراءة غالباً   وخيتم 
 هو الغالب يف تفسريه.

ا مث يبني وجه األوىل مث الثانية وهكذا .  وأحيا يعمد إىل أن يؤخر توجيه القراءات بعد نسبتها مجيعـــــــا إىل أصحا

 ة على وجود هاتني الطريقتني يف كتابه : وهذه أمثلة دال

فع وأبو عمرو وابن عامر وأحل لكم أما الطريقة األوىل :  فمثالـــــــــــــــها قولــــــــــه يف سورة النساء (وقرأ ابن كثري و
ً وقرأ محزة و الكـــــــــــــــسائي و بفتح األلف واحلاء وهذه مناسبة لقوله (كتـــــــــــــــاب اللــــــــــه إذ املعىن كتب اللــــ ـــــه ذلك كتا

 .  )1( : ﴿ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم ﴾أحل بضم اهلمزة و كسر احلاء وهذه مناسبة لقوله 

فع   وعاصــــــــــــــــم وأبو عمرو وابن عامر (لَيِميز) بفتح الياء ومن األمثلة أيضاً قولـــــه يف سورة األنفال (قرأ ابن كثري و
و كسر امليم وهي قراءة األعرج وأيب جعفر وشيبة بن نصاح وشبل و أيب عبد الرمحن و احلسن و عكرمة ومالك بن 

 دينار تقول مزت الشيء و العرب تقول مزته فلم يتميز يل ... 

ء وفتح امليم وشد الياء وهي قــــــــراءة قتادة وطلحة بن مصرف واألعمش  وقرأ محزة و الكسائي (ليميز) بضم اليا
 .   ) 2(واحلسن أيضا وعيسى البصري تقول ميزت أميز إذا فرقت بني شيئني فصاعدا)

تقول البن  ومن األمثلة كذلك قولـــــــه يف سورة يس : (وقرأ مجهور الناس (فاكهون) معناه أصحاب فاكهة كما
مر وشاحم والحم .  و

فع أيضا وأبو جعفر (فكهون) ومعناه طربـــــــون وفرحون مأخوذ من الفاكهة أي الهم   وقرأ أبو رجاء وجماهد و
 لــــــهم . 

وقرأ طلحة واألعمش وفرقة (فاكهني) ، جعلت اخلرب يف الظرف الذي هو قولــــــه يف شغل ونصب (فاكهني) على  
 .  ) 3(احلال)

 وأما الطريقة الثانية فمن أمثلتها املنقولة من كالمه ما يلي: 

  
 .79/ 1احملرر الوجيز  1
 .62/ 2احملرر الوجيز  2
 .  208/ 4احملرر الوجيز  3
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ا من قولـــــــــــه تعاىل   - واختلف القراء يف تشديد  العني و ختفيفها ورفع الفاء ونصبها وإسقاط األلـــــــــف وإثبا
تشديد العني يف مجيع القرآن ، وقرأ ابن عامر كذلك إال   (فيضاعفه) فقرأ ابن كثري فيضعفه برفع الفاء من غري ألف و

أنه نصب الفاء يف مجيع القرآن ، ووافقه عاصم على نصب الفاء إال إنه أثبت األلف يف فيضاعفه يف مجيع القرآن 
ذاب) فإنه بغري وكان أبو عمرو ال يسقط األلف من ذلك كلــــــــه إال من سورة األحزاب قوله تعاىل (يضعف لــــــــــها الع

أللف ورفع الفاء ، فالرفع يف الفاء يتخرج عل فع ذلك كلـــــــــــــــه  ـــــــــــــى ألف كان يقرأ ، وقرأ محـــــــــــــــــزة و الكسائي و
وجهني أحدمها العطف على ما يف الصلة وهو (يقرض) واآلخر أن يستأنف الفعل ويقطعه . قال أبو علي: والرفع 

 هذا الفعل أحسن .يف 

لفاء يف جوانب االســــــــــــــــــتفهام وذلك إمنا يرتتب إذا كان االستفهام عن نفس  قال ابن عطية: ألن النصب إمنا 
 الفعل األول مث الثاين خمالفــــــــــــــــاً لـــــه ، تقول أتقرضين فأشكرك ، وهاهنا إمنا االستفهام عن الذي  

 )1(اض ، ولكن حتمل قراءة عامر وعاصم يف النصب على املعىن ... يقرض ال عن اإلقر 

لنصب ،  - لرفع ، وقرأ احلسن بن أيب احلسن حطة  وقرأ السبعة و احلسن و أبو رجاء و جماهد وغريهم (حطة) 
 )  2(ذنوبنا حطة ...الرفع على خرب ابتداء تقديره طلبنا حطة و النصب على املصدر أي حط 

- ( ) على اإلفراد وهي قراءة ابن عباس وأهل مكة وقرأ الباقون (واذكر عباد على  ) 3( قرأ ابن كثري (واذكر عبد
اجلمع فأما على هذه القراءة فــــــــــدخل الثالثـــــــــــــة يف الذكر ويف العبودية ، وأما على قراءة من قرأ عبد فقال مكي 

 . )4(إال من غري هذه اآلية ويف هذا نظر وغريه دخلــــــــــــوا يف الذكر ومل يدخلوا يف العبودية

 د) مصطلحات التوجيه: 

 من خالل تتبع توجيهات ابن عطية يتبني لنا أن األلفاظ املستعملة يف توجيـــــــــــه القراءات

مصطلحات املذهب البصري واملذهب  و االحتجاج لــــــــــــــها هي مصطلحات مستعملة عند علماء اللغة دائرة بني  
 الكويف ولنضرب بعض األمثلة الكاشــــــــــــفة للمصطلحات اليت استعملــــــــــها ابن عطية :

  
 .  250/ 3احملرر الوجيز  1
 )  161، الكلمة يف قول تعاىل :﴿ َوُقوُلواْ ِحطٌَّة َواْدُخُلُواْ اَْلَباَب ُسجًَّدا﴾ (األعراف:  185/ 2احملرر الوجيز  2
َ ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب﴾ (ص :اآلية يف قوله تعاىل : 3  ) . 45﴿ َوْاذًْكْر ِعَبَد
 .40/ 4احملرر الوجيز  4
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ْن ِعنِد ِهللا ُمَصدٌِّق ... ﴾ (البقرة:   ) قال : مصدق نعت 101فعند تفسري قولــــــــــه تعاىل :﴿ َوَلمَّا َجآَءُهْم َرُسوٌل مِّ
لرفع صفة لقرآن22وعند تفسري قولـــــــــــــــــه تعاىل : ﴿ِىف َلْوح حمَُّفوِظ﴾ (الربوج :  ) 1( لرسول ..   .    )2() قال : حمفوظ 

ـــــــــــــال : واختلف عن عاصم فروى عنه حفص  ) قــــ68وعند تفسري قولـــــــــــــــه تعاىل : ﴿ َأَآل ِإنَّ َمثُوَداً ...﴾ (هــــــــــود:  
﴿َأَآل ِإنَّ ترك اإلجراء كحمزة وروى عنه أبو بكر إجراء األربعة وتركه يف قولـــــــــــــــــــــه: ﴿َأَال بـُْعًدا لَِّثُموَد﴾ وقرأ الباقون 

 ) 3( َمثُوَدْا﴾ فصرفت ﴿َأَال بـُْعًدا لَِّثُموَد﴾ غري مصروف ...

) قال : وقرأ احلسن وال خوف ، نصب على 62وعند تفسري قولـــــــــه تعاىل : ﴿َوَال َخْوُف َعَلْيِهَم﴾ (البقرة: 
 .  )4(اخلربية

لنصب على 35(الشورى:  وعند تفسري قولـــــــــــــــــه تعاىل: ﴿َويـَْعَلَم اَلَِّذيَن ُجيَــــــــــــــــِدُلوَن ...﴾ ﴾ قال : (ويعلم) 
 تقدير أن . 

 قيمة القراءات التفسريية: 

من املعروف عند العلماء أن القراءات أبعاض القرآن وأن كل قراءة مبثابة آية مستقلة من حيث داللتها على املعىن 
ى  لنـــــــــــــــــــــــــوعي اخلـــــــــــــــــــــــــــالف الواقع بني معاين القراءات : (وكل قراءة منها مع القراءة األخر قال ابن تيمية بعد ذكره 

ا كلــــــــــــــــــــها ، واتباع ما تضمنته من املعىن علماً وعمًال ، ال جيــــــــــــــــوز تــ ــــــــرك موجب إحدامها ــــمبرتلة اآلية جيب اإلميان 
ألجل األخرى ظناً أن ذلك تعارض بل كما قال عبدهللا بـــــــــــــــن مسعود رضي هللا عنه : من كفر حبرف منه فقد كفر 

  .) 5(به كلــــــــــــــــــــــــه)

وقال ابن اجلزري : (وكل ما صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم من ذلك فقد وجب قبولــــــــــــــــــــــه ومل يسع أحداً 
ا كلــمن األمة رده ولزم اإلميان به وأن كلــــــــــــــه مرتل من عنـــــــــد اللــــــــــــــه إذ كل قراءة منها مرتلة اآلية جيب ا ـــــــــــــــها إلميان 

 .) 6( واتباع ما تضمنته من املعىن علماً وعمًال)

ذا يتبني أن هناك حكمة أخرى من القراءات غري التيسري على األمة يف القراءة وهي إظهار املعاين القرآنية من  و
 ــــــــــــراءات املفسرة للقرآن وتوجيهها. خالل بيان اختالف القراء يف القـــــــــــ

  
 .304/ 1احملرر الوجيز  1
 .273/ 4احملرر الوجيز  2
 .181/ 2جيز احملرر الو  3
 . 247/ 1احملرر الوجيز   4
 .  472/ 8، وأثر مسعود أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  391/ 13جمموع الفتاوى  البن تيمية  5
 . 51/ 1النشر يف القراءات العشر البن اجلزري   6
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م  قال ابن اجلزري يف معرض كالمه عن قيمة القراءات القرآنية : (ومنها إعظام أجور هذه األمة من حيث إ
يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم يف تتبع معاين ذلك واستنباط احلكم و األحكام من داللة كل لفظ واستخراج كمني  

م الكشف عن التوجيه والتعليل و الرتجيح والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية أسراره وخفي إشا راته وإنعامهم النظر وإمعا
ُْم َأىنِّ َآل ُأِضيُع َعَمَل َعِمٍل ِمنُكم مِّن ذََكٍر أُنَثى﴾ واألجر على قدر  علمهم ويصل فهمهم ﴿فَاْسَتَجاَب َهلُْم َرُّ

 .   ) 1(املشقة)

 خمتارة من ثالثة تفاسري يف قرون خمتلفة:  أمثلة

 يف معاين القرآن للفراء:  -1

ُكْم َفاقْـتـُُلوُهْم ﴾ (البقرة : عند قولــــــــــــــــــه تعاىل : ﴿َوَال تـَُقِتُلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم َحىتَّ يـَُقِتُلوُكْم ِفيِه فَِإن قـَتَـُلو   )أ
191 . ( 

قرأت به العامة وقرأ أصحاب عبد اللـــــــــــــه ( وال تقتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقتلوكم فيه فال : (فهذا وجه قد 
لقتل فاقتلوهم والعرب تقول قد قتل بنو فالن إذا قتل منهم  فإن قتلوكم فاقتلوهم) واملعىن هاهنا: فإن يدأوكم 

 .) 2( الواحد)

ُْم َآل أَْميَــَن َهلُْم ﴾(براءة :    )ب َّ ) قال : (ال عهود لــــــــــــــهم وقرأ احلسن ال إميان لـــــــــــــــــــــهم 12وعند قولــــــــــــــــــه تعاىل : ﴿ِإ
م كف رة ال إسالم لـــــــــــــــهم وقد يكون معىن احلسن على ال أمان لـــــــــــــــــــهم أي ال تؤمنوهم فيكون مصدر قولك يريد أ

(ً ً تريد أما  .) 3( آمنته إميا

َباُل أَوِّىب َمَعُه يـ َوالطَّْريَ ﴾ (سبأ : وعند قولــــــــــ  )ج ) قال : (اجتمعت القراء الذين يعرفون على 10ـــه تعاىل : ﴿ جيَِ
 . ) 4(تشديد (أويب) ومعناه سبحي وقرأ بعضهم (أويب معه) من آب يؤوب أي تصريف معه )

 الوسيط للنيسابوري ( الواحدي) : -2

  
 .  53/ 1املرجع نفسه 1
  نسبها الفراء ألصحاب عبد هللا هي قراءة محزة والكـــــــسائي مــــــــن السبعة.. هذه القراءة اليت 116/ 1معاين القرآن للفراء  2
 . وهذه القراءة اليت نسبها الفراء للحسن هي قراءة ابن عامر من السبعة .  425/ 1املرجع نفسه  3
 . 355/ 2معاين القرآن مرجع سابق   4
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) قال : ( أي من يضلـــــــــــه وهذا 37قولــــــــــــــــــه تعاىل : ﴿ فَِإنَّ َهللا َال يـَْهِدى َمن ُيِضلُّ ﴾ (النحل : عند   )أ
د من ــه ال يرشكقولــــــــــــــه : (من يضلل اللــــــــــه فال هادي لـــــــــــــه) وقرأ أهل الكوفة بفتح الياء واملعىن فإن اللـــــــــــ

 . ) 1(أضلــــــــــــــــه)

) : قال : (معناه يف قول مجع أهل اللغة والتفسري هلم ، 23عند قولـــــــــــــه تعاىل : ﴿ َهْيَت َلَك ﴾ (يوسف :    )ب
ا فعلت من الـــــــــــــــــهيئة ، قال أبو أما ما روى هشام عن ابن عامر (هئت لك) بكسر اهلــــــــــا ء واهلـــــــــــــمزة وضم التاء فإ

يأت لــــــــــه وجيوز حتقيق الـــــــــــــــــهمزة كما خيفف من جيت وشيت)   .  )2(زيد هئت لألمر هيئة و

لضاد فمعناه ببخيل ( بظنني مبتهم يقول ما حممد على القرآن مبتهم   )ج أي هو ثقة فيما يؤدي عن ربه ون قرأ 
( خذ عليه حلوا لغيب يبينه وال يكتمه كما يكتم الكاهن حىت   . ) 3(أي خيري 

 الكشاف للزخمشري :   -3

) قال : ( عاملني كيف 52عند قولــــــــــــــه تعاىل : ﴿ َوَلَقْد ِجْئناُهم ِبكَتاٍب َفصَّْلَناُه َعَلى ِعْلٍم﴾ (سورة األعراف :    )أ
(فضلناه)  نفصل أحكامه ومواعظه وقصصه وسائر معانيه حىت جاء حكيمًا فيما غري ذي عوج وقرأ ابن حميصن

 لضاء املعجمة مبعىن  فضلناه على مجيع الكتب عاملني أنه أهل للتفضيل عليها ). 

ه إيذان وعند قولـــــــــــــــه تعاىل يف سورة هود ﴿ ِإنَُّه يـ َعَمُل َغْريُ صاِلٍح ﴾ قال : (تعليل االنتفاء من أهلـــــــــــــه وفي   )ب
 . ) 4( ................... وقرئ عمل غري صاحل أي عمًال غري صاحل)ن قرابة الدين غامرة قرابة النسب .

ُتْم ﴾ (املمتحنة  )ج ْن أَْزَواِجُكْم ِإَىل اْلُكفَّاِر فـََعاقـَبـْ ) قال : 11:  وعند قولـــــــــــــــه تعــــاىل : ﴿ َوِإن فَاَتُكْم َشْىٌء مِّ
لتخفيف بفتح القاف وكسرها ( فعاقبتم من  لتشديد فعقبتم  العقبة وهي النوبة إىل أن يقول وقرئ فأعقبتم فعقبتم 

فمعىن أعقبتم دخلتم يف العقيبة وعقبتم من عقبة إذا قفاه ، ألن كل واحد من املتعاقبني يقفي صاحبه و كذلك عقبتم  
 .) 5( قبتم فأصبحتموهم يف القتال بعقوبة حىت غنمتم)لتخفيف يقال عقبه يعقبه وعقبتم حنو تبعتم وقال الزجاج فعا

لنتائج التالية :  مل هذه األمثلة املنقولة من بعض كتب املفسرين نستطيع أن خنرج   وبعد 

  
يد للواحدي النيسابوري  1  .  62/ 3الوسيط يف تفسري القرآن ا
 .  607/ 2الوسيط مرجع سابق  2
لضم العطاء ، امل 24واآلية يف قوله تعاىل : ﴿ َوَما ُهو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنٍني ﴾ التكوير :   432 -431/ 4املرجع نفسه  3 صباح املنري ( ، واحللوان 

 حال ) . 
 . 2/219، 65/ 2الكشاف للزخمشري 4
 .90/  4املرجع نفسه   5
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ت فال -١ فراء املتوىف إن هؤالء املفسرين على خمتلف أزمنتهم قد اهتموا ببيان معاين القراءات املختلفة وأثرها يف اآل
هـــــــــــ كلـــــــــهم ظهر ذلك يف تفسريهم   538هــــــــــ والزخمشري املتوىف سنة  468هـــــــــــ والواحدي املتوىف سنة 207سنة 

 جلياَ . 

 القراءات اليت أوردوها منها املتواتر ومنها الشاذ فال اقتصار على املتواتر عندهم .   -٢

للغة يف-٣  بيان الفرق بني الكلمات القرآنية وجتلية املعاين املختلفة للقراءات. استعانتهم 

ومما جيدر التنبيه عليه أن هناك من العلماء من أفرد هذه القراءات التفسريية بتصنيف مستقل فمن ذلك كتاب 
القراء السبعة ومنها  مفاتيح األغاين يف القراءات واملعاين أليب العالء الكرماين الذي ألفه يف بيان معىن القراءة عن

كتاب أسرار الترتيل جلالل الدين السيوطي الذي قال عنه يف اإلتقان (وقد اعتنيت يف كتايب أسرار الترتيل ببيان كل 
لتثليث من حروف القرآن ومنها كتاب حتفة األقران فيما قرئ  ) 1(قراءة أفادت معىن زائدًا على القراءة املشهورة )

 أليب جعفر الرعيين .

 اخلامتة: 

 يف ختام هذا البحث ميكن أن نتوصل إىل النتائج اآلتية:

 كثرة القراءات القرآنية يف تفسري ابن عطية رمحه هللا متواترها وشاذها.   /1

رة من اجلانب اختلفت طرق التوجيه عند ابن عطية، فتارة يتجه اىل توجيه القراءة من اجلانب النحوي/2 ، و
 التفسريي ببيان املعاين املختلفة اليت حتتملها القراءات املختلفة، ومرة من اجلانب اللغوي وهكذا.

