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اهل ١٦ٝا٫ضتػازٚ١ٜايعًُ١ٝ
أ.د .فيضن حضيد

باتٍة1

أ.د .حمىد جواد البدراٌي

العراق

أ.د .عبد الػين بَ العيخ

املصيمة

أ.د .عبد الرمحَ بَ يطو

املصيمة

أ.د أمحد ويض

البخريَ

أ.د .اخلاوصة عالوي

قصٍطيٍة

د .عاده بوديار

تبصة

د .حصَ دواط

شليلدة

د .غسالُ ِامشي

شوق أِراط

د.فطيىة براِىي

شيدي بمعباط

دٌ .بين بو الصميو

شليلدة

د .رابح بَ خوية

د .عسوز زرقاُ

برج بوعريريج

د .بوبلر الضديق صابري برج بوعريريج

برج بوعريريج

دٌ .اصر وعىاش

برج بوعريريج

د .زِور ظتوح

باتٍة1

د .عبداهلل بَ صفية

برج بوعريريج

د.كمثوً صواحل

برج بو عريريج

د .مجعة بَ شامل

برج بوعريريج

د.صاحل قصيض

برج بوعريريج

د .عبد اللريي بَ حمىد

برج بوعريريج

د .بوعالً رزيق

برج بوعريريج

أ.د .حورية عروي

برج بوعريريج

د.حمىد ودور

غرداية

املصيمة

د .عموي ٌصيىة

شليلدة

شليلدة

د.راضية ظراك

بريلة

أ.د .عسوز قربوع

شليلدة

دٌ.ادية بوحديد

باتٍة

د .عس الديَ جالوجي

برج بوعريريج

د.الصيدة احلرابي

توٌض

د .شعاد بَ عباط

أً البوايف

د .شليٍة زواغي

عٍابة

د .ظلري الصعدي

توٌض

د.شميىاُ بوراط
أ.د .وٍضوربوٌاب عبد احلق

د .ووفق عبد الصىيع

برج بوعريريج

د.ياشني بػورة

برج بوعريرييج

د .عيصى بربار

برج بوعريريج

د .شميي شعدلي

برج بوعريريج

د .البعري عسوزي

برج بوعريريج
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تشذة انًخهح تًشاسكح كم األصاتزج ٔانثاذثٔ ٍٛتعذ تُشش أتراثٓى ٔدساصاتٓى
ششٚطح انتقٛذ تقٕاعذ انُشش ف ٙانًخهح ٔاألصٕل انًتعاسف عهٓٛا خاصح فًٛا
ٚتعهق تانتٕثٛق.



ٚقذو انثاذثتعٓذا تعذو َشش ترثّ انًقتشح أٔ تقذ ًّٚنهُشش إنٗ حٓح أخشٖ.



ٚشصم انثرث عهٗ انثشٚذ اإلنكتشَٔ ٙنهًخهح ٔفق تشَايجMicrosoft Word
يتضًُا يهخص :ٍٛأذذًْا تهغح انثرث ٔآخش تانهغح االَخهٛزٚح ،يع كهًاخ يفتاذٛح
ال ٚتخأص عذدْا ()6كهًاخ.



تخصص ٔسقح أٔنٗ يضتقهح نعُٕاٌ انًقالٔ ،اصى انثاذث ٔستثتّ انعهًٛح
ٔانًؤصضح ٔاَتًائّ انًُٓ ، ٙإضافح إنٗ انٓاتف ٔانفاكش ٔعُٕاٌ انثشٚذ اإلنكتشَٔ.ٙ



تخصص ٔسقح ثاَٛح يضتقهح نعُٕاٌ انثرث أٔ انًقال يع انًهخص ٍٛانًزكٕسٍٚ
أعالِ ،ثى تتثع تصفراخ انًقال يفتترح تانعُٕاٌ.



ال ٚتخأص ذخى انًقال( )02صفرحٔ ،ال ٚقم عٍ  02صفراخ تًا ف ٙرنك قائًح
انًصادس ٔانًشاحع ٔانخذأل ٔاألشكال-إٌ ٔحذخٔ ،-انت ٙتضثط يشقًح ٔيعَُٕح
ٔفقا نٕٓايش انصفرح؛ يذاس انصفرح20 :صى ،سأس انٕسقح0.01 :صى ،أصفم انٕسقح:
0.01صى ،ذخى انصفرح :انعشض06صى انعهٕ 02صى.



ٚشقى انتًٓٛش تطشٚقح آنٛح ،Note De Finذٛث ٚشاس إنٗ انًصادس ٔانًشاحع فٙ
يتٍ انًقال تأسقاو يتضهضهح تٕضع ت ٍٛقٕص ٍٛعهٗ أٌ تعشض انًشاحع فٙ
َٓاٚح انًقال يشتثح ْخائٛا.



تكتة انًادج انعشتٛح تخط SimplifiedArabicذخى ٔ 02انٕٓايش أصفم انصفرح
تخط ذخىٔ ،00انخط انالت ُٙٛتُٕعTimes New Romanذخى ٔ ،00انٓزايش
ذخى .02



يع ضشٔسج يشاعاج تٕثٛق انًشاحع ٔفق انًُٓخٛح انًتعاسف عهٓٛا.



انًقاالخ ال تعثش إال عٍ آساء أصراتٓأ ،انت ٙال تُشش ال تعاد إنٓٛى دٌٔ ركش نألصثاب.



تخضع انًقاالخ انًقذّيح نهتركٛى انعهً ٙعهٗ َرٕ صش٘ ترضة األصٕل انًتعاسف
عهٓٛا.

****
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افتتاس١ٝ

احملتٜٛات

20

ايبٓا ٤ايفين يف جمُٛعُٖ”١ظ ايطَّشس” يًهاتب ١صباح ايطباعٞ
َكازب ١أضًٛب١َّٝ

الجراح جامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية
محمد َّ
د .منى بشير َّ
ددي ّ ُ١ٝايبُدٌِ ٚايَّٓفَر قسا ٠٤ب ١ّٝٓٝيف ْـادز ٠يًذاسغ
داَع ١ايبشسٜٔ
نً ١ٝاآلداب
أ.د.أمحد حمُّد ٜٚظ
ايه ٕٛاملتكابٌ يف دٜٛإ (َ٬ى زد )ِٝحملُّد بٛطػّإ َكازب ١تأ١ًّٜٝٚ

 ٞبسز بٛعسٜسٜر
د .ايبػري عصّٚش ،ّٟداَع ١حمُّد ايبػري اإلبساّٖ ُٝ
ايتّٓاضب بني املعاْٚ ٞايتّػه ٌٝايصّٛت ٞعٓد ابٔ دّٓٞ
َػٓ١ٝ
املسنص اجلاَعٞ
د .فاطُ ١صػري
ََ٬ح ايتصٜٛس يف ايػعس ايرات ٞايسَٚاْط ٞيف دسٜد ٠ايبصا٥س اجلصا٥ـس١ٜ
()ّ5956-ّ5947(ٚ)ّ5939-ّ5935
د.مسري دسٜد ٟداَع ١حمُد ايبػري اإلبساٖ ُٞٝبسز بٛعسٜسٜر
ايتّهجٝف ايدّ٫يٚ ٞغعس ١ّٜا٭صٛات يف ( شٖٛز ) أٌَ دْكٌ
دزاضَٓ َٔ ١عٛز أضًٛب ١ّٝايتًّكّٞ
داَع١
د.صًٝش ١ضبكام
ايتُج ٌٝايطسد ٟا٭ْج / ٟٛمنط ١ٝايهتاب ١ايٓط١ٜٛ
قسا ٠٤يف مناذز زٚا ١ٝ٥هلٝفا ٤ايبٝطاز

02-20

64-05
50-64
40-50
00-40

110-122

اجلصا٥س 2

104-112

داَع ١اجلصا٥س 22
د.ضٛضٔ ابسادغ١
ذسِدَاِّْٞ
عسِ َّ ِ١ٜايَّٓعِِِ يِعَبِدِ ايِكَا ِٖسِ ايِ ُ
ايَُِِٓشَ ٢ايًِِّطَاِْ ّٞايِ ِعسِفَاِْ ّٞفَِ َْ ٞ
د .عبد ايسس ِٝايباز داَع ١حمُّد ايصّدٜل بٔ حي ٞدٝذٌ

162-100

جتًٝات ايػعس ١ٜايعسب ١ٝبني أدْٝٚظ ٚص٬ح عبد ايصبٛز
ايطازف
داَع١
د .عبد احلُٝد َعٝفٞ

142-166

ايتذسب ١ايسٚا ١ٝ٥ايتفاعً ١ٝعٓد حمُد ضٓادً ١بني ايتد ٌٝٝايسقُٞ
ٚايتفهٝو ايٓص" ٞزٚا ١ٜظ ٍ٬ايعاغل" أمنٛذدا

140-141

داَع ١باتٓ5 ١
د.جنَٓ ٣ٛصٛزٟ
املطسد :١ٜز ١ٜ٩يف ايتػه ٌٝاجلدٜد يًٓص املطسس ٞيد ٣عص ايدٜٔ
دٚ٬دٞ
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أ .زابح بٔ خ ١ٜٛداَع ١حمُد ايبػري اإلبساٖ ُٞٝبسز بٛعسٜسٜر

داَع ١أب ٛايكاضِ ضعد اهلل اجلصا٥س 2
د .ايصٖس ٠ختٛ
َعامل ايتذسب ١ايػعس ١ٜيف طًً ١ٝاَس ٨ايكٝظ َكازب ١ضٝاقْ ١ٝطك١ٝ
د.عبد ايطُٝع َٛفل داَع ١حمُد ايبػري اإلبساٖ ٞٝبسز بٛعسٜسٜر
ٚاقع ايبشح ا٭ضًٛب ٞايعسبٚ ٞممازضات٘ بني عاًَ ٞاملجاقفٚ ١ايرتمج.١
د.بٛبهس ايصدٜل صابس ٟمجاٍ بطعٛد ٟطايب دنتٛزاٙ
بسز بٛعسٜسٜر
داَع ١حمُد ايبػري اإلبساٖ-ُٞٝ
تعسٜفُ َفٗ ِّٛايصٛز ِ٠ايب٬غ ِّ ِ١ٝعٓد بعض ايٓكاد ايعسب ايكداَٚ ٢املُشِدثني
فساع طسن ٞا٭محد طايب دنتٛزا ٙقطِ ايًػ ١ايعسب١ٝ
داَع ١ايبعح – محص – ضٛز١ٜ
ايٓكد ايجكايف يًشداث ١إٜسٜو يٛزاْظ غاْص Eric Lawrence Gans

تسمج ١د :أسطٔ دٚاع داَع 22 ١أٚت  5955ضهٝهد٠
مجايٝات املبٓٚ ٢املعٓ ٢يف خطب ايبػري اإلبساُٖٞٝ
حمُد بٛضٝاف املط١ًٝ
داَع١
د .سطني َربى
ْكد ايػعس يف اجلصا٥س ا٭داٚ ٠اإلدسا٤
د.ضٗ ١ًٝبٛضاس ١داَع ١حمُد ايبػري اإلبساٖ ُٞٝبسز-بٛعسٜسٜر
مناذز َٔ غعس ا٭طفاٍ يف اجلصا٥س دزاض ١أضًٛب١ٝ
َٓاٍ زٚابح طايب ١دنتٛزا ٙداَع ١حمُد ايبػري اإلبساٖ ُٞٝبسز بٛعسٜسٜر
أبعاد ايصٛز ٠ايػعس ١ٜعٓد عُس أب ٞزٜػ١
داَع ١اجلًف١
دَ .س ِٜضعٛد د .فط ١ُٝضعٛد
ايرتانٝب ايٓشٚ ١ٜٛطسا٥ل تدزٜطٗا
شاٜد ٟملني طايب دنتٛزا ٙداَع ١حمُد خٝضس ب ضهس٠
ايسَّص يف ايػّعس اجلصا٥س ٟاملعاصس اإلزٖاصات ٚايبٛانري
جن ِٝضات٘ طايب دنتٛزا ٙد .بٔ دمحإ عبد ايسشام
داَع ١ايػٗٝد حمُد خٝضس بطهس٠
َطتٜٛات تأثري أيف يٚ ١ًٝي ١ًٝيف زٚا ١ٜاملد ١ٜٓاملطشٛز ٠يطٝد قطب أمنٛذدا
داَع ١عباع يػسٚز خٓػً١
َفٝدَٝ ٠صإ أ.د .سٛز ١ٜزٚام
أض ١ً٦ايبٓ ١ٜٛٝيف ايٓكد ايعسبَ ٞسسً ١ايتًكٚ ٞايتأصٌٝ

داَع ١باتٓ5 ١
أ.د فٝصٌ سصٝد
تسمج ١ا٭ضايٝب ا٭دب ١ٝبني أَاْ ١ايػهٌ ٚمجاي ١ٝا٭ضًٛب

أس ّ٬ضعٝد ٟطايب ١دنتٛزا٠

داَع ١اجلصا٥س2
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افتتاس١ٝ

احلُد هلل ايرٚ ٟفكٓا إلصداز ٖرا ايعدد احلاد ٟعػس َٔ جمً ١نً ١ٝاآلداب
ٚايًػاتٚ ،اير ٟتصأَ ٚايعسٚف ا٫ضتجٓا ١ٝ٥اييت ٜعسفٗا ايعامل يف ظٌ اْتػاز
دا٥ش ١نٛفٝد ٚ ، 91اْعهاع اْتػاز ٖرا ايٛبا ٤عً ٢جمتُعٓا ٚنرا عً٢
ايطري ايعاد ٟجلاَعتٓا عً ٢غساز باق ٞامل٪ضطات اجلاَع ١ٝيف اجلصا٥س.
إٕ ايعسٚف ايصش ١ٝايصعب ١اييت متس بٗا ايب٬د أٚدبت عًٓٝا ضسٚز ٠ايتهٝف
َع املعطٝات املطتذد ٠يف ممازض ١ايٓػاطات ايبٝداغٛدٚ ١ٝايعًُ ١ٝيًهً،١ٝ
ٚذيو َٔ خٚ ٍ٬ا٫ضتذاب ١ملدتًف ايكسازات ايصادز ٠عٔ اهل٦ٝات ايصش ١ٝايٛطٓ١ٝ
ٚايٛشاز ٠اي ٛصٚ ١ٝايطًطات ايعًٝا يًب٬د ،مبا فٗٝا تًو املتعًك ١بضُإ ايػسٚط
ايٛقاَٝ ١ٝ٥داْٝا سفاظا عً ٢صش ١ايطًبٚ ١املٛظفني.
إٕ ٖرا ايعدد َٔ اجملًٜ ١هتط ٞصبػ ١خاصْ ١عسا يصعٛب ١املسسً ١اييت
تصآَت ٚإعدادٚ ،ٙاييت مل تٌٓ َٔ عصمي ١طاقِ اجملً ١يف إجناش ٖرا ايعٌُ عرب
َساسً٘ املدتًف ،١بد٤ا َٔ اضتكباٍ ايبشٛخ عً ٢ا٭زضَ ١ٝسٚزا مبسسً ١ايتشهِٝ
ٚاإلعداد ايًٛدٝطيت يإلخساز ايٓٗا ٞ٥هلرا ايعدد يف سًت٘ احلاي.١ٝ
بٗر ٙاملٓاضب ١ايطعٝدْ ٠تكدّ خبايص ايػهس ٚايتكدٜس إىل طاقِ اجملً ١نٌ
بامس٘ عً ٢اجملٗدات املبرٚي ١يف إخساز ٖرا ايعدد ،نُا ْػهس نٌ ايباسجني
ٚا٭ضاترٚ ٠طًب ١ايدنتٛزا ٙاير ٜٔاختازٚا ايٓػس يف جمًتٓاٚ ،أٖٓ ٧باملٓاضب١
أصشاب املكا٫ت املكبٛيَٗٓ ١ا يف ٖرا ايعددٚ ،اييت ناْت عً ٢أعًَ ٢طتَٔ ٣ٛ
ايجسا ٤ايعًُٚ ٞايتٓٛع املٛضٛعاتٚ ،ٞنرا اْ٫تُا ٤امل٪ضطات ٞيًُػازنني.
يف ا٭خري ٜ ٫طعٓا إ ٫إٔ ْرتسِ عً ٢ضشاٜا دا٥ش ١نٛزْٚا ضٛا َٔ ٤داخٌ
ا٫ضس ٠اجلاَع ١ٝأّ َٔ خازدٗاْٚ ،طأٍ اهلل ايعصٜص ايكدٜس إٔ ٜسفع عٓا ايٛباٚ ،٤إٔ
ٜػف ٞاملسضٚ ،٢إٔ حيُ ٞب٬دْا ٜٓٚعِ عًٗٝا با٭َٔ ٚا٫ضتكساز ٚايسخا ،٤إْ٘
مسٝع جمٝبٚ ،ايط ّ٬عًٝهِ ٚزمح ١اهلل ٚبسنات٘.
عُٝد ايهً١ٝ
د /بًكاضِ احلاز
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الدحر” للكاتبة صباح الدباعي
البناء الفني في مجموعة”همس َّ
أسلوبية
مقاربة
َّ

الجراح
محمد َّ
د .منى بذير َّ

جامعة الملك خالد المملكة العربية الدعودية
َّ
الملخص:

ؽ د و ثمددت

تعد ا سلوددةؽامت سدًد رسدس اة سرودديَّ سلاحددثم،ت ساا ل ددتا تًعيدددف دددي ساددث
تكؽيثم،ت وامس ثمت نحق أو نعيما كمدي أ،نيدي تاؽي لدف ّةدل اةمحدير ساثمد اا ددؼ سبىًمديم مدي
ا
درَّ سبودًثيد هدل
ال
ا
دتس
ا
دو
ح
ن
دؼ
ن
يمؽاو ساعمف سلد ل إاى ساطريمت ساًدل يمدؽف هايدي سلدن
ا
ا
ىتس ساباث إاى دعطميَّ سامثيج سلوةؽال هل دعياجت ثى ساث ددي سبودًعينت ياؽ د

وساًاةا ددف ه ددل ساً أاد د نة ددى أ ا ساؽظم ددت سلو ددةؽام،ت ه ددل لد د سر غ ن ددؽص سامجمؽن ددت اد ددر
دؽا ياع ل د دددؼ ساحددميَّ ساثم ،يددت سل ددر نث د ثددي
دا ددؽرغ يابة ددت هددل سرتبيعيددي ساععد ا

سا بات..

وه ددل سامجمؽن ددت سام

ساح ددارا سنم دديزَّ سامي  ،ددت ّ دديدغ ساًع ددي ار
د دم،تر ىم ددس ،

سامحددًم دت نةددى مددف دددي تعثمددو ساردددؽز دددؼ دب ددف دو سبنددقبف هددل سامعثددى سامبي ددرا
سلدددر ساددتا د ،مثي ددي دددؼ دعياج ددت ساث ددؽص طريمددت يط ددى هايددي ساعث ددر ساحددردا نة ددى

سااد دؽسراا وى ددؽ د ددي ايااةث ددي إا ددى ت د ادؽر وّ ددؽد ة ددف ه ددل ساعةل دديَّ س نح ددينم،ت ا م د دم،يَّ
م،ت دؼ ىثي تكمؼ إ ميام،ت ساباث.
دجمؽنًيي سام
ونةمو وثكؽ إ سز ل سر تاؼ أو نياماؼ دؤا

لر أ  ،ساث

فمم ددي ا ددػ يمة ددو ه ددل ساع دديىرا ونيلد د ل ددر أ ا سا ددث
س د د ي إا ددى سا ددث ا ويبم ددى سامؽلد د ه ددل ساثييي ددت ى ددؽ ود د

ديد

ويممًدو تكمدؼ

ن دديعق تست ددوا وا ددمس نة ددى سامًةام ددل إب

نمؽدي.
ر
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س ًةهث ددي ه ددل لد د سر غ سا ددث
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سادتا وديرَّ نةمدو

طدت ساًد ام
ونةى دحًؽ
طدت سابادث تثيواد ا نيدج سامي ا دت و ا
ا
ت ار ساً الارسَّ سا اثمت ي ضديهت،الػ ساؽلؽف نةى دؽسلي سا ؤر ساًرداقي
ل
سامجمؽنتا ا
ساكةمدت د سر ّ هةحد ل ادؽ
إاى سوًم سر نثي ر ساً ماف ساحدردا ساًدل ت دي م هدل ثاًيدي ا
ا
ت هددل ثميتيددي سا د ر دس رمددي دددي لددؤوف إاددى سا ثمددت، سنًمددي ساعثي ددر ساحددردي، دددؼ ةاددو أ
.ت،م ًيي ساثيي م

ت ساك ر ويرتبّ يي هل،ساكةم

.ت، سفا ساً اؤا تمثمت أد م،  سامؽنؽاؽجا سا ممتا تمير ساؽنلا سا:المفتاحية
الكلمات
َّ
Abstract:
Stylistics is considered an extension of modern linguistics. It is
dealing with the script as a formative structure neither a structure nor a
system. It is a clear transformation of the critical path of being
interested in the literary message to how literature expresses itself. This
research relies on the data drawn from the stylistic approach to deal with
script structures by using descriptions and analysis to emphasize that
stylistic function in reading bulk of texts is not restricted to the rhetorical
structure and its association with many other critical features to
construct the style.
In the collection of stories named The Whisper of Magic, the
distinguished storyteller is inspired to master the expressions used to
deliver the hidden meanings of the symbols indirectly. This enables the
storyteller to process the scripts in a way that the narrative component of
the overrides the dialogue. The current research problem stems from
imagining the existence of a defect in the human relationships among the
characters of her fictional stories caused by her style.
Therefore two readings or two realms are presented or authors
who believe that the text is silent and its value lies in unsaid. Critics who
believe that the text speaks of itself, and the recipient should only listen
to the text. Ultimately, the personal attitude remains the reason why
readers differed in reading the text in general.
The current research deals with the storyteller approach and the
authorship plan that is followed in the collection of the stories.
Furthermore, it investigates the symbolism focal points to observe the
artistic effects and extrapolates the elements of the narrative form that
intertwined in its overall structure with philosophical connections. It is
noticed that the attachment of the narrative elements in their minor
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structures always leads to the total structure and is connected with its
final form.
Key words: interior monologue, theme, stream of
consciousness, signifier, reificatio , technical device.

المقدمة
ّ

ساكيتبت بيح ساحبينل دؼ عة دي سامي  ،ديَّ ساةدؽستل عدرل اؼ هعدي سام دت سام دارغ
سلوف د ددؼ سام ددر ساؽس د د وساع د دريؼا وود د ل ه ددل ى ددتس
ه ددل ساع ددر سااد د لث ه ددل ساث د د
،

سا مديناؼر " ىمدس

دم،ت ساًدل و دة

ساباث نةى تاةادف سا ثدى سا اثمدت هدل دجمؽنًيدي سام
وهمددي امدديَّ سام ددثيج سلوددةؽال ساددتا لًعيدددف فم ددو ساثيل د دددي ساًرسأا د
،
دار" ر
ساحد ا
وساة ؽي،ت اةؽ ؽف إاى سا ببَّ ياًركاق نةى ساعةليَّ سا س ةم،ت هل ساث

.

ساجميا،م ددتا

ساحدار"
وأوّق سا  ،سهي ايتس ساباث هل ن م وّدؽد د سروديَّ ودي مت امجمؽندتر" ىمدس ا

ل نثد سامي ا دت
ي ا ت أو درسويَّ أ ر ّي ،دغ ا ثمت ساث سام
همععػ سللةم ساًل تثيواد إنًيّيدي ّدي نةدى ود اف إ ديرسَّ أد ،مدت ب تادًكػ إادى دمديلمس
نيددت
دبيح ساحدبينل ا

نةم،مددتا هكددي دددؼ سا د ا تم ددم ن ؽ دديي سروددت تجددرا وهددق دددثيج نةمددل بوددًعيير
ا
سامجمؽنت.
ساجؽسن سا ثم،ت هل ل
أ ،دددي نددؼ دادديور سا ا سروددت هم د ّددي َّ ه دل الةالددت دادديور ر محددتر دددثيج سامجمؽن ددت

طددت ساً د ام
و ا

اةك د

ّ ساعدديم ساددتا لثددًعػ ل د
نددؼ سام د ا

سامجمؽنددتا سنًمة د

ع د ىي

اباددث سا ددؤر ساًرداق،ي ددت ه ددل سامجمؽنددت سامةًا ددت ؽسل ددي ترسّاد د ا دقيؼ يم ددؽم نة ددى سًّ ددتسن
ساعةليَّ سامجيزيت اؼ سا ؽر أأ ر دؼ سبوًعيري،ت نةى ناؽ تجري ا د يػ.

يابدي أأ در
وىتس دي لًة م دي سام سر دف ساًجري ،مدت ساًدل تمعدي ايدي سام  ،دت سام دارغ ر
دؼ سا ثؽ ساث ري،ت سل ر هكف دثيي ؽَّ دث درد ادو إيميندو سامديصا وتجراًيدي سامي  ،دت.
و بوًم سر نثي ر ساً ماف ساحردا هدل ل د

ا ر دايور ساباث و ا
ساًل تثبي دؼ إ ميام،ت أويوم،ت هل ساباث نؼ دعثى سامعثى هل ن ؽص سامجمؽنت.
لًبي ذاغ يتمت تًعمؼ أ رز ساثًي جا ولي مت ومي سام يدر وسامرسّي.
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طة التأليف
األول :منهج المجموعة ،اللغة ،وخ ّ
المبحث َّ
ساًقدد د

سامي  ،ددت ه ددل دجمؽنًي ددي سام

ساميامددت دددؼ ساعيد،مددتا كمددي تم ،م د
ساً،يم اةجمينت دمي ف سا رد.

د دم،ت يو ددًم سديي ساة ددت ساعرا،م ددت سا

دور سا درسوا هددل داددؽر سااد

ا وك د

ددمات

نددؼ سناميزىددي

"تم،ثى أ يمؽ ّبة تم،ثى أ يمؽ عريميا امع ره ساعي رو ا ااًركؽس عبعيتيػ ...

سوددًؽعثثي سايدديدرا تدرتطػ ساعًبدديَّ ددل تماددف سل ددجير ناددؽا لتمم دديي ...لةد
د مف يلوّيعا ن ر ساؽل

دؼ ةالا ب يم ر نؼ ساًؽل " 1ا.

سام لثددت

دداؼ ساؽسلع،مددت ساً ددي دم،تا وساؽسلع،مددت

دثػ ل د سامجمؽنددت نددؼ ر يددت ترسو د
كمددي تد ا
سب ددًرسأم،ت يج ددي سام لث ددت سام د ،
دبطؼا وسبو ددً ني سامًك د ادرر اعد دؽساػ ساط مع ددت ه ددل ل د د
سامجمؽندت داددف وسضددر اةًركاددق نةددى دددي تماة دو سااددرن دددؼ سوددًثقسف ساطيلدديَّ ساًددل تمًددقج

هاي ددي سايم ددؽم سامؽد،م ددتا وساؽعث،م ددتا وسبًّميي،م ددتا وساتست،م ددت
ساً س ف هل ّممي ل

سامجمؽنت.

ددمف ّة ددل وساً أاد د نة ددى ى ددتس
ا

أ ،د ددي ن ددؼ ا ددت ساامي  ،ددت ه ،ني ددي تًاح ددػ يابح دديعتا وسبلً دديد سامر،ك ددق نة ددى سلوض دديع
در دو سا د ا ؽف هددل ساً ي ددافا
ساحميو دم،ت وساث ح دم،ت ساً دل ،ة ًيددي سلزدددت ساحددؽري،ت ؽ د يي أالد رس
زدثدي يرمّدي دؽضدؽيممي يممدؼ أ نحدًث نةمدوا و اتنمدي يحً د ا ذادغ ددؼ ساة دت
هةػ تاد ا د ايدي ر
سامؽسرات ا ت سبنقيي يَّ سامًًي عت وتعيهرىي هل ساًعيدف دي ساا

ًركاقىي نةى س نحي

ّ ساقدث ددل اةا ددرن ه ددل تكؽيث ددو
م ددي لراطي ددي ددو د ددؼ نةل ددت د دداري،ت نممم ددت سا ددةت دديام ا

ساثيي ل.
ا
در
تؤود ددس لوىد دديم سامد د اس
وىد ددتس ساثد ددؽع دد ددؼ سام د د سر سَّ أ د د سامثايد دديَّ سلود ددةؽام،ت ساًد ددل ا
سامًًدي عاؼا وىددتس ساددؽىػ نةدى د ا تع اددر ري ديلًرر" اددمس مدديب يا م ديا وب ت د ادؽرسر دجينمددير

1ا ساحبينلا

قررية"ا ساكؽي ا دسر ساعيىري،تا
الدحر ":مجموعة
َّ
بيح وعا ا همس َّ

1107ما ص.13
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هيد ددؽ د د ددرو

اةميرئ" 1ا.

ثمد دديَّ ساد ددث

هم تم،ف هدل ل د

وام اؽاؽّامد ددت أو إل لؽاؽّ،مد ددت ساجاد ددف أو ساطبمد ددت سبًّميي،مد ددت
سامجمؽندت لد رغ نيامدت نةدى سوًاعدير ساً ي داف وسل د س

ساميضددمت نةددى ناددؽ وددؽرييال د د يػ وهددل نددقوع وسضددر اةًجري د ا هً د ادؽرىي وك ،نيددي تعيي دديي
دج يدي ددؼ ّمديد ونبديَّ اًؤكد تؽأددت عدؽرىي
كف دؽّدؽدسَّ ساط معدت ا تع ا
ااعت ساكًي ت ا

دعي.
ساث حل وساتىثل ر

"ب ّبيف ب لمػا سااميدت د ةل ترسيبو تميف أ تكدؽ سا د لف ...أثد

سل عددرا وأراددّ ض د ي را
ساراميا دي ساتا ج

أ د

ساةدؽ

دريطت عد سر ا وأاددؽ نةددى دهرتددل يل عددر أتماةددو ن د

ىتس ساةؽ ىثي؟" 2ا.

تماف ساحبينل إادى د يا،مدت تقىدر هدل سلرض سامدرسن ددؼ دةف أودطرغ ساؽسلدي وىدل

ددتاغ " ددررَّ ساردقيددت سابة ددت دددؼ لا د ىي سلد ددلا هيوددًعيدَّ

د ًيي سا ددمؽامت اةمميروددت

ساة ؽيددت ميدةيدديا وتع د ا َّ ساة ددؽا إاددى سلنحدديف ساردقيددت وساةا ؽيددت كددياًع ارسَّ وساً ددؽرسَّ
ساتىثمدت و ارىددي دمددي ي ددار إادى كددف دددؼ ساعةلددت ساميرّمدت وسا س ةمددت دداؼ سابة ددل وساردددقا

 ...أمي تً نث ثمت ساة ت ن ر دحيرسَّ ساع ل دؼ ساكةميَّ ساممؽنت ا ميهت ساكيتبت ودعجميي

ساة ؽا  ...اًقيف ساة يم نؼ ثى ودببَّ نمممت دو

مؽض د ارغ ا

ساميرئ اتغ ن مت

وّميامت رسيمت سبوًقبيف" 3ا.
ّ ث ددي ل د د
وايبنًم دديف إا ددى د د ا

ّ
سامجمؽن ددت ه ددثةا أ د ددي لثًعمي ددي ى ددؽ سامد د ا

ديلر لًماددف هددل د د أ
ساًجري ددل عا د ر س نددؼ ساًمةا د اا ساددتا ستامددتَّ هايددي سامي  ،ددت دثاددى د د رس
ر
سامطمعددت سامعرف،مددت اكياهددت سل ددميف ساحددردي،ت هددل ثاًيددي سام يمددتا ينًمدديد ساًمثمدديَّ سامؽسراددت

امؽسّيت ساحةطت مي،هدت أ دمياييا وددؼ دةف سامميرادت داؼ سا عدي ساماًديهاقيملل وسا دؽهل
سامًردا هل ع يور ساقدينلا وساممينل.
مينيا وساؽسلي
ا
أ ر
1ا ري يلًرا دممي افا معايير تحليل األسلوبا ترّمتر
درسويَّ ويف_ سا سر سا معي ا 0882ما ص.7

2
قررية"ا ص.17
الدحر ":مجموعة
َّ
ا ساحبينلا همس َّ

3ا ساحي قا ص.7_6

02

ما اام سنلا سام رنا دث ؽرسَّ
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ونددؼ أ جدديم ل د سامجمؽنددت هم د ّددي َّ هددل نح د دًحدديويت إاددى د ا عا د هددل
"ساحدرسن" 2اا ادث أهعد ساحدبينل
ساطؽف وسام در يودً ثي ل دًلر " سامحدرح" 1اا و ،

ه ددل ل  ،ددت سامح ددرح إا ددى عد د و ددة لا ووسل ددي دثي دديرر" سو ددًجمي ك ددف عيلً ددو ااً ددتكر سا ددث

دطيابددي د مؼ طيلدديَّ
ساممًددؽن أهددر كددمس أهكدديره دددؼ سلورسف سامي حددت دديدر ساجميددؽر
ر
سااقممت" 3ا.
هر ػ د ردستيي ساًل اػ تًجيوز ساحطريؼ إب أ،نيي ن،رَّ نؼ ساؽسلي
ساةزم وكي اةثيييت أ تكؽ ر دطيا ربي يا ،مؼا همّ.
هياحددمت ساةهًددت هايددي نثؽنًيددي هجددي َّ ساًحددممت د يرلددت امددي
أ ،دددي هددل ل ا ددت ساح درسن ا

مف أأ ر ددؼ

مؽص قممااؼ دًاركاؼ.

ّح تو ساحبينل هايي دؼ وسلي ل ودةمؽس
،
ا
سر اؼ ل
سدي وتكررس
وكي دؼ أأ ر سام ردسَّ سوًم ر

سامجمؽنت نةى ناؽ وسضدر

د ددؼ ساًع دديرنا وتكد درسر ساًاع دديد د ددي ّ ددي ه ددل ل ا د دتر" ذسَّ نًم ددت" 4ا ا ددث سا  ،ددبيحل
سامحيهت دراؽعتا وسلن يس دا ؽوتاا و اث ساط ةتل وسا  ،يمت دارولتاا وساادق ساد  ،سأؼ

هددل سا،ثيدديرا وسا

ددؼ سامًحدديلّ دددؼ سل ددجيرا ساثاددقل هددل سا اددرا وساددؽردغ سوددميي سنًعدديرا

و ميرسَّ نةى ساطريق ل وويي ساعي رو وىمتس دوسامغ.

هيامي  ،ددت ت د و وك ،نيددي تامددف ل ا ددت ساامدديغ وود ادرىيا كمددي تامددف ساعًمددت دباددت زدث،مددت
ي  ،ت يااعؽر وساغمينا وساقييدغ وساثم ي ا وىدل دميرادت اامديغ س نحدي سامثحدجمت نم مدؽس

ودؽتري دي وبدغ ساعًمت وس ً ي سا،ثيير.
هد ،
دياقدؼ سا يا د نةددى ل د سامجمؽنددت ىددؽ ساد ،دقدؼ ساميدددف واددمس سا،ثي ددّ ساد ،دقدؼ
عةلو ب هل سرتبيعو ،
ياقدؼ سامعمر سامرتبّ يا عف س نحينل سااقممل سامعمر.

1
قررية"ا ص.05
الدحر ":مجموعة
َّ
ا ساحبينلا همس َّ

2ا سنعرر ساحي قا دؼ ص.013_58
3ا سنعرر ساحي قا دؼ ص.05

4
قررية"ا ص.018_016
الدحر ":مجموعة
َّ
ا سنعرر ساحبينلا همس َّ
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در دو سودًاتس وىدؽ

علا ويقير س
يابي دي لً س ف ساميضل ياايضر هل ساً ا
و ر
عمي
هياقددي وساممدي لً د ا
دي لرتبّ ً س ف سا م ميَّ وت ا
عل سام ينر اؽس دًبيلثت .ا
سامجمؽنت.

ّ دً ين هل ل
تبعي اتاغ م ا
ر
أ ،دددي سرتبددي ساعًمددت د د دد.ر ذسَّ ...ه اي دي سوددًبطي وسض ددر ا د ببَّ سب ًمددي ا ور،ام ددي

سبنً يفا ورا،مي ساثجيغ هل تميععيي ساًثي ا ل تسَّ ساثطيلاؼ.
إ  ،سلوددةؽام،ت ساًددل سنًعم د ساؽ د سَّ ساة ؽ،يددت ام د سامجمؽنددت ني ،دددتا وساح دي مت
ي  ،ددت تمؽضددع

هددل وةحددةت دددؼ س

إاددى نمددّ وس د هددل ساًركا د

دديرسَّ ساة ؽ،يددت سامًثدديهرغ وسامثحددجمت هددل ا ا وتثًمددل

ااددث تحددًطمي أ ياددف ععدديي داددف ساددبع

س عددير ساكةددل نةددى ساماددؽريؼر ساثعمددل وسبوددً سال 1اا ونةددى ناددؽ يحددًؽّ
ا
وساً ادف.
هكين د

س

ددر هددل

سامادديورغ

ألددرن إاددى ساثمتّددت دثيددي إاددى

ّ وددار سا م ددميَّا وسامؽسل د
أدددي نددؼ د ا
ا
ساًثمددمّ ساددتا لًعد اداؼ نةددى سامًةامددل ساًث ددؤ ددوا وسوً ددعيرها ساثمتّددت ساًددل ب يمً ددر هايددي
سا ث،مدت ساعي ،ددت ساًدل تًبديدر إادى سلذىدي هيا م ادميَّ
نطي سا م م،يَّ نةدى سام دي
دعاؼ معقف نؼ ساثمؽج س نحينل كمف.
وسامؽسل ب يممؼ
رىي ثمؽذج سًّمينل ا
ا

الترميزية في المجموعة
المبحث الثاني :البؤر
َّ
يم ددؽم سامثط ددؽف ساح ددردا ه ددل ل د د

سامجمؽن ددت نة ددى ر ب ددت ساد د اتسَّ ساح دديردغ ه ددل

ميديددت سلرضر " ةع د
ساًعريددتا تعريددت كددف ددل الماددف ل درتبّ ا
2ا.

1ا تيوريري ا

النظريات
الذعرية على ضوء المناهج
ارا الحقيقة
النقدية المعاصرة و َّ
َّ
َّ

الذعرية :دراسة في األصول والمفاهيما نياػ ساكً
َّ

ص.050_051

2ا ساحبينلا

نعدديرتل والددؽن ساامدديغ"...

ساا لثا إرا ا 1101ما

قررية"ا ساكؽي ا دسر ساعيىري،تا
الدحر ":مجموعة
َّ
بيح وعا ا همس َّ

1107ما ص.24
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كمددي تعًم د ساحدديردغ نةددى اامددت سبناددرسف سلوددةؽال ساددتا ت ،وددس نةددى وةحددةت دددؼ

طمت ةاف ب يم ا ثي1 "...ا.
سام يرليَّا وساعةليَّ
سامًعيدغ ر" نقرع سنيميرستثي هًث دًم ا
ا
وتث د سح ى ددته سا مم ددت هددل ثميتي ددي سا د د ر إاددى دوس ددر د دً،ى هددل سب ددً يف ساد د بال
م ًيي سا مؽام،ت.

حيني هل
واؽظي دبام،ت أأ ر ستا ر
ر ددػ سلً د سر د يددؽم سبنا درسف ياة ددت سا ددعري،ت ًكحددار لؽسن د سا ثمددت ساة ؽ،يددت ساعيد،يددت

لؤك د نددقوع سامي ا ددت هددل دجمؽنًيددي سام
ديص 2ا وهددل ذاددغ دددي ا
نةددى ناددؽ د ا
سا عري،ت.

دامت ناددؽ

أمد ددي ل د د و ّةمد ددي نثييد ددت ساحد ددبينل ردق،يد ددت ساةد ددؽ ا وتؽظم د دديَّ سا د ددؽَّر "لا د دديرتل
ّددؽىراا امددي أن د

دغا وىددتس و د
سنكرود ا ددؽتل سنددبر،ا اكددؼ د س ةل إيمدديع مدديغ ب لث د ا
فمد ددو .أ د دا ق ل ثمد ددتا أ ع د ددر سلا د دؽس نةد ددى ساممد دديش هًةمد ددي أزىد ددير ونجد ددؽم د د ددف ن د درسَّ

سا عت" 3ا.

ويثع دديف إا ددى سابعد د ساارك ددل ساح ددي ق سامرسو ددت سامح ددًمرغ دداؼ هعة ددلر ساميض ددلا
ا
وسامعدديرع ثيييدديَّ وددؽرييام،ت د ًؽ ددت اددر يوددمت تجري اي دت ب ح دم،ت ر"  ...ما د ا د ددي
تمثاًو ودي ن ًوا يحمطر سا دم ا تثديم سا دمؽص و دقمي عرسهيدي ...اةعداؼ ذسأدرغ وت
ا

سنحا ساثؽر دثييا ت ارد هً ف سامطؽسَّ4 "...ا.
،ق
ورا،مي كي سا سر ل سا سر يَّل سامحيديَّل نمؽرا دؼ أأ ر ساردؽز ساًل أ تَّ ا رس
نمم ددير "د ددؼ أوف ط ددؽغ ه ددل عري ددق د ددي يح ددمؽنو
وسو د ردعي دداؼ ل د د سامجمؽن ددت وأأ رى ددي ر
سا ددبين ...اددػ أنًب ددو اعددةعل سام م ددؽد إب دداؼ ض د ،مثل سا د د سر سامدديرصا تةمحد د

ل د ا ا ددػ

1ا ساحبينلا ص.27

األسلوبيات ا ترّمتر
2ا وسلةقا كيتلا معجم
َّ
ساعرام،تا 1103ما ص.085

3ا ساحبينلا ص.27
4ا ساحبينلا ص.08
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يا سل ي ا اروَّا دركق درسويَّ ساؽ غ
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تج د ه ...كددػ ن ددبو يبدديرغر سد د سا سر دديَّ جمةددت دثيوددبت أو كةمددت ....كددػ د ىددي ك اددرو
جمف ار دثيوبت!1 "...ا.

ساحددبينلر" يا ددؽَّ ...ساردددف يمةددؤنل  ...سا د سر ياددمّ
وهددل دؽضددي ا ددر تمددؽف ا

دوا أو د د ددمعو ...لث د د ددياثل ...أض د د ددمي....
د د ددل ...س
ا
2 "...ا.

د د د درني سالث د د دداؼ ....ب

د د ددؽَّ وب

إذس ت دةثددي ساممطعدداؼ ساحددي ماؼ نةددى دحددًؽ سا ددؽرغ ه د  ،سامي  ،ددت تجمددي هايددي دداؼ

دح ددًؽياؼر سامح ددًؽ ساب ددراا وسامح ددًؽ ساح ددمعلا ونة ددى سا د ادر ػ د ددؼ أ  ،ردق،ي ددت سا ددؽرغ
دجحد رغ دديا سر تع د ا دددؼ ل اددف سا ددؽر ساب دري،ت إب أ  ،سا ا د هددل سنعد سم ّ د و سا ا ددؽَّ
،
ي د ادمف دعدديدبر ددؽتمي اًةددغ سا ددؽرغ سا ددي رغ هددل سا د سر اددتس نةا د سدً د سد سا ددؽرغ ساب دري،ت
وال وساة ؽَّا.
اؼر سدًة ساجمفل وسا سر يَّاا هل دؽسزسغ سا ؽرغ سا ؽتم،ت اؼر سا ا
ود ،مددي أودديػ هددل تعماددق سايد ،دؽغ ساحددي مت ك درغ سا مدديض هددل ل د سامجمؽنددتا ونمددي

ساادتفا وسا مدديض ىثددي يمي دف سامددف ويًعدديدف دعددو هدل ا ا وسامعدديدف سامؽضددؽنل اة جدؽسَّ
ه ددل

ددممػ س نح ددينم،ت ّمع ددي ا إ  ،سا ددؽبدغ سا ددؽفم،ت ه ددلر" رو ددي ف د ددةؽات"  ...اة ددؽَّ

د ددؽرغ داً د د غ يل د دؽسَّ

ساًجةد ددل3 "...اا ايد ددل
د ددؽرغا ب ل سرىد ددي إب دد ددؼ أو د ددف هد ددل ا
سا يدًتا وك  ،سا ؽرغ هل تجاةميتيي ّي َّ دا ا ةت امي نطق و سا  ،م .
أمدي د ،مة أدوسَّ ساث دل عد ر س ردقميدي ي م دي هدل ل د سامجمؽندت ر" ادػ القىدرل اددػ
ت أل اػ يحًطيل ب تثيو ييل ب ّبيفل ب لمػ4 "...ا.
ا ددث تد د  ،ة

ددمف دبي ددر ه ددل ساً ددماةاؼر سا اث ددلا وسامعث ددؽاا ود ،يد د َّ اكاثؽن ددت

سبدا ددي ساك ددر وى ددل سا ياب ددت هياع لد د د ددؼ ساعث دديويؼ ددة أد دديأؼا وسامج دديدمي ت ددؤوف إا ددى
ا
سبنًيددي ل سا د را وساؽل د هددؽف ساؽل د أ ددبر هددل دس درغ سا د سر ساكةددلا ي ددار إاددى زدثدداؼا
ا
دس ةلل اهثلا و يرّلل قمملا وكةىمي هل لة سامحيرسَّ دًةزدي ا ف دًحيويي .
1
قررية"ا ص.46
الدحر ":مجموعة
َّ
ا ساحبينلا همس َّ

2ا ساحبينلا ص.007
3ا ساحبينلا ص.03

4ا ساحبينلا ص.18_17
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وهل سابع سبوًعيرا اؼ دجمؽنت دؼ سلا يظ ر" إ سل جير ا،رَّ الؽايي ونحاًو
درا

دًعير ىدؽ س
تيم دي ساؽسلي ساتا ل و دح رس
تا ساثيهتغ1 "...ا .ت ف سامي  ،ت هل تميه ا
ة دعثىا أو ّ و ا وك ،نيي تباث ّيى غ اًكؽيؼ روس ّ اةاميغ دؼ ةف سل جيرا وم،مي

وأ،نيددي _سل ددجير_ تجا د سبوددًميع امددي ل د و د ددقوبر هددل سا د سر ا إب أ،نيددي تمددتايي هددل نيييددت
سلدرا تث ف نثييا وتمعل هل دحيرسَّ سامؽس تا

وع غ ساثحمي .

ودجمؽنددت تةددغ سلا دديظ سامي مددت هددل سار ددا سامعجمددل اةمددًكاةػا وساًددل ايددي عؽسيمددت

سبود ددً سف فممد ددي اثيد دديا تمد ددؽم اثيد ددي نةلد دديَّ دد ددؼ لي ة،مد ددت سبود ددًعيض تح د د ،مى ساعةلد دديَّ

سبوً سام،ت" 2ا.

أ ،دددي نث د دي ،
لًعةددق سلدددر ياميضددل تمددؽف ساحددبينلر" ساًم دديف ساددتا تً ددؽرها ىثدديل

يدًو هل ساممةيا تحًطمي ناًو كمي تريد وب لًادرلا تطدرف نةمدو زدادف ود دغا وتةمعدو
وتددراّ دريطت نةددى نثمددو دممةمددت ةددؽ ساكددرز .أنددي ب أت ددؽر أنددو لث ددي ا سر ددت أو زنبمددت
لا يرتل سنكحرَّا
أن د

ؽتل سنبرا اكؼ س ةل إيميع ميغ ب لث غا وىدتس ود

ّدؽىراا امدي

فمددوا أ د ق ل ثم دتا أ ع ددر سلا دؽس نةددى ساممدديش هًةمددي أزىددير ونجددؽم د ددف ن درسَّ

سا عت" 3ا.

وىل هل ساممطي ساحي ق تمرج دؼ لًيدت ساايضر إاى وردي،ت ساميضل ل ف ساادرنا
وزدؼ ساحةما وىدل دتاغ تااادف اةدؽ ساكدرز سامممةدل وظم دت ن حدم،ت تدؽس ػ نياميدي ساد ا س ةل
ا
دددؼ سبرتبددي ددتسل ساد ادقدؼا ويماددف نث د ىي إيمدديع ساامدديغ ساددتا تحددث ه كددتاغ إاددىر سا سر ددتا
وساما يرغا وسل ثمتا وسلاؽس ا وسلزىيرا وسا عت.
يا

سارسوا هجي هل م ت ساغمينا وىته ساحمت سلوةؽام،ت ساًل بزدد سامي ا دت هدل
أدي ،
ا
سارسوا سا ي وداقغ ذاغ سامؽضدؽيم،تا وسامد رغ
دجمؽنًيي سام
م،تا تؽظم يي اًمثمت ،

نةى سااركت هل زدثيي سا ا س ةل ساميص.

1
قررية"ا ص.37
الدحر ":مجموعة
َّ
ا ساحبينلا همس َّ

2ا سامحا اا ن
ص.028

األسلوبية واألسلوبا
ساحةما
َّ
،

3ا ساحبينلا ص.04

07

2ا تؽنسا ساا سر ساعرام،ت اةكًينا دَّ.ا
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المبحث الثالث :عناصر التذكيل الدردي في قرص المجموعة

تًمادق ل د

سامجمؽندت دياًك م

سا ثدل وسبلً ديد هدل سا م دم،يَّ وساادؽسر ر دػ

أ  ،سا م م،ت هل سام ا ت سام دارغ ب د  ،ايدي ددؼ سأًمديف أ عيدىدي ساث حدم،ت ثحدبت ب تمدف ندؼ
سا مدديناؼ ياماددتا وتم د ديي ساجؽسن د سل ددر  .إب أ،نيددي ي بددت نددؼ ساًجاةددل كاعددؽر وسلعددل
ر ػ وسلعم،ت سار يت ساًل تثطةق دثيي سامي  ،ت واػ تمًقايي نةى ناؽ احل وسضر هدل دؽسر
دمًمف لي ف اةًجحا .
ساحبينل م ميَّ سامجمؽنت إاى ساغمينا ووضع

سام ي هل

ار دي أ يا
هك رس
يبعدت سامؽلد  .ونمد َّ إادى تر ادف م دم،يتيي ددؼ يبعدت سااعددؽر سادؽسلعل إادى هعددي

تجريد د ا ت ددتون فم ددو أ عيدى ددي ساث ح د ادمت وساجح ددمم،تا ه ددل سا ياد د نك ددؽ إ سز م د ادميَّ ه ددل
دجمةيي ت و وك ،نيي تعار نؼ يادت وس د غ تمد ا ىي وت د اتليي ساع لد ددؼ ساةاعديَّ وسامؽسلد ا
وساايبَّ سا عؽرايت.
د ددؼ تة ددغ ساؽّي ددت سنً ددر ي ددي لر" سام  ،ددت سام ددارغ ذسَّ ر ي ددت دمًد د  ،غ دديار ػ د ددؼ

تك م يي" 1ا.