لكشف عن وجوهها وعللها وحججها  /3 مل يهتم ابن عطية بتوجيه القراءات القرآنية فحسب بل اعتىن كذلك 
 وه القراءات السبع وعللها وحججها. كما فعل اإلمام مكي بن أيب طالب يف كتابه الكشف عن وج

مما يؤخذ على ابن عطية رده بعض القراءات الصحيحة اليت خالفت النحو كما صنع بعض املفسرين أمثال /4
الطربي والزخمشري، وهذا مأخذ يؤاخذ عليه؛ إذ إن القراءة املتواترة مىت توافرت فيها أركان القراءة الصحيحة وجب 

 قبوهلا واملصري إليها.

إن كتب التفسري ميدان خصب ملن أراد دراسة القراءات القرآنية وتوجيهها، وتفسري ابن عطية احملرر الوجيز /5
لقراءات القرآنية.  واحد من هذه التفاسري اليت اعتنت واهتمت 

  
 .  228/ 1اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي1
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 قائمة املصادر واملراجع

د أبو الفضل إبراهيم،اهليئة املصرية العامة عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي حتقيق: حمماإلتقان يف علوم القرآن: 
 م 1974هـ/ 1394للكتاب، الطبعة: 

: الطفيل، عبد القادر بن حممد حممود. رسالة ماجستري كلية الدعوة اإلسالمية، اإلعراب واالحتجاج للقراءات يف تفسري القرطيب
1997 

 .1997اآلداب، القاهرة : حممد، أمحد سعد، مكتبة التوجيه البالغي للقراءات القرآنية

 –أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا ،دار الكتاب العريب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
 هـ   1407 -بريوت،الطبعة: الثالثة 

 حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقى  لسان العرب:

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع الفتاوى: جمموع 
 م1995هـ/141امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، السعودية،

عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي،  : أبو حممد عبد احلق بن غالب بناحملرر الوجيز حملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
 هـ 1422 -بريوت الطبعة: األوىل  –حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد،دار الكتب العلمية 

بريوت الطبعة: الثالثة  –دار صادر  أمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموي، أبو العباس، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري:
 ه. 1414 -

فع احلمريي اليماين الصنعاين ، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، بد الرزاق الصنعاين: مصنف ع أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن 
لس العلمي  ه، 1403اهلند،الطبعة: الثانية،  -ا

د بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء،حتقيق: أمحد يوسف النجايت / حممعاين القرآن: مد علي النجار / عبد أبو زكر حيىي بن ز
 مصر -الفتاح إمساعيل الشليب،دار املصرية للتأليف والرتمجة 

ء القزويين الرازي، أبو احلسني ،حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار معجم مقاييس اللغة:  أمحد بن فارس بن زكر
 م.1979 -هـ 1399الفكر،

 ْرقاين مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه حممد عبد العظيم الزُّ مناهل العرفان يف علوم القرآن: 

مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف،دار منجد املقرئني ومرشد الطالبني:  منجداملقرئني البن اجلزري:
  م1999-هـ 1420الطبعة: األوىل ،الكتب العلمية

مد بن حممد بن يوسف، حتقيق: علي حممد الضباع املطبعة مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حمالنشر يف القراءات العشر:  
 التجارية الكربى [تصوير دار الكتاب العلمية] بريوت

يد: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد الواحدي، النيسابوري، حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد الوسيط يف تفسري القرآن ا
د حممد صرية، الدكتور أمحد عبد الغين اجلمل، الدكتور عبد الرمحن عويس،دار املوجود، الشيخ علي حممد معوض، الدكتور أمح

 لبنان -الكتب العلمية، بريوت 
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 األصول الفلسفية للشعرية العربية. 

 د. بغداد يوسف

 كلية اآلداب واللغات والفنون

 جامعة جياليل ليابس

 ملخص

املسلمني أمثال (الفارايب وابن سينا وابن رشد) الذين شرحوا كتاب ''أرسطو'' (فّن سنتناول يف هذه الورقة البحثية آراء الفالسفة 
ّخر   –الشعر)، سنحاول استعراض مفهوم الشعرية وعناصرها من منظورهم، وقد قدمنا املنظور الفلسفي للشعرية على املنظور النقدي  رغم 

رخيياً  م هم الذين وتربير هذا التقدمي منهجياً راجع ألن مص -الفلسفي  طلح الشعرية أو التنظري احلقيقي للشعرية انطلق من عند الفالسفة أل
ين وخصائصه و  م حول آرائه يف الشعر اليو كذا قاموا بشرح نظرة ''أرسطو'' الشعرية، فكانوا بذلك منظرين للشعرية العربية من خالل تعليقا

ثره، وكي ال ُحندث قطيعة مقارنته مع الشعر العريب. أيضًا تقدمي هذا املبحث له  غاية علمية مفادها تبيان أصالة الفكر النقدي العريب أو 
نية والعربيةلنبني عن استقالليتها ومتيزها وأيض ه سابقا سنناقش قضية التفاعل والتأثر بني الثقافة الشعرية اليو ا تفّردها معرفية مع ما ذكر

 . خبصوصيات غري موجودة يف شعرية أخرى

Résumé 
Dans cet article, nous discuterons des points de vue de philosophes musulmans tels 

qu'Al-Farabi, Ibn Sina et Ibn Rushd, qui ont expliqué le livre d'Aristote "L'Art de la poé-
sie". Nous tenterons de passer en revue le concept de poétisme et ses éléments. - La justi-
fication de cette présentation est systématique parce que le terme de théorisation poétique 
ou réelle de la poésie est venu des philosophes parce qu'ils expliquaient le regard de "poète 
Aristote", ils étaient alors les deux visions de la poésie arabe à travers leurs commentaires 
sur ses vues sur la poésie grecque et ses caractéristiques ainsi que par rapport à la poésie 
arabe. Nous discutons également de la question de l’interaction et de l’influence entre la 
culture poétique grecque et arabe afin de démontrer son indépendance et son caractère 
unique, ainsi que son caractère unique avec des particularités que l’on ne retrouve pas dans 
d’autres œuvres poétiques. 
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 ترمجة كتاب (فن الشعر) ألرسطو:

اشر ميالدي ولعل أّول ترمجٍة كانت لـ''بشر قام الفالسفة العرب القدامى برتمجة هذا الكتاب يف القرن الع
نية كانت 328بن مىت بن يونس'' ( هـ) مث ''حيي بن عدي'' وقد فقدت األوىل وبقيت الثانية، وهي ترمجة عن السر

'' هجاءاً، وهذا االعتقاد ساد لدى   '' مدحيًا و''الكوميد رديئة ويرجع السبب يف ذلك أنه قد مت اعتبار ''الرتاجيد
الفالسفة والعلماء العرب فيما بعد، ما جعلهم يغّيبون منطاً أدبياً مهماً هو ''املسرح'' وعالقته أو رؤيته الشاملة جّل 

تمع وأيضا للفرد   .1للكون وا

هـ) وهو مفقود، وكذلك 259كتاب ''مىت بن يونس'' عدة تلخيصات أبرزها ''خمتصر الكندي'' (ّخلص  
هـ). تبعت هذه الرتمجات تلخيصاٍت وشروحاٍت مهمة لكتاب ''فن الشعر'' أبرزها  262ترمجة ''حنني بن إسحاق'' (

وتلخيص املختصر الوسيط (ابن رشد).   ''رسالة يف قوانني الشعر '' (الفارايب)، وتلخيص ''ابن سينا'' (رسالة الشفاء)،
ويله يف أحياٍن كثرية، فكانوا بذلك  تناول هؤالء الفالسفة ''فن الشعر'' وحاولوا شرحه وتفسريه، وفهم مضامينه و
قراءاً أكثر منهم مرتمجني حيث استطاعوا تقدمي تلخيصات بينوا فيها العام واإلنساين من أفكار ''أرسطو'' فاستبدلوا 

نية مبا يناسبها يف البيئة العربية، فمثًال قاموا بتحويل لفظ ''احملاكاة'' بلفظ ''التغيري''، وهذا راجع إلدراكهم البيئة ا ليو
أّن أي حماولة لتقريب الفهم األرسطي إىل القارئ العريب ال ميكن أن يكتب هلا النجاح والفائدة إال إذا ّمت الدمج بني 

ين والشعر العريب   .2الشعر اليو

ا السلبية واإلجيابية ثريا ين هلا   •هذا النقل والشروحات اليت متت من طرف الفالسفة للفكر األرسطي واليو
نية يف النقد والثقافة العربية عموماً، والسبب راجع  ً أو عدم تطابق الفكر والبيئة اليو إىل قصور الفهم والقراءة أحيا

مع العربية... أو ضعف الرتمجات وكذا املصادر املعتمدة، وكذلك ألن مفكري ونقاد األدب العريب تقّبلوا الفكر  
م اخلاصة، ولعّله سبٌب كاٍف   لتدريج فأخذوا ما رأوه مالئماً لدراسا ين واألرسطي  نية اليو يف عدم فهم الثقافة اليو

 .3كملها 

 الفارايب وقوانني الشعر: - 1

ملعّلم الثاين حيث عمل على ثقافة التقنني يف التفكري العر 950 -هـ339لّقب الفارايب (  يب، فحاول م) 
سيس أعراف إبستمولوجية ال تستطيع العلوم العربية ختطيها أثناء دراستها ألّي ظاهرٍة سواء كانت لغوية أو عقلية 
  

 .75 -74، ص ص 2004، 1فيسنتيكانتارينو، علم الشعر العريب يف العصر الذهيب، تر: علي بيوض، دار الكتب العلمية، ط -1
ثر)، دار الروافد الثقافية، بريوت، ط -2  .72 -71، ص ص 2015، 1عبد القادر زروقي، الشعرية العربية (تفاعل أم 

•  

 .49 -48، ص ص 2011، 1وهايب عبد الرمحن، القراءة العربية لكتاب فّن الشعر ألرسطو طاليس، عامل الكتب احلديث، ط -3
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أو أدبية، ومن بني أهم هذه العناصر العلمية اليت حّددها ''الفارايب'': احلّد/ القانون/ معرفة الرتكيب/ معرفة املاهيات 
 .1اجتاه الظواهر (النظرية)الصغرى/ تكوين موقف فلسفي 

استطاع ''الفارايب'' نقل العقل العريب من مرحلة جهل وضع القوانني إىل مرحلة ابتكار املفاهيم واملصطلحات 
يف تعريفه للقوانني: « القوانني يف كّل صناعٍة أقاويل كلية أي جامعة ينحصر يف كّل واحد منها أشياء   حيث يقول
 .2كثرية...»

يبدأ قراءته لـ''فن الشعر'' بذكر أقاويل يراها مناسبة وممهدة ملعرفة صناعة الشعر، وهو يف شرحه ال يزيد عّما  
ين. وتتضح هذه املعامل  قاله أرسطو يف الشعر،  لشعر اليو بل يعمل على توضيحه وشرحه خاصة رأيه الذي تعلق 

والقوانني الشعرية لديه من خالل مقالته املعنونة بـ (يف قوانني صناعة الشعر للمعلم الثاين) وكذلك ما تضمنه كتاب 
ا أن ختيل يف األمر (إحصاء العلوم). فعن ماهية الشعر يقول: « األقاويل الشعرية هي اليت ترك ب من أشياء شأ

ً، أو غري ذلك  الذي فيه املخاطبة حاًال ما، أو شيئاً أفضل أو أخّس، وذلك إّما إمجاًال أو قبحاً أو جالًال أو هوا
. يعّول الفارايب على التخييل ويعتربه عنصراً مهماً ومسيطراً يف الشعر وبنائه، والتخييل عنده معناه 3مما يشاكل هذه»

التصوير، فالشعر مهمته تصوير األشياء على أفضل مما هي عليه أو أخّس منها، وقد مثله يف ذلك الشعر املسرحي  
، والداللة قد تكون مفردة أو بشقيه الرتاجيدي والكوميدي. ويرى أيضًا يف األقوا ل ما هو داّل وما هو غري دالٍّ

مركبة، والرتكيب يكون أقاويًال وغري أقاويل، والقول منه اجلازم وغري اجلازم والصادق والكاذب، أيضًا حتّدد هذه 
 األقاويل حبسب متام احملاكاة أو نقصها. 

ّن حقيقة الشعر هي التمثيل، وهذا است ناداً ملا عّول عليه ''أرسطو'' يف الشعر أي ''احملاكاة'' يقّر ''الفارايب'' 
ين والشعر العريب على الرغم من عدم كفايته العتبار  وعنصر آخر مهم هو ''الوزن'' والذي رآه مشرتكاً بني الشعر اليو

لوزن ألنه أمر طبيعي فيه. يقول ''الفارايب'' يف هذ ين تلتزم  ا الشأن: « قوام كل قول شعري. وطبيعة الشعر اليو
ا يف أزمنة  جزاٍء ينطق  الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قوًال مؤلفاً مما حياكي األمر، وأن يكون مقسوماً 

ا احملاكاة وأصغرها الوزن»   .4متساوية، وأعظم هذين يف قوام الشعر هو احملاكاة وعلم األشياء، اليت تكون 

ا التشبيه أو التمثيل، ويفّرق بني احملاكاة واملغالطة، فاملغّلط يسعى إىل إيراد يفسر ''ال فارايب'' احملاكاة 
العكس والنقيض ليوهم السامع ويظّن أن هذا املوجود غري موجود والعكس، أما احملاكي فيسعى إىل أن يوهم السامع  

لنقيض.  لشبيه ال 
  

 . 105، دار الكتاب املتحدة، بنغازي، ليبيا ، ص 2009،  1ظم عودة، تكوين النظرية يف الفكر اإلسالمي والفكر العريب املعاصر، ط -1
 .106املرجع نفسه، ص  -2
ا، منشورات ضفاف، البصرة/ العراق، ط -3  . 43، ص 2013 ،1مسلم حسب حسني، الشعرية العربية أصوهلا ومفاهيمها واجتاها
 . 43املرجع نفسه، ص  -4
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لثاً يكون بناًء  يضيف ''الفارايب'' كذلك متييزاً بني األقاويل القياسية وغري القياسية ويرى أّن هناك تقسيماً 
ا، فاألقاويل الصادقة كلية هي الربهانية، أما الصادقة أكثر والكاذبة أقل هي  على صدق هذه األقاويل أو كذ

ألقل فهي السفسطائية، والكاذبة يف ا لقول الشعري أنه ليس برهانياً األقاويل اجلدلية وهناك الكاذبة بكثرة والصادقة 
وال جدلياً وال خطابياً وال سفسطائياً، ولكنه يعتربه مع ذلك قياس وأّن قوة قياسه مردها االستقراء واملثال والفراسة، 
ا، فالربهاين قوامه احلق واجلديل قوامه االحتمال واخلطايب قوامه التمويه  ولكل نوٍع من هذه األقاويل مقوما خاّصاً 

 .1عري قوامه اخلرافة والتخييلوالش

ا قد ال تكون  أّما عن القافية فقد كانت غائبة عنده ألنه يعتربها خاصية ممّيزة للشعر العريب، وال سيما أ
 وجودة يف أشعار األمم األخرى. م

ين أو  استطاع ''الفارايب'' أن يبّني أو يقدم لنا قيمة العقل العريب وهيمنته يف التعاطي مع الفكر والنّص اليو
ألحرى األرسطي، وما يعكس ذلك هو األحكام واآلراء النقدية الواعية للمقروء (فن الشعر)، إالّ أّن رؤيته كانت 

ما يف الشعر، ولعّل سبب هذا االضطراب يرجع إىل أن تعريفات مضطربة خاصة يف م فهومي احملاكاة والوزن وضرور
ين كلها تستند إىل احملاكاة بوصفها العنصر التكويين املهم وله عالقة وطيدة مباهية الشعر. تعقيب آخر  الشعر اليو

ما جعله يتخبط بني املصطلحات واملفاهيم خاصة  هو أّن ''الفارايب'' مل ينطلق من واقع الشعر العريب أثناء تلخيصه 
لتايل فبمجرد ذكر فكرة   ين، و مفهوم احملاكاة اليت ال وجود هلا يف حقل الشعر العريب بل هي خاصية للشعر اليو

 .2احملاكاة سنصل إىل فكرة غامضة ال يوجد هلا أساس يف الشعر العريب 

 ابن سينا ومجاليات األشكال واألوزان والتخييل: - 2

م) استطاع تقدمي رؤية عربية لكثري من القضا 1037 -هـ428جيمع أغلب النقاد على أن ''ابن سينا'' (
لشعر العريب، ستشّكل فيما بعد انطالقة ومرجعية للنقاد الذين أتوا بعده كأمثال ''حازم القرطاجين''  املهّمة اخلاصة 

 ومشروعه النقدي (التخييل). هـ)684(

الستقاللية والتوسع،  ما مّيز 'ابن سينا'' يف شرحه لكتاب ''فّن الشعر'' ألرسطو رؤيته الشعرية اليت متيزت 
ين وحده. وهذا كله راجع إىل الفهم   حيث أنّه مل يتبىن آراء أرسطو كلها، وإمنا أصدر آراًء عامة ال ختّص الشعر اليو

ا هذا الفيلسوف، لقد استطاع التخطيط للنظرية الشعرية وفق الثاقب والقدرة عل ى التحليل والفهم اليت اّتصف 
ين.  لشعر اليو إطار فكرّي خاصٍّ فمّيز بني القوانني الشعرية، ورأى فيها املطلق أو العام والنسيب الذي هو خاص 
  

 . 32، ص 2013، 1سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، أسئلة النقد والشعرية العربية، دار اآلداب للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط -1
 .44 -43مسلم حسني، املرجع السابق، ص ص  -2
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أصناف الصيغ الشعرية وأصناف األشعار  وقد ضمن ذلك يف فصٍل من كتابه (الشفاء) بعنوان ''يف الشعر مطلقا و 
نية''  .1اليو

ّن الشعر وقوانينه وأصنافه ختتلف من شعٍب آلخر، وهناك صفة عامة مشرتكة، وهي الوزن،  يقول أيضًا 
، مث ينتقل لشرح  2العرب مقّفاة» إذ يعّرف الشعر بقوله: «إنه كالم خمّيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية، وعند 

ا التصوير، فهو يرى يف الكالم املخيل ما  كلمة (خميل) واليت ضمّنها معىن آخر عكس ''الفارايب'' الذي رأى فيها أ
جلملة تنفعل ل ه انفعاًال نفسانيا تذعن له النفوس فتنبسط عن أموٍر وتنقبض عن أموٍر من غري روية وفكر واختيار و

جلانب الوظيفي واجلمايل أي أّن القول الذي يعطي للّنفس أرحيية ويؤثر فيها  غري فكري. يربط هنا مفهوم التخييل 
هو قول شعري والنفس تنفعل أيضاً جلمال اللغة يف البداية من دون سلطة العقل والفكر لقوله: « ال يتم الشعر إال 

ت واملنتظمات مبقدماٍت خميلٍة ووزٍن ذي إ ثريًا يف النفوس مليل النفوس إىل املتز يقاع متناسب، ليكون أسرع 
 .3والرتكيب»

يعكس ''ابن سينا'' من خالل رؤيته عن األساس النفسي للشعر، ويذكر أيضًا يف قضية ''الفّن التاسع يف 
حني وضع ترمجته وتعريفه للشعر، والتصديق خمتلف عن اخلطابة واخلرافة، كتاب الشفاء'' متييزه بني التخييل والتصديق  

ً، سواًء   فاملنطق يف رأيه ينظر للّشعر على أنه خميل، ما جيعل النفوس منبسطًة لدى مساعه، فتنفعل به نفسياً ال فكر
 .4كان مصّدقاً أو غري مصدق

ما مفهومان خمتلفان، فقد نصدق قوًال وال ننفعل به وإذا حدث  ويضيف أن التصديق ليس ختييًال وإ
انفعال للنفس اجتاه قوٍل، فيكون ميًال للتخييل ال التصديق، والناس ال متيل للتصديق غالباً بل تستنكره وتنفر منه. 