وأو دديػ هد د ل ذا ددغ نممث ددت سلو ددةؽن ساًجريد د ا نة ددى ل د د

سامجمؽن ددت د ددؼ أأ ددر

ساحد ددميَّ ساةهًد ددت هد ددل ود ددؽرييامت د رعد ددت تاد ددؽف دو سأًمد دديف سا م د دم،يَّ هد ددل ل د د
سامجمؽنت ل عيدىي سا مةم،ت دؼ ااػ ودم وسبلًرسن يدي نادؽ ساً داؤا ادث سنًمةد
د ببَّ سامجمؽندت ساجق ،مدت هدل د ود سامؽلد

سامي  ،دت

سادتا س ًادر ايدي إادى دببَّ ايدي سدًد سدسَّ

إنحينمت يدةت.
ا
كةمدت دًثي مدت " كدل تعيدر أ ،
وهق أوةؽام،ت ثاؽي،ت تثعدر إادى سادث
ؽ د و ثمدت ا
ساقممت سلوةؽام،ت ،
تًعةق ممينيي ضمؼ ساثعيم" 2ا.

1ا يي لا ن

سار مؼا مع روايات في األردن ":في النقد التطبيقي" ،ن ،مي ا دسر أزدثتا

1111ما ص.8

األسلوبيةا ترّمتر دثتر يمي لا
2ا ّاروا اارا
َّ
0883ما ص.34
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ة ا دركق س نمي سااعيراا

1ا
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إ  ،تركاددق ساحددبينل نةددى تؽظم د

أددي لًماددؽر ددؽف سابع د ساث حددل سامدديا

دةدددر سا م دم،يَّ هددل دجمؽنًيددي سام
وذاددغ ًؽظم د

دم،ت

نث ددر سام يرلددت وىددل ساحددمت

سلوةؽام،ت سا يابت.
ويعمددف كم د

ديني ع معم دي ياةددػ ويا د
تمددؽفر " اوا د اَّ دددؼ سام ددروض أ أأددؽ إنحد ر
دماف يدي ل؟ ًدى دعدياػ
تاؽا ا ل دقنج يرج س ددمتا أو ىمدتس لرونثدلا كمد سض ،
وّيل ديت

أث

ت بو ددؼ ىدرن ددؼ ل در .ىدػ يمؽادؽ أندي ساحد

وأندي ألدؽف ىدػ ددؼ دحدمثلا

أل أر وّؽىيػ وأهكيرىػ لًمثؽ س ً ي لا رامي لندل أذكدرىػ ب دينت هدايػ ب لد ركؽنييا

ذ ؽال دؽتيػ وب ل رو  ...اؼ سزرنل سامؽَّا كث عا ر س نثيػ"1 .ا
در فمدو هدل
هيامؽل هل ساممطي ساحدي ق سز در يام يرلديَّ ه دل ساؽلد سادتا كدي يم أ
لًمثدؽ س ً ددي ه هياً ادؽه ساجحددمل
وّدؽىيػ ساامديغ _ وس ياددت ىثدي احددؽرييامت أ د ىػ_ كددينؽس ا
يامحخ ىؽ سامعيدف سامؽضؽنل اةً اؽه ساث حل ساتا اف إامو ادؼ ؽاو.
وسام ينر ساحيدي،ت ىثي ةؽ يا م امت اةتروغ ساًل ب ا ايي دؼ دف وىدل سامر ةدت

دتفا وسبنكحددير يبودًمايش وسنط ددي دةدايديا وسااددف ساددتا
ساًدل ة ًيددي سا م دم،ت دددؼ سا ا
إدعينددي
ل د أ دديامؽَّ مددي لً دقسدؼ و مددين سا م دم،يَّ سامحددين غ اددو هددل سااعددؽر كددي أأ ددر
ر
ًاامق الممت ساغمين.
وىؽ دااف كتاغ نةى تثعمػ ساعمدف سام

دل سادتا تثعمد فمدو ىدته سا ممدت ينًعديما

هياعمف سلد ل او دثطمو ساميص مدةف وسلدي ساامديغا هعدياػ سام  ،دت سام دارغ وأهمدو دث ةدق

ددؼ ني مددت سامجًمددي س نحدينل عمددس ساروسيددت سادتا يمددؽ د ًؽ ر ددي هايدي .هعددياػ سام  ،ددت نةددى
وس وت سناًو.
سلرّر ب ياًمف أأ ر دؼ م م،ت وس غا ونةى
وتذس سنًمةث ددي إا ددى و د د تل سامم ددي وساقد ددي ه ددل دجمؽن ددت ساح ددبينل و ددثج

د د ودىمي

ي بت هيامي  ،ت تمً ن در م دميتيي ادر ساماد  ،دغ ىدل سل در هدل سدًقسّيدي ساحدؽرييالا

وسا ؽهل هل ساةدمي وساةزدي .
ا

1
قررية"ا ص.01
الدحر ":مجموعة
َّ
ا ساحبينلا همس َّ
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وك ،نيددي هددل وددبيف دددي ساؽل د تحددعى هددل تااةةددو وتذس ًددو إاددى دا ا ددةت در،كبددت دددؼر
"ساًجري د د ساكد ددؽنل" 1ا هد ددل دايوا د ددت بود ددًمعين ساؽّد ددؽد  ".و د ددق ت ولًد ددي ل د ددف ساً ااد د درسَّ
سام يّات" 2ا.
وزسوّ

ساحبينل اؼ سلوةؽن ساحردا سادتا ب لثد رج هدل إعدير ساامييدتا دف هدل

إعير ينر ااا وااؼ سلوةؽن سا عرا سا ثي لر
اؽس عاثل ةػ ...
" أزىر
ر
ا
رودس دممر ي...
دقسج يد ياال
ر
تحمّ سلزىير ...ري أني ورامي...
ّ ل ت اػ .
تثًوً .....ةَّ...
نةى ا

مؽر3 "...ا

نقوع روح إاى ساً اؽفا ي ًيايي
ور ددػ أ  ،سا ثي ،مددت وساتست،مددت ىمددي سابع د س سا يابددي هددلر ىمددس ساحددار اإب أ ا سامي ا ددت
تثقع هل دقسوًّيي ساحي مت إاى عؽر كاةل ياجمينتا ىته سام يرلت سلوةؽام،ت ساًدل ت ،وحد
سامجمؽنت هًيررغ تًم ،م
دور سا ددينر كمددؼ يم د

نةايي ل

ساحبينل دور ساحيردغ

ديرغ تددًم ،م
وتد ا
لًا ا د يي سا يرف اؼ سلني سامي  ،تا وسلني سا ينرغ الت.

1ا سنعر

أددديم سام دراغ ام د

ؽف ساًجري ساكؽنل كحمت أوةؽام،ت

ساًجري ي،ت ساًل يحعى سلدل

سا ؽري،ت ساةدعمؽاتر هعفا

دؼ ةايي إاى

تم

اً

اثي د دي ر سا

ذستددو .ىددته سامحدديهت ياعددبّ

،ث يي ةح هعف هل إعير سلوياا
،
لًاطػ هايي سامؽضؽع وترت ي
ؽفم،ت دناؽي،ت

الذعرية المعاصرةا دسر يبي
ةحا أساليب
َّ

اةطبينت

وساث را ساميىرغا 0887ما ص.37_36

2
قررية"ا ص.072
الدحر ":مجموعة
َّ
ا ساحبينلا همس َّ
3
قررية"ا ص.002
الدحر ":مجموعة
َّ
ا ساحبينلا همس َّ


تًبيلؼ سلندي هدل دؽلعيدي داؼ سا دعر وساث در ه دل سام دا غ ساعمؽديدت تطدرف دين سابة دتا

وهددل ل ددا غ ساً عاةددت تطددرف ددين سا ةح د تا وهددل ل ددا غ ساث ددر تطددرف ددين س يمدديعا وهددل ساروسيددت
تطرف أ ؽسن ساروح هًث ًر نةى ساجييَّ سلرادي اًااادف كدف ددي هدل ساؽّدؽد إادى سا عدف سامي دف اةامديغ
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دره هددل ل د

أ ،دددي نددؼ نث ددر ساا دؽسر هم د ت د ،ػ
حين سامؽنؽاؽجا أو سااؽسر سا  ،س ةلر "أ رنل كم

سامجمؽنددت يامدديرّلا نةددى

سوًطع ا أ تمًقف كًي دي ددؼ داديَّ
رف ساممًب د ددت؟ ب تد د درسو د د ددؼ أرو د ددة ا احد د درلًو
سا د د د ايَّ ح د ددطريؼ وى د ددؽ نثد د د ا نة د ددى ا
وترّينو؟" 1ا.
أمددي ّددي هددل سا يا د نةددى دحددًؽ وس د دددؼ ساحددرد ساددتا الة ددل نمددؽ سا م دم،يَّ
ساحدرد هدل سامجمؽندت دحديريؼر
وتطؽرىي ااحين هكرغ
ساميصا أو ساا اتس ست،مدتَّ ثمدت ،
ا
ا
سلوف لًم،ف هل ساحرد س بيرا عمار سلني.
،
وسا ددينلر ساح ددرد ع ددمار سا ي د د

ا ددث تك ددؽ سامي  ،ددت ه ددل ى ددتس سامح ددًؽ ساح ددردا

سا ي د

هددة وّددؽد بوددػ ساممددي ا وب سوددػ سا م دم،تا وب

وتًارل كتاغ كم مي تري .
ي بت سامعرهت ساكةم،ت تمؽف م م،يتيي دي تري ا
،
وىددتس دددي يح د ،مى ددياث

تيريخ وب زدؼا هياًعيدف دي سل مي يامطةق.

ودؼ ةف ساًعيدف دي سامطةق نثطةق اةًعيدف دي ساما  ،د.

الخاتمة

عاثدت
_ س ًقا ل
سامجمؽنت دؽلر ي وّؽديمي سنارف نؼ دحيره ضمؼ زسويدت سنكحدير د ا
إاددى دؽسل د وّؽد،يددت ددًاىا هينًمددي ساعثي ددر ساحددردي،ت هددل ثميتيددي سا د ر هددل ل د
م ًيي ساثيي م،ت.

سامجمؽنت دس رمي دي لؤوف إاى سا ثمت ساكةم،ت ساك ر ويرتبّ يي هل
ساح ددار" سا ددقدؼ سا اث ددل ه ددل سبدًد د سد دديامطةق وا ددمس
_ سن ددًعػ ل د د دجمؽن ددتر" ىم ددس ،
ساًدديريملا وساحددبينل ددتاغ تة ددل ساماددؽد ساًددل ي رضدديي سبوددًعميف ساثم د ا لد ؽاددت ساد ،دقدؼا

ا ددث ع ددى نثد د تة ددغ سامح دديهت سبو ددًاميف سا ةحد د ل نة ددى سبو ددًاميف ساح ددردا اعثي ددر

سام ا .

وسا كددر سامي ددف اة ًدقسف تعًمد ساحددرد وليند تيي ساً ادددفا أ ،دددي هددل سام ددت سام ددارغ ه ،نيددي تطددرف ددين
ساعمف تعًم و غ سبنطبيع ولين تيي ورنت ساًمي سامؽل  .الباحثة :منى بذير
1
قررية"ا ص.22
الدحر ":مجموعة
َّ
ا ساحبينلا همس َّ
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_ دقسوّ ددت ساح ددبينل دداؼ سلو ددةؽااؼر ساح ددرداا وسا ددعر اا ر ددػ أوا،م ددت ساح ددرد ه ددل سام م ددت
ددل سااددل هددل
طددي ي سام
سام دارغ نةددى كي،هددت سا ثددى سل ددر ا وىددتس ددي أ ،د إاددى ددؽَّ سا ا
ا
ل

سامجمؽنت.

ديديددت ّحددمينم،تا وساًركاددق نةددى
_ ساثددقوع ساؽسضددر ناددؽ ساًجري د ا هيا م ددميَّ ددة أ عدديد ا
دةدر سا م م،ت كي ًك م يي وس ًقسايي اؼ ضمارا سا ي وسامميع هدل ّ ادف ل د

سامجمؽن ددتا وساج دديدي دداؼ سا م د ادميَّ ت دديأف و د د غ سام ددارا وى ددتس ياع ددبّ د ددي يحد داةّ
ساعؽ نةى و غ ساًثؽير.
تمؽم نةى نةليَّ ومييم،ت  .درف ي ّمديف ر دػ ساؽسلع،مدت ساًدل ت اة يديا إب أ ،
_ سام
سامي  ،ت هل دجمؽنًيي سام

أ يف سل س
ساؽ

ساحدار" سو ،
دًية
دم،تر" ىمدس ،

هدل سامجمدف ااد

.

ياًديريخ كمدف زددؼ ساكًي دت ددي

تركدق فمدو سامي  ،دت نةدى أودةؽن ساك د
تديري
مل ا
ا

وادمس

قائمة المرادر والمراجع:

 تيوريري ا

النقدية المعاصرة
الذعرية على ضوء المناهج
ارا الحقيقة
َّ
َّ

الذعرية :دراسة في األصول والمفاهيما نياػ ساكً
النظريات
َّ
و َّ

0202م.

ساا لثا إرا ا

األسلوبيةا ترّمتر دثتر يمي لا ة ا دركق س نمي سااعيراا
ّ اروا اارا
َّ
0ا 0992م.

 ري يلًرا دممي افا معايير تحليل األسلوبا ترّمتر
دث ؽرسَّ درسويَّ ويف_ سا سر سا معي ا0991م.

 ساحبينلا

ما اام سنلا سام رنا

قررية"ا ساكؽي ا دسر
الدحر ":مجموعة
َّ
بيح وعا ا همس َّ

ساعيىري،تا 0202م.

 هعفا

0992م.

الذعرية المعاصرةا ساميىرغا دسر يبي اةطبينت وساث را
ةحا أساليب
َّ

األسلوبية واألسلوبا 1ا تؽنسا سا ا سر ساعرام،ت اةكًينا
ساحةما
 سامح ا اا ن
َّ
،
د.َّ.
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األسلوبياتا ترّمتر يا سل ي ا اروَّا دركق درسويَّ
 وسلةقا كيتلا معجم
َّ
ساؽ غ ساعرام،تا 0202ما ص.091

 يي لا ن سار مؼا مع روايات في األردن ":في النقد التطبيقي" ،ن ،مي ا دسر
أزدثتا 0222م.
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جدلية البخل والنفج
قراءة بينية في نـادرة للجاحظ

أ.د.أحمد محمد ويس كلية اآلداب جامعة البحرين
الملخص

تَدعىَىحهَالجراسةَإلىَتػضيحَ َما َقج َيكػفَ َبيغَالبَخلَ َكالشَفَجَ َمغَعالقة َكافَ

مخاتََفيَكتابََ"البخالء"َ،كذلظَبتدسيتياَباسسياَحيًشاَأكَ
عجةََ َّ
الجاحعَتَعََخضََلياَبالحكخََ ّ

حيشاَآخخَ،كقجَاختخناَحكاي ًَة َتَسثّلَ َالبخيلَ َالشَػّفاجَ َفيَ
بعَخضَ َصػرتياَمغَدكف َتدسيتَيا َ ً

صػرهَ ،كاستشجناَفي َتحميلَ َالحكايةَ َإلى َبعس َمَعصَياتَ َالبالغة َكالشحػَ
كاحجةَمغ َأجمَى َ َ
كغيخىا َكىيَتتزافخَ َؼيساَبيشياَفيَ
جاجَكعمعَ َالدخدَ َكعمعَ َاألسمػبَ َ َكتحميلَ َالخصابَ َ َ
َ
كالحَ
الشزَكتبيافََخرائرَوََكعالئقَوَكجسالياتََالتعبيخَؼيوَ .
محاكلةََاستكذاؼََكيؽيةَبشاءََ ّ َ

الكلمات المفتاحية َ:الشادرةَ،الجراسةَالبيشيةَ،البخالءَ،الشفجَ،الجاحعَ َ.

Abstract
This study aims to clarify the relationship between miserliness and
bragging that Al-Jahiz had made clear several times in the book "AlBukhala", by naming her by her name at times or by displaying her
image without naming it at other times. We have chosen an anecdote that
represents the lamentable miser in one for his images, and we based on
the analysis of the story on some data of rhetoric, grammar,
argumentation, narration science, stylistics, discourse analysis, and
others, and they cooperate with each other in an attempt to explore how
the text is constructed and the characteristics of its expression,
relationships and aesthetics in it.

نص النادرة
ُّ

حدافَ:كافَعشجناَرجلَ َمق ٌّلَ،ككافَلوَأخَ َمَكثَخََ ،ككافَمَفخط َالبخلََ،
"قاؿَابغَ َ َّ

ي َخؽيفَ َالطَيخَ،الَ
فقاؿَلوَيػما َأخػه"َ:كيحظ!َأناَفقيخَ َمَعَيلََ،كأنتَغَشَ ٌَّ
شجيج َالشفجََ .
ً

شيَعمىَالدمافَ،كالَتَػاسيشيَببعسََمالَظَ،كالَتتفخجَليَعغَشيء!َوللاََماَرأيتََقطََ
َ
تَعَيشَ
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كالَسسعت َبأبخل َمشظ"!َقاؿ"َ:كيحظ!َليذَاألمخَ َكساَتطغََ،كالَالساؿ َكساَتحدَبََ،كالَ

أنا َكسا َتقػؿ َفي َالبخل َكال َفي َاليدخَ .وللاَ َلػَممكت َألف َألف َدرىع َلػىبتَ َلظ َمشياَ
احجة َخسذَ َمائةَ َألفَ َدرىعَ َيَقاؿَ
خسذَ َمائةَألفَدرىعَ.ياَىؤالءَ..فخجل َييب َضخب ًة َك ًَ
لوَ:بخيل!"َ 1
التحليل
قرة َالقريخة ًّ
َججا" َمغَ
ربسا َبَجَت َىحه َالشادرةَ َلمقارغ َالسَعاصَخ َأشبوَ َبجشذ َ"ال َّ

أكؿَ َما َيَقعَ َالبرخَ َمشيا َراكييا َأكَ
إف َ َّ
حيث َقَرََخىا َ َكبداشةَ َمػضػعَيا َكشخافتَياََ ..ك ّ
كخه َفيَ
حداف َاألسػد َالحؼ َكردَ َذَ َ
َمحسجَ َبغَ َ َّ
حداف"؛ َكيبجك َأنو َىػ َنفدَو َّ
ساردَىا َ"ابغَ َ َّ

قر ًَةَأخخػَََ،2كأيًّاَماَيكغَمغَأمخهَفإنوَ
كتابَالبخالءَقبلَىحهَالشادرةَكىػَيَخكؼَلمجاحعََ َّ

شيئاَ
يَبأنو َيَعخفَوَأكَيَ َ
أف َذكَخَ َالجاحعَ َلوَمختيغَيَذَ َّ
شيئا َعشوَ ،بيج َ َّ
راكَ َال َ َ
عخؼَ َ ً
نعخؼَ َ ً

عخفَوَلعبَخَ َعشوَ
حداف"ََ ،كرَّبساَلػَلع َيكغ َيَ َ
عشوَ،بجليلَ َتعييشَو َباالسع َأك َبالػصفَ"ابغَ ّ

القرةَ َإلىَ
ؼ َفيَنادرتوَىحه َعمىَغالبَ َعادتَوَمغ َإسشادَ َ َّ
ػَ .كالجاحعَ َيَجخ َ
بريغةَ َأخخ َ
حدافَىشاَيَسّثلَ"الخاكؼَالعميعَ" َبجاللة َاستعسالَو َالطخؼَ َكالزسيخَ َ"نا" َفيَ
راكَ َ َّماَ .كابغَ َ ّ

ػَبيشيساَحتّىَ
َ
يَالقرةَ َكببعسَ َصفاتَيسا َكبساَجخ
َّ
فتوَبذخريتَ
َّ
قػلَو َ"عشجنا"َ ،كبجاللةَمعخ
القرةَ َحجَثتَعمىَم َأًخػَمشوَكمَدسَعَ َ ،ككافَىػَفيَمػضعَ َقخيبَمغ َالسكافَ َالحؼَ
لكأفَ َ َّ
كشاَندتصيعَ َأفَ
شخريتاىاََ ،كىػَمكاف َلعَتَ َّ
َّ
التقت َؼيوَ
حجده َلشاَالحكايةَ َالتيَأمامَشاََ،كإف َ ّ

مفتػحا َغيخَ َمحجػبَ َعغ َاألنطار َفيَ
ًَ
نَدتذفَ َمغ َخاتستيا َأنو
َكافَمكانا ًّ
َعاما َمَخًَّئيا َ ً
حيَماَمغَاألحياءََأكَفيَسَػؽََمغَاألسػاؽََفيَالبرخةََأكَفيَبغجادَ َ.
ّ
أفَتقجـََلشاَصػرًَةَمغَعالقةَبيغَأخَػيغَ َ:
َّ
القرةََتحاكؿََ
ك ّ

قل"َ.كالقمَةََمختبةََمغَمخاتبََالفقخَ َ.
األكؿََمشيساَبأنو"َ:رجلََمَ َّ
كصفََ َّ

فخط َفي َالبخل"َ
ككصفَ َاآلخخَ َبرفات َثالث َىي َعمى َالتػالي"َ :مَكثَخ" َك"مَ َ
ك"شجيجََالشفج"َ َ.

َ1البخالءَ،تحََ:شوَالحاجخؼَ،طَ4دارَالسعارؼَبسرخََ،1971صَ 195
َ2انطخَ:البخالءَ،صََ 121
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كماَيَجسَعَبيغَالذخريغ َىي َأَخػَّػةَ َنَدَبََ ،بجاللةَ َاستعسالَوَكمستَيَ"أخ"َك"أخَػه"َ.