ملسموع واملفهوم،  كذلك يرى يف احملاكاة تعجيبًا ال صدقاً، وما جيعل القو  ل أكثر ختييًال هو الوزن وأمور تتعلق 
ً يف العمل الشعري وأيضاً عنصراً ختييليا مهماً. أما عن احملاكاة املوجودة يف األمثال  فـ''ابن سينا'' يرى يف الوزن مكو

ملمكن الوجود، فالقصص والنثر عموماً يسعى ا ليست من الشعر، ألّن الشعر يهتم  إىل اإلفادة من   والقصص فإ
ً. أما الشعر فاملراد منه التخييل ال اإلفادة من اآلراء، فإذا نقص أو اضطرب الوزن نقص  اآلراء اليت قد تكون جتار

 .5التخييل عكس العمل اآلخر (الّنثر) قليل احلاجة إىل الوزن 
  

 .46مسلم حسني، املرجع السابق، ص  -1
 . 46نقال عن املرجع نفسه ، ص  -2
 . 47نقال عن املرجع نفسه، ص  -3
 .33سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، املرجع السابق، ص  -4
 .34سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية ، املرجع السابق، ص  -5
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حملاكاة وعن أسباب تولي د الشعر يقول: « إّن السبب املولد للشعر يف قوة اإلنسان شيئان: أحدمها االلتذاذ 
(...)، والّسبب الثاين حّب الناس للتأليف املتفق واألحلان طبعاً، مث قد وجدت األوزان مناسبة لألحلان، فمالت  

ا، فمن هاتني العّلتني توّلدت الشعرية...»  .1إليها األنفس وأوجد

ين والشعر العريب من خالل الوظائف،  يشري أيضًا يف مواضع أخرى إىل التمايز النوعي بني الشعر اليو
ين أغراضه إما مدنية أو نفعية أخالقية، أّما الشعر العريب فله هذه الوظيفة إضافة إىل التعجيب، فالعرب كانوا  فاليو

 لون الشعر ألمرين إما للتأثري يف النفس أو للعجب فقط.يقو 

يذكر ''ابن سينا'' أيضا البديع ألنه تعتمد فيه احليل يف تركيب األلفاظ واملعاين، ومثاله يف ذلك (التسجيع، 
ملشاكلة أو املخالفة (اجلناس/  ومشاكلة الوزن، والرتصيع والقلب)، ويضيف أّن احليل حتدث يف األجزاء، إما 

 لطباق) وأيضا أساليب بديعية أخرى كالقسمة واجلمع والتفريق.ا

ما يستخلص من قراءته الشعرية أنه قد طرح آراًء من خالل قراءته للّنص األرسطي، فحاول إقامة موازنة 
لتايل اعترب من رواد امل سيسية، و شرع  بني النظرية الشعرية األرسطية والشعرية العربية. فكانت له بذلك وجهة نظٍر 

 النظري الشعري العريب يف أصوله الفلسفية والنقدية.

 ابن رشد/ شعرية التخييل واخلروج عن املألوف: - 3

ملسرح 1198 -هـ595قام ابن رشد ( م) بتلخيص كتاب ''فن الشعر'' ألرسطو طاليس، فلم يهتم 
هجية وطريقة واضحة للقراءة،  (احملاكاة) واملأساة، بل قام ببسط أفكاره وفهمه للمغلوط من الكتاب دون وضعه ملن

جياٍز، كما أنه اعتمد اجلدل  ملأساة وامللحمة، بل اكتفى بتناول بعض القضا  فأمهل الكثري من املسائل اليت تتعلق 
ته لبعض الظواهر. وقد عّدد بعض األسس اليت اعتربها مقوماٍت للشعر احلسن فحّددها يف ثالثة  يف الكثري من مقار

 :2أجزاء 

 أن يكون للقصيدة عظم يكّملها وحيّددها.  - 1

 من حيث املواضيع املتناولة أن يتطرق إىل املوجود واملمكن أي ما تتحقق به احملاكاة. - 2

رة الّنفوس وانفعاهلا كاحلزن والرمحة واخلوف كذكر املصائب واألحزا - 3  ن.أن يؤدي القول إىل إ
  

ظم، مفاهيم الشعرية، املرجع السابق، ص  -1  .12حسن 
 .34ي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، املرجع السابق، ص سام -2
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نية وقوانني الشعرية العربية، حيث وصل من خالل  عمل ''ابن رشد'' على التمييز بني قوانني الشعرية اليو
قراءته لكتاب ''فن الشعر'' أنّه قد تضمن قوانينًا مشرتكة جلميع األمم، وقد كانت له قراءته اخلاصة حول الشعر  

 العريب. 

ا تقوم على موضع ''التناسب'' أو كما مساه ''االعتدال'' الذي قش أيضا قضية احملاكاة والتشبيه ورأى  أ
لشعر إىل منزلة الكالم  يرى فيه عنصراً مهماً يف ''احملاكاة'' وما أمساه أيضا ''الغلو الكاذب'' الذي يرى فيه أنه ينزل 

نه ''املوازنة يف أجزاء القول''   والذي يعّد غيابه عيباً، وقد مثل السوفسطائي. ويسمي ''ابن رشد'' أيضا ''التناسب'' 
از يف التعبري،  شعاٍر كثرية من شعر العرب، كما يربط التناسب أو كما يسميه ''التوسط'' (االعتدال)  لذلك 

 .1ويرى أن أفضل القول يف التفهيم املشهور املبتذل الذي ال خيفى على أحدٍ 

ت العتبارمها  لقصص واحلكا لتمثيل، فعمل على ربطها  ا  استطاع ''ابن رشد'' فهم احملاكاة وإدراك اقرتا
ين، فالقّصاصون واحملدِّثون هم الذين هلم القدرة على حماكاة   عنصرين مهّمني وجوهريني من عناصر الشعر اليو

) أو كما مساها (صناعة املديح) فذكر عناصرها كما وردت عند أرسطو  العادات واالعتقادات، وشرح بنية (ا لرتاجيد
 تقريباً مثل: اخلرافة/ الوزن/ الفكر/ النشيد/ املوسيقى.

ا يف  ً خارجاً عن النص األرسطي، وتكمن اإلضافة اليت جاء  سيساً نظر ميكن اعتبار رؤيته يف الشعرية 
، ولعّل 2رتكيبية اليت اعتربها عنصرًا إضافيًا من عناصر الشعرية إىل جانب احملاكاةتركيزه على التغريات األسلوبية وال

 ت شعريته:من بني العناصر اليت ميز 

لتخييل والتعبري كالتشبيه  - أنه مل يقدم تعريفاً للشعر بل مفهومه له مل خيتلف عن سابقيه مبعىن أنه قرن الشعر 
 واالستعارة والكناية.

 حتّدث عن احملاكاة األرسطية واعتبارها تشبيهاٍت ومتثيالٍت موجودة أيضاً يف الشعر العريب.  -

لسمات الشعرية للكالم، حيث ر  - ا ليست شعرًا وحىت وإن كانت اهتم  ئية أ أى يف املوضوعات الفيز
منظومة لقوله: « كثرياً ما يوجد من األقاويل اليت تسمى أشعاراً ما ليس فيها من معىن الشعرية إال الوزن 
فقط كأقاويل سقراط املوزونة، وأقاويل أنباقليس يف الطبيعيات، خبالف األمر يف شعر هومريوس، فإنه 

مور مجيعاً...، وكذلك الفاعل أقاويل موزونة يف الطبيعيات وأْحرى أن يسمّى متكلماً أفضل من يوجد األ
 .3أن يسمى شاعراً»

  
 .37 -36 -35ق، ص ص سامي سويدان، أسئلة النقد والشعرية، املرجع الساب -1
،  1، املغرب، طبديعة اخلرازي، مفهوم الشعر عند نقاد املغرب واألندلس يف القرنني السابع والثامن اهلجريني، دراسة نقدية وحتليلية، دار نشر املعرفة -2

 . 28، ص 2005
 .85 -84ينظر:فيسنتيكانتارينو، املرجع السابق، ص ص  -3
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ار، رأى يف أهداف احملاكاة وسائًال تعبريية تشبه الصناعة الكالمية يف الشعر مثل: العزف على القيتارة، املزم -
 .1الرقص هي أيضاً تعبري عن األهداف

 اعترب الصوت وسيلة للتعبري (اإليقاع واالنسجام). -

لوزن. -  وصل إىل فكرة مفادها أن احملاكاة تكون 

دة والنقصان. - ملوازنة واملوافقة واإلبدال والتشبيه والقلب واحلذف والز  ذكر احليل الرتكيبية اليت تتم 

عتباره العنصر البنائي املوّلد للوظيفة الشعرية.كي -  ده على الوزن لكي يكون الكالم شعراً، والتخييل 

 :(مع أرسطو) خالصة حول قضية التأثري والتأثر 

مثّلت مؤلفات هؤالء الفالسفة التواصل مع الرؤى األرسطية، وما يكتسب منها اجلدة واملوضوعية، حيث 
ة هلا يف الثقافة العربية، لكن هذه القراءة لكتاب أرسطو مل تكن بريئة بل هلا خلفية فكرية كانت مبثابة الثقافة املوازي

 معينة.

نية العربية  :2ميكن تسجيل بعض املالحظات على هذه الثقافة اليو

لرتمجة، وما حلقها من شوائب وسوء فهم.  النص العريب كان شارحاً، وقضية سوء الفهم هلا عالقة 

نية.ترمجة ''مىت بن يونس'' ألنه كان  لثقافة اليو نيا ال يتقن العربية، وكان جاهًال   سر

ا إالّ  أهم القضا واملصطلحات اليت جاءت يف كتاب ''فن الشعر'' ال ميكن فهمها والوقوف على مدلوال
نية وإىل املسرح خاصة، وأيضاً فهم الرتاث اخلرايف األسطوري، وهذا كّله مل يكن متوف راً عند لعودة إىل اآلداب اليو

 العرب.

ثروا  العرب ليست هلم معرفة مبفهوم الدراما وال الرتاجيد وهذا ما أثر يف نقص فهمهم هلذا الكتاب، ورمبا 
 بكتب أخرى.

 تعامل الفالسفة مع املنطق اهليليين كان انطالقاً من مرجعيتهم اخلاصة الدينية واللغوية.
  

 . 86املرجع نفسه، ص  -1
قشها الدكتور عبد القادر زروقي يف مؤلفه (الشعرية العربية -2 ثر) وهذا يف مبحثني -هذه القضا  مهمني ''أرسطو والنظام املعريف العريب''  تفاعل أم 

نية'' (ص 52إىل  43(ص   .). 60إىل ص  53) وكذلك ''براءة اخلطاب البياين العريب من املسحة اليو
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ين بكتاب أرسطو ألن هذه هلذه األسباب وغريها، ال ميكن اجلزم أو التسلي م بتأثر الثقافة العربية والنقد اليو
لذات حتتاج إىل تقّصي ومراجعات عميقة ودقيقة للوقوف على أهّم األعمال املرتمجة وضرورة املقارنة بني  القضية 

ين وصل إىل الفكر العريب عن طريق الرتمجة والشرح  والتفسري أو ما هو مرتجم وبني األصلي... ألن الرتاث اليو
الدراسة، وهذا القصور يف فهم هذا الرتاث مرده الرتمجة اليت ال ختلو من الضيم على حّد تعبري اجلاحظ « إن اللغتني  

 .1إذا التقتا يف اللسان الواحد أدخلت كل واحدٍة منها الضيَم على صاحبتها»

نية، إضافة إىل أن البيئتني مشكلة أخرى هي أن   ين مل ينقل مباشرة إىل العربية بل بواسطة السر النص اليو
 خمتلفتني يف العقائد وطرق التفكري.

ا، فال عيب يف التأثر  بعة هلم وليس هلا مميزات خاصة  ن ال يعين أبداً أن الثقافة العربية  ليو إذن التأثر 
 ات تتأثر ببعضها البعض. ألنه ال يعد نقصاً ألن كل الثقاف

هم أنتجتها  ر أرسطو يف تتبع وجوه البيان لكن كانت هلم طرق خمتلفة وموضوعية يف قضا العرب عاينوا آ
ملأساة والشعر الدرامي دليل على عدم التأثر بفكر أرسطو.  منظومتهم املعرفية، أيضاً جهلهم 

لقضا املنطقية ألنه استطاع أن يصل إىل مبتغاه فـ''ابن قتيبة'' يسخر من أهل املنطق وتقسيمهم لصور ا
لتعامل مع البيان العريب بنظرة عربية خالصة بعيدة عن التأثري اهليليين (تلخص هذا يف كتابه الشعر والشعراء)،  

ثره اليت كانت  يف أجزاء   كذلك ''ابن املعتز'' مل يتأثر مبا نسب إليه، أما ''قدامة'' فهناك املؤيدون واملعارضون لقضية 
ثر الشعر واخلطابة بثقافة  مل تكن املادة النقدية وال حقيقة املفاهيم الشعرية العربية. وأيضا نظرة ''ابن األثري'' تفّند 

ن  .2اليو

 مها األصل والوافد. وختاماً هلذه القضية (التأثري والتأثر) فال تكتمل أي معرفة إال بعاملني

توا مبثله.  القرآن الكرمي فطرة األمة العربية على البالغة والبيان حني حتّداهم فيها وطلب منهم أن 

 :3العرب عرفوا الكثري من األحكام النقدية اجلاهلية وميكن استنتاج ذلك من خالل

يصل إىل هذه املرتبة عند العرب وكذلك اللغة دون وجود عقل مدبّر لكّل هذا، : إذ ال يصّدق أن الشعر  العقل - 1
ومن دون أصول معروفة لدى الشعراء واخلطباء فالسليقة والذوق وحدمها ال يكفيان إلنتاج كل هذا األدب 

 الرفيع، بل ال بّد هناك ثقافة ودربة وقواعد تساعد على القول.

م فقد أسسوا لتصورات البيان العريب، : أي ما  أثر عن الشعراء واخلالنقل - 2 نفسهم واعتزاز ببيا طباء من افتخار 
 أيضا الشعراء هو املوجهون للنقد والبيان.

  
 . 47ينظر:عبد القادر رزوقي، املرجع السابق، ص  -1
 .69على  60عبد القادر زروقي، املرجع السابق، ص ص  -2
 .41 -40 -39 -38املرجع نفسه،  ص ص  -3
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 جناعة نظام التقاعد ومحاية املسنني يف اجلزائر 

 دراسة حتليلية تقييمية 
 

  meradsakina@gmail.com  اجلزائر  -بلقايد تلمسانجامعة أبو بكر  ط.د مراد بودية سكينة      

 اجلزائر -د. بوشعور رضية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

 أ.براهيمي حنان جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 

 امللخص:

ئري عامة و بنظام محاية املسنني خاصة، وعلى وجه دف هذه الدراسة إىل التعريف بنظام احلماية االجتماعية اجلزا
التحديد التطرق إىل أهم خصائص نظام التقاعد الوطين ومن مث حماولة إسقاط خمتلف أشكال خطط وبرامج التقاعد  
 املعروفة على هذا األخري بغية تشخيص اخللل املوجود على مستواه، ومعرفة ما هي االسرتاتيجيات الواجب انتهاجها 

ت اليت تشهدها نظم املعاشات التقليدية حاليا جلعلها أكثر فعالية ، وكذلك وضع برامج للحد من  ملواجه ة التحد
 الفقر تستهدف كبار السن. يرتكز تصميم هذه السياسات على مثانية جوانب: 

ذج البيفرجي)، ) ما إذا كانت برامج املعاشات التقاعدية تضامنية تستهدف املسنني وهدفها احلد من الفقر (النمو 1(
) ما إذا كانت 2أوقائمة على مبدأ التامني (النموذج البيسماركي)، وإال قائمة على مبدأ الشمولية (النموذج البيين)، (

) ما إذا  4) ما إذا كانت حمددة االشرتاكات أو حمددة املنافع، (3قائمة على مبدأ التوزيع أو على مبدأ الرمسلة، (
) ما إذا كانت مندجمة مع أو مستقلة عن 5هدف الكل أو خاضعة لشرط الدخل، (كانت هذه املنافع شاملة تست

) ما إذا كانت 8) إذا كان تنفيذها تدرجييا أو على الفور، (7) ما إذا كانت دائمة أو مؤقتة، (6أنظمة االشرتاك، (
 تدار من قبل املؤسسات القائمة أو اجلديدة.