أف َللَخََّػة َحَقػًقا ََككاجباتَ َتتسَّثلَفي َالتعاشفَ ََكالتعاضجَ ََكالتكافَلَ ،كىحاَىػَماَ
َك ٌَّ
بجييي َ ّ

يَخيلَلمستمَّقي َألكؿَكىمةَ َ َكضسغ َماَيدسى َ"أفػقَ َالتػقع" َكىػَيَدسَعَ َأكَيَقخأَعبػارةَ َالخاكؼَ
مغَقبلََأفَتَكتسَلََ :

"كافَعشجناَرجلََمق ٌّلَ َ،ككافَلوَأخَمَكثَخ"َ َ
فسع َما َفي َىحا َالػصفَ َمغ َمفارقةََ ،فقج َيخيلَ َلمسَتمَّقي َرغعَ َذلظ ََكعشج َىحاَ

كثخا"َنتػّقعَ
ألفَ
أفَىحاَالخجلََالسَقلََمَحطػظََبخغعَإقاللو؛َ َّ
ً
الس َػضَعََمغَالحكاية َ ّ
"لوَأخاَمَ ً
ـَلوَشيئا َيَدتَخَ َبوَ
قج
أنو َال َيَخضَىَبأفَيَبقَى َأخػهَمَ ًَّ
ً
قال َفيَحيغ َىػَمَكثخََ َ ،كنتػّقع َأفَيَ ّ
َكحثّتَعميوَتعاليع َالجيغَ .كىيشاَيسكغَ
فإف َىحا َىػ َماَجخػَبوَالعَخؼَاالجتساعي َ
حالَوَّ َ،
ّ
قػماَؼيقػؿََفييعَ :
حدافَبغَثابتَيسجحَؼيوَ ًَ
أفَندتحزَخََبيتََشعخََل ّ

لَ 3
َبَغَ َّشييع َ َ كالسذفقيغ َعمى َاليتيع َالسَخمَ َ
فقيخىَع
َ َ
السَمحَقَيغَ
َكالحق َ
الغشي َبأف َيَمحَقَ َأخاه َالفقيخَ َبو َفال َيَعَػدََ
َأنو َليذ َثسة َمَغ َىػ َأججر َمغ َاألخَ َ َ َ
ّ
فقيخا..؟!َ ..
ً

قل"َك"مكثخ" َيَدتجعيَكصفَ َزىيخَ َلقػـََ
كحلظَ َّ
فإف َالػصفَ َبالقمَةَ َكالكثخةَ َفيَ"م ّ

مَجَحَيعَبقػلػوَ :

ؿَ 4
عمى َمكثخييع َحق َمغ َيعتخييَعَ َ َ كعشجَ َالسَقَّميغ َالدَساحة َكالبَح َ

ََكرغعَأفَبيتَ َزىيخَىحاَفيَالسجحَر َ
اني َ(تََ461
أػَؼيو َالشاقجَ َابغَ َشخؼَ َالقيخك َ
ّ
كثخكىعَكَخمػاءََلبحلَػاَلسَقََّمييعَ
فسغَكجيةََنطخََابغََشخؼَأنوَ"َ :لػ كافَمَ َ
َ
ذماَلمسَكثخيغ؛َ
ق)َ ًّ

الحاؿ"َعمىَنحػَماَقاؿَحدافَ َفيَ
دتػكاَفيَالحػاؿََ،كيَذبَيَػاَفيَالكََخـَ َك
األمػاؿََ،حتىَيَ َ
ّ

ذكخهَ َ.ككساَقاؿَغيخهَفيَمَجحََقػـَآخخيغَ :
البيتََاآلنفََ َ
الخالَصَيغَ

فقيخىَع
َ َ

َ

بَغَشََّييع َ َ حتى َيعَػػدَ َفقيػَخىع َكالكػاف يَ 5
َ

 َ 3ابغَشخؼَالقيخكانيَ:رسائلَاالنتقادَ،تحَ:حدغَحدشيَعبجَالػىابَ،طَدارَالكتابَالججيجَ

َ

بيخكتََ،1983صَ 51

َ4ابغَشخؼَالقيخكانيَ:رسائلَاالنتقادَ،صَ 51
َ5ابغَشخؼَالقيخكانيَ:رسائلَاالنتقادَ،صَ 51
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ككساَقالتَالخََخنَقََبشتََبجرَ :
الخالَصيغَ

َلجيشَيع

َبَشزارىع َ َ كذكؼ َالغشَى َمشيع َبحؼ َالفق َخَ 6

َالسثالية َعمى َىحاََالشحػ َالحؼ َيَعخضو َالذعخَ َكيحكخه َابغَ
ف َال َػصفَ َبيحه
َبيج َأ َّ
ّ

إالَنادر َ ًّ
ججاَ،
ًا
شخؼ َؼيوَقجر َمغَالسَبالَغةَ َكالتديجَ؛ َكىػَال َيتحَّقق َكلعَيتحّققَفيَالػاقع َ

فَمغَبعسَ؛َكذلظَبأفََمغَ
ذحَأىػ َ
أل ّفَالغالبََعمىَالشفػسََىػَالذح َ
َ،كإفَكافَبعسََال ّ

ابغَحداف؛ َفإفَ َأفقَ َالتػقَعََ
الذَ ّح َماَيبجكَ"ؾياسيًّا"َبمغ َاألكجَ َكساَىػَضاىخَ َفيَحكاية َ
ّ
ثشاَعشوَآنفاَسَخعافََماَتالشىَبػركدََالرفةََاألخخػَ :
الحؼَتحجَ
ً
فخطَالبخل"َ َ
"ككافَمَ َ
قجمَوَ"مفخطََالبَخلَ"َىحاَألدنىَ
فييشاَ َّ
البجَأفَيشخفسََسقفََالتػقَعَ؛َإذَماَالحؼَيَسكَغََأفَيَ ّ

بيجَأفَالرفةَالثالثةَ َ:
شبعاّ َ.
األقخبيغَإليو..؟!ََ..كجػابََىحاَىػَبالدمبََ ً
"شجيجَالشفجَ"َ َ7

يَنػعاَمغَالتػتّخ َكالتحبحبَ َ ،كتَدتثيخَ َلجيو َسؤ ًاالَ
حيغ َتأتيَتَحجَثَ َفي َأَفَقَ َانتطارَ َالستمّق
ً
ألكؿَ
شجة َالشفج َمع َفََخطَ َالبخلَ .كقج َيَطَغَ َالسخءَ َ َّ
ػبا َببعسَ َاالستغخابَ َمغ َاجتساع َ َّ
مَذَ ًَ

قميال َعغ َبعسََ
دافعا َنفديًّا َلسَ َ
فخطَ َالبخلَ َىحاَألف َيتخَّمىَ ً
كىمةَأف ّ
ّ
َشجةَالشَفَجَرَّبساَتكػفَ َ ً
َالشػّفاجََ
فإف َّ
َّ
مثال َإلىَكدَبَ َ
سعياَمشو َ ًَ
معشػؼ َالَيَتحَّققَ َإالَبحلظ َؼيقاؿ َعشو"َ:كخيع"؛ َ ّ
بخمَو َ ً

ؤكجَىحا َماَنججَه َفيَ
شغَنفدوَعميوَ َ .كقج َيَ َّ
يَحَبَ َفيَالعادةَ َىحاَكيَدعىَإليو؛ َألنوَقجَك ّ

شجؼ ََ -عمىَ
كتابَ"البخالء" َمغَقػؿَ َيَدتشكخَؼيوَأحجَ َأشيخَ َأعالـَ َالبخالء ََ -كاسسَوَالكَ َّ

فعاَ
ف َفيَبعسَ َاألحاييغَ َدا ًَ
يحي ًَة"8؛ َفمػَلعَيكَغَمَسكًَشاَلمشَػفَجَ َأفَيكػ َ
دسيَ"الشَفَجَ َأر َّ
مغَيَ ّ

الكشجؼَلوَ َ..
َّ
لمجَػدَكالتبحيخَلسَاَ َكقَعََاستشكارََ

َ 6ابغَشخؼَالقيخكانيَ:رسائلَاالنتقادَ،صَ 51كالمجيغ َىػ َالفزةَ ،كالشزار َىػ َالخالزَ َمغَ
كلَشيءََ،كىػَالحىبَأيزاَ،كىػَالس اخدََبوَىشاَ .
َّ

تكبخَ.السعجعَالػسيطَ،طََ 4مكتبةَ
َ 7الشَفَجََ:فخخَ َاإلندافَ َبساَليذَعشجهَكالَؼيوََ،كالشفاجَ:السَ َّ

الذخكؽَالجكليةَالقاىخةََ،2114مادةَ(نفج)َ .
َ8البخالءَ،صَ 91
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جػاًَدا َ ًّ
حقاَ
كأيًّاَماَيكغ َاألمخَ َفمعلَ َأكثخَ َالفَقخاءَ َالَيَيَ َّسيع َفيَشأفََ(السَعصَي) َأكاف َ َ

أكَمصسعا)َ
حقاَ(أكَمَصسَ ًحاَ
ائياَ َ،كماَيَيسَيَعَىػَالعصاءََفيَذاتو؛َبػصفوَ ًَّ
أـَكافَنَّفا ًَ
جاَمَخ ً
ً
أماَمَغَيَسشَغَأكَيَخائيَفإثسَوَعمىَنفدوَ .
ليعَ،ك َّ

عام ًَة َمتفاكتػف َؼيسا َبيشَيع َفي َشخائقَ َالعصاءَ ََكاألخحَ.
كبخغع َذلظ َف ّ
إف َالشاسَ َ ّ

كبالجسمةَفإف َأكثخَ َالشاسَ َىعَأقخب َإلى َاألثَػَخة ََكالتقريخَكاإلىساؿَ َمشيعَإلىَأداءَ َالحقػؽََ
َّ

َالرجَ
كلكغ َالبخالءَ َمغ َبيشيع َيستازكفَ َفي َأنيع َميخة َفي َاختالؽَ َأسباب
ّ
كالػاجباتّ َ ،

كالسشعَ،يحاججػفَبياََكىػَماَيطيخَبجالءََفيَىػحهَالحكايةَ َ.

فدشججَأفَ
َّ
نفديةَ
ىحهَالقرةَمغَدكافعَ َ َّ
َّ
مشاَقميال َؼيساَيسكغَأفَيكػف َكراءَ َ
إذاَتأم
َك
ً
ّ

احجا َمشيا َيكسَغ َفي َذلظ َاإلحداسَ َالسخيخَ َلجػ َاألخ َالفقيػخ َبػشأة َالفقخَ َ ،كلحا َرأيشاَ
ك ً

دخدَ َفيَ
معَأف َالحكايةَ َت َ
اَإياهَعمىَأخيوَالبخيلَ ،
قج ًم َّ
بتجغَبحكخه َ ّأكًَ
َ
الخاكؼَاختػارَأفَيَ
ال َمَ ّ
ّ
سياؽَ َالحجيثَ َعغ َالبخالءَ .ككاف َيَسكَغَ َأف َتَبجَأَ َالحكايةَ َبحَكَخَ َاألخَ َالبخيػلَ َبػصفوَ

لكغ َالخاكؼ َرَّبسا َأراد َأفَ
ئيديةَ َكالبصلَ َ(الالبصل) َفي َ َّ
ذخريةَ َالخ َّ
َّ
ال
قرةَ َالبخلَ َىػحهَ َ ،ك ّ
أيزا َأفَيطيخََ
يدتجرََ ً
شيئاَمغَتعاشفََالسَتمَّقيَفبجأَباألخََالفقيخَ .كرَّبساَأرادَبيحاَالتقجيعََ ً

بأنوَ
عَسػقَ َالسَفارقةَ َبيغَحالَيَ َاألخَػيغَ:فاألكؿَ َبخغعَ َ َّأنوَفقيخَ َ َكمَقَ ٌَّ
ل َعَبَختَعشوَالحكايةَ َ ّ
مشاسباَأفَ
"رجَلَ"َ،كرّبساَكافَمَدتبعَ ًجاَأفَيػصفَالبخيلَبحلظَؼيساَلػَق ّجـَذكخه؛َفالَيبجكَ ً

مثال"َ:كافَعشجناَرجلَ َبخيل"؛ َإذَالَتشاغَعَ َبيغَكصفَي َ"الخجػلة"َك"البخل"َ ،كىكحاَ
يَقػاؿَ َ ًَ
فإنياَتتأكَجَكتديجَحيغَ
ـَعمىَأنػوَأخََلوَ.كإذاَكافَلمقخابةَحقػػؽََككاجباتََ َّ
َّ
ػَتأخيخهَ َكق ّج
َ
جخ
خػةَ .
تكػفَمغَجيةََاأل َّ

كأنسا َفَقَػجَ َأؼ َأملَ َلو َفي َأخيو َالسَكثَخَ
كالحكايةَ َتَطيَخَ َاألخَ َالفقيخَ َأك َ"السَقلَ" َ َك َّ

وَكافَمجفػعاَ
ف َمػاربة َأك َتػريةَ،كلعّم
اَلػجو َكمغَدك َ
كجي َ
الغشيَ ،ف َ
َ
ً
قخرَ َأفَيَكاشَفَو َببخمو َ ً
ّ
اَشجيجاَ ،كرّبساَ
أف َأخاه َالسَكثخَ َقجَجسَعَ َإلى َبَخمو َالسفخطَ َنَ ًَ
فج
إلىَذلظَبجسمةَ َدكافػعََ ،مشياَ َّ
ً
َأفَ
َّ
كاف َيسكغ َالتغاضي َعغ َالشفَجَ َلػ َكاف َلو َتأثيػخَ َعمى َصعيجَ َالشفَعَ َ
السادؼ؛ َأؼ َلػ ّ
فأماَأفَيكػفََ"الشفجَ"َ
مثالَّ َ،
دافعاَلوَإلىَبعسََالعصاءََكذلظَبأفَيَعصيََكيتشفَجََ ًَ
نفجَوَكافَ ً
كلعل َىحاَ
مساَيَديجَمغَؾبحَ َصػرةَ َاألخَ َالسكثَخَّ َ .
فيَالحق َ َّ
رحػبا َبالبَخلَ َالذجيج َفيػحاَ
ًَ
م
ّ
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حكخََأخاهَبحؿيقتوَ َكيفزَحَوَأمػاـََ
كحفدهَكيَيَ َ
ىػَ
خخجََعغَصستوَ َكيَ ّ
ماَحخؾَالفقيخََتجاىَوَ ّ
ّ
إفَكافَثسةََفيَاألصلََحسَيَةَ :
َّ
نفدوَ،عدىَأفَيَح َّخؾَذلظَؼيوَأثارًَةَمغَحَسََّيةَ،

أنتَغشي َخؽيفَ َالطيخَ،ال َتَعيششيَ
ٌَّ
فقاؿَلوَيػماَأخػهَ :كيحَظ!َأناَفقيخَ َمَعَيلََ،ك
"
ً

ظَ،كالَتتفخجَليَعغَشيء!َوللاَماَرأيتَ َقط َكالَ
عمىَالدمافَ،كالَتَػاسيشيَببعسَ َمالَ َ
َ
سسعتَبأبخلَمشظ!"َ َ.
أكؿَماَنَمحطَو َفيَىحاَالخصاب َأنوَخصابََعاتَبََبلَساخَط؛َيفتتحوَاألخَالفقيخَ
َك َّ

َأف َاألصلَ َفييا َأنَياَلمتخحَعَ
باستعساؿ َلفطة َ"كيحظ" َكىيَىشاَتػشئةَ َلَسَاَبعجَىاَ َ .كصحيح ّ

أيزاَفيَمعشىَ"كيل"َ9فتحسَلََمعشىَالتػبيخََكالمػـََكالدجخَ..كالَ
َّ
كالتػجع
َ..كلكشياَقجَتأتيَ ً

يتالفىَتقريخهَ َ،كقجَيكػفَفيياَشيءََمغَاستجرارََعصَفََانعجـَعمىَمغَ
َ
قرخَل
تَقاؿَإالَلَسَ ّ
ىػَججيخَبوَكىػَ"األخ"َ .

ف َالسَقاـَ َمقاـَ َحجيثَ َعغ َالشفذ َفقج َاستَعسلَ َالفقيخَ َضسيخَ َالستكَّمع َ"أنا" َفيَ
َكأل َّ

قػلو"َ:أناَفقيخََمَعَيل"َفيَحيغَاستعسلَضسيخََالسخاشَبَفيَحجيثوَعغَأخيوَ"كأنتََغشيَ
ّ
خؽيفَ َالطيخ"َ .كرَّبسا َلعَيَذأ َبيحاَاالستعساؿ َأفَيخبَخَ َعغَنفدَوَبقَجرَ َماَأرادَأفَيرَفََ
قجرهَبعبارةَ
وَكصفاَيشصػؼَعمى َشكػػَكتأّلع
حالَ
ً
ٌّ
؛َفسقتزىَالخبخَىشاَشمبي َيَسكغَأفَنَ ّ
يال َعمىَالحَ َّخ َأفَيَذكػَ َحاجتَو َإلىَأحج َحتىَ
جني"َأكَ"أعشي"َأكَ"كاسشي"َ ،كليذَسَ ًَ
"ساع
ّ

كلكغ َالفقيخ َىشاَ
إلىَأقخبَالشاسَ َإليو؛ َلَساَفيَالذكػػَمغ َضَعفَ َقجَيَفزيَإلى َذَ َّ
ؿّ َ ،

َعمىَامتشاعوَعغَمداعجتوَ،كىحاَيعشيَأنوَتخّمىَعغ َجانبََ
َّ
شكاَفقخهَكالـَأخاهَالغشي

أال َيَشتطخَ َأخاهَ
مغ َعَدتو َككخامتوَ ،كقج َاضصخه َإلى َذلظ َأخػه َالغشي َالحؼ َكاف َعميو َ َّ

وَشاكيا؛ َبل َأفَيبادرَ َفيَحىبَ َىػَإليوَبالعَػفََ ،عمىَنحػَماَقاؿَعػؼ َبغَ
الفقيخَ َأفَيأتيَ
ً
محّمعَ :

جاكرؼَ
َضارعَ َ َ فأدنَػ َبو َمغ َصاحَبَي َكمَ َ
َ
ك ّإني َلَيأتَيشي َالغشَى َغيخ
َ
َ

10

َ

َ

َ9السعجعَالػسيطَ،مادةَ(كيح)َ،صََ 1161

َ 10شعخَعػؼَبغَمحمعَالخداعيَ،جسعوَرشجؼَعميَحدغَضسغَكتابَ:شعخاءَعباسيػفَ،

دارَيافاَعسافََ،2111صَ 125
ّ
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حكَخهَ
َ
لكغََاألخ
لساَلعَيفعلَىحاَراحََأخػهَالفقيخََحيشئحََيَ ّ
َالغشيَفيَقرةَالبخلَالتيَنحّممياَ ّ
ّ
بحالوَالتيَىػَعميياَ َ:
َغشيَخؽيفَالطيخ" َ
"كأنت ٌَّ
الفقخَكمدؤكليةَالعي ػاؿَ
َّ
ليَطيَخ َمغَخالؿَىحا َمَفارق ًَة َمَددََكج ًَة َبيغ َماَىػَعميو َحػالو َمغ َ

ىع َلمعيػاؿ؛َمفارقةَ َيحَذَ َبياَالفقيػخََ
َكبيغ َماَىػَعميو َحاؿَ َأخيوَمغ َالغَشَىَكعجـَ َكجػدَ َ َّ

دػغََلشفدوَؼيساَيبػجكَعَتبَوَعمىَ
كيَتجاىمَياَالغَشيَََ.كإذَيذيخََالفقيخََإلىَأمخََالعَياؿََفمكَيَي ّ

أصالَ ..بلَكافَ
أخيوَ ،بلَكلػمَو َ ّإياه َأفَلعَيَداعجهَ ..كلعَّموَلػَلعَيكغَذا َعيػاؿ َماَعَتَبَ َ ً
لكغ َثقلََ
حيشئحَفمعل َمغَاأليدخَ َلػو َأفَي َّ
َّ
صَبَخَ َكاحتسلََ ،ك
تجب ػخَ َأمخَ َنفدَو َعمىَنحػَماَ َ .ك ّ

ىع َالعَيػاؿَ َ َكضَيقَ َذاتَ َالي ػج َكمكابػجةَ َالحػاجةَ َكل َذلظَقج َيجفعَ َالسَخءَ َإلىَفَعَلَ َأشيػاءَ َالَ
َّ

كقجيساَعبَخَ َعَخكةَ َبغَ َالػردَ َعغَأثػخَ َاجتساعَ َالعيػاؿ َكالفقخَ َفيَحيػاةَالخجلَ
يفعمَياَالعََدبًَ َ ،

الحخَفق ػاؿ:
َّ

كمغ َيظ َمثمي َذا َعياؿ َكمقت ًاخ َ َ مغ َالساؿ َيصخح َنفدوَ َكل َمصخحَ َ
ليبمغ َعح ًار َأك َيريب ََرغَيب ًَة َ كمبمغ َنفذ َعحرىا َمثل َمشج حََ 11

َ
ذجةَ َتعَّمقوَبأكالدهَ
َّ
أف َ"األكالدَ َمَبَخَمَةَمَجَبَشَةَ"12؛ َ
ػؼ َ َّ
قجَكردَ َفيَالحجيث َالشبػ َّ
َك َ
أؼَأف َالػالجَ َلَ ّ

كساَأنو َقجَيَبخَلَ؛َ
َّ
ألنوَيَخذى َأفَيفارقَيػع؛َفالَيكػف َليعَمغَبَعجهَمغَيخعاىعَ،
قج َيَجبَغ؛ َ َّ
ؤمغ َليع َمدتقبميع" َكساَ
ألَّنوَيخيجَ َأفَيػَّفخَ َليعَ ،كيحرَ َليع َمغَبعجَه َ ً
شيئاَيَغشَييعَ َ ،كبحاَ"ي ّ
يقاؿَفيَتعبيخَدارجَلمشاسَفيَعرخناَالحاضخَ .

غشيا َ"خؽيفََ
ألف َالحكاية َقجَمتو َ ًَّ
لكغ َحَ َّ
ج ًَة َكيحه َال َتشصبقَ َعمى َاألخَ َالبخيل؛ َ ّ
َك ّ

يتحسل َعَبءَ َمَعاشَيعَكتجبيخَ َشؤكنَيعَ..كعجـََ
الطيخ"َ ،13كشاي ًَة َعغَعَجَـَ َكجػدَ َأكالدَ َلجيو َ َّ

جَأصالََ.كاختيارََ
ًَ
متدك
وَمتدكجَكلعَيَػىبَالػلَجََ َّ
إم َّ
اَأن
األكالدَيَذَيَبأفََالبخيلََ َّ
أكَأنػوَغيخََ َّ
َّ
َ11ديػانوَ،طَدارَصادرَبيخكتََ،صََ 23
البييقيَكصححوَالحاكعَ .
َ12ركاهَأحسجَكابغَماجةَكالصبخانيَك
ّ

اـيعَبغَسيارَأنوَحكىَعغَجارهَالسخكزؼَقػلوَلوَ..."َ:ك ّإياؾَأفَ
َ 13يخكؼَالجاحعَعغَإبخ
ّ

َىحهَالعادةَفيَأياـَخفة ظهرك؛َفإنظَالَتجرؼَمتىَيأتيظَالعياؿ"َ.البخالءَ،صَ 28
عػدَنفدظ
ّ
ت ّ
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عجـَ َالدكاج َصفة َرَّبسا َتكػفَ َاجتسعت َفي َغيخَ َما َكاحػجَ َمغ َبخالء َالجاحع َكسحفػظَ

َكمسا َيخكيو َالجاحع َقػلَيع"َ :قَمَةَ َالعياؿَ َأحجََ
الشقاش َكالذيخَ َالخخ َ
اساني َؼيسا َن ّ
قجرّ ،
ّ
14
َ،كىحاَقجَيفدخَاختيارَبعسَالبخالءَعجـَالدكاجَأكَالتقميلَمغَالعياؿَ .كماَ
اليداريغ"
َ
ّ
اَمغَىع َعيالَو؛َأف َ َيتّخحََ
داـَأنوَ"خؽيفَ َالطيخ" َفقجَكافَمتػّق ًعا َأف َيَحسَلَعغَأخيوَجدًء
ّ
الداَلػوَيَشفَقََعمييعَكيكدَػىعَكيحشػَعمييعَبػصفوَعسيعَكالععَصشػَاألبَ َ..ككافَ
مشيعَأك ً
أفَتحخكَوَعبػارةََ :
أخيوَك
َ
لحلَمذكمةََ
متػّق ًعاَأفَيَشيَسََ َّ
ّ
"أناَفقيخََمَعيل" َ

[َمقجمةََ+مذكمةَ] َ
تشبيوَالعبارةََاألخخػََالسقابَمةَََكأفَيعسلََبسقتزاىاَألفََقػلَوَ :
كأفَ ّ
َ"كأنتَغشيَخؽيفََالطيخ" َ
ّ
الحلَ] َ
ىػَ[َالعالجَك َّ

حداف َللخػيغ َفيَ
ألنوَيَتػافقَ َككصفَ َالخاكؼَابغَ َ َّ
رجقَو؛ َ َّ
عخضَ َمغَالفقيخَالبجَ َأفَنَ َّ
مدتيلَالحكايةَحيغَقاؿَ َ:
َّ

فخطَالبخلَشجيجَالشفجَ" َ
لََ#أخَمَكثَخَمَ َ
"رجَلََمَقَ َّ

كنحغَنفتخضَىيشاَحياديةََالخاكؼَبجليلَأنوَلعَيَدَ َّعَأيًّاَمغَاألخػيغَباالسعَ .
َّ

أف َالفقيخَ َاقترخَ َكصفَو َلشفدو َعمى َصفتيغ َاثشتيغ"َ :فقيخ" َك َ"معيل"َ
ككاضحَ َ َّ

ككصَفَ َأخاه َفيَمقابميسا َبرفتيغ"َ:غشي"َكَ"خؽيفَالطيخ"؛ َنؿيسََمقابلََنؿيسَ.كإذاَ
ّ
َفإف َالصبيعيَ ََكالستػَّقع َأف َيَشيَسَ َالغشيَ َخؽيفَ َالطيخَ َلسَ َّج َيجَ َالعػفََ
كاف َاألمخ َكحلظ َّ
أصالَ َ ،كلَسَاَكاف َلمذكػػَ َمكافَ،
ألخيو َالفقيخَ َالسَعيلََ،كلػ َأنوَكاف َفَعَلَ َالنتفتَ َالسَذكمةَ َ ًَ

َشيئاَمغَذلظَلعَيكَغَ ،كىػَ
كلكغ ًَ
َكالَستخاحَ َالجاحعَ َكنقرَتَمغَحكاياتَ َالبخالءَ َحكايةَّ َ .
السشؽيةَالثالثَ :
ماَأكَجهَالفقيخََبيحهَالجسلَ ّ

الَتَعيشَشيَعمىَالدمافَ َ،

َ 14البيافَكالتبييغَ،طَ 1تحَ:عبجَالدالـَىاركف َ ،مصبعةَلجشةَالتأليفَكالتخجسةَكالشذخَالقاىخةَ

َ،1948جَ1صََ 79
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َكالَتػاسيشيَببعسَمالظَ َ،
كالَتتفخجََليَعغَشيء! َ
سعشى َمتقارب َكقج َنفاىا َالفقيخََ
الشيائي َب ًَ
َ
مؤداىا َ
ثالثةَ َجسل َفييا َثالثةَ َأشياء َتبجك َفي َ َّ
ّ
ال َكىػ َاإلعانة َعمى َ"الدماف"َ،
جسيعا َعغ َأخيوَ َ ،كبجأ َفييا َبالسَعشى َاألكثخَ َتعسي ًسا َكشسػًَ
ً
عرػرىع؛ َفالدمافَ َمَؤلَع َحيغ َيقدػَ،
َ
ىحا َالحؼ َشالسا َاشتكى َالشاس َمشو َعبخ َاختالؼَ َ
كيدداد َإيالمَو َحيغ َيَشفخدَ َباإلندافَ،كإفَ َأكلَى َالشاسَ َبالسَبادرةَفيَنججة َاإلندافَ َكإعانتوَ
الءَكثيخاَماَيَتخاذلَػفََ َ.كقجيسةََ
كلكغَىؤ
عمىَنػائبَالدمافَىعَمَغَتجسعَيعَبوَصمةََقخابةّ َ،
ً