 اإلشكالية:

تعترب يف الوقت الراهن العمود الفقري والركيزة األساسية لتحقيق الرفاهية والعدالة إذا كانت احلماية االجتماعية  
االجتماعية ألي جمتمع كان والعمل على حتسني الوضع املعيشي لألفراد الفقراء واملهمشني وذوي الدخل احملدود، 

م الشرائية عن طريق توفري أمن الدخل هلم ومتكينهم من الوصول  إىل السلع الضرورية وضمان حيث ترفع من قدر
العيش الكرمي عن طريق خمصصات معاشات التقاعد والشيخوخة من جهة، وحىت تقوم الدولة بتغطية هذه النفقات 
من جهة أخرى عليها القيام بتوفري املوارد املالية الالزمة لذلك، ولكن ومع التحوالت اليت يشهدها االقتصاد املعاصر  

يار أسعار ال تمعات النامية بصفة خاصة وعلى من أزمات وا برتول والتغريات الدميغرافية والسكانية اليت تطرأ على ا
تمع املرتقبة يف غضون العشرين سنة املقبلة اليت سيقابلها تقلص يف الطبقة النشيطة اليت متول هذه  رأسها شيخوخة ا

عالية إنفاق هذا األخري من أجل توفري رعاية  الفئة ، ستجد اجلزائر نفسها أمام مشكل جناعة نظام التقاعد ومدى ف
أكرب لألفراد املسنني، األمر الذي يستدعي اختاذ إجراءات وتدابري جديدة للحد من أثر أزمة الصندوق، مما دفع 
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إىل إصدار قانون جديد يقضي بضرورة متديد سن اإلحالة على التقاعد والذي سبقه قانون  2017حلكومة سنة 
 لغاء التقاعد املسبق.الذي يقضي  2015

 على ضوء ما سبق ستتضمن إشكاليتنا طرح السؤال التايل: 

 هل ميكن الوصول إىل حتقيق النجاعة يف نظام التقاعد الوطين؟ 

 ويف هذا السياق وعلى ضوء ما تقدم تتبلور لنا معامل إشكالية البحث واليت تتبلور حول التساءالت الفرعية التالية:

الكفاءة يف اإلنفاق على خمصصات املسنني؟ وهل سيؤثر ذلك سلبا أم إجيا على املتغريات كيف ميكن حتقيق   -1
تمع؟  االقتصادية الكلية و رفاهية ا

كيف ميكن ضمان االستدامة املالية لصندوق التقاعد؟ وهل سيؤثر ذلك سلبا أم إجيا على املتغريات االقتصادية   -2
تمع؟  الكلية و رفاهية ا

 املفتاحية:الكلمات 

–نظام حمدد االشرتاكات  –نظام حمدد املنافع  –نظام قائم على الرمسلة  –نظام قائم على التوزيع  –التقاعد 
تمع  التغطية. -شيخوخة ا

 متغريات الدراسة:

 املتغري التابع: جناعة نظام التقاعد الوطين 

 املتغريات املستقلة: 

 التقاعد تتمثل يف:العوامل املؤثرة على جناعة نظام 

تمع -  شيخوخة ا

 ارتفاع أمل احلياة -

الشرتاكات  -  تقلص الفئة النشيطة اليت متول النظام 

لدراسة ، وأخذت هذه العوامل ملعرفة  مت اختيار هذه العوامل من خالل االطالع على الدراسات واألحباث املتعلقة 
ثريها على املركز املايل لصندوق التقاعد.  مدى 
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 : العالقة بني متغريات الدراسة01الشكل 

 

 
 

 فرضيات الدراسة:-

 كاآليت:لإلجابة عن إشكالية البحث املطروحة قمنا بصياغة فرضيتني رئيسيتني ، ومها  

 التحول من نظام تقاعد قائم على أساس التوزيع إىل نظام تقاعد قائم على أساس الرمسلة. .1

 توسيع التغطية لتشمل القطاع غري الرمسي.  .2

 أهداف الدراسة:-

البحث يف كيفية الوصول إىل نظام تقاعد فعال مقاوم للتغريات والتحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت تطرأ على    -
 اد اجلزائري.االقتص

 أمهية الدراسة:-

يهدف هذا البحث العلمي إىل دراسة جناعة وفعالية الصندوق الوطين للتقاعد وخمصصاته، خاصة وأن التغريات 
ن عدد الشيوخ واملسنني و   تمع اجلزائري تنبئ  تمعات وعلى رأسها ا الدميغرافية اليت طرأت مؤخرا على خمتلف ا

العشرين سنة املقبلة ، األمر الذي سيستدعي تغطية اجتماعية شاملة هلذه الشرحية من   املتقاعدين سيتضاعف خالل
دة يف عدد املسنني لن يقابلها العدد الكايف من  ملوازاة فإن هذه الز تمع من عالج و معاشات ورعاية صحية ، و ا

قاع ع  ادی ال ع ص
عاشات اد ال اداتنفقات>إ س ی  

 

ة ة ال  تقل الف

ع خة ال  ش

اة  ارتفاع أمل ال
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لض شرتاكات  الفئة النشيطة الشابة اليت تساهم يف متويل امليزانية العامة للدولة  رائب من جهة وصناديق التقاعد 
 الضمان االجتماعي من جهة أخرى. 

   أسباب اختيار املوضوع: 

والذي يقضي  2017كون املوضوع حديث الساعة، وخاصة بعد القانون الصادر يف إطار قانون املالية لسنة -
دف تغطية العجز يف  صندوق التقاعد، األمر الذي أدى إىل بضرورة متديد سن التقاعد وإلغاء التقاعد املبكر 

مقاومة هذا التغيري من طرف موظفي القطاع العام ومسارعتهم يف إيداع ملفات التقاعد املبكر قبل دخول القانون 
 اجلديد حيز التنفيذ.

جع يسمح مبعاجلة العجز احلاصل على مستوى صناديق التقاعد.-  الرغبة يف الوصول إىل حل 

 البحث:منهجية 

لدرجة األوىل وذلك لتحديد خصائص ظاهرة عجز   يعتمد هذا البحث العلمي على املبدأ الوصفي التحليلي 
صناديق التقاعد عن حتقيق النجاعة والفعالية املرجوة يف سداد املعاشات مستقبال، ومن مث وصف طبيعة هذه الظاهرة  

ا. ك ا واجتاها ا وأسبا ما مت االعتماد على املنهج اإلحصائي جلمع ومعاجلة املعطيات ونوعية العالقة بني متغريا
 الكمية للدراسة.

 خطة البحث:

إلجناز هذا البحث مت اعتماد خطة اشتملت على مقدمة و أربعة حماور أساسية وخالصة إضافة إىل مجلة من 
 التوصيات:

ائص الضمان االجتماعي يف  حيث يتضمن احملور األول أهم أشكال خطط التقاعد، وتضمن احملور الثاين خص
لنسبة للمحور   اجلزائر، أما احملور الثالث فأردت أن اعرض فيه مكانة محاية املسنني يف االقتصاد الوطين، وأخريا و
الرابع فخصصته لتحليل وضع الصندوق الوطين للتقاعد ومن مث إسقاط إشكالية البحث على واقع نظامنا التقاعدي  

 اءة.ومن مث اخلروج بتوصيات بن

 مقدمة:

أي خالل أصعب مرحلة عرفتها اجلزائر (العشرية  1996لقد خلقت اجلزائر نظام محايتها االجتماعية يف سنة 
السوداء) وذلك مناشدة للسلم الشعيب، فأسست حينها وكالة للحماية االجتماعية قدمت عدة برامج وطنية خللق 

ولفرتات وجيزة، كما قامت  CDDحمددة املدة مناصب الشغل وامتصاص البطالة وذلك عن طريق عقود عمل 
وضمن األهداف اإلمنائية لأللفية الثانية، ركزت  2000بتأسيس خال تتفقد حاجيات األسر املعوزة، فمنذ سنة 

اجلزائر على التنمية االجتماعية، حيث أسندت لعهد طويل مسؤولية السياسة االجتماعية للمؤسسة العمومية، بينما 
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عاتق احلكومة املركزية، والتزمت احلكومات األخرية بضمان احلد األدىن من الرفاهية لفئة احملتاجني اليوم هي على 
ا   1992/1997اليت نتجت عن اإلضراب املدين السائد خالل الفرتة  وعن سياسة التعديل اهليكلي وانعكاسا

تمع اجلزائري لعدة سنوات، ولكن سرعامنا ساعد التحسن امل رتفاع السلبية على ا ايل (البحبوحة املالية) احملقق 
أسعار النفط على جعل احلكومة أكثر سخاء ومكنها من توسيع جمال الرعاية االجتماعية (التكفل االجتماعي) من  
خالل عدة قنوات وأدوات خمتلفة يف آن واحد، إذ يستدعي األمر التساؤل عن أسلوب للسياسة االجتماعية املتبع 

ا ،   يف اجلزائر، إن مل ا ، وخاصة على مستوى أدوا ثري على اتساق السياسة االجتماعية يف حد ذا يكن له 
 1وإعدادها وتنفيذها. 

I. :مناذج محاية املسنني و خطط التقاعد 

  منوذج بيفريدج 

 
التسمية:أطلق عليه االسم نسبة للمصلح االجتماعي اجلريء «ويليام بيفريدج» الذي صمم منوذج التضامن الوطين 

 الربيطاين.
 احلكومة من خالل دفع الضرائب. التمويل: نظام رعاية صحية ممول من قبل 

فية ونيوزيلندا  2الدول اليت تستخدم هذا النظام: بريطانيا وإسبانيا ومعظم الدول اإلسكند

 منوذج بسمارك 

 
التسمية:مسي بذلك نسبة للمستشار الروسي «أوتوفون بسمارك»، ويطلق على هذا النظام عادة وصف «نظام  

 التأمني» 
ب العمل واملوظفني من خالل خصم   الرواتب.التمويل:متويل مشرتك من قبل أر

ن وسويسرا وأمريكا الالتينية.  الدول اليت تستخدم هذا النظام: أملانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا واليا

  منوذج بني 

التسمية: ظهر قبل ظهور النموذجني السابقني ومسي بذلك نسبة للمفكر الفرنسي «بني»، ويطلق على هذا النظام  
 عادة وصف «منوذج العدالة». 
  

1: Des Instruments  , les politiques sociales algériennes Ahmed TOUIL, Radia BOUCHAOUR
pour Quelles Cohérences ?,Revue des Publications de la Recherche Gouvernance et 

Économie Sociale, N° 01 ISSN 2353-0316, p 8 . 
ة  2 ة العال ة ال عا ة ال مة، ال    أشه أن ة ال فة م م    7، ص ،  2017س   28  -  1439م

http://makkahnewspaper.com   
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ديه دخل يتخلى عن جزء منه الزاما لتخصيص صندوق يتم من خالله منح معاشات موحدة لكل  التمويل:كل من ل
تمع بغض النظر عما اذا كان قد ساهم يف متويل الصندوق ام ال.  1من يبلغ سن التقاعد جلميع افراد ا

 اعداد شخصي : مناذج محاية املسنني من 02الشكل 

 

 
 
 

ميكن التمييز بني طريقتني لتسيري أنظمة التقاعد : التقاعد القائم على أساس التوزيع والتقاعد القائم على أساس  
 2لة:الرمس

 أنظمة التقاعد القائمة على أساس التوزيعpar répartition  Système 

هو نظام يرتكز على التضامن ما بني األجيال، فاالشرتاكات املقتطعة من مداخيل األجراء النشطني يتم سدادها يف  
اكات (اليت ترتفع عادة  نفس الوقت كمعاشات لألجراء املتقاعدين. تضمن صناديق التقاعد عادة محاية االشرت 

ت الدولة أو رب العمل) وتسديد املعاشات ( بعد خصم املصاريف األخرى  كاملصاريف اإلدارية مثال)  عا

  أنظمة التقاعد القائمة على أساس الرمسلةSystème par capitalisation  
  

1 Catherine COUPET,  POLITIQUES DE VERSEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES 
EN EUROPE, Étude de cas comparative sur les minima sociaux, les prestations handicap et la 

prise en charge de la dépendance en Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Italie, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, p8 . 

2  Maintenir l’équilibre d’un fonds de pension Suisse : modélisation et scénarii de stress, 
AMOR Léa, Mémoire présenté devant l’Université Paris Dauphine pour l’obtention du 

diplôme du Master Actuariat 
et l’admission à l’Institut des Actuaires , 18/10/13, p21. 
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دخار من اجل تقاعده املست قبلي دون تضامن ما بني األجيال. هو عبارة عن منط متويلي عن طريقه يقوم كل أجري 
يتم تسديد املعاشات للمتقاعدين كنسبة من رأس املال املرتاكم املرتقب. يتجلى هذا النظام التقاعدي على شكل 

 مني على احلياة، وميكن أن يكون اختياري كليا أو إجباري جزئيا. 

عودة لألعضاء من احتياطات مالية حيوز عليها  أحيا يف النظام القائم على الرمسلة ،جيب أن تضمن املنافع املو 
 صندوق املعاشات.

ا إليها املؤسسات   يعرف صندوق املعاشات املرمسل على انه: »مؤسسة استثمارية تسري مبالغ من املال تعهد 
   « والعمال األجراء حىت تؤمن هلؤالء دخال على شكل معاش بعد توقفهم عن نشاطهم املهين.

متيازات الدولة أو مسامهة املؤسسة) وحتوهلا تقوم صناديق املعا شات املرمسل  بتحصيل أقساط التامني ( واليت ترتفع 
 إىل رأس مال، مث عند التقاعد حتول رأس املال املرتاكم إىل ريع دائم.

من بني األهداف الرئيسية لصندوق املعاشات املرمسل حيرص من جهة على حتصيل االشرتاكات من رب العمل 
تفيدين النشطني (نظام تشاركي). من جهة أخرى حيرص على استثمار املبالغ اليت مت حتصيها يف األسواق املالية  واملس

ويف األخري سداد منافع بعنوان أنظمة ذات طابع اجتماعي واليت هي مبنية أساسا على ريوع التقاعد أو رؤوس أموال 
الصندوق حسب ختصيص األصول الذي تقرره جلنة لتسديدها عند إحالتهم على التقاعد. يتم استثمار أصول 

خاصة. دعامات االستثمار التقليدية يتم اعتمادها كعائد طويل املدى خمصوم السندات (تتالئم مع بنية اخلصوم) 
واملشتقات النقدية (يف حال احلاجة إىل السيولة) .يف األخري تسديد املنافع يشكل جمموعة من املهام اإلدارية تتضمن 

، التصفية وإعادة التقييم  احلفظ، املراجعة والتحيني حلقوق املستفيدين وحالتهم املدنية عندما يكون ذلك ضرور
 ملنافعهم وتسديدها. 

  مقارنة بني النظامني:01اجلدول : 
 نظام قائم على أساس الرمسلة نظام قائم على أساس التوزيع

 مقاومة التضخم
لتطور   الدميغرايفارتباط قوي 

 تضامن ما بني األجيال
 معاش التقاعد يسدد على شكل منح

 فرضية شيوعية االستدامة
سيس احتياطات  عدم 
 يسريه صندوق التقاعد

 يعهد بتسيريه للدولة
 اخلطر يتحمله رب العمل 

 نظام حمدد املنافع
 منوذج محاية اجتماعية إجباري

لتضخم  ارتباط قوي 
 مقاومة التطور الدميغرايف

 عدالة على املستوى الفردي
 يسدد على شكل ريوع

 استدامة غري ضرورية
 احتياطات معتربة

 يسريه صندوق املعاشات املرمسل
 يعهد بتسيريه للخواص

 اخلطر يتحمله الفرد
 نظام حمدد االشرتاكات

 منوذج محاية اجتماعية اختياري يكمله نظام عام أساسي توزيعي
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 النظام التوزيعي واملرمسل ( من إعداد شخصي بناء على ما سبق سرده) : مقارنة بني 01اجلدول رقم

 
التقاعد القائم على الرمسلة وعلى التوزيع يعرض فلسفتني خمتلفتني يف جمال التقاعد. نظام التقاعد القائم على التوزيع 

ميين إجباري (  االشرتاكات االجتماعية) ، عادة ما تكون فيه الدولة هي املهيمن الوحيد، مؤسس على متويل 
يقود إىل منوذج احلماية االجتماعية املؤهل احملافظ على املهنة واملؤسس من طرف املفكر االقتصادي واالجتماعي  

Danois Edping-Anderson  )1990 هو يوضح قانون التشغيل واالشرتاكات املسددة لتأسيس ، (
 حقوق يف احلماية االجتماعية.

لنسبة له مؤسس على املسؤولية الفردية والتسيري اخلاص لصناديق التقاعد إن نظام التقاعد ا لقائم على الرمسلة 
 املرمسلة، مكمل بنظام عام أساسي توزيعي، ومتعلق بنموذج محاية اجتماعية اختياري.

االت االقتصادية واالجتماعية األخر  ا مرتبطة  ى كسوق العمل  يف الدول اليت تنتهج احد نظامي التسيري جند أ
 والسوق املايل، هذا ما جعل من الصعب اإلصالح أو التغيري من نظام آلخر.

 
كما وميكن التمييز بني نظامني أساسيني فيما خيص التقاعد وذلك حسب أولوية الدخل التعويضي أو حسب مبدأ 

»   االشرتاكات، إال انه هناك صنف وسط بينهما يسمىتراكم االدخار، ومها: النظام احملدد املنافع والنظام احملدد 
 : «  لنظام اهلجني

  :ملبلغ الذي يضمن مستوى املنافع احملددة 1النظام احملدد املنافع هي األنظمة اليت يلتزم فيها رب العمل 
ذرة.   عملية تسيري يف االتفاقية، حيث أن البعض من هذه األنظمة توفر إمكانية اخلروج برأس مال ولكنها 

هذه األنظمة قد تكون داخلية أو خارجية، غري أن جمموع املخاطر املتعلقة بتسديد املنافع تقع على عاتق 
الشرتاكات وال اخلطر  رب العمل الذي ميول الصندوق، أما املستفيد فال يتحمل ال اخلطر املايل املرتبط 

دة أمل احلياة. على النقيض من ذلك تتحمل املؤسسة اخلطر املايل، فاألصول اليت تنشئها    الدائم املرتبط بز
لتقاعد تكون معزولة يف صندوق املعاشات. يف حال تراجع قيمة األصول ، ينبغي  عادة مقابل االلتزام 
على رب العمل تسديد مبالغ تكميلية للوصول إىل حالة التوازن املايل، فهو يتحمل كال من اخلطر املايل  

ه إذا كان أمل احلياة املتوسط لدى عماله مرتفعا عليه تسديد املنافع ملدة أطول بكثري، واخلطر الدائم، وعلي
 مما سيزيد من التزاماته.

  
1  Maintenir l’équilibre d’un fonds de pension Suisse : modélisation et scénarii de stress, 

AMOR Léa, Mémoire présenté devant l’Université Paris Dauphine pour l’obtention du 
diplôme du Master Actuariat 

et l’admission à l’Institut des Actuaires , 18/10/13, p 19. 
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 :هنا يلتزم رب العمل بتسديد االشرتاكات املتنظمة هليئة مسرية، واليت ترتفع  النظام احملدد االشرتاكات
وع للمتقاعدين األجراء. إن مبلغ هذه الريوع انطالقا من مداخيل استثمارها، ويتم تسديدها على هيئة ري

ت على مستوى الريوع  جم عن تسيري النظام الذي تضمنه هيئة خارجية. رب العمل ال يوفر أي ضما
ملكان  املسددة واخلطر يتحمله املؤمنون اجتماعيا الراغبون يف التامني على ريوعهم مببلغ االشرتاكات. 

لتسيري املايل  املستفيد املشاركة يف التمويل شرتاكاته اخلاصة ، أما رب العمل فال يتحمل اخلطر املرتبط 
للمبالغ املرتاكمة، فهو يعرف تكلفتها مسبقا مبا انه حيدد بنفسه حصته من االشرتاكات، إذن هو ال يتحمل 

ملرتبط بتطور قيمة إطالقا اخلطر الدائم مبا انه ال يضمن دخال للمتقاعدين املرتقبني. يتحمل املستفيد اخلطر ا
ادخاره املستثمر يف األسواق املالية، كما يتحمل اخلطر الدائم، ورغم ذلك لديه إمكانية نقل هذين اخلطرين 

مينات مثال : شراء ريع دائم مضمون.  إىل مؤسسة 

ول طبيعة النظام، نظام التقاعد اهلجني: هو نظام ال يتم فيه حتديد مبالغ املنافع أو االشرتاكات، وهنا يطرح السؤال ح
غري انه ميكن حتديد اعتبار النظام على أساس االشرتاكات أو املنافع حسب نظام املراجع. من جهة أخرى فان نظام 

 يتم اعتبار هذا النظام حمدد املنافع.   IAS19احلماية االجتماعية السويسري هو مثال هلذا النظام ، فحسب معيار  

، فهي يف مجيع األحوال حتاول اختاذ قرارات بشأن شروط  1التقاعد بطرق خمتلفةبينما تقوم البلدان ببناء منافع  
االستحقاق اليت تدفع مبوجبها املخصصات والعوامل اليت حتدد مستوى املنافع. إن خمططات حتديد االشرتاكات  

اشات التقاعد (الشيخوخة) اليت يوفرها الضمان االجتماعي هي احملور الرئيسي. ويف اخلطط احملددة وحتديد املنافع ملع
  pay-as-you-go  (système de retraite par  repartition)املنافع القائمة على التوزيع =  

ملنافع. وقد أجرى عدد من ، حتدد صيغة املنافع مستوى املنفعة اليت تعود على الفرد والعالقة بني االشرتاكات وا
مات  ھالبلدان تغيريات يف برامج منافعها احملددة لتتالئم بشكل أكرب مع االشرتاكات. عامة فإن اخلطط حمددة املسا

ملسا مات علی حنو أوثق من اخلطط حمددة املنافع ، ولکنها غالبا ما تقطع الرابط بني االشرتاكات  ھتربط املنافع 
ت وفوائد معدل العائد وعائدات أسواق رأس  املال. وتشمل هذه امليزات احلد األدىن املضمون من املنافع، وضما

على أساس معدالت العائد اليت حيددها صندوق التقاعد، واليت غالبا ما تكون ضئيلة ولكن أقل تغريا من معدالت 
نافع احملددة واالشرتاكات احملددة العائد يف السوق. ومن مث، فإن مميزات التأمني االجتماعي يف كل من نظامي امل

تضعف الصلة بني املنافع واالشرتاكات، ولكنها تعمل على احلد من املخاطر اليت يواجهها املتقاعدون. وتطبيق 
املنافع يف نظم االشرتاكات احملددة هو حتويل رصيد احلساب عند التقاعد إىل تدفق مدفوعات منافع دورية. ويف 

شرتاكات احملددة ال توفر بشكل تلقائي منافع مدفوعة، وإن حدث وفعلت ذلك، ال يتم العادة، فإن خمططات اال
  

1  Colin Gillion, The development and reform of social security pensions, The 
approach of the International Labour Office, Social Security Department, 20/01/2005, 

http://www.ilo.org/public/english/protection/socsec/pol/publ/exec.htm  ,p18. 
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فهرسة أسعار هذه املنافع عموما. وعلى النقيض من ذلك، فإن خطط املنافع احملددة توفر منافع قائمة على أساس  
دات يف األسعار أو املكاسب.   الفهرسة استنادا إىل الز

 
II. اجلزائرخصائص الضمان االجتماعي يف  

 اتساع فجوة القطاع غري الرمسي: )1

يشكل االقتصاد املوازي خطرا كبريا على نظام الضمان االجتماعي وذلك بسبب عدم التصريح الكلي أو اجلزئي 
مبداخيل األفراد الناشطني يف هذا القطاع يف إطار ما يسمى بظاهرة الغش والتهرب اجلبائي (الضرائب) الذي يؤثر 

تمع، كما انه يتسبب أيضا يف  ثريا جسيما على لتايل تزايد اتساع فجوة الفقر بني أفراد ا إعادة توزيع املوارد و
التهرب والغش شبه اجلبائي (االشرتاكات االجتماعية) الذي يؤدي إىل حرمان صندوق التقاعد من موارد مالية كبرية 

 حلفاظ على دميومة النظام وتوسيع التغطية.كانت قد حتل مشكل العجز لو انه مت ضخها يف ميزانيته ومن مث ا

اية الثمانينات وبداية  ا اجلزائر ومن مث اإلصالحات اليت اتبعتها الدولة يف  وتعد األزمة االقتصادية اليت مرت 
التسعينات واملتمثلة يف إعادة اهليكلة واالنتقال من اقتصاد مركزي موجه إىل اقتصاد السوق السبب الرئيسي يف اتساع 

ر السلبية اليت خلفتها على الصعيد االجتماعي كالبطالة والفقر . لنظر إىل اآل  فجوة القطاع املوازي، وذلك 

ملائة من النتاج احمللي اخلام بناء على تقديرات  30حيث يقدر حجم االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر مبا يقارب 
، وتؤكد األرقام نفسها أن عددا كبريا 1مليار دوالر  8يتجاوز  عاملية وأخرى صادرة عن صندوق النقد الدويل، أي ما  

م لدى مصاحل الضمان ملائة غري مصر  49من عمال القطاع غري الرمسي والعمال املؤقتني تقدر نسبته بـ ح 
ا وعدم دميومتها وتواضع عائدها املادي الذي ال يتعدى يف  االجتماعي وذلك بسبب هشاشة الوظائف اليت يشغلو

.  150أحسن احلاالت   دوالر شهر
  

د    1 قة جامعة ادرار، الع ق لة ال ة، م ة تق ل ل ائ دراسة ت ل ال ق الع ي في س س اع غ ال دالل علي، الق ب
 .2، ص  2013،  26
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 املصدر: من إعداد شخصي استنادا إىل إحصائيات وزارة العمل، التشغيل والضمان االجتماعي 

 2016-2004هي توقعات من إعداد شخصي بناء على معطيات السنوات  2020-2017السنوات من 

 
 تعدد املستفيدين من نظام الضمان االجتماعي يف اجلزائر: )2

 : األخطار املغطاة حسب صنف املؤمنني اجتماعيا:02اجلدول 

 البطالة التقاعد حوادث العمل التأمينات االجتماعية اخلدمات 

أصناف 
 املؤمنني 

 األداءات
التعويضات 

 اليومية
 األداءات الوفاة العجز

التعويضات 
 اليومية

 البطالة التقاعد الريوع

 + + + + + + + + + أجراء 

      +   + متقاعدون

         + معاقون

   +  +    + طلبة

املستفيدون 
منحة  من

 العجز 

+   +    +  

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

الرسميوغیرالرسميالقطاعینحجمتطور :03الشكل

المنتسبون باالالف غیرالمنتسبین باالالف
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ريوع 
حوادث 
العمل  

<50 % 

+   +      

املستفيدون 
من منح 

 البطالة

+   +      

IAIG +    + + +   

املنح 
 العائلية

+         

اهدون          + ا

ذوي  
 احلقوق

منح    +
 منقولة

منح   
 منقولة

منح 
 منقولة

 

 1.  2003املصدر:حمرز ايت بلقاسم، مذكرة ماجستري، النظام الوطين للتامني عن البطالة، 

أداءات الضمان االجتماعي يعين ارتفاع نفقات صناديقه وهذا هو السبب الرئيسي يف  إن كرب عدد املستفيدين من
، فنظام الضمان  2010مليون مؤمن اجتماعيا سنة  8عجز صناديقه، حيث تضمن الضمان االجتماعي حوايل 

اصة فيما ملائة من السكان وعليه ميكن القول إن هذا النظام معمم يف اجلزائر خ 80االجتماعي يغطي حوايل 
لتدقيق تعويض مصاريف العالج للفئات اآلتية:  2يتعلق خبطر املرض و

 دات من الضمان االجتماعياملتقاعدون واملتحصلون على معاشات وإيرا -

 العمال األجراء  -

م اخلاص  -  العمال الذين ميارسون أعمال حلسا

 DAIPاملستفيدون من عقود اإلدماج املهين  -
  

1  BELKACEM, « Le régime algérien d’assurance chômage : gestion passive Mahrez AIT 
d’un risque de sécurité sociale ou mesure active de lutte contre le chômage », MEMOIRE DE 
MAGISTER EN DROIT DES ENTREPRISES, UNIVERSITE D’ALGER, Février 2003, p8. 

اعة    2 ل ال ع ح ا ولي ال قى ال ل ، ال ائ ر في ال ا وال م وال فه ة ب ال اع ة االج ا ة، ال مي نع ز
ة ،   أم  .6، ص2012د    04و  03ال
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 الطلبة (دخل ضمن ذلك طلبة املعاهد واجلامعات وتالميذ املدارس) -

اهدين - تهدون واملتحصلون على معاشات ا  ا

واملقدمة لألشخاص املسنني    AFSلى غرار املنحة اجلزافية للتضامن  املستفيدون من املساعدة االجتماعية ع -
 واملقدمة للبطالني بدون دخل IAIGبدون دخل أو تعويض عن اخلدمة ذات املنفعة العامة 

 األشخاص املعاقون -

 البطالون الذين فقدوا مناصب شغلهم بدون تعمد لسبب ظروف اقتصادية -

ء حتت الكفالة.ومتتد احلماية إىل ذوي احلقوق وهم األب -  ناء حتت الكفالة، النساء، واآل

III.   مكانة محاية املسنني يف االقتصاد الوطين 

ا تلك النفقات اليت تغطي مجيع منافع أنظمة التقاعد. تتضمن هذه النفقات   تعرف نفقات الشيخوخة على أ
احلقوق غري القائمة على االشرتاكات (احلد معاشات التقاعد( احلقوق املباشرة واحلقوق املشتقة)، كما تشمل أيضا 

األدىن للشيخوخة)، إضافة إىل بعض التعويضات اليت متنح لألفراد املسنني الذين فقدوا القدرة على الكسب 
 ومساعدات مدفوعة يف إطار النشاط االجتماعي لنظام احلماية االجتماعية.

 

 
 

ت احملاس  بة الوطنية والصندوق الوطين للتقاعد.املصدر : من إعداد شخصي استنادا إىل بيا

 2015-2003هي توقعات من إعداد شخصي بناء على معطيات السنوات  2020-2016السنوات من 
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الشیخوخةلمعاشاتالسنویةالنمومعدالتتطور :04الشكل
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بليار و 1ارتفعت خمصصات احلماية االجتماعية اإلمجالية (اإلجبارية واالختيارية) إىل ما يقارب  2015يف سنة 
مليار   277التقاعد اخلاصة بنظام الضمان االجتماعي اإلجباري ما قيمته  مليار دج ، بينما بلغت معاشات    447

، بينما بلغ معدل منو  % 5,3) إىل 2010-2003دج ، حيث ارتفع معدل منو هذه األخرية   ( خالل الفرتة 
ة هلا %   خالل نفس الفرتة، بعدها مباشرة حققت أعلى عتب  11,9نفقات احلماية االجتماعية اإلمجالية ما نسبته  

% ، والسبب يف ذلك يرجع إىل السخاء يف السياسة االجتماعية 30، حيث بلغت معدل 2012يف النمو سنة 
)  2015-2010اليت انتهجتها الدولة نتيجة للبحبوحة املالية النامجة عن ارتفاع أسعار النفط ، فخالل هذه الفرتة (

قات التقاعد فقد استمرت يف النمو بنفس الوترية % ، أما نف14,6بلغ معدل منو نفقات احلماية االجتماعية   
 سببه استقرار عدد املتقاعدين.  2011% سنة 0,9% بعد أن شهدت تراجع بـنسبة 5,1السابقة 

لتناقص، أما تلك اخلاصة بنفقات التقاعد  2014انطالقا من سنة  بدأت وترية منو نفقات احلماية االجتماعية 
رعة ملحوظة وذلك نتيجة النعكاسات اإلحالة على التقاعد املسبق الذي عرف  فقد أخذت وترية منوها تتزايد بس

 تزايدا معتربا خالل هذه الفرتة.

) إىل أن معدالت منو كل من نفقات احلماية االجتماعية ونفقات 2020-2016وتشري التنبؤات خالل الفرتة (
ا وذلك مبعدالت ال تتعدى  ، مما يعين أن كال النفقتني ستعرفان %  0,8التقاعد ستنخفض إىل أدىن مستو

ا   % على 3,7% و7,5استقرارا خالل هذه السنة ، مث ستأخذ بعدها يف االرتفاع بوترية متناقصة ال تتعدى معدال
 الرتتيب.

 

 

امة النفقات الع
%36للصحة

ایة النفقات العامة لحم
%51للمسنین

فراد المنافع االجتماعیة لال
دون (في سن النشاط 
%3)المساعدات االج

%0البطالة
المرض، االمومة، حوادث 

%3العمل، العجز %2المساعدات االجتماعیة ایة النفقات العامة لحم
%5األطفال

حسباالجتماعیةللحمایةالعامةالنفقاتتوزیع :05الشكل
لسنةالنوع متوفرةسنةاخروھي 2009
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   املصدر: من إعداد شخصي استنادا إىل إحصائيات مكتب العمل الدويل 

 
اهدين) منذ عدة سنوات أهم نفقة اجتماعية من بني متثل نفقات محاية املسنني (مبا فيها معاشات   التقاعد ومنح ا

% من جمموع  51(آخر سنة متوفرة) نسبة  2009النفقات العامة للحماية االجتماعية، حيث بلغ حجمها سنة 
ى %، أما بقية النفقات فهي ال متثل سو 36خمصصات احلماية االجتماعية، مث تلتها النفقات العامة للصحة بنسبة  

لنسبة لنفقات محاية األطفال، بعدها  5نسبة ضئيلة من إمجايل النفقات االجتماعية ال تتجاوز الـ   % كما هو احلال 
% ، وأخريا 3يت املنافع االجتماعية وأداءات الضمان االجتماعي(املرض، األمومة، حوادث العمل والعجز) بنسبة  

  احلماية من البطالة فتكاد تكون منعدمة. %، أما نفقات2يت املساعدات االجتماعية بنسبة 
 
 
 
 

 تغطية املسنني حسب برامج التقاعد  )أ

 

 
 

   املصدر: من إعداد شخصي استنادا إىل إحصائيات مكتب العمل الدويل 

فإن التغطية الفعلية للمسنني يف    2010لسنة    ILOحسب آخر اإلحصائيات املتاحة لدى مكتب العمل الدويل  
 .%51بشكل كبري على اشرتاكات العمال اليت تساهم يف متويل معاشات الشيخوخة بنسبة اجلزائر تعتمد 

بدون 
%36تغطیة

ق التغطیة عن طری
%51االشتراكات

 التغطیة بدون
%13اشتراكات

ةلسنللمسنینالفعلیةالتغطیةتوزیع :06الشكل
2010 ( الشیخوخةمعاشاتمنالمستفیدون ) 
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فقط وهي خاصة حبماية املسنني يف إطار التضامن الوطين والنشاط    %13أما التغطية بدون اشرتاكات فتمثل نسبة  
م  االجتماعي حيث تقوم اخلزينة العمومية بتغطية الفرق يف املعاش ملساعدة املتقاعدين ا لذين مل متكنهم اشرتاكا

االجتماعية من الوصول للحد األدىن للمعاش ، كما وتقوم بتوفري معاشات لكبار السن الذين مل يسامهوا أبدا 
لدرجة  م االجتماعية يف نظام التقاعد وتعتمد يف متويل هذه النفقات على ميزانية الدولة (الضرائب  شرتاكا

 األوىل).

 املسنني اجلزائريني بدون تغطية. من  % 36بينما يبقى 

النموذج البيسماركي القائم على مبدأ التأمني يف محاية املسنني يطبق يف نستنتج من توزيع التغطية الفعلية أعاله أن 
، بينما ما تزال نسبة تطبيق النموذج البيفرجي القائم على مبدأ التضامن حمتشمة ال تتعدى ملائة    50اجلزائر بنسبة  

تمع. وبناء على ما   13 ملائة والسبب راجع إىل حمدودية تدخل الدولة يف جمال توفري احلماية االجتماعية ألفراد ا
ن نظام محاية املسنني يف اجلزائر بيسماركي أكثر مما هو بيفرجي.   سبق ميكننا القول 

 

 
 

   املصدر: من إعداد شخصي استنادا إىل إحصائيات مكتب العمل الدويل 

 2014-2000هي توقعات من إعداد شخصي بناء على معطيات السنوات  2020-2015السنوات من 

 
سريتفع   2020حىت  2015تشري التنبؤات إىل أن عدد املستفيدين من منافع الشيخوخة خالل الفرتة املمتدة من 

ناقصة خالل نفس الفرتة ال %   ، بينما سيعرف عدد املسامهني يف محاية املسنني تزايدا بوترية مت13مبعدل يفوق 
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منافعمنوالمستفیدینالمساھمینعددتطور :07الشكل
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القوى العاملة المساھمة في حمایة 
ادیا الفئة النشطة اقتص(الشیخوخة 

15-65(

العمال المساھمون في حمایة 
)65-15(الشیخوخة 

( ة المستفیدون من منافع الشیخوخ
)64-15السكان في سن العمل 

ة المستفیدون من منافع الشیخوخ
)فوق سن التقاعد(

ة المستفیدون من منافع الشیخوخ
)65+فوق (
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%  ، وعليه نستنتج أن عدد املستفيدين من منافع الشيخوخة يتزايد ضعف عدد املسامهني خالل هذه  6تتجاوز 
نه مقابل كل مساهم واحد هناك مخسة   مستفيدين.  5الفرتة، علما 

 نفقات التقاعد   )ب

 

 
ت املوقع الرمسي للصندوق ا  www.cnr.dzلوطين للتقاعد من إعداد شخصي استنادا إىل بيا

 2016-2000هي توقعات من إعداد شخصي بناء على معطيات السنوات  2020-2017السنوات من 

 
ت صندوق التقاعد الوطين مت صب مبلغ    2016يف سنة   مليار دج بعنوان معاشات التقاعد،   297وحسب حسا

  173وهذه النفقات موزعة كاآليت:  ،  %138مبعدل منو يقارب  2016-2000حيث ارتفعت خالل الفرتة 
مليار دج ملعاش التقاعد   98% خالل نفس الفرتة،  165مليار دج ملعاش التقاعد املباشر الذي حقق منوا قدره 

 دج ماليري 7%، 268مليار دج ملنحة التقاعد املباشر أي ارتفاع مبعدل  17%، 90املنقول أي ارتفاع مبعدل 
%  8مليون للمعاشات املدفوعة يف اخلارج أي ارتفاع مبعدل    691%،  202ملنحة التقاعد املنقول أي ارتفاع مبعدل  
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%  ، والسبب يف تراجع هذا 72مليون دج للتقاعد التكميلي الذي تراجع خالل نفس الفرتة مبعدل  20و أخريا 
ملرونة الالزمة وارتفاع نسب النوع من املخصصات ميكن تفسريه بعدم اتسام شروط االخنرا ت  ط يف التعاضد

االشرتاك اليت ال تالئم القدرة املالية للمؤمنني اجتماعيا ، إضافة إىل معدالت التعويض غري املغرية وعدم سخاء  
 األداءات املقدمة للمستفيدين مما يدفعهم إىل االستغناء عن هذا النوع من التقاعد. 