ًّ
َقرةَ َالذكػػ َمغ َخحالف َذكؼ َالقخبى؛ َفقج َعبَخ َعشيا َالذاعخَ َالجاىمي َقَخيطَ َبغََ
ججا ّ
ّ
ؼَحيغَأغارَقػـََمغَبشيَشيبافَعمىَإبَلََلوَفاستشججَبقػموَ َكلعَيشجَجكهَ،فمجأَ
أنيفَالعشبخ َّ
يدجل َذلظ َبقريجة َشييخة َامتجح َفييا َبشي َمازفَ
إلى َبشي َمازفَ َفأنججكهََ .كحيشحاؾ َراحَ َ ّ
مخًَةَقاؿَفيياَ :15
كسخَخََفيياَمغَقػموَسَخخي ًَةَ َّ

لػ َكشتَ َمغ َمػازف َلع َتدتبح َإبمي َ َ بشػ َالّمؿيصةَ َمغ َذَىَلَ َبغَ َشيبانَا َ

إًَذا َلَقاـَ َبشرخؼ َمعذخ َخَذغَ َ

عشجَ َالحؽيطةَ َإفَ َذَك َلَػثةَ َالنَا َ

ال َيدألػف َأخاىع َحيغ َيشجبيع َ

في َالشائباتَ َعمى َما َقاؿ َبخىانَا َ

قػـ َإذا َالذخ َأبجػ َناجحيوَ َليع َ

شاركا

َإليو

َزرافاتَ

َككحجانَا َ

لكغ َقػمي َكإفَ َكانػا َذَكؼ َعجدَ َ

َالذخ َفي َشيءَ َكإف َىانَا َ
َّ
ليدػا َمغ

َلَخَذيتوَ َ

سَػاىعَ َمَغ َجسيعَ َالشاسَ َإندانَا َ

يجدكف َمغ َضمع َأىلَ َالطمعَ َمغفخةَ َ
كأف
ّ
َ

َربظ

َلع

َيخمق

كمغ َإساءة َأىلَ َالدػء َإحدانَا َ

َ
اماَ
َك ّ
الحق َأنو َالَمعشىَللخػة َأك َالقخابة َإفَلعَتَطيَخَفيَالذجائجَ ،كحيشياَيكػف َلد ً

شيئاَمغَقدػة َالدمافَ ..كفي َمثلَىحهَالحاؿَ
أف َ َّ
أفَيَشبخؼَالقادر َعمىَ َّ
يخففَ َعغَأخيوَ ً
كلكغَىحاَ
فإفَ"بعسََالساؿ"َيكػفَلوَأثخََفيَالتخؽيفَمغَقدػةَالفاقةَّ َ.
التيَعميياَالفقيخََ َّ

َ 15السخزكقيَ،أبػَعميَ:شخحَديػافَالحساسةَ،تحَ:أحسجَأميغَكعبجالدالـَىاركفَ،دارَالجيلَ

بيخكتََ،1991جَ،1صَ .َ31-23
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خخجَمغَخدائغ َالبخيلََ .كىحاَىػَماَدعاَالفقيخ َإلىَأفَيمػـََ
َحبيدا َ َكلعَي َ
"َضل
"البعسَ ّ
ً

أخاهَبقػلوَ َ:

"الَتَعَيشَشيَعمىَالدماف" َ
َكقج َتَختَرخَ َاإلعانةَ َعمىَ"الدماف" َبذيء َمغَمالو َيَجخيوَعميو َليدتعيغَ َبوَفيَحياتوَ،
أيزاَ :
كلكغََىحاَلعَيَحرل؛َبلَلعَتحرلَأيةََمػاساةَبجدءَمغَىحاَالساؿَ،فأنتََ ً

بالقػؿَتخؽيفاَ
ًَ
أفَالسػاساةََىيَتَصبيبََلمخكحَيَحرَلَ
"الَتػاسيشيَببعسََمالظ"َََ.كاألصلََ ّ

ىشاَتبجكَتصبيباَلمفقيخَببعسَالساؿَ،
كقعتَبيساَشجةَ،بيجَ َأنّيا َ
ف َأكَمخيسَ َ
عغَمَحدك َ
ّ
ً

ف َأيًّا َمغ َنػعَي َىحه َالسػاساة َلع َيحرَلَ
َالحق َفإ َّ
الغشي َلمفقيخَ َ ..كفي
َكىحه َىي َمػاساةَ َ َ
ّ
ّ
َمساَ
فإف
َ
؛
هَالجاحع
َ
ر
عشياَ،عمىَنحػَماَصػ
َ
َ
البخالء
َ
َ
اَعمىَمألػؼَامتشاع
َ
ىشاَ ،كىحاَجخًي
ّ ّ
األشحاءَ"نَرَبَػاَ[العجاكة]َلمسَػاساةَكقخنَػىاَبالتزيَيع"َ .16
قجَـََبوَلكتابوَّ َ:
أفَالبخالءَك ّ

كإ ًذاَفمَعَتقعَالسَػاساةََمغَالغشيَالبخيلََألخيوَ،ككيفَتقعَمشوَ َكلدافََأخيوَالفقيخَ
ّ
عيشيَ
بأؼ َشيء َ َ
َ
إذف
َ
أخيو
َ
مغ
َ
الفقيخ
َ
َ
رضي
َ
َ
،
جَليَعغَشيء!"
يقػؿ َلوَ:أنت َ"الَتتفخ
ّ
ّ
أيزاَ..كلحاَرأيتوَيَدارعَإلىَ
فخجَبوَمغَضيقَذاتَيجهَ،كلك َّ
يَ َّ
غَىحاَلعَيَحرَلَ ً
قج َّموَلوَ،لي ّ
قائالَلوَ َ:
َّ
ؤكجىاَ
تقخيخََنتيجةََصخيحةََالَلبذَفيياَ َكيَ َّ
بجسمةَمؤكجاتَ ً
"وللاََماَرأيتََقطَكالَسسعتَبأبخلَمشظ!"َ َ
شفي َعمى َنحػَ َقصعي َمغ َشخيقيغَ :أف َيكػفَ َرأػ َأك َسسعَ
ىػ َإذف َيقدَع َعمى َأمخَ َم َ
ّ
ّ
بذخزَ َأبخل َمغ َأخيوَ َ.كفيَالعبارة َححؼَلمسػصػؼ َنابَتَعشوَصفتَو َأفعلَالتفزيلَ
"أبخل" َكتقجيخ َالكالـ َبذخز َأبخلَ .كال َيخمػ َأف َيخػ َالسخء َفي َحياتو َنساذج َغخيب ًةَ

وَغالباَماَيَدسعَعغَنساذجَ َأغخبَ َكأعجبَ..كمغَىشاَكافَمشصؿيًّاَأف َق َّجمتَ
َّ
لمبذخَ،كلكش
ً
الخؤيةَبػصفياَاألقلََعمىَماَىػَأكثخَكىػَالدساعَ .

كجياَلػجوَ،
َكالَيَخفَىَ َّ
أفَفيَىحاَالخصابََالسباشَخَمحاكل ًةَمغَالفقيخَلتعخيةََأخيوَ ً

اَمغَالتشؽيذَعسا َيعتسلَ َفيَصجرهَمغَألع َ َكم اخرةَ .كذلظَبعجَأفَ
َّ
نػع
َّ
كساَأنشاَنمسحَ َؼيوَ ً

َبأف َأخاه َبمغ َالسشتيى َفي َالبخلَ.
مؤكجاتَ َكسا َرأيشا َّ
َأكجىا َبجَسمةَ َ َّ
خمز َإلى َقشاعة َّ
َ16البخالءَ،صَ 1
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ككصف َكيحا َالػصف َكافَيسكغَلمبخيلَأفَيبصموَبذيء َيديخَ َمغَالعصاءَ،كإًَذا َلكافَ

جَأف َاألخَ َالفقيخََ
خخجَ َمغَدائخة َالبخل َأصالَ..كلكغَ َىييات َلسثموَأفَيفعل؛ َكىػَم َّ
َ
اَيؤك ّ
كافَمَ ًّ
حقاَفيَحَكسوَكفيَكصفوََكىجػموَ َ.

َكلمسخءَ َأف َيتداءؿََ:إذاَكافَاألمخَ َكحلظ َفمع َأتعَبَ َالفقيخَ َنفدَوَمعَأخ َىػَعمىَ

الطغَ
جرؾَأال َججكػَ َمغَقػلو َكالَفائجة..؟َ..أغمبَ َ َّ
َّ
ىحاَالشحػ..؟َ َ ..كلَعَ َقاؿَماَقالو َكىػَيَ

شجفعاَإلىَذلظَبدبب َأملَ َضئيلَبجدهَشػؿَ َانتطارَكتخقبَمغَتغيخَ
أف َىحاَالفقيخ َكافَمَ ً

َالتغيخ َراح َيَعتسل َفي َنفذ َالفقيخَ
في َسمػؾ َأخيوَ ،كحيغ َلع َيحرل َشيء َمغ َىحا
ّ

صجرهَ
عسا َفي َ َ
كمكشػنو َىحا َاالستياء َالعارـَ ..كحيغ َالحت َساعةَ َالسَكاشفة َراح َ َّ
يشفذَ َ ّ
وَشجةََ
السيساَأنو َخبخَ َمغ َأخي َّ
أيزاَّ َ ،
تجاهَأخيو َكيفزحَو َأماـَنفدوََكرّبسا َأماـَ َالشاس َ ً

ساَإذاَكافَمرجرىاَأخاهَ،
َ
حرمتَالسي
نفجَوَ َ،كشخزََ ّنفاجََىحاَشأنَوَييتدََلمفزيحةَإفَ
ّ

ساَكجَجَ َالذانئػف َلوَفخصةًَ َلمذساتةَبوَ
كحيغ َذاؾَسيكػف َالجاعيَإلىَالترجيقَ َأقػػَََ ،كرَّب َ

لتذفيَكالتشجرَ .كرّبساَبقي َفيَنفذَالفقيخَكىػَيَخاشبَأخاهَالبخيلَ َبريزَ َمغَأملَ
كا َّ

بأف َيكػف
فإف َمقتزىَجسموَالدابقة َىػَ
قميال َمغَبَخلَ َأخيوَّ َ،
غيخَ َ ًَ
َكالموَسبباَفيَأف َيَ َّ
ً

الجعػةََإلىَفعلَنؿيزياَ :

ال تعينني على الزمان

وال تواسيني ببعض مالك

=
=

أعني

واسني

على

ببعض

الزمـان
مالك

وال تتفرج لي عن شيء = َ تفر ْج لي عن شيء
فزالَ
أصال َ ًَ
ال َعغَأخيوَالفقيخَ َ ًَ
كلكغ ََالغشيَ َقجَيَجادؿ َفي َنفدَو َب َّأنوَليذ َمدؤكًَ
َّ
عيالَ
ف َم ًَ
ف َذا َعياؿ َفعميو َأف َيكػ َ
عغ َأف َيكػف َمدؤكًال َعغ َعيالو؛ َفسَغ َاختار َأفَيكػ َ

َالسدؤكليةَ ،كنحغ َنجج َفي َكتاب َالبخالء َنريح ًَة َألحجََ
قادر َفي َاألصلَ َعمى َحَسل
َك ًَا
ّ

أعالميع َيدتذيجَفيياَبحجيثَالشبي َصَّمىَللاَعميوَكسَّمع"َ:ابجأَبسغَتعَػؿ"َ ،ليَخدَ َبوَعمىَ
ّ
17
غيخهَبإفقارَعيالو َكساَيقػؿَ .
مغَيخيجَأفَيغشيََعياؿََ َ
كلجأَبجال َمشياَ
ًَ
جةَ َال َترمحَلو ََ ،
فإف َىحهَالحَ َّ
كأل ّف َالغَشيَ َىشا َكاف َخؽيف َالطيخَ َ ّ

يتيخبَ َبو َمغ َأداء َكاجبو؛ َفقجَنفىَعغَنفدوَ
إلى َكسيمةَ َأسيلَ َ َكتجمَتَفي َأسمػبَ َالشفيَ ّ
َ17البخالءَ،صَ 91
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رػرَ َفيَزعسو َكجػدَ
متخيالَأنوَبحلظ َيشفيَ َعغَنفدو َتيسةَ َ"البخل"؛ َفال َيت َ
صفةَ"الغَشَى" َ ّ
ككأفَالسخءََ،فيَمشصقَىحاَالبخيلَ
"بخل"َمغَدكفَ"مَالءة"َأكَ"استصاعة"َتغ ّ
صيَالشفقات؛َ ّ

جة َ
يسا َما َلع َيكغ َفاحرَ َالثخاءَ ..!..كىحه َمحس َحَ َّ
كأضخابوَ ،ال َيدتصيع َأف َيكػفَ َكخ ً

كاـيةَالَيَمجأَإليياَإالَبخيلََلئيعَ .

َكقج َنمحعَىشاَأفَ َنفيَ َالتيسةَلعَيكغَعمىَنحػَىادغَ ،بلَكافَعمىَنحػَ َمػازََ

ضخبََمغَالحَجَةَكالدجخَتكافئَماَكافَمغَحَ ّجةَخصابََالفقيخ؛َفإذاَ
لخصابَالفقيخَ َ،كؼيوَ َ
فإف َأخاه َالسكثخَاستعسلَ
كافَالفقيخَ َقجَقاؿَألخيو"َ :كيحظ" َكراحَيشعتوَبرفاتَسالبةَّ َ ،

األسمػبََنفدوَ..فكافَعشجناَ َ:

"كيحَ" َ
"كيحَ"ََمقابلََ َ
َ
كَ َ
"نفي"ََمقابلََ"نفي" َ
زَكجسالياتوَفيَىحهَالحكايةَ :
َكفيَىحاَالتقابلَيكسَغَجانبََمغَتأثيخََالقَ ّ َ

"قاؿَ:كيحظ!َليذَاألمخَ َكساَتطغََ،كالَالساؿ َكساَتحدبَ،كالَأناَكساَتقػؿَفيَ

يخبَ َبو َمغَ
ػبا َيمجأ َالبخيلَ َإليو َلي َ
البخل َكال َفي َاليدخ"َ َ .كما َأسيلَ َاإلنكارَ َأسم ً

بأنو َإنسا َيعتسجَ َالطغَ َكىػ َالَ
استحقاقاتَ َكاجبةَ َعميوَ .كما َأسيل َأف َيََتّيَعَ َأخاه َالفقيخَ َ َّ

غشيَمغَالعمعَشيئاَ َ .كمدكيغ َىحاَالفقيخَ َ ًّ
أف َأخاهَ
يقيشا َب َّ
يَ
ً
حقاَ َ..!..كمَغَأيغَلو َأفَيَعمَعَ َ ً
يسمظَمغَالساؿَكحاَككحا..؟َ ..كىلَيَتػّقع َمغَبخيلَ َمغَأصحابَ"الجسعَكالسشع" َ َكشأنَوَ

ىحاَالذأفَ َأفَيعتخؼَ َفيَمثلَىحهَالحاؿ َبحؿيقةَ َماَيسمكو َفيَجيغَ َنفدَو َكيجعمَياَمَصسَ ًعاَ

كلكشوَمغَجيةَأخخػَ َنخاهَكقجََاعتخؼَ َمغَحيثَيجرؼَأكَالَ
لغيخه..؟َ ..البجيييَ َىػَالّ َ ،
ضسشياَبػجػدَقَجرََماَ
ًَّ
ارَ
إفَفيَقػلو"َ:كالَالساؿََكساَتحدب"َإقخًا
يجرؼَبػجػدََ"ماؿ"َلجيوَ،ف ّ
طشو َالفقيخَََ ،كىػ َ– َمغَكجيةَنطخَالبخيلَ -قجر َالَ
مغَالساؿَ َ،ك َّ
لكشو َقجرَ َىػَدكف َماَيَ ّ

إفَالبخيلََ
فَفيَعَجادََأىلََاليدارََ َكمغَيَصمَبََمشيعَالعصاءََ..كىشاَف َّ
خػؿَصاحبَوَأفَيكػ َ
يَ َّ

يخػ َ"الساؿ" َبسفيػمو َىػ َال َبسفيػـ َأخيوَ ،كىػ َيشطخ َإلى َما َيسمكو َبسشطار َالقَّمة َالتيَ
َمحجكداَكحدبَ..كإ ًذا َفالَ
ًَ
يتصّمعَصاحبياَإلىَماَىػَأكثخَ َمشياَبكثيخَ ..إنوَيسمَظَ َ ًَ
ماال

حتىَكإفَ َلعَيَعطَ َمشوَ .كىحاَمشصقَفيَالؿياسَالَيَجيجهَإالَبخيلَ
َ
بخيال َصاحبَوَ
يَدسى َ ًَ
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18
ثعَإف َالبخيلَ َإذاَماَأقشعَنفدَوَ
"مغَأصحابَالجَسعَ َكالسَشع" َ َّ
مسغَأشارَإلييعَالجاحع ّ َ .

ىشا َبأنوَالَيَسمظَمغَالساؿَ َماَيكفي َسيَلَ َعميوَأفَيَشتقلَ َمغَىحاَإلىَنفيَتَيسَةَ َالبَخلَ
عغَنفدوَ :
"كالَأناَكساَتقػؿََفيَالبخلََكالَفيَاليَدخ" َ
بخيال َمغ َليذ َمغ َأىلَ
بخيالَ ..ككيف َيكػفَ َ ًَ
يشفي َصحةَ َادعاء َأخيو َأف َيكػفَ َ ًَ

اليَدخ..؟َ ..كإذا َلعَيكَغَفيَيَدخَ َفيل َيقتزيَذلظ َأنو َفيَعَدخ َإذف..؟َ ..أـ َأَّنوَشعػرََ
وَيخددهَالغشيَ َبرػتَمختفعَ..شعػرَ َيَحاكؿَالغشي َأفَيشقمَوَإلىَأخيوَالفقيخَ،
الفقيخَنفدَ َّ
نفديَ َ..
ؼَكعََػزََاآلخَخََ ٌَّ
ماد ٌَّ
األكؿََ َّ
فَعََػزََ َّ
فإذاَىساَفيَالعََػزَسػاءََ،خالَأ َّ

ادعاءَبساَ
غَالبخيلََلعَيكتفََبيحاَالقَجرَمغَالجفاعَعغَنفدوَ،بلَراحَيقابلَكلََ َّ
لك َّ

ادعىَعميوَأنوَ"غشي"َكأقدعَ َباهللَأنوَماَرأػَكالَسسَعََ"بأبخلََمشو"َ
يَبصموَ ،فإذاَكافَأخَػه َ َّ
ّ
كلساَلعَيكغَىشاؾَ
َّ
فإفَىحاَفيَرأؼََالبخيلَيَبقَىَمَ ّ
جخدَدعػػَتحتاجََفيَإثباتياَإلىَدليلّ َ،
الحؼَيتزسغ َماَبعجهَ
َّ
أيزا َ
دليلَ َاحتاجَالبخيلَ َفيَنَؽيَوَأفَيَمجَأَإلىَاستعساؿَ َ"القدَع" َ ً
شيئيغ َاثشيغ َيَدتَتبع َأحجىسا َاآلخخَ :كىسا َنؽيَو َالسَبَصَغ َلمغشىَ ،كىػ َنفيَ َإف َصحَ َفإنوَ

تمقائيَالتيسةََاألخخػَكىيَتَيسةََالبخلَكساَيعتقجَ َ:
يَشفيَعشوََكعمىَنحػََ َ
ّ
"وللاََلػَممكتَألفَألفَدرىعَ،لػىبتََلظَمشياَخسدسائةَألفََدرىع"َ .

َفقيية َشييخةَ
كأنشا َبإزاء َتصبيقَ َعسمي َلقاعجة َّ
يسيغَ َمقابلَ َيسيغََ ،كنَفيَ َمقابلَ َادعاءَ َ ..ك َّ
ّ
كلساَلعَيكغَفيَمَدتصاعََالفقيخََتقجيعََ
َّ
تقػؿ"َ:البيشةََعمىَالسَجَعيَكاليسيغََعمىَمغَأنكخ"ّ َ.
ماَادعاهَعميوَأخَػه َمغَغشىَكمغَ
البيشة َعمىَغَشىَأخيو َلجأَالغشيَ َإلىَاليسيغَ َيشكخََبيا َ َّ
َّ
البخلَتبعاَلحلظَ َ.
ً

حةَإنكاره ََكأنو َال َيسمظَإالَىحاَالسحجكدَ َيَعخجَبأخيوَ
كلكيَيجّللَ َالبخيلَ َعمىَص َّ

َ،كلكشوَحمَعَيبجكَ
ًَ
بوَأصال
اضيَلعَيكغَليحاَالسدكيغَأفَيحمَعََ
خياليَافتخ َ
الفقيخََإلىَعالَعََ َ
ّ
ّ
ّ
يَيَخاكدهَليلََنيارََ،كإفَكافَعديخََالتحَّققَبعيجََالسشاؿَ،كألنوَكحلظَ
أنوَضسغَأمشياتََالغش َ
ّ
ػعاَمغَالتخجيخَ
ىحهَالسخةَ َأفَي َ
فالَمانعَلجيو َ
ذخؾَ َأخاهَؼيوَ ..عَّموَبيحا َأف َيحجثَ َلو َن ً
ّ
َ18البخالءَ،صََ 29
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بَجعموَيحمعَبذيء َتيفػَلو َفيَاألصلَ َنف َػسَ َبشي َآدـ َكىع َالحيغَخاشبيعَالبيافَاإللييَ
ّ
َالستأصمة َراحَ
َّ
َالسحبة
استشادا َإلى َىحه
بقػلو"َ :كتَ َّ
حبػف َالساؿَ َحَبًّا ًّ
َجسا" َ[الفجخ ََ .]21ك ً
ّ
ميتةَ َ..
البخيلََيَجغجغَرغب ًَةَفيَالغشىَلجػَأخيوَرّبساَكانتَ ّ
عسا يخيج أسمهب الذخط باألداة "له" التي تدسى حخؼ
وقج استعسل البخيل لمتعبيخ ّ
امتشاع المتشاع ،ومن أحهاليا أنيا تكػفَلمتعميقَفيَالساضيَ،كىػَمغَأكثخَاستعساالتياَ،

كتقتزي َلدكـ َامتشاع َشخشيا َالمتشاع َجػابياَ ،كإذا َدخمت َعمى َفعميغ َثبػتييغ َكاناَ
مشفييغَ،19كساَفيَالعبارةَ َ:

"لػَممكتَألفَألفَدرىعَ،لػىبت"َ َ
كالسخادََ:فساَمَمَكتَ َكالَكىبتَ ،بيج أف األقخب في تهجيو العبارة ىشا ىه أف تكهف

"له" مخادف ًَة َلػ َ"إفَ" َالذخشية ،وحيشئح يكهف الفعالف الساضياف بعجىا "ممكت" و "وىبت"

اَذرّيةَضعاًفاَخافػاَعمييعَ
ؤولين بسدتقبل عمى نحه قهلو تعالى﴿ :كليخرََالحيغَلػَتخكػ ّ
مّ
20
القجر
َ
فميتّقَػاَللا﴾ وإذا كاف األمخ لمسدتقبل فديبدغ حيشيا سؤاؿ عن كيفّية امتالؾ ىحا ْ
تجرجا
وىب ّأنو ممكو ّ
الزخم من الساؿ..؟ ..أتخاه سيسمكو تجرجا أـ ضخبة واحجة..؟ْ ..
اضي َعغ َحاؿ َالبخيل َحين يرل إلى امتالؾ الخسدسائة ألف ىل
فييشا سؤاؿَ َافتخ ٌَّ

حج اﻹشباع ،وحيشئح يسكن أف يعطي أخاه الباقي ،أـ أنو البج أف
سيكهف قج وصل إلى ّ
ألنشاَ
شبعا؛َ ّ
يسمك األلف ألف أوال لكي ييب الخسدسائة ألف..؟ََ..كجػابََىحاَكموَبالدمبَ ً

حاجد افتخاضيا يطسح
ا
أف اﻹنداف غالبا ما يزع لشفدو
نعخؼ من واقع الطبائع البذخّية ّ
حاجد افتخاضيا آخخ أعمى
ا
لمهصهؿ إليو ،ثم ما يمبث حين يرل إليو أف يدتقمو فيزع
من سابقو وأكبخ .وىكحا حتى يجركو السهت ويهارى الثخى.

بأف حاجد األلف ألف درىم قج يعجؿ في أيامشا ما مقجاره مئة ألف
ولشا أف ن ّ
قجر ّ
ألف درىم ..أو يديج ..وطبعا فميذ كل امخئ يطسح في أف يكهف عشجه ىحا الق ْجر الزخم
نقجر
من السػاؿ ،غيخ أف من يسمك نرفو يسكشو أف يطسح إلى شيء من ىػحا ..ولشا أف ّ

َ19انطخَ:الجقخَ،عبجَالغشيَ:معجعَالقػاعجَالعخبيةَ،طَدارَالقمعَدمذقََ،1986صََ 391
َ20انطخَ:الجقخَ:السخجعَالدابقََ،صََ 391
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بأف األخ السكثخ في ىحه الش ػادرة كاف يسمك نحها من الشرف أو الخبع؛ فسثل ىحا يسكن

أف يطسح إلى األلف ألف درىم.