ا    321إىل أن إمجايل نفقات التقاعد سيصل إىل    2020-2016وتشري التنبؤات خالل الفرتة   مليار دج ، أي أ
 %  .72%  ، بينما ستستمر نفقات التقاعد التكميلي يف الرتاجع بنفس الوترية السابقة أي  8ستحقق منوا مبعدل  

ت االجتماعية (كالـ ريها من  وغ SAAنستنتج مما سبق ضعف قاعدة التقاعد التكميلي الذي توفره التعاضد
لتقاعد العادي التابع للنظام العام ، مما سيزيد من إثقال كاهل صناديق  مؤسسات التامني االختياري) مقارنة 

 التقاعد يف حتمل أعباء محاية املسنني مستقبال.

 متويل محاية املسنني (اإليرادات)   )ج

 االجتماعية. إن املصدر الرئيسي يف متويل محاية املسنني هو االشرتاكات  

ا  اقتطاعات إجبارية من األجور والرواتب، تسمح بتمويل األداءات  1وتعرف االشرتاكات االجتماعية على أ
ا العمال األجراء واشرتاكات  االجتم اعية، وميكن التمييز بني نوعني من االشرتاكات االجتماعية: اشرتاكات يساهم 

ب العمل. ا أر  يساهم 

يتم تغطية نفقات املتقاعدين عن طريق احلصيلة اجلبائية (الضرائب والرسوم املخصصة هلذا الغرض) وكذلك احلصيلة 
 (اشرتاكات العمال النشطني).شبه اجلبائية 

تقوم الدولة أيضا بتمويل محاية الشيخوخة ، وتتمثل مسامهتها يف مدفوعات تقدمها هي واجلماعات احمللية، ويتم 
 اقتطاعها من جمموع احلصيلة اجلبائية وهي ال تشكل إيرادات معينة (مبدأ عدم التخصيص يف ميزانية الدولة).

دف إىل ضمان  جند أيضا التحويالت ما بني هي ئات الضمان االجتماعي، واليت هي عبارة عن عمليات داخلية 
 توازن نظام التقاعد. 

 2بنية مداخيل الصندوق الوطين للتقاعد 

 
 

  
1  Statistiques Définitions Tendances Projections, Dossier Spécial de  La retraite en France

l’Observatoire des Retraites n°05, juin 2009, p25 
2  , Evaluation of the Financial Sustainability of the Algerian pension system : a  Farid Flici

Perspective 
analysis of the 50 coming years, 23 December 2016, p21, 

https://www.researchgate.net/publication/311858308 . 
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% فقط من إمجايل مداخيل الصندوق الوطين للتقاعد، ويرجع هذا 0,75يقدر حجم عائدات االستثمار بنسبة 
هيك عن عدم فعالية األسواق املالية اجلزائرية وعدم تنوع حمفظتها املالية  االخنفاض إىل ضعف املركز املايل للصندوق 

إمجايل  من  % 75.64، بينما تشكل اشرتاكات العمال أكرب مورد يف متويل التقاعد مسجلة بذلك مانسبته 
ل ت و املنح  اإليرادات، مث تليها مسامهة الدولة يف إطار ما يسمى  تضامن الوطين وذلك من خالل صرف اإلعا

،   2006العائلية، إضافة إىل النفقات املوجهة خلدمة املتقاعدين الذين يتقاضون منح تقاعد منخفضة، و يف سنة 
% من 2)، و الذي ميول أساسا عن طريق توجيه FNRRالصندوق الوطين الحتياطات التقاعد ( مت إنشاء

بغية سد العجز الذي تسبب فيه التقاعد املسبق، و ميثل هذا  3إىل % 2012ليت مت رفعها سنة اجلباية البرتولية وا
مني نظام التقاعد لألجيال املستقبلية.  إصالحا عميقا موجه للمسامهة يف 

ة، ، أقر قانون املالية إدراج رسم على التبغ، و رسم على السفن و البواخر املوجهة للسياحة و املتع  2010و يف سنة
 .1% من الفوائد الصافية ملستوردي الدواء 5إلضافة إىل اقتطاع نسبة 

 
 التوازن املايل لنظام التقاعد الوطين   )د

  
ق     1 ائ في ت اعي ال أم االج ات ال س احة ل ة ال ل ارد ال ة ال ي: فعال عق ان و أ. م  أ.د م ز

اعة ال ل ال ع ح ا ولي ال قى ال ل اعي، ال ان االج ام ال ة ل ال المة ال لي و آفاق الال اقع الع ة ال  -أم
ارب دول  .15، ص  -ت

%0.75عائدات االستثمار  التضامن الوطني 
23.61%

%75.64اشتراكات التقاعد 

الشكل التقاعدصندوقایراداتبنیة :09 (2000-2013)
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 املصدر: من إعداد شخصي استنادا إىل إحصائيات وزارة العمل، التشغيل والضمان االجتماعي 

 2015-2003هي توقعات من إعداد شخصي بناء على معطيات السنوات  2020-2016السنوات من 

رة حيقق عجزا ، حيث  ت يف نسبه، فتارة حيقق فائضا و لقد عرف رصيد صندوق التقاعد يف اآلونة األخرية تذبذ
ملائة من  27.92مليار دج أي ما نسبته  258بلغ  2015كان أكرب عجز على مستوى الصندوق يف سنة 

دة يف اتساع فجوة العجز  اليت بلغت  2014ملائة مقارنة بسنة  79.22بلغت إمجايل نفقات الصندوق مع ز
دة يف فجوة العجز بـ 15.58فيها نسبة العجز   ملائة. 24.55ملائة من إمجايل النفقات أي ز

يرجع سبب التنامي السريع لعجز صندوق التقاعد إىل تزايد حجم النفقات الناجم عن ارتفاع عدد احملالني على 
ملائة إضافة إىل االخنفاض السليب   16.59ملسبق الذي تسبب يف منو النفقات مبعدل التقاعد وخاصة التقاعد ا

يار أسعار البرتول    2015ملائة سنة    0.46-إىل    2014ملائة سنة    11.96لإليرادات من   والراجع أساسا إىل ا
لتايل تراجع حصيلة اجلباية البرتولية املخصصة لصندوق التقاعد مع تراجع اشرتاك  ات الضمان االجتماعي.و

ن عجز الصندوق ينمو   كما وتشري التنبؤات إىل استمرارية   أضعاف النفقات،  5نستنتج من التحليل السالف الذكر 
األمر الذي يدعو إىل املسارعة للبحث عن وسيلة للحد من تزايد حجم  ،2020- 2016العجز خالل الفرتة 

دة اإليرادات على حد سواء.  النفقات وز

IV. اقشة واالجابة على فرضيات البحث:املن 

 لقد اشتملت الدراسة على الفرضيتني االتيتني:

 : التحول من نظام تقاعد قائم على أساس التوزيع إىل نظام تقاعد قائم على أساس الرمسلة.01الفرضية 

 : توسيع التغطية لتشمل القطاع غري الرمسي.02الفرضية 
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آلخر ،  يف الواقع ان االجابة على فرضيات الدرا سة ال ميكن ان تتم كل على حدى ألن كالمها على ارتباط وثيق 
فاسرتاتيجية التحول من نظام تقاعد قائم على أساس التوزيع إىل نظام تقاعد قائم على أساس الرمسلة تتطلب اتساع 

صول اليه اال اذا متت التغطية اىل القطاع غري املنظم، كون نظام الرمسلة يتطلب مستوى عايل من االدخار ال ميكن الو 
م االجتماعية لتمويل نظام التقاعد.  شرتاكا تمع حىت يسامهوا   تغطية اكرب عدد ممكن من افراد ا

جلزائر قائم على أساس التوزيع وليس على أساس الرمسلة، كما انه حمدد املنافع وليس حمدد  إن نظام محاية املسنني 
ىل أهم الربامج التضامنية الرامية إىل احلد من الفقر اليت تستهدف املسنني االشرتاكات، حيث سنتطرق يف النتائج إ

(النموذج البيفرجي)، وكذلك القائمة على مبدأ التامني (النموذج البيسماركي)، وأخريا القائمة على مبدأ الشمولية  
 (النموذج البيين).

 الربامج التضامنية الرامية إىل احلد من الفقر : .1

لوطين تقوم بتوفري منافع للمسنني الذين ليس لديهم معاش تقاعد أصال، وتتمثل هذه املنافع برامج التضامن ا -
ا تقوم بتغطية الفرق ملساعدة املتقاعدين الذين مل متكنهم  يف الرعاية الصحية ومعاشات الشيخوخة، كما أ

م االجتماعية من الوصول للحد األدىن للمعاش، وتعتمد يف متويل هذه ال نفقات على ميزانية الدولة اشرتاكا
لتايل فهذا النوع من الربامج قائم على املنافع اخلاضعة لشرط الدخل وهو  لدرجة األوىل) .و (الضرائب 
يعمل مستقال عن النظام العام لالشرتاكات، وهذه الربامج قائمة منذ إنشاء نظام احلماية االجتماعية 

 اجلزائري ولكنها مؤقتة وغري دائمة.

تمع، خاضعة صناديق  - الزكاة هي األخرى عبارة عن برامج للتكافل االجتماعي اإلسالمي ما بني أفراد ا
دف إىل حتسني الوضعية االجتماعية لألفراد املسنني ولغري القادرين  لوصاية وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، 

م على الكسب من خالل توفري الرعاية الصحية هلم وتقدمي مبالغ مالية هلم   م على تغطية حاجا ومساعد
لتايل فهذا النوع من املنافع خيضع لشرط الدخل وهو يعمل مستقال عن النظام العام  الضرورية. و
لالشرتاكات، وهذه الربامج جديدة مت إنشاءها لدعم نظام احلماية االجتماعية الوطين وهي األخرى مؤقتة 

 وغري دائمة.

 :الربامج القائمة على مبدأ التامني .2

صندوق التقاعد الوطين يقوم بدفع معاشات تقاعدية ملنتسبيه، وهم يتمثلون يف مجيع املؤمنني اجتماعيا  -
لدى صناديق الضمان االجتماعي الذين استوفوا شروط اإلحالة على التقاعد اليت ينص عليها املشرع 

م فرضها إجبار وإلزاميا على اجلزائري. ويعتمد يف متويل هذه النفقات على االشرتاكات االجتماعية اليت يت
كل عامل ورب عمل مصرح به لدى مصاحل الضمان االجتماعي بغية احلصول على معاش تقاعد نسبته 

لتايل فإن هذا   80 ملائة من األجر املرجعي كأقصى حد بداللة عدد سنوات اخلدمة اليت أداها العامل. و
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الشرتاكات ، وهذه الربامج قائمة منذ إنشاء نظام احلماية النوع من الربامج يعمل مندجما مع النظام العام ل
 االجتماعية اجلزائري.

ت الوطنية تقوم بدفع معاشات تقاعدية ملنخرطيها، وهم يتمثلون يف مجيع املؤمنني لديها ولدى  - التعاضد
املشرع اجلزائري. صناديق الضمان االجتماعي الذين استوفوا شروط اإلحالة على التقاعد اليت ينص عليها 

يكون االنتساب وتسديد االشرتاكات يف هذه الصناديق إختيار للعمال الراغبني يف احلصول على معاش 
لتايل فإن هذا النوع من الربامج يعمل   20تقاعد تكميلي نسبته   ملائة من األجر املرجعي كأقصى حد. و

لتدريج ألن عدد منتسبيها ما يزال مستقال عن النظام العام لالشرتاكات، وهذه الربامج جدي دة وتعمل 
مهيتها.  حمتشما لعدم اقتناعهم 

فهي غري موجودة يف نظام احلماية االجتماعية الذي توفره  لنسبة للربامج القائمة على مبدأ الشمولية .3
تمع املدين كاجلمعيات اخلريية   اهليئات العمومية الرمسية، وإمنا تقوم بتوفريه اهليئات غري الرمسية ومؤسسات ا

الرامية إىل حتسني جودة حياة األفراد املسنني املستبعدين اجتماعيا، كما ونلمسه أيضا يف الوسائل التقليدية 
تمع اجلزائري املوجودة منذ القدم كالتكافل العائلي (األبناء  حلماية املسنني واملتمثلة يف أعراف وتقاليد ا

لتويزة والوزيعة) ، ولكن هذا النوع من املنافع موجود واألهل) وتكافل سكان احلي (يف إط ار ما يسمى 
ت شبه معدوم بسبب منو ظاهرة   يف بعض املناطق اجلغرافية من الوطن فقط وقد أخذ يتالشى شيئا فشيئا و

لتضامن بني أفر  تمع، ومؤخرا نرى االنتشار التدرجيي لربامج جديدة خاصة  اد انفرادية واستقاللية أفراد ا
تمع بواسطة مواقع التواصل االجتماعي وكلها برامج مؤقتة وغري دائمة.  ا

 اخلالصة:

يعاين نظام التقاعد الوطين من مشكل عجز صندوقه وعدم قدرته على الوفاء مبستحقات متقاعديه مستقبال، 
الشرت  تمع واخنفاض عدد املسامهني  اكات، كما انه فهو يعاين من مشكل استدامة موارده بسبب شيخوخة ا

يعاين أيضا من مشكل ضعف التغطية فالقطاع غري املنظم يشكل نسبة معتربة من االقتصاد الوطين، ويعد هذان 
لنظر إىل الدور الكبري الذي تلعبه أنظمة التقاعد العامة اإلجبارية  ن (التمويل والتغطية) شديدي األمهية  التحد

توزيع العادل للدخل بني كبار السن، فالقطاع اخلاص مبفرده ال ميكنه يف تصحيح اخللل املوجود يف السوق و ال
 إعادة توزيع الدخل واحلد من الفقر وتعزيز التضامن االجتماعي واالستقرار.

ملواجهة حتدي التمويل وتوسيع نطاق التغطية يف نظم املعاشات التقليدية،  االسرتاتيجيات الواجب انتهاجها
الفقر تستهدف كبار السن جيب أن تراعي مالئمة املخصصات اليت ستمنح هلذه وكذلك وضع برامج للحد من  

 الفئة حىت ال يؤثر ذلك سلبا على املتغريات االقتصادية الكلية.

إن نظام التقاعد اجلزائري قائم على أساس التوزيع، و اقرتاح عملية التحول من النظام القائم على التوزيع إىل 
رها   النظام القائم على الرمسلة ت اليت جيب البحث فيها ودراسة أ كحل ملواجهة عجزه هو من بني أهم التحد
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ألخص ما   ا تؤثر على سوق العمل وسوق رأس املال، و تمع كو بدقة على االقتصاد الوطين وعلى رفاهية ا
 إذا متت هذه الرمسلة يف القطاع العام أم اخلاص. 

ن نظام التقاعد الوطين قا تمع ستؤدي إىل تراجع حصيلة إن افرتضنا  ئم على أساس الرمسلة  فان شيخوخة ا
لتايل على االدخار الوطين  االشرتاكات يف القريب العاجل ، مما سيؤثر سلبا على ادخار صناديق التقاعد و

ملعاشات ومن مث على االستثمار. نفس املشكل يطرحه النظام القائم على التوزيع خاصة وأنه نظام حمدد املنافع، فا
الشرتاكات جتعلهم حيصلون على منافع تفوق  انية اليت يتحصل عليها كبار السن الذين مل يسامهوا  ا
االشرتاكات بكثري، مما سيجعل إعادة توزيع الثروة عائقا يف وجه االدخار وسيؤدي ذلك إىل عجز اخلزينة 

ن العمومية، كما أن هذا النوع من املنافع سيزيد من اتساع فجوة ا لقطاع غري الرمسي كون األفراد على دراية 
لتايل امتناعهم عن دفع االشرتاكات. م عند بلوغهم سن حمددة و  الدولة ستتكفل مبعاشا

لو عمدت الدولة إىل الرفع من نسبة االشرتاك يف الضمان االجتماعي بغية تغطية عجز صندوق التقاعد سيمس 
لقدرة الشرائية لألفراد م ميولون جيال مل يساهم بقدر مسامهتهم،   هذا اإلصالح  لعدالة االجتماعية كو ومن مث 

 وكذلك إذا قامت برفع سن اإلحالة على التقاعد. 

هكذا سنجد أنفسنا ندور يف حلقة مفرغة، فالصراع دائم ما بني العدالة االجتماعية والنجاعة يف ختصيص 
 املنافع.

 التوصيات 

يف اجلزائر وتشخيص مشكل نظام التقاعد الوطين خلصنا إىل التوصيات بعد حتليل خصائص محاية املسنني 
 التالية:

  االشرتاكات االجتماعية هي عبارة عن اقتطاعات شبه جبائية تقتطع من دخل العامل ورب العمل، فهي
ت النشاط  تمع وضعف مستو بذلك مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل، ولكن ونظرا لشيخوخة ا

انتشار االقتصاد املوازي غري املنظم ، فانه ال ميكن توسيع التغطية يف نظام التقاعد الوطين االقتصادي و 
 ليكون مرمسل وحمدد االشرتاكات (مشكل استثمار االشرتاكات).

  نظرا لعدم فعالية سوق رؤوس األموال وعدم تنوع منتجاته املالية ال ميكن احلصول على عائدات جديدة
اعد من خالل استثمار اإليرادات اجلديدة اليت سيحصل عليها يف حال رفع نسبة لتمويل عجز صندوق التق

 االشرتاك وسن اإلحالة على التقاعد. 

   ملائة على مبدأ التضامن والنسبة املتبقية   13ملائة قائمة على مبدأ التامني،    51برامج التقاعد تتوزع بني
احتمال كبري أن يكون جزء من هذه الفئة غري  ملائة مجيعهم أشخاص مسنني بدون تغطية، وهناك 36

املغطاة عمال ينشطون يف  القطاع غري الرمسي واجلزء اآلخر يتكون من املستبعدين اجتماعيا، بذلك ستجد 
الدولة نفسها أمام خيارين اثنني لتوسيع التغطية: األول يتمثل يف استقطاب هؤالء العمال إىل السوق الرمسي 

أكثر مرونة من اجل ختفيض نسبة البطالة، تعزيز احلوكمة واستعادة ثقة املواطن  وذلك جبعل سوق العمل



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو 
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

182 

وحتسني فعالية التحصيل شبه اجلبائي (االشرتاكات) وتعزيز الرقابة مع منح بعض التحفيزات لتشجيعهم 
م لدى مصاحل الضمان االجتماعي، فتصبح هذه الشرحية مكسبا لنظام التقاعد  على التصريح بنشاطا

وطين. ولكن إذا مل تستطع الدولة ضم هذه الفئة إىل نظام التقاعد الوطين القائم على التامني ستجد نفسها  ال
أمام اخليار الثاين، أي أن هذه الفئة من كبار السن ستصبح مسؤولية نظام التضامن الوطين وليس نظام 

لتايل التقاعد، فتكون بذلك عبئا على اخلزينة العمومية وستجد نفسها حباجة إ ىل موارد إضافية لتمويلها ، و
لن تكون هناك العدالة املرجوة من الضريبة اليت يتم اقتطاعها من مداخيل ذوي الدخل املرتفع وحتويلها إىل 
ذوي الدخل املنخفض والفقراء بغية التقليص من فجوة الفقر ، فهذه الفئة رغم امتالكها ملداخيل غري 

ا ستستفيد من معاشات ال ا شان من ال ميلك أي دخل. مصرح   تضامن الوطين شا

هذا التغيري جيب أن يتم تدرجييا من طرف اهليئات القائمة كما فعلت الدولة مع نظام الضمان االجتماعي  
مؤخرا ومنحتهم آجال حمددة للتصريح مبداخيلهم وتسديد االشرتاكات  CASNOSلغري األجراء 

 االجتماعية.
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  الكتابة النسوية املعاصرة ومجاليات التلقي 
 

Contemporary feminist writing and the aesthetics of re-
ception. 

صر بعداش. جامعة   lettrearab@gmail.comميلة د.

 ملخص:

ا عند امل رأة املبدعة، ذلك ألن هذه األخرية جندها لعل ما تتغياه هذه الورقة البحثية هو اإلجابة عن بعض أسئلة الكتابة ومجاليا
ا، ولكن هذا الطريق صعب به عقبات كثرية؛ حالت دون اخنراطها اجلاد يف عامل اإلبداع الذي  تشق طريقها الذي تعرب به عن ذا

ا ودون الوقوف وجها لوجه مع الرجل؛  كان حكرا على الرجل منذ القدمي، ولكن هذا مل مينع املرأة من ختطي القيود اليت حالت دو
ت عديدة تراوحت بني اجليد والرديء  بعدما كانت هي موضوع الكتابة الذكورية، ولعل املتأمل يف طريق اإلبداع النسوي جيد كتا

 لدى نساء أخذن على عاتقهن التحرر والتعبري بكل حرية، فأحدثت نوعا من اجلمالية. ومنه :

 ما الكتابة؟ وما أهم مظاهرها؟ -
 انت اجلمالية خصوصية الكتابة النسوية؟إىل أي مدى ك -
ا؟ -  هل استطاعت املرأة حتقيق اجلمالية يف كتبا

 الكلمات املفتاحية: الكتابة، اجلمالية، التلقي، النسوية.

Abstract: 
 Perhaps this paper draws attention to the answer to some writing questions and 
aesthetics of creative women, because the latter find their way through which ex-
press itself, but this way difficult many obstacles; prevented the serious involvement 
in the world of creativity, which was exclusive to men Since ancient times, this did 
not prevent women from overcoming the restrictions that prevented them from 
standing face-to-face with men, after it was the subject of male writing, and per-
haps the pathway to women's creativity finds many writings ranging from the good 
and the bad in women who took upon themselves freedom and expression freely , 
So I created a kind of aesthetic. And from: 
- What is writing? What are the most important manifestations? 
- To what extent was aesthetic feminism specific? 
-Have women been able to achieve aesthetic in their writings? 
Keywords: Writing, aesthetic, receiving, feminist. 
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 مقدمة:

ا اليت طاملا   ا ومكبو ا، وحماولة التعبري عن خلجا إن الكتابة النسوية عامل خاص حاولت املرأة فيه إبراز ذا
ت النسوية املعاصرة تنطق مجالية، ورمبا توازت   كانت حكرا على الرجال، ويف هذا العصر جند النماذج من الكتا

مع مجاليات الكتابة الذكورية منذ القدمي، ولقد كان الشعر احلر متنفسا للكثريات ممن اخذوا على عاتقهم خوض  
غمار الكتابة وحتدي الصعاب، فهل وفقت املرأة يف هذا النوع من الكتابة؟ وإىل أي مدى كانت اجلمالية خصوصية 

ا؟ ولإلجابة عن التساؤالت وغريها كان لزاما تتبع الكتابة النسوية؟ وهل استطاعت املر  أة حتقيق اجلمالية يف كتبا
املنهج الوصفي التحليلي للوصول اىل كنه هذا النوع من الكتابة، وحتليل ما أمكن من األبيات للكشف عن أسرار  

 اجلمالية يف هذا النوع من الكتابة.

 الكتابة: - 1

ا عن بقية املخلوقات، لذلك يعترب اإلنسان خلق هللا تعاىل اإلنسان يف              أحسن تقومي، وميزه مبيزة انفرد 
لعقل يستطيع  كائنا حيا خيتلف عن بقية الكائنات احلية األخرى، ولعل الشيء املميز هلذا الكائن هو العقل، و

إىل الوجود، وختتلف طريقة اإلنسان التفكري والتدبر، ولكنه وحده القادر على ترمجة انفعاالته وإحساساته وإخراجها  
اإلخراج من شخص إىل آخر، غري أن الكتابة واحدة من األوجه الصادقة اليت ترتجم صراحة أفكار هذا الكائن 
لتايل فالكتابة : "عمل حتريضي، حيرض الذات ضد اآلخر، وهي يف الوقت ذاته  الغريب العجيب يف آن واحد، و

ا اإلنسان عن اخللجات اليت تتعرض هلا الذات 1حتريض ضد الذات" ، وهي مظهر من املظاهر اجلمالية اليت يعرب 
ا املرتبطة  البشرية يف مسارات احلياة ملتشابكة، وهي إذ تعمل على الغوص يف عمق الذاكرة وتفريغ هواجسها ونزوعا

من جهة، واحلب والفرح من جهات أخرى، وال يتم ذلك إال حبرص األ اخلالقة واملبدعة على تفعيل اللحظة   لقمع
التارخيية وجعلها تتطور يف صراع مع عقبات تعرتض كيان املبدع لتتغلب على كل الضغوطات النفسية والقهر  

لتايل فالكتابة : "كإبداع هي االجتماعي، الذي حيتم على الكاتب وضع تصور منسجم يتشكل يف سطور، و 
ها وكاسرا ظروفها وحدودها".  2ادعاء كوين يفوق الذات الفاعلة ويتمدد من فوقها متجاوزا إ

ا عما جيول          َ إن الكتابة ليست حكرا على الرجال فقط، ولكنها وسيلة تعبري فعالة بيد املرأة متتطيها لِتـَُعربِّ
طرها، ومن هذا املنطلق فالكتابة النسوية يف اجلزائر كمفهوم نقدي ومجايل جديدة على الساحة األدبية، إذ ظهرت خبا

لتايل مل  ا اجلزائر خالل احلقب املاضية، و متأخرة جراء األوضاع التارخيية والسياسية واالجتماعية املرتدية اليت مرت 
ت الذاكرة تكن هذه الظروف ساحنة خللق أجواء مواتية   ُمتَِكُن املرأة الكاتبة من ولوج عامل اإلبداع، واستنطاق مكنو

وأوجاعها، وحىت األشياء املفقودة فيها، ألن الذات : "وهي تكتب إمنا تفعل ذلك لكي تدل على كل ما هو مفقود  
  

 .07، ص  1991، 1ي ، الكتابة ضد الكتابة ، دار اآلداب بیروت ، ط: عبد هللا الغذام 1
 . 7: المرجع السابق ، ص 2
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ا الفكرية 1منها ..." ا وانكسارا والنفسية، اليت ظلت لعقود عامال من العوامل اليت منعت املرأة من  ، وكذا أحزا
ا جناح مكسور ال ميكن له املشاركة يف اخلصوصية و التميز.  ختطي النظرة السوداوية على أ

إن العقبات اليت وقفت حاجزا أمام املرأة حالت دون اخنراطها اجلاد يف عامل الكتابة واإلبداع، وأن ولوجها هذا      
عامل إمنا كان نتيجة لتخطي كل احلواجز، وإزالة العقبات اليت شلت نشاطها منذ عقود من الزمن، غري أن املرأة مل ال

ت نسوية تشارك الرجل يف   ترضخ امام كل الصعاب وعانقت الزمن مبا فيه من روح املثابرة والتميز، فظهرت كتا
ب النق  د على مصرعيه، ومنه : إبداعاته، بل وترتقي إىل أن تكون ترا يفتح 

ت نسوية ترتقي إىل أن تكون ترا ينضوي حتت ملمح نقدي مجايل؟ .  -  هل هناك كتا

 وهل هناك مجاليات يف الكتابة النسوية جتعلها متميزة عن غريها  ؟.  -

 النسوية واجلمالية: - 2

 اجلمال وَمَكاِمُنه : -

اإلبداعات اليت ترتك يف نفسية القارئ األشياء اجلذابة، وهنا يصطدم املتعاملون بعديد التساؤالت حول        
تبقى بعض االستفهامات منها: ما هي األسرار العجيبة  اليت انطوت داخل هذه النصوص األدبية دون غريها ؟ وما  
ا  الذي جيعلها تلتصق يف الذاكرة اإلنسانية ؟ وما الذي جيعل القارئ ينجذب حنو نص إبداعي دون نص آخر، و م

الشيء الذي يدفـعنا إىل استحسان هذا، وتفضيله على غريه ؟ كلها أسئلة َمتُُت بصلة كبرية إىل ماهية النص، وحماولة  
 كشف عناصره اجلمالية اليت متيزه عن غريه من النصوص األدبية األخرى .

ملنتشرة يف ثنا النصوص إن االختالف مكمنه متايز التفاسري، ولكن اجلميع يتفق على أن اجلماليات ا           
جلماليات الظاهرة للعيان، أم املسترتة واملندسة بني السطور، ولكل هذه األمور وغريها  اإلبداعية ، سواًء أتعلق األمر 
لنصوص، وبقوة االجنذاب إليها، وانطباعها يف الذاكرة اإلنسانية، وترك  أكرب األثر يف حتديد االرتباط والتشبث 

ي ينعكس على النفس ، وعن اجلمالّية كتشكيل وبنية هلذه الفنون واألعمال الفكرية بصفة عامة، مجيل األثر الذ
والعمل األديبّ بصفة خاّصة فإن  " اجلميل و املبدَع ال تعريف له، فهو أكرب من الّتعريف وحدودها املصطنعة، 

حاسيسنا، وذواتنا،  -اجلمال–، وما دام 2فاجلميل يفرض حدوده اليت يستمّدها من اليومّي و الّزمّين " متعّلقا 
ذا اجلمال هو اإلنسان.و هي صفة طبيعّية فيه، فهو  ومتعّلقا أيضا بتذّوقنا فإّن  " اجلمال شعور ، واّلذي يشعر 

، ويسعى يف كّل ذلك إىل حتقيق اإلشباع اجلماّيل واالكتفاء منه أيضا "وإن اإلنسان 3مشاعره "يفهم اجلمال بواسطة  
  

 . 8: المرجع نفسھ ، ص  1
ان    -2 ائ ،رم ة ، ال امع عات ال ان ال ق األدبي ، ، دی ال في ال فة ال  . 18،ص2009 :فل

اب.  -3 ة لل ة ال ، اله اه ان،ت :وفاء م إب ة لإلن ال ة ال :في ال لل ر ش  . 39،ص1995ف
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لزينة "يقرتب من اجلمال وينشده بفطرة طبيعية فيه وأن أول مظاهر هذا االقرتاب تن ، 1عكس يف احتفال املرء 
لتايل  فاإلنسان  يسعى دائما  ألجل  حتقيق هذا اإلشباع، وإىل معانقة كّل ما حييط به، وما تعتنقه عيناه من  و

حلجج والرباهني  مناظر ومشاهد جذابة، وحماولة طرحه على الذوق، ألّن "اجلمال مرّده إىل  الّذوق، فال شأن له 
حلقيقة من حيث مجاهلا ال من حيث الربهنة عليها"  ، ومن مث فإن الـّذوق وسـيلة و  2واألدلّة ، وتكون صلة الّذوق 

 طن كّل ما هو مجيل يف هذا العامل. أداة إىل غاية أسـمى هي مالمـسة بوا

، وما على 3إن اجلمال إذن " صفة تتجّلى يف األشياء بنسب متفاوتة، وهو يف حركة نشيطة مستمرّة "  
ح ى الصور  الكائن البشري إال  مسايرة تلك احلركّية  ساسه وفكره، من أجل جتسيد عناصر اجلمال، وتقدميه يف أ

املتاحة، حّىت وإن اختلفت الّرؤى والّنظرات إىل مجال األشياء، ألّن " األشياء تكون مجيلة وغري مجلية يف الواقع من 
ختالف األزمنة وتعدد األ4فرد آلخر "  مكنة، وكذا اختالف البواعث الّنفسّية والثقافية.، ورمبا 

 اجلمالية يف الكتابة النسوية: -

إننا من خالل هذه الدراسة نـَُعد هذا العمل جتربة نقدية جديدة، وحماولة لبناء نزعة على األقل، ومن حقنا، 
جنس األدب اجلديد، الذي يتناول انطالقا من هذا املنظور أن نطلق على هذه الدراسة عنوا ُميكنه أن ينتمي إىل 

سيس مفهوم  مجاليات الكتابة النسوية، وانطالقا مما تقدم ُميكن القول إن الكتابة النسوية يف اجلزائر مل تتمكن من 
ا دالالت املفاهيم النقدية واجلمالية،  نقدي مجايل مكتمل املعامل، ُميكن من خالله القيام بدراسة حقيقية حتمل يف طيا

 جتعل منها جنسا أدبيا قائما بذاته .اليت 

صيل  إن اإلبداعات األدبية النسوية يف اجلزائر؛ وإن كانت قليلة؛ ال ميكنها أن تشكل دعامة قوية إلقامة 
هلذا الفن الذي ال ميكن له أن يتحقق إال بفعل املثابرة الدائمة، ألن املرأة الكاتبة يف اجلزائر ال تزال يف سياق التجريب 

حكام كما تدعي هي يف كل احملافل، مما جيعل اقتحامها  والبحث  للخروج من الدائرة الضيقة املضروبة حوهلا 
اهدة، وختطي كل املخلفات املوروثة، والتأسيس القائم على  ا الصارمة أمرا يتطلب الصرب وا حمددات الكتابة بتجليا
  

ق األدبي ، ص    -1 ال في ال فة ال : فل ان   .20رم

ق األدبي ،ج-2 : في ال او ا ال وت 2إیل اني ،: ب اب الل  . 14،ص4،1979: دار ال

ي ،   -3 ي، دار الف الع ق الع ة في ال ال ل: األس ال اع ی إس  . 76، ص  1974،    3ع ال

 
ق األدبي ، ص    -4 او : في ال ا ال  .14إیل
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ا الثابت، وهي ا وكيا ة للوصول إىل مرحلة احلسم اليت   نظرة مشولية تعطي الكتابة مجاليا حباجة إىل مزيد من املعا
 متكنها من الوقوف والثبات يف ظل املتغريات الطارئة .