أف من غيخ الستهّقع أف يكهف البخيل الغشي استطاع بيحا الهعج السدعهـ أف
بيج ّ
إمكانية أف يربح فجأة من األثخياء ..إنو يجرؾ
يخجر أخاه الفقيخ ،أو أف يجعمو يحمم ب
ّ
ّ
أبجا َكىػ َيخاشبَ
َّ
كحب أخيو ونفجو و ّادعاءه..؟َ ..كسا َأَّنشا َال َيسكغ َأف
َنرجؽَ َالبخيلَ َ ً

َقائالَ َ:
أخاهَالفقيػخ ًَ

"وللاََلػَممكتَألفَألفَدرىعَ،لػىبتََلظَمشياَخسدسائةَألفَدرىع"َ َ.
ذلظَبأف َمَغَيبخَلَ َبجفعَالقميلَالَيسكشو َأفَيجفعَ َنرفَ َماَسيسمكوَمغ َرأسَماؿَ
ّ

ضخعَكيحاَ َ،كقجَقاؿَالعتبيَ :
ّ

ليذ العطاء من الكثيخ سساحة

َ حتى تجهد وما لجيك قمي ل

21

َ
َ
َكنحغ نعمم من واقع الشاس والتجارب أف إيتاء الفقيخ درىسا من أصل درىسين قج
يبجو أيدخ عمى الشفذ من إيتاء ألف درىم من أصل ألفين ،وىحا أيدخ من إيتاء عذخة
آالؼ من أصل عذخين ألفا ..وىكحا يتجرج األمخ فكّمسا زاد رأس الساؿ ازداد تعمق الشفذ
رجؽ بأف بخيال من أصحاب "الجسع والسشع"
بو وبجسعو وكشده ..فكيف لعاقل إذا أف ي ّ
إف ىحا وعج ىه إلى الخياؿ
يسكشو أف ييب خسدسائة ألف درىم ىكحا ضخبة واحجة..؟!ّ ..

والكحب أقخب .ثم من طمب من البخيل أصال أف ييب نرف مالو أو حتّى عذخه ،وىه
مأمهر عخفا أو شخعا بأف يجفع الشرف وال العذخ..؟! ..إف الحي يحتاجو مشو أخهه
ا
ليذ
لكن شح البخيل مشعو ونفجو
مسا عشجه حتّى له كاف ي ا
ديخ يدتخ بو فقخه..؟! ..و ّ
ىه جدء ّ
وعج خمب في مدتقبل يعخؼ يقيشا استحػالة
مسا يمدمو في الحػاضخ إلى ْ
دفعو إلى التيخب ّ
وقهعو ..وىه إذا ال يخدخ شيئا في اﻹحالة إليو..

َكبخغع َىحه َاالستحالةَ َفإفَ َالعبارةَ َتذيَ ،ضَسغَ َما َتذي َبوَ ،بأفَ َالبخيػلَ َيصسَحََ

سشي َنفدَو َبأف َيَستمَظَ َىحا َالقَجرَ َالزخَعَ َذاتَ َيػـََ ،كىػ َمغ َأجل َذلظ َيجسع َكيكتشدَ
كي ّ
 َ21السبخدَ،أبػَالعباسَ:الفاضلَ،تحَ:عبجَالعديدَالسيسشيَ،ط ََ 2مصبعةَدارَالكتبَالسرخيةَ
بالقاىخةََ،1995صَ 39

39

مجلة اآلداب واللغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جوان0202

أؼ َشيء َيسكغَأفَيَعَّػؽَ َكصػلَو َإلىَمَصسحَوََ ..كىحهَبَجييةَ َعشجَ
كيبخل َكال َتشبدط َيجه َب َّ

كىػَالكشجؼ َحيغَيقػؿ"َ:إنساَالساؿ َلسغَ
َّ
طخؼَالبخلَ ،
تعبيخاَلياَعشج َأحجَ َمش ّ
البخالءَ َنَجَجَ َ ً

حفطوَ ،كَّإنسا َالغشى َلسغ َتسدَظ َبوَ .كلحفع َالساؿ َبشيَت َالحيصافَ ،كغّمقت َاألبػابَ،
كاتَخحَتَالرشاديقََ،كعسَمتَاألقفاؿََ،كنَقذَتَالخشػـَ َكالخػاتيعََ،كتعّمعَالحدابَ َكالكتابَ...
كقجَعمسشاَأف َحفعَ َالساؿَ َأشجَ َمغَجسعوَ.كىلَأَتَيَ َالشاسَ َإالَمغَأنفديعَ،ثعَثقاتيع..؟َ..
ّ

فالساؿَ َلسغَحفطوَ،كالحدخة َلسغَأتمفوَ.كإنفاقوَىػَإتالفو"َ ،22الَبل َإفَإعصاءَدرىعَكاحجَ
فحدبَالَيختمفَفيَحداباتَالبخيلَمغَ"أصحابَالجسعَكالسشع"َ23عغَإعصاءَخسدةَ

آالؼَدرىعَفيحاَأحجَ َشيػخيعَيتداءؿَعمىَسبيلَالتقخيخَ «َ:كىلَبيػتَ َاألمػاؿَ َإالَدرىعََ

كقجَقاؿَأبػَمحسجَالحداميَ
َّ
إلىَدرىع؟َكىلَالجرىعَ َإالَقيخاطَإلىَجشبَقيخاط..؟َ ..24»..
ّ
إف َمغَأسبابَ َإفالسَ َالسَخءَ َشسَع َالشاسَ َؼيو؛َألنَيعَإذاَشسَعَػاَؼيوَ
أحج َبخالءَالجاحعّ «َ:
احتالػاَلوَالحَيَلََ،كنربَػاَلوَالذخؾََ،كإذاَيئدػاَمشوَفقجَأمَغَ»َّ َ.25إنياَفمدفةَ َالبخالءَفيَ
الجسعَكالسشعَ َ،كقجَأكجدىاَمشحَالقجيعَحاتعَالصائيَبقػلوَ :
ّ
26
احجة َ
يخػَالبخيلَسبيلَالساؿَك ًَ

تتمخزَفي َىحا َالجسعَكاالكتشازََ ،كىيَذؼَفمدفتوَالتيَتجَكرَعميياَ
كىيَسبيلَ َ َّ

لَ
حياتَو َكمَياَ َ ،كقج َعَبَخ َعشيا َالقخآفَ َالكخيعَ َفيَإشارةَفخيجة َىيَفيَقػلوَتعالى﴿َ :كيلَ َلك َّ
اال َكعجده* َيحدبَ َأفَ َمالوَ َأخمجهَ[﴾..اليسدةَ ]3-1فياىشاَإشارةََ
ىسدةَ َلسدة* َالحؼ َجسعَ َم ًَ

إلى َأفَ َحَبَ َالساؿَ َكجسعَو َقج َيَػىَع َصاحبَو َفيخػ َؼيو َخمػدهَ ..كقج َقارب َبمداؾ َىحهَ
الحؿيقةَبقػلو"َ:البخالءَالَيؤمشػفَبالبعثَ،إفَالحاضخََىػَكلَشيءَبالشدبةَليع"َ .27

َ22البخالءََ،صَ 91-91
َ23البخالءَ،صَ َ29
َ24البخالءَ،صَ 31

َ25البخالءَ،صَ ََ61

َ 26ديػانو َ ،صشعة َيحيى َبغ َمجرؾ َالصائيَ ،دراسة َكتحقيقَ :عادؿ َسميساف َجساؿَ ،مصبعةَ

السجنيَالقاىخةَ،صََ 211

َ27كيميصػَ،عبجَالفتاحَ:األدبَكاالرتيابَ،طََ2دارَتػبقاؿَالجارَالبيزاءََ،2113صَ 19َ،
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خاصا َباألخَ
أف َالذعػرَ َبالفقخ َلع َيكغ َ ًا
َكيَسكششا َفي َىحا َالدياؽ َأف َنمحَعَ َ َّ
أمخ َ ًّ

الفقيخَدكف
وَ،فإفَ
نابعاَمغَكاقعَيعيذ
بلَىػَمذتخؾَبيشيسا؛ َكإذاَكافَفقخَاألكؿ َ ًَ
َ
َالغشيَ ،
َ
ّ
ّ
الغشي َنابعَ َمغ َشعػرَيَديصخَعميوَبأنو َال َيسمظ َبعجَ َمغَالساؿَماَيَذبَعَ َاإلحداسََ
فقخَ َ َ
ّ
َأف َحاجةََ
كلكغ َالفخؽَ َبيغَالحَاجتيغ َّ
ككساَأف َاألكؿَ َمحتاجَ َفكحلظَىػَاآلخخََّ َ .
بالغشىَ .
ّ
األكؿَ َحاجةَ َاضصخارَإلىَلقسةَيَدَجَ َبياَجَػعَوَكجَػعَ َعيالَوََ ،كحاجةَ َاآلخخ َحاجةَ َازديادَ
كنيَعَكجسَعَََكاكتشازَ..كإذاَكانتَالحاجةََاألكلىَيسكغَأفَتَدجََبذيءَمغَالسمبَذَََكالسصععَ
فإف َالحاجةَ َاألخخػَالَيَدَجَىاَالساؿَ َالػفيخََ ،بلَىيَمفتػحةَ َماَامتجَ َالعسَخَ؛َحاجةََ
يديخَ َ َّ
كّمساَسعَىَصاحبيا َإلىَإشباعياَازدادتَتعصَ ًذاَكشػًقاَلمسديجَ..الَيذبَعَياَإالَالتخابََ..

مرجاًقا َلقػؿَ َالشبي َصمى ََّللا َعميو َكسمع"َ :لػ َأف َابغ َآدـ َأعصي َكادًيا َممًئا َمغ َذىبَ
ّ
أحب َإليو َثانًياَكلػ َأعصي َثانًياَأحب َإليو َثالثًاَكال َيدج َجػؼ َابغ َآدـ َإال َالت اخب َكيتػبَ
َّللاَعمىَمغََتاب"َ .28
فيَمكافَعاـَ،لكغََمغَدكفَأفَيَدسَعََبوَ
َّ
أفَماَسبقَمغَحػارَجخػَ
َكقجَيبجكَلشاَ َّ

َ..كلكغ َاألخَ َالبخيلَ َلعَيَذَأَأفَيَبؿيَوَ
َّ
اآلخخكفَ..فيػَحػارَ َبيغَأخػيغَفيَشأفَ َ ّ َ
خاص

أىعَعبارةََؼيو؛َ
ذخؾََاآلخخيغَفيَسساعََ َّ
خاصاَحتىَالشيايةَ،إفَنفجَوََدفعَوََإلى َأفَي َ
شأناَ ًَّ
ً

مسغَ
دجدَ َضَخب ًَة َقاضي ًَة َعمى َمغ َيَعجَىع َخَرػمَو َ َّ
ػيا َبيا َأف َيَ َّ
كىي َالعبارةَ َالتي َتَ ّ

وَكيتحجثػف َعغَغشاه؛ ََكالحيغَأرادَ
َّ
يتخَّبرػف َبوَكبسالَوَ َكبدَسعتو؛ َىؤالءَالحيغَيَذَيعَػف َبَخمَ

جخدَأفَ
خيلََإلىَنفدوَكإلىَاآلخخيغَ َّأنوَتحَّققََبسَ َ
يػداَعمىَمَجَجََمَختمقَيَ َّ
ليعَأفَيكَػنػاَشَ ً
نصقتَبوَشفتاهَ،فبجاَكسغَيََخدََعمىَحؿيقةََبإيياـَ،كلكغََىيياتَ َ.

عمىَماَكصَفَ َبوَالبخيلَ َمغَشجَةَ
َ
ةَالبخيلَىحهَدليال َ
ًَ
أف َفيَعبار
َكمغَالػاضح ّ

الهعج الخّمب أماـ الشاس عمى
الشفجَ َ ،كلحاَفإ ّف "الشفج" ىه ما دعاه إلى أف يدتثسخ ىحا ْ
سيسا أماـ من يجيمهف حقيقتوَ .
نحه يذبو الجعاية لشفدو وال ّ
ياَىؤالءَ..فخجلَييبَضخب ًةَكاحجةَخسدسائةََألفََدرىعََيَقاؿَلوَ:بخيل! َ

َ28صحيحَالبخارؼََ،بابَماَيتقىَمغَفتشةَالساؿََ َ5958
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قرةَ..
كل َىحه َال َّ
َكيبجك َ َّ
أف َىحه َالعبارةَ َىي َكحجىا َالتي َسسعيا َ"اليؤالء" َمغ َ ّ

ييامي َالسَخاكغَالحؼ َيحاكؿَإيياـَ َالدامعَبغيخَ
َ
ثاال َصارًخا َلمخصابَ َاإل
كىيَعبارة َتَعَجَ َم ًَ
ّ
ماَىيَعميوَالحؿيقةَ َ..
َتأممشا َفي َالعبارة َنجج َأنو َبجأىا َبػ َ"يا َىؤالء" َليدتخعيَ َأسساعَيع َبالشجاءَ،
كإذا ّ

الء"َبجال َمغَأشياءَأخخػَكافَيسكغَأفَيشادَػَبياَالجسعَ:مغَ
ًَ
كاستعسلَاسعَ َاإلشارةَ"ىؤ
مثلَقػلو"َ:يا َقػـ"َ ،أكَ"أيياَالشاس"َ ،أك َ"ياَأيياَالسل"َ.كفيَىحاَاستخفاؼَبيع َناجعَعغَ

َشخريةَبيعَ ،ثعَإنو َبيحاَالشجاء َأراد َأفَترلَ َدعايتَوَإلىَأكبخَ َعجدَ َمسكغَ
َّ
عجـَمعخفة

أف َ"اليؤالء" َكّميعَ
الشظ َ َّ
القرةَ .ك َّ
مسغ َترادؼ َأف ََكجَجََكا َفي َالسكاف َلحطة َحجكثَ َ ّ

تحفدكفَبعجَأفَسسعػاَالشجاءَإلىَسساعََماَبعجَهَمغَكالـَتَرجَرتوَالفاءََ :
مَ َّ
احجةَخسدسائةََألفََدرىعََيَقاؿَلوَ:بخيل!" َ
"فخجلَييبَضخب ًةَك ًَ

وَالحؼَكصَفََبوَ
َ
ةَأفَالدػاردَأنصَقََالبخيلََبالػصفََنفدَ
كأكؿَماَنمحطوَفيَالعبار َّ

لساَلعَيَحعََ
أخاهَالفقيخَ َفيَمصمعَالحكايةَمدبػًقاَىشاَبالفاء َالدائجة َ"فخجلَ"َ َ،ك ّ
كأف َالبخيلَ َ ّ

َ.كىحاَفيَالحقَأسيَعََفيَتعديدَ
َّ
بيحاَالػصفَ َىشاؾَأراد َالداردََأفَيَجخؼََعمىَلدانَوَىشا

غيخهَىشاؾَ ،فقجَأفادَ
لكغ َ"الخجلَ" َىشا َىػَ َ
خاصيةَالسػازاةَالتيَاتدستَبياَىحهَالشادرةَ َ .ك َّ
ّ
َكصَفَ َبو َالبَخيلََ
شيئا َمغ َ"التعطيع"َ ،كىحا َقج َيتشاسبَ َكالشفَجَ َالحؼ َ
تشكيخَ َالمفعَ َىشا َ ً

أف َالسزارعَ َيَفيجَ َالحاضخََ
ابتجاءَ ..كقج َأَسشَجَ َإليو َالفعلَ َالسزارعَ َ"يَيَبَ"َ َ .كمعخكؼَ َ َّ
كالسدتقبلَ ،كفيَىحاَاالستعساؿَضخبَ َمغَالحكاءَكالجىاءََ ..كىػَيَدتيجؼَ َإيياـَ َالدامَعََ

فعالَ َ ،كبقجَرَ َماَتَحجَثو َالعبارةََ
أف َاليَبَةَ َقجَكقعت َأكَىيَتقعَ َ ًَ
القرةَب َّ
عخؼ َكَشَوَ َ َّ
الحؼَالَيَ َ
عمىَأخيوَالشفاجَ .
مغَإيياـََلمدامعيغَبخالؼَالحؿيقةَيددادَحشقََاألخَالفقيخَ
ّ

أف َاستعساؿَ َالفعلَ َالسزارع َ"ييب" َأقػػ َفي َالجاللة َعمى َالكخـَ ،مغَ
َكال َيَخفى َ َّ

صعَأكَمَشجَػعَ ،بلَ
َإف َىحاَالػاىب َالَيَيَبَ َعمىَنحػَمتق َّ
ثع َّ
استعساؿَ"يَعصَي" َأكَ"يسشح"ّ َ ..

حكخنا َبريغ َمذابَية َكردت َفي َالقخآفَ
ىػ َيَيَبَ"َ :ضخب ًة َكاحجة"َّ َ .
كلعل َىحا َالتخكيبَ َيَ ّ
الكخيع ََكىيَتفيج َالتيػيل َكالتعطيعَ َمغَنحػَقػلَوَتعالى{َ:إف َكانت َإال َصيح ًة َكاحجةً َفإذاَ
ىعَخَػامجكفَ}َ[يذَ]29كقػلو{َ:فإنساَىيَزجخةَكاحجةَفإذاَىعَيشطخكفَ}َ[الرافاتَ .]19
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َككأنو َأرادَبيحاَاالستعساؿَىشاَأفَيَ َّشبوَ َعمى َاألثخَالعكدي َالحؼَيَسكَغَأفَتحجَثَوَ
ّ
أف َالدامعَ َخاليَ َالحىغَحيغَ
الَشظ َ َّ
مثلَ َىحهَاليَبَةَ َالعطيسةَمغَآثار َال َتَحسَجَعؿباىاَ .ك َّ
عَبأنياَضخبةََ
يدسعَمقجارَ َىحهَالزخبةَ َكأنياَ"خسذ َمائةَألفَدرىع"َالَيَسمظَإالَأف َيَدَّم َّ

عطيسةَ َ ًّ
مقتزىَذلظَمغَثع َأفَ
َّ
حقا ََكال َيدتصيعياَإالَجػاد َليذَلو َفيَالجَػدَ َنطيخَ َ ..ك

رَأيساَانجىاشَكيدتشكخَأيساَاستشكارَأفَ"يقاؿََلوَ:بخيل!"َ .
يَجىَ َّ

كالبخيل َ-كىػ َيَتعجَب َمغ َضَمع َمَغ َ"يفتخكفَ" َعميو َك"يتيسػنو" َبالبخلَ -أراد َأفَ

وَبأنوَبخيلَ َ..
إلىَأفَيتعجبَػاَمثمَوَمغَىحاَالحؼَيَرَفََمغَيَيَبََىحاَكمَ َّ
يَجفعََالشاسََ
ّ

َشبقشا َعمييا َما َصاغوَ
أف َىحه َالشادرةَ َتشتيي َعمى َىحا َالشحػ َّ
كصحيحَ َ ّ
َلكششا َلػ ّ

ف َمغ َتػصيفَ َلدساتَ َالشادرة َاألربعة ََكىي"َ :الديػلةََ،
الشاقجَ َالفخنديَ َآالف َمػنتانجك َ

التسثيميةََ ،كالػقعَ َالجافعَ َإلى َالتفكيخ "َ 29لػججناه َيشصبق َعمييا؛ َفيي َسيمةََ
َكاإليجازََ ،ك
ّ

َالتسثيمية َيَتشاسب َكحجسياَ ،كىي َبعج َذلظ َمشفتحة َعمى َالعشرخَ
َّ
كمػجدةَ َكفييا َقَجرَ َمغ
األخيخ َفي َالتعخيف َأعشي َ"الػقع َالجافع َإلى َالتفكيخ"؛ ًّ
َفحقا َتشتيي َالشادرةَ َبانتياء َآخخََ
كمسةَفيياَ"بخيل"َكلكغَالستمقيَالَيقفَعشجَىحهَالشيايةَ،بلَتقفدَفيَفكخهَجسمةََتداؤالتَ
َّ

مػاقفَ َىؤالءَ
مثال َعغ َمػقفَ َأك َ َ
حفَدىا َالشادرةَ َمغَدكف َأفَتَجيبَ َعميياَ :كأفَيتداءؿَ َ ًَ
تَ َّ
الشاس َمسغ َخاشبيع َالبخيلَ َبالجسمة َاألخيخة َمشيا َكما َىي َاستجاباتَيع َكردكدَ َأفعاليعَ
كأقػاليع َإزاءَماَسسعػا..؟َ ..كحلظَسيتداءؿَعغ َمػقفَ َأخيوَمغَىحهَالعبارة..؟َ َ ..كليذَ
أف َاستياءَه َكغيطَوَمغَبَخلَ
َكالطغَ َب َّ
لمستمقيَفيَحالةَىحهَالشادرةَإالَأفَيعتسجَالتخسيغ َ

شجةَ َنفجوَ.
أخيو َزاد َكتزاعف ََكأَصيبَ َبإحباطَ َكيأسَ َمزاعفيغ َمغ َّ
َرد َأخيو َكمكخه َ َك ّ

السار َفيَقرَةَ
كربساَجازَلشاَأفَنقػؿَفيَكصفَحاؿَ َالفقيخَإنوَيذبوَحاؿ َذلظَالخجلَ َ َّ

الخخساني َمغ َقرز َبخالء َالجاحع َحيغ َكصفَتو َالحكايةَ َفي َخاتستيا َبتمظَ
َ
الذيخ َ
ّ
العبارة َالتي َترفَ َحالةَ َالجىَر َالتي َاعتختو َمغ َمشصق َالذيخ َالخخساني"َ :قاؿَ :فػردَ

 َ29سعيج َجبارَ :الخبخ َفي َالدخد َالعخبي؛ َالثػابت َكالستغيخاتَ ،شخكة َالشذخ َكالتػزيع َالسجارسَ
الجارَالبيزاءََ،2114صََ133نقالَعغَكتابَ mountandon: Les formes breves ,
َ ed. Hachette, paris,1992, p.107
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أجلَفييشاَأيزاَسيبجك َاألخَ َالفقيخ َكقج َ"كردَ
عمىَالخجلَشيءَلعَيكغَفيَحدابو"َ .30
ً

ىػَأيزاَمغَ
الشفاجَ َ
أف َأخاهَالبخيلَ َ ّ
عميوَشيءَ َلعَيكغَفيَحدابَو"َ،كلعّمو َماَكافَيَ ّ
قجرَب ّ
ً

ًّاَعمىَاألقلَ .كذلظَ
َّ
بحاَنفدي
ابحاَر ً
الجىاء َكالسَكخ َبحيث َيدتصيعَ َأف َيَخخج َمغَالسػاجيةَر ً
الشفاجيغَمغَالبخالءَ َ.
ىػَشأفََ ّ

سساَيخكيوَفيَ
ةَصػرَلمبخيلَالشفاج؛ َف َّ
البخالءَعج
كقجَقجـَأبػَعثسافَفيَكتابو َ
ّ
ّ
ّ

غَسساهَ
اىاَعس
أكلىَالقرتيغَرك
َّ
ىحاَقرتافَتتقاشعافَكىحهَالقرةَمغَبعسَكجػىيسا؛َك
ّ
ّ

اجاَ.كىحا َأغيعَ َما َيكػف"َ.31
بخيالَ ،ككاف َ َّ
َ
أحسجَبغ َ
الخاركي َكقاؿَفيَكصفو"َ:ككاف َ ً
نف ً
ّ
يقػؿَالجاحع"َ:كبمغ َمغ َنفجو َمع َذلظ َما َخبخني َبو َإبخاـيعَ َبغ َىانئَ ،قاؿَ:كشتَ َعشجهَ
يػما َإذ َمخَ َبو َبعس َالباعةَ ،فراح"َ :الخػخ َالخػخ"َ .فقمتَ"َ:كقج َجاء َالخػخَ َبعج؟" َقاؿَ:
ً

"نععَ ،قج َجاءَ ،كقج َأكثخنا َمشو"َ.فجعاني َالػيعَ َعميو َإلى َأف َدعػتَ َالبياعَ ،كأقبمتَ َعمىَ

الخاركيَ ،فقمت"َ:كيحظ َنحغ َلع َندسع َبو َبعجَ،كأنت َقج َأكثختَ َمشو!َكقج َتَعمَعَ َأفََ
َ
ابغ َ
ّ
البياع َفقمت"َ :كيف َتبيعَ َالخػخَ؟" َفقاؿ"َ :ستةََ
أصحابشا َأتخؼَ َمشظ!" َثع َأقبمتَ َعمى َ ّ
بجرىع"؛ َقمت"َ:أنتَ َمسغ َيذتخؼَ َستَ َخػخاتَ َبجرىعَ ،كأنت َتعمع َأنو َيباع َبعج َأياـَمائتيغَ
أؼ َشيء َأرخزَ َمغَ
بجرىع؟ َثع َتقػؿَ:كقج َأكثخنا َمشوَ ،كىحا َيقػؿَ :ستة َبجرىع؟" َقاؿ"َ:ك َّ
ستّةََأشياءََبذيء؟"َ.32