إن النظرة القامتة اليت ترى أن املرأة ضعيفة وهي حباجة إىل ركيزة تدعمها وتكملها، جيب تغيريها وإعادة النظر        
ا  ا كعنصر فعال بعيدا عن الرجل، و"  فيها؛ ودفع املرأة إىل األمام ومساعد على حسم أمرها، حىت  تفرض ذا

ا تنفي اآلخر بتجاوزها  له " -هنا –كأمنا الذات  ، وبذلك تتمكن من 1تنفي نفسها من خالل الكتابة مثلما إ
ا، وال ميكن هلذا أن يتحقق إال بوعي وجرأة تساعد املرأة على  ولوج عامل الكتابة، الذي هو تعبري عن  ا وخلجا ذا

ختطي كل العقبات، واالندفاع حنو األمام دون خوف وال تردد، ألن "اإلبداع من دون توفر مفاهيم احلرية واجلمال 
ماشى أبدا مع مفهوم ضرب من العبث يؤدي يف األخري إىل نشر الرداءة والضعف، وبث التخلف والدونية اليت ال تت

 .2الكتابة واإلبداع"

ت نسوية جزائرية معاصرة، بل هو حتفيز للمرأة على االندفاع حنو عامل              إن هذا الطرح ال يعين انعدام  كتا
ا ككائن بشري يتميز خبصوصياته اليت متيزه عن  ا بكل محاسة وحرية حىت حتقق ذا اإلبداع اجلميل، والتعبري عن كيا
لتايل فإن الصوت الشعري  ه املظلمة، و اآلخر، ومتكنه من املشاركة يف صنع احلدث وختطي ظلمة التاريخ وزوا

خالل أمساء جعلت نفسها عنوا لشعرية نسوية قائمة على قدم النسوي يف اجلزائر بدأ يف التشكل؛ مث الربوز من 
ا جمموعة من   وساق، حيث أخذت على عاتقها صياغة هذه الشعرية ذات اخلاصية اجلمالية  اليت تضم يف طيا
األخيلة واللذات واملتع اليت تفيض أنوثة مرهفة، تعرب من خالهلا عن أوجاعها، وتصف أحواهلا يف قالب الكتابة 

ا املبدعة .الن  سوية ذات املضامني اليت تثري قناعات تعتمد فيها على ذا

إنه ملا كان الشعر فنا يرتجم درجة النبوغ واإلبداع يف عامل احلداثة، الذي طبعه بطابع اجلدة والتميز يف األلفاظ      
يت إىل الشعر فنراه واملعاين، على حد تعرب إبراهيم السامرائي يف سياق حديثه عن احلداثة والشعر احلر إ ذ يقول : "و

، فإن  املرأة اجلزائرية واكبت هذا العصر يف جدته، 3جديدا يف كثري من دالالت ألفاظه، مشريا إىل معان جديدة ..."
ا، لذا كان لزاما واحلال كذلك، وأولت الش ا وإبداعا عر بطابعه اجلديد عناية كبرية وأعطته النصيب الكايف يف كتا

ا املرأة اجلزائرية،  اختيار مناذج من هذا الشعر على سبيل اإلضاءة والتحليل، وكشف بعض اجلماليات اليت متيزت 
 ور " لقصيدة بعنوان  :فكان اختيار لشاعرة جزائرية معاصرة هي " مسيحة شفر 

ت بعد"  4"ورقة إىل رجل مل 

  
 .8: عبد هللا الغذامي ، الكتابة ضد الكتابة ، ص  1
، 2010: وحملن القلم ، منشورات محافظة المھرجان الثقافي الوطني الثاني عشر للشعر النسوي ، مطبعة األھرام ، 2

 . 53ص
 .14، ص2002، 1: إبراھیم السامرائي ، البنیة اللغویة في الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشر و التوزیع ، ط 3
 سمیحة شفرور، ورقة إلى رجل لم یأت بعد، مجلة انھار، الجزائر. - 4
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 " ... وهل انقطاع الوصل يف لغة الكمال .. هو الوصول ..؟".

 حماصرة شبابيكي  

 أ سرا غفا سهوا 

ورديت    سرى .. أسرى 

 وأدركين 

 دمعته. خمضلة بنقمته .. مضمخة ب

 مساورة بديدنه .. و ساهرة على مرمى خطى مين 

 مدائنه

ر احلرف تعصف يب   يباغتين .. و 

 فأفلت من خما(..) وفه 

 يذوب املرفأ اآليت .. فانسكب 

 أألقاه ..؟ أأنسحب ؟؟ 

 و جتهش كل أوراقي 

 و أغمضها  

 و أرسل زورق األسرار أرسله  

 إىل حيث التقى نزيف بذاكريت 

 نقطة تكفي ) ( جمرد 

ر حمربيت   ألعلن 

 و أهلب سورة األفق 

 فهل تكفي دواوين 
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 لتطفئ جذوة الكلف 

 حماصرة أ هلبا  

 تلعثمت اخلطى األوىل جبذوته 

 تناثرت املدائن قرب غيمته 

 و اعتمت املرا .. و هو ينكثب 

 فزارتين حروف النار و املطر  

 و أشرعيت ترددين 

 املشرفات  و السجف  على مرأى من  

 هو الغايف على كتفي 

 ( جمرد نقطة تكفي ) 

حت به أهداب سوسنيت   ألنثره كما 

 لدمعتها اليت أغفلت على كتيب 

 فأعلن هجرة األلغام  

 للخوف الذي هامت به قدمي 

 هو الغايف على كتفي 

 و بني النور و اللهب 

ئها مثلي   سيبقى 

 قلب .حمرمة دواليه على العينني .. وال

إن هذا النص جئنا إليه عن قصد واختيار، حملاولة البحث عن بعض مجاليات الكتابة النسوية املعاصرة،             
رزة فيه دفعت بنا إىل حماولة الولوج إىل أعماقه عن  ه بشيء من اإلضاءة، وما ذلك إال لوجود خصائص فنية  وآثر

ته، ومن هنا فحسب ا ض إذ  طريق استنطاق بعض مكنو نيا على حد تعبري عبد املالك مر لنقد أن يكون إبداعا 
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ي حجة يتسلط النقد على النص األديب، ويـَُنصُب نفسه قاضيا عليه مع أنه هو ذاته جمرد   يقول : "فبأي حق أم 
اع، أي مظهر آخر من مظاهر اإلبداع األديب اخلالص األدبية، إذ ال يستطيع النقد احلق إال أن يكون مكمال لإلبد

لنقد املفصل الدقيق، ولكن حسبنا  1جمرد وجه من وجوهه ..." لتايل فإنه من العسري جدا تناول نص شعري  ، و
ب النقاش، ألننا واحلال هذه مل نَعد جند هنا وعلى سبيل   االفتتاح فقط؛ أن نثري السؤال من أجل التشكيك، وفتح 

 فروقات شاسعة بني الشعر النسوي يف قلته والرجايل يف غزارته .

تنشأ فرضية الصعوبة على حد تعبري << دفيد بشبندر >> : "عن جمموعة من االفرتاضات أوال، أن لغة       
لعني   الشعر صعبة نيا أن مثة رسالة خمتبئة يف مكان ما من هذه اللغة الصعبة، وال ميكن رؤيتها  ا، و يف ذا

ردة..." ملنطلق يعد العنوان يف خطاب الدراسات النقدية املعاصرة أحد املداخيل األساسية واملشروعة ، ومن هذا ا2ا
لفك شفرات النص والولوج إىل مناطقه احملرمة، واملتأمل يف عنوان هذا اخلطاب جيد نفسه منذ البدء أمام ازدواجية 

ب اجلدة يف الطرح لدى املرأة اجلزائرية املبدعة والشا عرة، يف حماولة منها لتأسيس مذهب جديد فيه، وهذا من 
 ومادة تضاف إىل اإلبداعات النسوية يف الشعر احلر ورحلته السريعة .

يفتح القسم األول من العنوان استفهامات كثرية عن ورقة أرادت هلا الشاعرة أال تكون كأي ورقة يف الوجود،       
ا نكرة لتزيد املوقف ضبابية وغموضا، فما ش أن هذه الورقة ؟ ومن كتبها وما الذي كتب عليها ؟ وإىل لذا جاءت 

" فهذا يستدعي شخصا ما ستصل اليه هذه الورقة يوما ما، فمن يكون هذا الرجل؟ هي  إىلمن كتبت ؟ وإذا قلنا "  
ت بعد، وقد جاء نكرة هو اآلخر مثل ورقتها اليت سطرت  استفهامات كثرية يزيد من ضبابيتها هذا الرجل الذي مل 

ا  أل جله ويف غيابه الذي طال انتظاره، فأين هو ؟ و ملاذا مل يرجع؟ وما هو السبب الذي جعله يَبتعُد دون رجعة ؟ إ
اهيل.    أسئلة ال يشفي غليلها إال النص، وما يبقى على القارئ إال التأويل واستنطاق ا

واصلة، وكأن ما أخفاه نص العنوان املركزي يبقى إن املتأمل يف العنوان الفرعي الثاين جيد لغة االستفهام مت         
لتايل مت كسر أفق  مسترتا غري جلي، وأن الذي كان منتظرا منه أن يوضح أو يبوح مبا أخفاه اجلزء األول مل حيدث، 
توقع القارئ مع استمرار تيمة الغموض اليت تسربت وحاصرت اخلطاب من خالل أداة االستفهام  "هل" اليت تعرب 

 الفهم وحماولة التطلع للوصول إىل حقائق غامضة مبهمة . عن عدم

إن الغموض والضبابية اليت تطغى على العنوان جتعلنا منذ البدء أمام نص عصي متمنع، حيسن لغة التهرب         
واالنفالت، وقبل االنطالق يف الكشف عن بعض املفاتن واملكامن واللطائف يف النص املدروس؛ يستحسن طرح 
  

: عبد المالك مرتاض ، دراسة سمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیالي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر  1
 . 14، ص1992

: دفید بشبندر ، نظریة األدب المعاصرة و قراءة الشعر، ترجمة عبد المقصود عبد الكریم ، مكتبة األسرة، الھیئة المصریة  2
 . 13، ص 2005العامة للكتاب 



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو 
ISSN 2676-1521 

 مجلةُ الدراسات األكادیمیة
 

 ُمتعددة التخُصَصاتعلمیّة  مجلة -    2020 مارس 5العدد  
Academic.studies.aflou@gmail.com 

192 

ا ؟ و ما خصائص نسجها ؟ و أي لغة  بعض األ سئلة اليت تتعلق ببنية القصيدة لدى الشاعرة بوجه عام: ما شأ
 لغتها ؟ فإن ُقِدَر  لنا اإلجابة عن بعض من هذه  األسئلة استطعنا الكشف عن بعض عوامل القصيدة وجماهيلها. 

ا تقول شيء وتعين شيء         ذا يكون هلا معىن ميثل الواقع،  إن القصيدة على  حد تعبري ريفاتر  أخر، و
وأخر خفي يدرك من خالل القراءة وتنظيم العناصر داخل النص، وحتويلها إىل أنظمة دالة تشري إىل أشياء  جديدة، 
واملتأمل يف مضمون القصيدة جيدها تضطرب من حول  الشخصية الرئيسية اليت قد تكون الشاعرة نفسها فهي املرأة 

ا أتلقاه بعد غياب، اليت تبحث عن  ر احلرف تعصف  رجل غاب وطال غيابه وانتظاره، فتسأل نفسها يف تردد و
ا تنسحب من هذا املشهد الشاعري احلزين تقول :  أم إ

 يباغتين ..

ر احلرف تعصف يب   و 

 فأفلت من خما(..) وفه 

 يذوب املرفأ اآليت .. فانسكب 

 أألقاه ..؟ أأنسحب ؟؟ 

انتماء النص إىل الشعر احلر، فإنه على األقل ينزع إىل متثل املوضوع بلغة بسيطة، متثل رؤية معينة  إنه  حبكم      
لشاعرة، وينشأ عن ذلك أن هذه اللغة تقرتب من األدبية، ذلك ألن النص هنا ينبين على الدورانية، إذ  خاصة 

ئها مثلي ، حمرمة دواليه على الع -يفضي بنا آخر بيت فيه  إىل نقطة البداية اليت هي   – ينني .. و القلب سيبقى 
احلصار كذلك، وكأن الشاعرة أرادت لنصها أن ينتهي مبثل ما اسُتِهَل به، حىت تنطبق حالتها مع حالة الرجل الغائب 

صطناع هذه التقنية تكون قد دخلت عامل احلداثة اليت سبقها إليه الشعراء.   ويعاين ما تعانيه، والقصيدة 

ايته مفتوحة، وذلك من خالل استعمال " السني " "  ولكي      سيبقى نعطي النص حظه من الدراسة؛ نالحظ أن 
ا النقطة اليت ابتدأت منها، فهي ئها و حمرمة دواليه " إىل أجل مل حيدد بعد، والشاعرة نفسها تعلم ذلك، وكأ

و ربطت الشاعرة وشخصيتها املنشودة املفقودة،  حماصرة وال تزال، وأن حاهلا أشبه حباله، وكأن العالقة اليت تربط أ
ا أصبحت خمضلة بنقمته، والنقمة شيء   عالقة حب ضائع فاشل غري متصنع، فهي شديدة الَوَلِه به إىل غاية أ
معنوي يضاف إليه املخضل وهو الشيء املادي الرطب أو املبلل، وكأن  كثرة الدموع اليت تذرفها عليه من شدة 

 دت رطبة متيمة به .النقمة بللتها فغ

ا الشاعرة لتكون أبلغ تعبري عن احلالة اليت آلت   لدم والتلطخ به، استعار إن كلمة " مضمخة " اليت تعين التلوث 
إليها، ويف هذا نستنتج أن العالقة املتينة اليت كانت بني الشاعرة وشخصها املفقود قبل االفرتاق عالقة حب كبري، 
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لدم الذي ال يلطخ إال اجلريح الصريع وارتباط شديد مل تسطع نسي انه إىل األبد، جعل حالتها بعد الغياب ملوثة 
 املقتول .

غري أن القصة هنا مغلقة، إذ مل تعثر صاحبة النص على الشخصية املفقودة املنشودة، ومل تبلغ غايتها وبقيت      
 بني احلرية والتيه تسأل نفسها :

ا حبل األمل، حني تلعثمت اخلطى األوىل هلا وتناثرت أتلقاه أم ال؟ بل هل تستسلم إىل  اليأس حيث انقطع 
لتايل يكون أمر القصيدة قد  لتيه والضياع، و مدائنها وأعلنت هجرة األلغام، إىل غاية احلكم على هذا الرجل 

 انتهى، بعكس أمر اخلطاب الذي ظل مفتوحا.

 بنيتان، تطلعية وأخرى قهرية، تتمثل األوىل يف : إن النظرة املتفحصة يف اخلطاب تبني طغيان        

أ سرا غفا سهوا، وأدركين، سرى أسري، خمضلة بنقمته .. مضمخة بدمعته، مساورة بديدنه، يباغتين ..، فانسكب، 
 أألقاه ..؟ أأنسحب ؟؟، وأرسل زورق األسرار أرسله، وأهلب سورة األفق .

 وتتمثل الثانية يف :

ئها مثلي، حمرمة دواليه .اعتمت املرا ،  حت به أهداب سوسنيت، سيبقى   جمرد نقطة تكفي، ألنثره كما 

مل من خالهلا الشاعرة إىل نيل املبتغى، والوصول إىل الغاية املنشودة، والبنية القهرية وهي اليت   فالبنية التطلعية 
لتيه والضياع، ويبقى الصراع بني اقتضت وفرضت عدم الوصول إىل اهلدف، وقهر هذا التطلع إىل غاية احلك م عليه 

حب التطلع ومعرفة احلقيقة، والقمع والضياع متحكما يف موضوع النص ومجاليته  واإلصرار على االستمرار   –البنيتني  
 يف البحث مث قمعه يشكالن قمة الصراع وروعته .

ما يدل على ذلك تفاين الشاعرة يف بث إن اخلطاب خيلق شفرة تندرج يف إطار احلب الغائب، أو قل الضائع، و     
ا عن هذا الغائب من جهة أخرى،   ا من جهة، واستمرارها يف البحث إىل غاية أخر نقطة من حيا ا وتوجعا زفرا
ر احلروف وحدها القادرة على إيصال احلروقات واللوعات إىل من  وما الورقة إال دليل على ذلك، وكأن الكتابة و

ر  ى وغاب، فهي تكت ب له الوصل يف لغة الكمال حىت الوصول اىل الغاية املنشودة، لذلك فهي تنشده ولكن 
نونة الوهلانة اليت تذوب وتنسكب كما املاء من  ا ا رة؛ فتنفلت من خماوفه عديد املرات، ا ا  احلرف تعصف 

ا تسترت وتنسحب لتج هش أوراقها فتكتب املستحيل، شدة الوله، وتسأل يف حرية أتلقاه بعد غياب طويل، أم إ
لتايل جندها  ذا اللهب الذي حاصرها منذ غياب هذا الرجل الذي اكتنفه الغموض منذ البداية، و وتبقى حماصرة 
ا قد احرتقت يف عامل يتقد جبذوته اليت اشتعلت يف ظل هذا الفراق القهري، وتتناثرت املدائن  ا اخلطى ال تتلعثم وختو

ة اليت حجبت أنوارها، فلم تعد ترى األشياء على حقيقتها اليت سطرت هلا، ويف هذا الطرح جند قرب غيمته  القامت
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م، وها هي األنثى تشق هلا  م ومعشوقا ج الشعراء الذكور منذ القدمي يف رحلة البحث عن حمبو جت  الشاعرة 
ا  طريقا جديدا يف خضم حبر جلي متالطم األمواج، إنه حبر احلداثة واملعا ذا ختلق جوا متميزا تعرب به عن رغبا صرة، و

ا اليت طاملا صودرت   ا حتدي للقدمي الذي   -على زعم املرأة املبدعة  –ومشاعرها ومكبو منها لعقود من الزمن، وكأ
 كان فيه الرجل هو الالهث حبثا عن احملبوبة .

رة، معاتبة إن رجل الشاعرة رمز غائب مفقود موجود، تتخيله أمامها كائ      نا بذاته حيا يرزق، فتتلذذ مبخاطبته 
ا تعرض عنه، لتحكم يف  رة أخرى، وهي يف احلالتني خمضلة مضمخة به، تفكر أتقابله أم إ قلقة من حضوره 
ئها حمرٌم عليه رؤية العينني والقلب، ويبقى هذا الرمز هو الذي يشكل املوضوع،  نه منثور إذا وجدته،  األخري 

ئها فيه وبني دروبه، مصطنعا يف وصف ذلك لغة شعرية قادرة على التعبري عن فالنص  قد خلق عاملا شعر وبقي 
رة، وعالقة أسف  تلك احلالة املفضية إىل الداللة على العالقة بني النص وعامله الشعري، وهي عالقة حب وشوق 

رة أخرى .  و ندم 

 خــــــــامتة:

سيسا  وصفوة      على ما تقدم فقد قادتنا الدراسة اىل الوصول اىل بعض النتائج اليت كنت عبارة عن  القول، و
ا، وكانت النتائج كااليت:   حوصلة للكتابة النسوية املعاصرة ومجاليا

ا. -  إن الكتابة النسوية تعبري صادق عن كيان املرأة وخصوصيا

قي إن الكتابة النسوية قد خطت خطوات معتربة يف إبراز ذات  - املرأة من جهة، واالستقاللية التامة عن 
نية. ت من جهة   الكتا

لقد استطاعت الشاعرة أن تشق طريقها األديب شقا عسريا، ولكنها أفلحت يف آخر األمر يف سعيها، فهذه  -
سيس مجالية يف الشعر النسوي اجلزائري املعاصر.  النطالقة حنو   القصيدة تشهد هلا 

جلمالي -  ة اليت جتذب القارئ وجتعله حبيس القراءة.النص زاخر 

رحيية، نظرا الختالف الكتابة بني    - ا اليت حتفز القارئ على تلقي النص النسوي  الكتابة النسوية هلا مجاليا
 اجلنسني.   

كتابة وتسعى الدراسة بذلك اىل تتبع مسار هذا النوع من الكتابة، وحماولة اكتشاف اصوات نسوية هلا اجلرأة يف مد ال
جبسور اجلمالية الراقية يف املستقبل، وعلى النقاد واملهتمني ايالء االهتمام الكبري للكتابة النسوية اليت تعترب فنا راقيا 

 بذاته.            
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