ىحيلَالعالؼ َكقجَكصفوَ
َّ
أماَالقرةَاألخخػَفخكاىاَعغَالسعتدلي َالذييخَأبػ َ
ك َّ
ّ
"إنيَرجلََ
اَبالشفَجََقاؿ"َ:كأقبلََمخًَةَعمىَمحسجََبغََالجيعَ،كأناَكأصحابشاَعشجهَ،فقاؿَّ َ:
أيز َّ
ً
كلكشيا َفي َاإلنفاؽ َخخقاء!َ
شيئاَ .كيجؼ َىحه َصشاعَ َفي َالكدبَّ َ ،
مَشخَخؽَ َالكفيغَ ،ال َألَيقَ َ ً
كع َتطغَ َمغ َمائة َألفَ َدرىع َقدستَيا َعمى َاإلخػاف َفي َمجمذ؟ َأبػ َعثساف َيعمَعَ َذلظ!َ

أسألظ َباهلل َيا َأبا َعثساف َىل َتعمعَ َذلظ؟ َفقمت"َ:يا َأبا َىحيلَما َنذظَ َؼيسا َتقػؿَ" ََ -فمعَ

ؼَىحاَالكالـََحتىَاستذيجنيَ،كلعَيخضََباستذيادؼَحتىَاستحمفشي"َ .33
يَخضََبإحزار َ
َ30البخالءَ،صََ 26َ-25

َ31صَ 125

َ32البخالءَ،صَ 127-126
َ33البخالءَ،ص136-135
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َكلشاَبعجَذلظَأفَنمحعَ َماَفيَنادرة َابغَحدافَ ،عمىَكجازتياَالذجيػجةَ ،مغَبخاعةَ

في َ"التػػازؼَ ََ "Parallelismسػاء َما َتعّمق َبتػزيع َما َقيل َفي َشخريتَي َالشادرة َمغَ
كصفَأكَماَأجخؼَعمىَلدانيساَمغَكالـَكحػارَ،فقجَجػاءَعمىَشكلََىشجسةَتكادَتكػفَ
عمىَصعيجَكلَمغَالػصفَكالحػارَ،كىػَماَيتزحَمغَخالؿَىحاَالجػجكؿَ :
َ
تشاضخَّيةَ،
َ
الشخصية األولى (األخ الفقير)

الشخصية الثانية (األخ الغني)

لَ
رجلَمق ٌَّ

أخَمكثخَككافَمفخطَالبخلَ،شجيجَالشفجَ َ

كيحظ َ

كيحظ َ

أناَفقيخَمعيل َ

كأنتَغشيَخؽيفَالطيخ َ
ّ
ليذَاألمخَكساَتطغَ،كالَالساؿَكساَ
ّ

الَتَعَيشَشيَعمىَالدمافَ،كَالَتػاسيشيَ

تحدبَ،كالَأناَكساَتقػؿَفيَالبخلَكالَ

ببعسََمالَظَ،كالَتتفخجَليَعغَشيء َ

فيَاليدخ َ
وللاَماَرأيتَقطَكالَسسعتَبأبخلَ

وللاَلػَممكتَألفَألفَدرىعَ،لػىبتَ

مشظ َ

لظَمشياَخسدسائةَألفَدرىع َ

اضحَأف َكراء َىحاَالتشاضخ َخبخًَة َعسيق ًَة َفيَصَشعةَ َالشػادرَ َكإدارةَ َالحَجػاجَ َكالججؿََ
َّ
َكك

طخيياَ ،كضيخت َفيَ
َركادىا َكمش ّ
َكتػضيفَ َلمبالغة َمَيَػخَ َفييا َالجاحعَ َ ً
جسيعاَ ،ككاف َمغ ّ

رػصوَالدخديةَعمىَتبػايغََفيَمدتػػَىحاَالطيػرَ َ.
َّ
نَ

َالشزَ
َّ
كػنات
حػت َفي َداخميا َكلَ َمَ َّ
َكجازتيا َ َ
َ
إف َىحه َالشادرة َعمى
كبالجسمة َف ّ

َنرا َسخديًّا َمَكتسلَ
َ
القرري َمغ َاستيالؿَ َ َكسخدَ َككصفَ َكحػارَ َكقفمةَ ،فكانت َبحلظ ًّ
ّ
َعامةَ َماَكتبَػوَالجاحعَ َمغَ
ياَفيَذلظَشأف
شأن
َ
َ
،
كجو
َ
َ
وَعمىَأكسل
َ
ػ
اَكضائف
َ
ي
ؤد
م
َ
األركافَ َ ّ ً
ّ
حكاياتَ َكن ػػادرَ َ.
َ
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لسحسج بهط ّغان
)الكهن الستقابل في ديهان (مالك رجيم
ّ
تأويمية ــــ
ــــ مقاربة
ّ

 بخج بهعخيخيج،محسج البذيخ اإلبخاهيسي
ّ  البذيخ.د
ّ  جامعة،عدوزّي
ّ
:السم ّخص

تعتبخ نطخية التأويل التقابمي مغ أحجث الشطخّيات التأويمية؛ حيث تعتسج في
.الشز باالعتساد عمى ما ُيبشى عميو مغ تقابالت ضاىخة ومزسخة
ّ الػصػؿ الى أعساؽ
الشز شكال
ّ  ثع مغ اعتبار،وتدتسج ىحه الشطخية شخعيتيا مغ مدمسة التقابل الكػني ّأوالا

.لغػيا ليحا الكػف
ّ
مغ ىشا أردنا تصبيق إجخاءات ىحه الشطخية عمى ديػاف جدائخؼ معاصخ ىػ ديػاف

 حيث نخػ فيو التقابل ماثال مغ عشػانو الى مختمف.(مالؾ رجيع) لسحسج بػشغاف

 فسا سخ ىحا التقابل؟ وما ىػ الخىاف. وىػ يشبئ عغ فمدفة خاصة ليحا الذاعخ،نرػصو
.الحؼ يقجمو لمػصػؿ الى باشغ الشز

. الكػف. الذعخ. التقابل. التأويل:الكمسات السفتاحية
summary
The theory of opposed interpretation is considered as one of the
most recent theories of interpretation. It depends to reach the depths of
the text by relying on what is built from the explicit and implicit
oppositions . This theory derives its legitimacy from the universal
opposition established principle first. Then from considering the text a
linguistic form to this universe . Consequently , we wanted to apply the
procedures of this theory to a contemporary Algerian book of poetry , the
book of poetry of (Malag Rjem) by Mohamed Boutagan. Where we see
the appearing opposition starting from its title to its various texts. It
predicts a special philosophy of this poet. What is the secret of this
opposition? And what bet he offers to reach the meaning of the text.
key words: interpretation ؛opposition ؛Poetry ؛universe.
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ٍّ
وتجل مغ تجمياتو ،فيػ
ز ارتدام ا لمػجػد
الش َّ
تعتبخ كثيخ مغ نطخيات التّأويل ّ
ّ
ِّ
السؤوؿ أف يدتشصق الػجػد
الشاشقة مشو ،لحا كاف لدام ا عمى
ّ
الرػرة ّ
الذكل السكتػب لو ،و ّ
ز ،وأف يدتكشو أس اخره مغ خالؿ الّمغة ،ومغ أبخز مفاتيح الػجػد وأدوات
مغ خالؿ ّ
الش ّ

الجقيقة التي يقػـ عمييا ،وكحا تحجيج العالقات العجيبة بيشيا .ومغ
فيسو إدراؾ التّقابالت ّ
قجمت نفديا
ىحا السشصمق أثبتت نطخّية التّأويل الت
عيتيا ،حيغ ّ
قابمي وجػدىا واكتدبت شخ ّ
ّ ّ
ائي ا يخاىغ عمى تكبيخ السعشى وتجقيقو ،ويثبت العالقة الخالجة بيغ
ائيا ومشيج ا قخ ّ
بجيالا إجخ ّ
ز والػجػد مغ جية ،واإلنداف والػجػد مغ جية أخخػ.
ّ
الش ّ
التقابمي ورىان السعشى:
التأويل
ّ -1
ّ ّ
يقجمو مغ إمكانات
تخكد نطخّيات التّأويل السعاصخة عمى
ّ
قزية التّقابل وما ّ
ّ
ز في التّرػر التّأويمي التّقابمي ىػ «مجسهع
تػسع السعشى
وتكبخه ،فإذا كاف ّ
ّ
الش ّ
ّ
ّ
الدياقية السشتظسة في الخطاب الحي تحسمو والسحيمة
التقابالت
ّ
السعجسية و ّ
الج ّ
ّ
اللية و ّ
وتأويمية عالسة
داللية
ّ
ص كهن لغه ّي متقابل ،ومشطمق رحالت ّ
عمى الكهن الفديح ،والّش ّ

1
يتسيد عغ
الشطخ الت
إف ىحا التّحجيج الت
لمشز الحؼ يعتبخ خالصة ّ
قابمي ّ
وبميغة» ّ ،
قابمي ّ
ّ ّ
ّ ّ
السكػنة
اخمية
الشز التي تكتفي في أغمبيا ببشيتو ال ّ
كثيخ مغ تعخيفات ّ
طاىخة والعالقات ّ
الج ّ
ّ

الجاخل والخارج.
لو ،فيػ يشفدح عمى ال ّ
طاىخ والسزسخ والحاضخ والغائب و ّ
الستعجدة والتي
الشطخّية وفخضياتو
ويسكن لشا من خالل ىحا ّ
نتمسذ مشصمقات ّ
ّ
التعخيف أف ّ
الية:
يسكغ لشا أف نجسميا في العشاصخ التّ ّ

2

الخفية.
ز عالع مغ التّقابالت ال ّ
 ّطاىخة و ّ
الش ّ
يحػؿ العالع الستقابل في تفاعمو مع ال ّحات إلى عالع مغ السعاني
 مشتج ّالش ّ
ز ّ
الستقابمة.

القػة ما يبّمغ السقاصج والغايات ،ويحّقق
 ىحه التّقابالت ال ّطاىخة و ّ
الخفية ليا مغ ّ
التّأثيخ السخغػب فيو.

الشز ال يتحّقق ّإال بإدراؾ التّقابالت التي تذ ّكمو ،سػاء أكانت
فإف فيع ّ
ومغ ىشا ّ
تقجمو ىحه
الخىاف الحؼ ّ
تقابالت ضاىخة أو مزسخة ،حاضخة أو مدتحزخة ،وىحا ىػ ّ

وسشخكد في ىحه السجاخمة
الشرػص،
ّ
لمشز عمى نفدو وعمى غيخه مغ ّ
الشطخّية انفتاح ا ّ
ّ
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فطية ،وىجفشا األساس ىػ
السيسة في الكػف متجاوزيغ التّقابالت
عمى القزايا
البالغية والّم ّ
ّ
ّ
الذاعخ التي تختار لإلنداف مػقعو في ىحا الكػف.
تمسذ فمدفة ّ
ّ

لمشز يتّزح اإلجخاء التّقابمي في فيع
رػر الت
قابمي ّ
ومغ خالؿ تحجيج التّ ّ
ّ
ّ ّ
التقابل بين السعاني
الشرػص والخصابات ،فيػ «أداة بيان السعشى وتفييسو عبخ إحجاث ّ
ّ
التفكيخ السشتج لّمغة ،وفي انتظام
والعشاصخ بسا ّ
التقابل حاصل في ّ
ألن ّ
يهضحيا أكثخّ ،
التقابل بسدتهياتو الكثيخة ،ومظاىخه التي يشفدح ليا ذكاء
الكمسات والسعاني ،ويجّميو ّ
3
كل
الستفيم واجتياده»  ،وعمى ىحا األساس يتّزح ّ
ّ
الجور البارز لمتّقابل؛ فيػ « في ّ
4
هتخ»  ،فالذاعخ يعسج
الحاالت يكدب السعشى ّ
الت ّ
الذعخّي عسقاً ،ويشفث حهلو شيئاً من ّ
في كثيخ مغ السػاقف إلى صشاعة التّقابل بتجاوز األضجاد والستشاقزات وعيا مشو بدعة
ز ىػ الحؼ يديع بجرجة كبيخة في تأسيذ العالقة بيغ
أفق التّقابل ،فالسدار الخ ّ
صي ّ
لمش ّ

نفجخ
األشياء .وإذا تجاوزنا السدتػػ الخ ّ
ص ّي إلى السدتػػ العسيق أدركشا مغ التّقابالت ما ّ
الجالالت .فالتّأويل التّقابمي يقػـ عمى نػعيغ مغ التّقابالت ىسا دعامة السقاربة
بو السعشى و ّ
ّ
5
جاولية ،ومغ خالليسا يدتصيع ِّ
ز:
اخمية ّ
السؤوؿ استكشاه التّقابالت ّ
الج ّ
التّ ّ
لمش ّ
األفقية:
التقابالت
أ-
ّ
ّ
صّية لمسمفػظ عشرخ (ب)؛
أف عشر اخ ما (أ) يقابمو في البشية الخ ّ
ونقرج بيا ّ
أفكية
أؼ في الجسمة الػاحجة أو في البيت ّ
الذعخ ّؼ الػاحج مثالا ،وقج تحرل تقابالت ّ
صباؽ والسقابمة
كثيخ في جسمة واحجة،
وتتذكل ىحه التّقابالت مغ السفخدات ،كال ّ
ّ
والسذتخؾ وغيخىا.

العسهدية:
التقابالت
ب-
ّ
ّ
طاىخة مع عشرخ في البشية العسيقة
ونقرج بيا تقابل
معشى في البشية ال ّ
ا
مسا يشبشي عمى التّخكيب الغامس
عبخ ّ
التمسيح والكشاية واالستعارة والسفارقة وغيخىا ّ
عجد.
الخاجي لمتّ ّ
والسحتسل لالنفتاح ّ
ِّ
ويتحخر مغ رقبة الّمفع إلى سعة
طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىخ،
وىشا يتجاوز
السؤوؿ السدتػػ ال ّ
ّ
وتعجد السعشى ،والغػص في تخػـ األسصخ ،ليشتيي إلى تفجيخ
التشقيب والتّأويػ ػ ػ ػػل ّ

اإلبجاعية.6
الشرػص
وفظ السمغػز الحؼ تقرجه كثيخ مغ ّ
ّ
ز ّ
بالجالالت ّ
ّ
الش ّ
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ِّ
ويحجد العالقات
كل أنػاع التّقابالت
ومغ ىشا يشبغي عمى
ّ
السؤوؿ أف ّ
يتحخػ ّ
صباؽ إلى
السكػنات
بيشيا ،بجءا مغ أصغخ
السذكمة لمتقابل كاألوزاف والسذتخؾ وال ّ
ّ
ّ

الشرػص األخخػ وكحا
أوسع مجػ يسكغ أف يبمغو اإلجخاء الت
الشز مع ّ
قابمي كتقابل ّ
ّ ّ
تخكد عمييا نطخّية التّأويل ،سػاء أكانت سياقات اإلنتاج أـ
تقابمو مع الدياقات التي ّ

تصػر السعارؼ وتالقح
سياقات التّأويل التي تختمف باختالؼ السعصيات التي يتيحيا ّ
العمػـ.

ِّ
فإنشا
السعخفية
وإذا وضعشا ممكة التّأويل والسدبقات
لمسؤوؿ في الحدبافّ ،
ّ
السؤوؿ في إدراؾ التّقابالت يختمف مغ ِّ
بأف تػفيق ِّ
مؤوؿ آلخخ ،فالتّقابالت التي
ندّمع ّ
معخفية مختمفة ،وقج أوصميا صاحب
الشز كثيخة ومشبثقة عغ مجاالت
يتيحيا ّ
ّ

الشطخّية 7إلى سبع وثالثيغ نػع ا مغ التّقابل نحكخ مشيا عمى سبيل السثاؿ ال
ّ
8
الحرخ:
الشفي.
 تقابل اإلثبات و ّ -تقابل األمكشة.

الدمشي.
 التّقابل ّ تقابل التّحاور. -تقابل التّخاتب.

 تقابل التّذابو. -التّقابل الشكيزي.

ز والعشػاف.
 تقابل ّالش ّ
الشز وسياقو.
 -تقابل ّ

الشرػص األخخػ.
الشز و ّ
 تقابل ّطاىخ والباشغ.
 تقابل ال ّ -تقابل حاؿ ال ّحوات.

 -تقابل الفاعل والسفعػؿ.

رػرات
وغيخىا مغ التّقابالت التي ييجؼ مقتخحيا إلى إخخاج التّقابل مغ التّ ّ
تدتسج نطخّية
وتػسعة سعة الكػف الحؼ
الزيقة التي تحرخه في التّزاد والسقابمة،
ّ
ّ
ّ
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تتبع التّقابالت مغ
التّأويل الت
ومدمساتو ،فيي ّ
قابمي شخ ّ
عيتيا مشو ومغ قػانيشو ّ
ّ ّ
الرغخػ إلى الكبخػ
ثع إلى الدياقات
السػسعة ،مغ داخل ّ
الش ّ
ّ
ّ
ز إلى نرػص أخخػ ّ

الستعجدة التي ترشعو وبيا يشطخؼ.
ّ
الشرػص
ومغ ىشا يسكغ تصبيق إجخاءات التّأويل الت
قابمي عمى سائخ ّ
ّ ّ
محسج بازؼ أنػاعا كثيخة مغ
والخصابات قجيسيا وحجيثيا ،شعخىا ونثخىا ،وقج قارب ّ

9
الذعخ
الخصابات مقارب اة
ص وبالغة الخطاب  ،فسغ ّ
تقابمية في كتابو تقابالت الّش ّ
ّ
الجيشي مسثّالا بأبي حامج
القجيع إلى السعاصخ إلى الخصاب
الدخدؼ ،وكحا الخصاب ّ
ّ
ِ
مسا ال
الغدالي مغ خالؿ كتابو إحياء عمهم ّ
الجين ،إلى نرػص الحكع والسشاقبّ ،
لكل خصاب،
أويمية كإجخاء قخائي
لمذظ في
يجع مجاالا
ّ
صالحية السقاربة التّ ّ
ّ
إبجاعي ّ
ّ
ّ

تبشي ىحه السقاربة واقتخاحيا عمى ال ّ
صمبة تػسيع ا
الجعػة إلى ّ
نػجو ّ
وىشا يسكغ لشا أف ّ
آلليات القخاءة وانفتاحا عمى السشاىج وتججيجا يتساشى مع السعصيات.

التقابل في ديهان (مالك رجيم):
ّ -2
اء التّقابمي مغ خالؿ عشػانو السبشي عمى التّقابل ،والحؼ يػحي
ّ
يدتفد ّ
الجيػاف اإلجخ َ
ّ
ّ
يتػزع بذكل ممفت
الجيػاف مغ تقابالت وما يحػيو مغ ثشائيات ،فالتّقابل ّ
بسا يصػيو ىحا ّ
العسػدؼ أـ عمى السدتػػ
لمشطخ في ديػاف (مالؾ رجيع) سػاء أكاف عمى السدتػػ
ّ
ّ

الذاعخ مغ
الخ ّ
ميع مغ نبػغ ّ
صيّ ،
وتقفي ىحا التّقابل والػعي بو يفزي إلى كذف جانب ّ
بػشغاف
محسج
عامة ،ويذيج ّ
ّ
جية ،كسا ّ
الذاعخ ّ
ميسة مغ تفكيخه برفة ّ
يبيغ جػانب ّ
بشفدو عمى انبشاء ديػانو عمى التّق ػ ػ ػ ػ ػ ػػابل مغ خالؿ لقاء عقجناه معو حػؿ تجخبتو برفة
عامة وديػانو عمى وجو الخرػص ،فيػ يؤمغ بسدّمسة الثّشائيات التي يقػـ عمييا الكػف،
أف اإلنداف يقف
أف اإلنداف جدء مغ ىحا الكػف يتجّمى فيو ما يتجّمى في الكػف ،كسا ّ
وّ

مكػنات الكػف األخخػ.
مػقف ا
ّ
تقابمي ا مع ّ
يتأت ىحا السػقف عمي سبيل السرادفة و ّإنسا عغ تجخبة شػيمة ومصالعات
ولع ّ
يتأسذ عمييا الكػف،
كثيخة جعمت ّ
الذاعخ ّ
يتبشى فمدفة ّ
معيشة في القزايا الكبخػ التي ّ
صبيعة ،الفشاء /الخمػد،
كػ ػ ػ ػػ(الػجػد /العجـ ،الػالج/السػلػد ،األرض/الدساء ،اإلنداف /ال ّ

الحب /الكخه ،الحخب /الدالـ.)....،
ّ
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أف التّقابل بأنػاعو ضاىخة
الشطخ في نرػص ىحا ّ
وقج أفزى بشا ّ
الذاعخ إلى ّ
ثع أبخزه لمستمّقي واضح ا ال
يسيد ىحا ّ
الشطاـ ىػ ّ
ومسا ّ
ّ
شاغية عمى شعخهّ ،
أف الذاعخ وعاه ّ
نفدية وانعكاس ا
تعسجه ّ
الذاعخ استجابة لشػازع ّ
يحتاج إلى بياف ّإال ما نجر مغ ذلظ ،وقج ّ

الستأمل في
حمية ،وقج يطيخ لشا مػقفا ّ
لسػاقف مخ ّ
معيشا مغ الػجػد السشبشي عمى التّقابل ،و ّ
ىػس التّقابل ىػ
صاغي عمى شعخه ،
سخ التّقابل ال ّ
ولعل ما ّ
مخاحل عسخه يجرؾ ّ
يؤكج لشا َ
ّ
ٍّ
أبيات مغ شعخه بيغ
يخيع عمى شعخه ،ونعشي بحلظ تخاو َح
قزية االحتساؿ الحؼ أصبح ّ
ّ
العجيج مغ السعاني.
أ-

تقابل الحاالت:

لمذاعخ،
تقري الحاالت السختمفة ّ
ّأوؿ ما تخكد عميو نطخّية التّأويل التّقابمي ىػ ّ
الشرػص
ولعل ّ
إذ مغ مدّمسات الحياة ّ
أف اإلنداف تدخؼ عميو قػانيغ الكػف حمػىا ّ
ومخىاّ ،

كل حالة.
كل مخحمة وزفخات ّ
التي يشتجيا ّإنسا ىي أنفاس ّ
جميا واضحا ،فجيػانو الحؼ بيغ أيجيشا يسّثل
إذا رجعشا إلى شاعخنا وججنا ذاؾ ّ
الدخيعة واألحجاث
ومخد ىحا التّقابل دوف مخية ىػ السشعصف ىػ
جدأيغ متقابميغّ ،
التحػالت ّ
ّ
الجيػاف يشبئ
ألست ّ
أف الكتاب الثّاني مغ ّ
ومسا تجج اإلشارة إليو ّ
بالذاعخّ ،
الستتابعة التي ّ
صتو تمظ الفػاجع
الذاعخ ،مشعصف رسستو ىحه األحجاث وخ ّ
عغ مشعصف صارخ في مديخة ّ

أف مػت ولجه قيذ يعتبخ أكبخ فاجعة وأقدى رزّية ،فيػ الجخح الحؼ ال
شظ ّ
الستتابعة ،وال ّ
يجف.
يشجمل و ّ
الجمع الحؼ ال ّ
األوؿ مشو أغشيات مفعسة باإلرادة،
ومغ خالؿ ىحا يمحع قارغ ّ
الجيػاف ّ
أف الجدء ّ
وفظ األسخار ،وقج يعتخؼ
محسمة بالخغبة الجامحة في الحياة ،ميػوسة بسعخفة الغامس ّ
ّ
ف
الذاعخ فييا نػبة مغ الحشيغ إلى الػحجة والغخبة والحد  ،ولكشو حشيغ يخامخ فمدفة الفيع،
ّ

طػاىخ ،وفي كثيخ مغ األحياف يدايخ األحجاث التي تكتشف اإلنداف
ويتقرى تخػـ ال ّ
ّ
10
الزفاف:
السعاصخ والقزايا التي تذغل تفكيخه ،ومغ أمثمة ذلظ قريجة عخس ّ
عخس فتهحات
وطيف قريجة تأتي

ضفائخىا األغاني
الجفاتخ
وّ

52

مجمة اآلداب والمغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العجد 11جهان2020
...

الذاعخ وإرادتو مغ جية ،كسا تطيخ لشا فمدفتو
تتزح بجالء ّقػة ّ
األوؿ ّ
ففي الجدء ّ
غشي ا بالسػضػعات ثخّي ا بالقزايا
العسيقة نحػ األشياء وال ّ
طػاىخ ،وعميو نجج ىحا الجدء ّ

مفرالا في األوراؽ القادمة.
مسا نخاه ّ
الستقابمة ّ
الدخط عمى الحياة التي تخّمت عغ فمحة كبجه
أما الجدء الثّاني ّ
فإنو يسّثل مخحمة ّ
ّ
قيذ في مشترف ال ّ
مكبالا
استسخت في السديخ دوف رحسة تاركة ّ
الذاعخ واقفا ّ
صخيق ،و ّ
الستججدة ،مذتّتا بالحيخة الستشاسمة مغ رغبتو في الحياة أو البقاء في الشقصة التي
بأحدانو
ّ

الذاعخ.
الجيػاف متقابالا تقابل الحاالت التي اكتشفت حياة ّ
تخّجل فييا الػلج .وىشا يطيخ ّ
ثع
الذاعخ مح ّ
أف في حياة ّ
ومسا تججر اإلشارة إليو ّ
ّ
صات كثيخة انعكدت عمى تفكيخه ّ
أف مػت الػلج بجاية لحياة
ألف ّ
الذاعخ يعمغ ّ
ارتدست في نرػصوّ ،كدنا عمى التي ذكخنا ّ
يقجمو بإىجاء
الجيػاف ّ
أف الجدء الثّاني مغ ّ
مخالفة تسام ا لمحياة األولى ،و ّ
الجليل عمى ذلظ ّ
11
صفو السػج ومحى ضحكتو إلى األبج:
مخيخ لكيذ الحؼ تخ ّ
إىجاء

إلى روحي ابشي قيذ
روح ابشي قيذ

ابشي قيذ

قيذ

(ىبهب ريحي فادح وممح بحخك خائن)

ب-

اإلندان مقابالً لمكهن
(اإلندان/الجين ،الحاضخ/الغائب ،الهالج/الهلج ،الحخب/
ّ
الدالم ،الفداد /اإلصالح:)...
ّ

كل
يسّثل اإلنداف
محػر الكػف في نطخ ّ
الذاعخ ،والسخمػؽ الحؼ وجج مغ أجمو ّ
َ
ولعل التّداؤؿ األساس الحؼ
شيء ،واإلنداف في فمدفة ّ
الذاعخ في حػار دائع مع الكػفّ ،
أؼ شيء
ضل يصخحو ّ
ّ
الذاعخ اإلنداف عمى الكػف ،ما ىػ مػقعي فيظ أييا الكػف ،وإلى ّ

الجاـ فيظ ،ويتّزح ىحا مغ خالؿ السقصػعة التّالية والتي عشػنيا
يفزي بي السديخ ّ
12
ب(غاية):
عجائية
غايتي في الهصهل
ّ
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ونيائية
ّ

وىي تدكششي وبسطمق ماىيتي

أبجية
ولكشيا ّ

حاجتي لمسديخ

الذعخاء ،بل والعقالء الحيغ دائس ا
إف ىحا التّداؤؿ العسيق يعيجنا إلى كثيخ مغ ّ
ّ
صخيق ّإنسا
الشيايات ويثيخوف اإلشكاالت حػؿ السآالت ،فكيسة ال ّ
يصخحػف األسئمة حػؿ ّ

التحجؼ ويبجؼ رغبتو في الػصػؿ ،وىحا
الذاعخ يعمغ ّقػتو في
أف ّ
ّ
ّ
تتحجد بالغاية ،غيخ ّ
الشياية ،فالتّأويل بالتّقابل يدتحزخ شخؼ
بجؼ يشبشي عمى التّقابل بيغ البجاية و ّ
الدؤاؿ أ ّ
ّ
الشز
الشزّ ،
شائية الغائب عغ ّ
الثّ ّ
ألنو بو يكتسل السعشى ويتحّقق الفيع ،وىشا عخضشا ىحا ّ
الذاعخ تكتشفو الحيخة حػؿ البجايات حػؿ
بأف ّ
عمى نرػص ّ
الجيػاف األخخػ ،لشتفاجأ ّ
13
صػيمة:
التّشاسل حػؿ الػالج والػلج حػؿ قخوف الديخ ال ّ
طيشة البجء...
يختدم الخمق

شفخة في اليجين

فػجػد اإلنداف في الكػف قجيع ورحمتو شػيمة ،فالسبجأ شيغ والصخيق مميء

جية:
بالرخاعات ّ
اخمية والخار ّ
الج ّ
بالستشاقزات محفػؼ ّ
بساذا سشقشع أبشاءنا

طيبهن....؟
بذخ ّ

وبسا ذا سشقشعيم أّنشا مؤمشهن
الخب حتى
ّ
تخيخنا ّ
يكهن لشا الهحي...

واألرض واآلخخة؟
بساذا سشقشعيم

أّنشا مشح عذخة آالف عام
غخسشا حجائقشا في الفزاء
اآلدمية
وكّشا حسمشا إلى
ّ
54
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أصهاتيا...؟

ثع
الذاعخ
ومغ خالؿ ىحا التّداؤؿ حػؿ األصل والسبجإ ،يصخح ّ
قزية ّ
ّ
الجيغ ومغ ّ
يعج محػر
قزية الغيب ،وىػ في الحكيقة ّ
ميس ا مفاده :ىل اإلنداف الحؼ ّ
ّ
يمخز إشكاالا ّ
قجـ اإلنداف لمكػف ما بو يدتكيع ويدعج؟
الجور؟ وىل ّ
الكػف ىػ في مدتػػ ىحا ّ
الدمغ الحؼ يكابج؛ زمغ الحخوب
أف ّ
الذاعخ يدتشصق الػاقع الحؼ يعير و ّ
شظ ّ
ال ّ
طمع ،مغ سيقتشع بصيبة البذخ في ىحا الدماف.
والقتل والتّذخيج والفقخ وال ّ

الشدل (الهالج/
قزية عطيسة
الذاعخ إلى
وىشا
يتحػؿ ّ
وثشائية خالجة أال وىي ّ
ّ
ّ
ّ
قجـ
الهلج) ،ىحه
الثشائية التي تجعل الػالج والسػلػد في تػاجو ،بل حداب وعتاب ،ما ذا ّ
ّ
الػالج لمػلج.

قبخه:

القزية تحيمشا دوف ريب إلى بيت أبي العالء والحؼ أوصى بأف يكتب عمى
و ّ

الجنيا عمى أحج
ىحا جشاه عمي أبي
ولم أجن في ّ
ّ
إف مرائخ األبشاء مخىػنة بسا يرشعو اآلباء ،وإذا كاف اآلباء مشح البجء يفدجوف
ّ
شائية بعسق وفمدفة تػحي
حجة سيقتشع بيا األبشاء ،و ّ
الذاعخ يخسع ىحه الثّ ّ
فأؼ ّ
في األرض ّ

الجيغ الحؼ يفدجوف الػاقع ويتعّمقػف بالغائب ،فساذا
الشاس
بدخصو عمى ّ
خاصة حسمة ّ
ّ
جشى األبشاء مغ حجائق الغيب التي نعّمق بيا اآلباء وأفدجوا الحياة ألجميا.

األساسية في الكػف
لمذاعخ يشبشي عمى عجيج التّقابالت
وىحا التحميل العجيب ّ
ّ
الجين ،الحاضخ /الغائب ،الجّشة /الهاقع،
(االندان /الكهن ،الهالج/الهلج ،اإلندانّ /

وسخ مغ أسخار
الذاعخّ ،ا
الساضي /الحاضخ ).... ،وىشا نجرؾ جانب ا مغ جػانب إبجاع ّ
تأثيخه وىػ القجرة العجيبة عمى صشاعة التّقابل ووضع الثشائيات وجي ا لػجو ،والحكع في

الشياية ىػ القارغ.
ّ
ت-

الخيح:
ّ
الذاعخ محاو اًر ّ
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الذعخ العخبي برفة
ميسا مغ مرادر التّرػيخ في ّ
إذا كانت ّ
الخيح مرج ار ّ
ّ
عامة ،فال نجج شاع اخ ّإال ولمخيح نريب في شعخه بسختمف أحػاليا وأنػاعيا ،ريح عذق
ّ
أو ريح كخـ وسخاء ،أو ريح حخب ودمار.
خاصة في
فإف السمفت ّ
أما عغ شاعخنا ّ
لمشطخ في ديػانو ضيػر ّ
الخيح بذكل دائع ّ
ّ
الذاعخ ىي ّأنيا تبجو كذخيظ لمذاعخ في ىسػمو و ّأنيا
الرػرة التي رسسيا ّ
شّقو الثّاني ،و ّ
15
تذكل مػشغ بػحو ومكسغ ثقتو ومالذه مغ الػاقع الستعب:
في كثيخ مغ األحياف ّ
ّأيتيا الخيح
«أنا» ال يخافقشي،

وستدافخ تحاكخي وحقائبي وحجىا
إلى وجية أعجمت مالمحيا..

الخيح
ّأيتيا ّ
«أنا» لدت معي

الجيػاف ،فال نكاد نجج
الشسط مغ الحػار ييشجس ّ
وعمى ىحا ّ
الذاعخ كتابو الثّاني مغ ّ
الستكخر
الشجاء
قريجة ّإال
إف ّ
الذاعخ في ىحا ّ
لمخيحّ ،
ّ
الخيح ،وثشاياىا البػ ُح ّ
ومصمعيا نجاء ّ
ُ
الخيح
ولعل ّ
الذاعخ في ىحا االتّحاد مع ّ
يخفع ّ
الخيح إلى مدتػػ وعيِو ويعمغ اتّحاده معياّ ،
16
وىسو باالندحاب مغ الحياة:
يعمغ ىخوبو مغ البذخ ّ

أيتيا الخيح
ّ

ىدي بجحع الخيبات كّميا؛
ّ
لكن لن أساقط
جشائدياً ممفهفاً
ّ
في ورق الشعي األنيق

ّأيتيا الخيح
ىحا أوان غيابي...

الذاعخ مغ الحياة وارتسائو في
وال يسكغ ذكخ جسيع التي تكذف عغ ىخوب ّ
الخيح واعتبارىا مالذه الػحيج وميخبو الفخيج والفاىع الػحيج لو ،ومغ ىشا يخالف
أحزاف ّ
الذعخ ّؼ العخبي العخيس ،فخيح
الخيح في التّخاث ّ
ّ
الرػر السخسػمة عغ ّ
الذاعخ جسيع ّ
ّ
الد ّخ ،يعخض عمييا خيباتو وانكداراتو فال
محسج
ّ
ّ
بػشغاف ىي مكسغ البػح ومأمغ ّ
الذاعخ ّ
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وتستز انيياراتو وتحتػؼ مػاجعو الكثيخ السبثػثة في ىحا
تتذفى فيوّ ،إنيا تشرت لو
ّ
ّ
الجيػاف.
ّ
الشتائج التي انتيى إلييا
نبيغ بعس ّ
وفي خاتسة ىحه اإلشارات السػجدة يسكغ لشا أف ّ
البحث وىي:
صمبة السقبمػف عمى إعجاد
يػجو إليو ال ّ
 اإلجخاء التّقابل إجخاء ججيج يسكغ أف ّالشرػص والخصابات.
ّ
يقجمو مغ آليات عجيجة لفيع ّ
السحكخات واألشخوحات ،لسا ّ
الذاعخ في
الذعخ السعاصخ عمى التّقابالت
الستعسجة التي يجتيج ّ
 يشبشي ّّ
مػاجيتيا بشفدو أو جعميا وجي ا لػجو.
الذعخ ّؼ الجدائخ ّؼ،
محسج
الذاعخ
تحػؿ السدار ّ
 ّّ
بػشغاف ّ
عيشة بارزة عغ ّ
ّ
واصصباغو بخوح الفمدفة.

بالخغبة في الفيع وتحميل القزايا
 أصبح ّالذاعخ الجدائخ ّؼ السعاصخ ميػوس ا ّ
اإلندانية الكبخػ.
ّ
شالعو عمى
الذاعخ وسعة ا ّ
تبيغ مجػ ثقافة ّ
 التّقابالت الساثمة في ّالجيػاف ّ
الذعخّية في الجدائخ.
متخمف اآلداب ،وليذ غخيبا عميو فيػ مغ أركاف التّخجسة ّ

الكػنية
وكل القزايا
 يسّثل اإلنداف في نطخ ّّ
الذاعخ محػر الكػف وقصبوّ ،
لمجيغ
مختبصة بو متػّقفة عميو ،فرالح الكػف متػّقف عمى اإلنداف مقابال ّ
والتّاريخ ،بل مع اإلنداف نفدو.
الذاعخ لشفدو
الذاعخ السعاصخ مع عشاصخ ال ّ
كػف ّ
 يتّحج ّصبيعة ،وقج رأيشا كيف ّ
الخيح.
ثشائية ّ
وششا يشبشي عمى ّ
الذاعخّ /
خاصة تدتخخج مكشػنو وتبجؼ مخدونو.
ّ
يدتحق ديػاف مغ ىحا القبيل نجوات ّ

1
التقابمي ،نحه نسهذج تدانجي في فيم الّشرهص والخطابات،
التأويل ّ
نظخية ّ
محسج بازؼّ ،
 ّمشذػرات االختالؼ ،الجدائخ ،ط ،2013 ،1ص.206

 -2يشطخ :سميسة جالؿ ،نظخية الّتأويل الّتقابمي من الّتأصيل إلى الّتجخيب ،مجّمة فتػحات،
جامعة عباس لغخور ،خشذمة ،العجد ،2جػاف  ،2015ص .242-241
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3
نظخية الّتأويل الّتقابمي ،ص.81
محسج بازؼّ ،
 ّ4
الجاللة ،دار غخيب ،القاىخة ،ط ،1999 ،/ص.17
الدّيج ،قخاءة ّ
الذعخ وبشاء ّ
 -شفيع ّ

5
الدابق ،ص ص .82- 81
 يشطخ :السخجع ّ6
األوؿ،
 يشطخّ :عدت ّ
الديج أحسج ،حجود الّتأويل ،مجّمة جامعة دمذق ،السجّمج ،28العجد ّ
 ،2012ص .513
7
محسج بازّؼ.
 نقرج بو الباحث السغخبي ّ -8يشطخ :سعيج العػادؼ ،بالغة الّتأويل والّتقابل البجيعي ،محاولة في الّتهسيع ،ضسغ كتاب

محسج
الّشسهذج الت
أويمي الّتقابمي ،معالم الّتأصيل ومدتهيات الّتشديل ،دراسات ّ
محكسة في أعساؿ ّ
ّ ّ
لمشذخ ،السغخب ،2018 ،ص ص .39-38
بازؼ ،إعجاد :إبخاليع أسيكار ،مقاربات ّ
9
الجار العخ ّبية لمعمػـ
ص وبالغة الخطاب ،نحه تأويل تقابميّ ،
محسج بازؼ ،تقابالت الّش ّ
 ّناشخوف ،بيخوت ،ومشذػرات االختالؼ ،الجدائخ ،ط.2010 ،1

10
بدشغاف ،ديهان مالك رجيم ،مشذػرات الجدائخ تقخأ ،الجدائخ العاصسة ،ط ، /د ت،
محسج
ّ
 ّص .27
11
الجيػاف ،ص.119
 ّ12
الجيػاف ،ص.50
ّ -

الجيػاف ،ص.37
ّ -13

الجيػاف ،ص ص .39-38
ّ -14
الجيػاف ،ص.124
ّ -15

الجيػاف ص .125
ّ -16
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السمخز:

الرػتي عشج ابغ جّشي
التشاسب بيغ السعاني و ّ
ّ
التذكيل ّ
د .فاشسة صغيخ السخكد الجامعي مغشية

حجدوا ماـية
الرػتية بعشاية الباحثيغ العخب مشح القجم؛ إذ ّ
َحطيت ّ
الجراسات ّ
الشصق عشج اإلندان ،كسا كذفػا مخارج
الرػت الّمغػي ،ووصفػا أعزاء جياز ّ
ّ
األصػات ،عارضيغ صفاتيا وخرائريا ،دون أن ييسمػا الحجيث عغ الحخكات ،وما
الشصق.
يعتخي الّمفع العخبي مغ ضػاىخ
عسمية ّ
صػتية ،أثشاء ّ
ّ
الرػتي ،فتشاولػا صمة صفات
واألكثخ مغ ذلظّ ،
تػغل أسالفشا في ّ
الجرس ّ
األصػات بالسعاني التي تؤدييا األلفاظ.

ولعل ابغ جّشي (392ه) ،أكثخ الّمغػييغ الحيغ بحثػا في ىحه الفكخة ،حيث
ّ
درسيا بعسق ودّقة ،في كتابو الخرائز.
يعخف بيحا الجيج الفخيج الحي اضصمع بو صاحب كتابي
والبحث ىا ىشاّ ،

وسخ صشاعة اإلعخاب.
الخرائز ّ
الرػتي -التّشاسب -ابغ
الرػتّ -
الرػتية -التّذكيل ّ
الجراسات ّ
الكمسات السفتاحيةّ :
جشي.
ّ

Summary:
From long years ago, Arabic researchers gave a great importance
to the acoustic studies; they have identified what is linguistic sound, and
described the members of the speech device of the human being; they
also revealed exits sounds by presenting their qualities and
characteristics, without neglecting to talk about the movements and what
is going on the Arabic word as the sound phenomena during the process
of pronunciation.
Moreover, our ancestors deepened in the accoustic study by
studying the link between sounds qualities and the meanings performed
by words. Perhaps Ibn Djenni is the linguist who searched the more in
this project.
This search shows the unique effort undertaken by Ibn Djenni in his
books "characteristics" and " The secret of making analysis".
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–Keywords: Sound– Acoustic studies– Voice modulation– proportionality
Ibn Djenni.

الرػت الّمغػ ّي وشبيعتو.
/1مفيػم ّ
صاقة،
الجارسيغ ضاىخة شبيعية ،وشكل مغ أشكال ال ّ
الرػت ّ
بالشدبة إلى ّ
ّ

أن تمظ االىت ادزات وال ّحبحبات ،ترل
يدتػجب جدسا في حالة اىتداز ،أو تحبحب ،عمسا ّ
إلى أذن اإلندان ،عغ شخيق وسط معيغ ،كسا ّأنيع يصمقػن السرصمح نفدو عمى ما

يشتج ،نتيجة اصصجام األجدام ببعزيا البعس ،أو سقػشيا ،أو انفجارىا .وليذ ىحا

الشصق عشج اإلندان ،وأيزا ما
كل ما يرجر ،عغ جياز ّ
سسػا صػتاّ ،
فحدب ،و ّإنسا ّ
ألن جيازه
يرجر عغ الحيػان ،إالّ ّأنيع اعتشػا في أبحاثيع ،ودراساتيع بأصػات اإلندان؛ ّ

الرػتي ذو قجرة عجيبة ،عمى إصجار مختمف األصػات ،مشيا ما يكػن لغػيا ،ومشيا ما
ّ
()1
يبعج عغ الّمغة.
يؤدي داللة
الرػت الّمغػي،
يخز ّ
الشصق البذخي ،ويذتخط ؼيو أن ّ
ولمعمع ّ
ّ
فإن ّ
معيشة ،يػصميا الستكّمع إلى الستمّقي ،وىحا الرشف مغ األصػات ،يسّثل أساس البحث
ّ
الجراسة في عمع األصػات ،)Phonology( ،بجليل قػل أحسج كذظ "فسجار البحث في
وّ
عمع األصػات ،أصػات الّمغة ،حيث يشطخ إلييا في سياقاتيا ،ويبحث عغ شبيعتيا

ووضيفتيا".

()2

الرػت
ميسة ّ
ّ
الرػتي ،فيػ يعالج ّ
الجرس ّ
إن القػل ىا ىشا ،يكذف بجالءّ ،
كالشبخ ،والتّشػيع ،نتيجة
ليبيغ مخخجو ،وصفتو ،وما يكدبو مغ مالمح صػتية ّ
الّمغػي؛ ّ
امتداجو بغيخه مغ األصػات.
الرػتية ،قصعت أشػاشا معتبخة ،خالل الفتخة الحجيثة،
أن ّ
الحق ّ
و ّ
الجراسات ّ
الجارسيغ ،مغ اإلحاشة
مدجمة نزجا ىائال ،بفعل تػّفخ األجيدة
الستصػرة التي م ّكشت ّ
ّ
ّ
الرػت الّمغػي ،كسا استصاعػا
بكل ما
يخز جياز ّ
ّ
ّ
الشصق عشج اإلندان ،باعتباره مشبع ّ
بفزل تمظ األجيدة ،ونتائج العمػم الحجيثة التي مشيا "عمع ال ّتذخيح" مغ مخاؾبة نصق
والػقػف
الفخد،
 -أثشاء ذلظ  -عمى صفات األصػات ومخارجيا.
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تصخق إلييا
أن جػانب عجيجة مغ ّ
نشبو إلى ّ
غيخ ّأنشا ّ
الرػتية الحجيثةّ ،
الجراسة ّ
ألن ىحا األمخ،
عمساء العخبّية األجالّء ،وإن لع يدتقل عمى أيجييع ّ
الرػتي؛ ذلظ ّ
الجرس ّ
صػيل،
ؤكج باعيع ال ّ
لع يتحّقق إالّ حجيثا ،ومع ذلظ جاءت جيػد أسالفشا ؼيو معتبخة؛ لت ّ
الرػت الّمغػي ،فيسا دؾيقا صحيحا ،واألكثخ مغ ذلظ ،معخفتيع
وقجميع ّ
الخاسخة ،في فيع ّ
()3
الشصق عشج اإلندان.
الكاممة بأعزاء جياز ّ

السرشفات الجميمة ،في مجال قزايا الّمغة وشؤونيا ،نالحع عشاية
وبالخجػع إلى
ّ
ّ
عمسيا دؾيقا ،كسا وضعػا
أصحابيا ،بجراسة أصػات الّمغة العخ ّبية ،واصفيغ ّإياىا وصفا
ّ

تػصميع إلى خرائريا ،وإلساميع بعالقاتيا مع
ليا جسمة مغ القػاعج واألصػل ،بعج ّ
بعزيا البعس.
/2اىتسام العخب بعمع األصػات.
الجؤلي
أن بجاية اىتسام العخب ،بعمع األصػات ،تعػد إلى أبي األسػد ّ
يبجو ّ
الشاشقيغ.
جب إلى ألدشة ّ
لسا بجأ الّمحغ ،ي ّ
(ت99ىـ) حيث قام بػضع نقط اإلعخابّ ،

الزبط "إذا رأيتشي قج فتحت فسي
وإذا جئشا إلى ما قالو لكاتبو أثشاء
عسمية ّ
ّ
بحخف ،فانقط عمى أعاله ،وإذا ضسست فسي فانقط نقصة ،بيغ يجي الحخف ،وإذا كدخت

فسي ،فاجعل الّشقصة تحت الحخف ،فإن أتبعت شيئا مغ ذلظ غّشة ،فاجعل الّشقصة

()4
بالرائت ،مبيشا أثخ
يدسيو عمساء األصػات السحجثػن ّ
نقصتيغ" نكتذف ّ
تصخقو إلى ما ّ
مسا
ّ
الذفتيغ ،أثشاء ّ
الزسة ،والكدخةّ ،
الشصق بالحخكات القريخة ،الستسّثمة في الفتحة ،و ّ

الشصق بأصػات العخ ّبية ،نصقا صحيحا سميسا مغ الّمحغ،
يؤكج حخصو ّ
ّ
الذجيج ،عمى ّ
خاصة أثشاء قخاءة القخآن الكخيع.
ّ

الرػتيات ،ؼيصالعشا عالع جميل،
وتتػاصل جيػد العخب القجامى ،في مجال ّ
شاع ذكخه ،وال يدال في مجال بشاء السعاجع الجامعة ،إنو الخميل بغ أحسج الفخاىيجي

لكل ما
(ت571ىـ) صاحب السبادرة الججيجة ،والعسل الست ّ
فخد في صشع ّأول معجع ،يتّدع ّ
سساه "العيغ".
نصقت بو العخبّ ،
ف الخميل ،عغ السشاىج التي سبقتو في وضع السعاجع ،متّخحا لشفدو سبيال
لقج ع ّ
الرػتي ،فجاء معجسو
ججيجا ،يحّقق لو ذكخ جسيع مػاد ألفاظ العخ ّبية ،تسّثل في السشيج ّ
وحجد
فقدسيا ّ
مختّبا عمى أساس صػتي ،إيسانا مشو ّ
أن األصػات ،قاعجة الكالمّ ،
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() 5
الرػتي ،ومعخفتو العسيقة بأسخار األصػات،
حدو ّ
مخارجيا ،متّكئا في ذلظ ،عمى ّ
وخرائز العخ ّبية.

الرفات ،و ّإنسا
ّ
إن عسل الخميل ،ال يشحرخ فقط في تحجيج السخارج ،وكذف ّ
السعتل إلى جانب ذكخ
نججه كحلظ
ّ
الرحيح مشيا ،و ّ
يرشف األصػات ،ؼيذيخ إلى ّ
ضل غياب اإلمكانيات التي صارت
السدتعسل ،والسيسل مغ تمظ الحخوف ،وىحا كّمو في ّ
بحػزة عمساء األصػات حجيثا.

()6

تزسشو مغ
عجه السرّشفػن أصل كتب الّمغة ،وباكػرة ما أّلف فييا ،بسا
ثع ّ
ّ
ومغ ّ
الجرس الّمغػي عشج العخب.
إشارات ،تسّثل في األصل بػاكيخ ّ

الرػتي عشج العخب ،تسّثمو سمدمة مغ الجيػد ،الستػالية
أن ّ
والػاقع ّ
الجرس ّ
كل واحج مشيع ،عمى مػاصمة العسل ،وإضافة ما يحفع ذكخه،
لعمساء أجالء ،يحخص ّ
كجأب سيبػيو (ت581ىـ) الحي سار عمى نيج أستاذه الخميل ،في تقديع أصػات
()7

محجدا صفاتيا وخرائريا.
العخ ّبية ،وفق مخارجياّ ،
عسا
وإلى جانب ذلظ ،يزيف صاحب الكتاب إلى جيج أستاذه الجميل ،الحجيث ّ
يدسيو :األصػات السدتحدشة في العخبية ،جاعال إياىا في :الّشػن
الخفية ،واأللف
ّ
ّ
(8
بالداي ،وىسدة بيغ بيغ.
الراد ّ
الذبيية ّ
السسالة ،و ّ

لمرػت الّمغػ ّي.
/3دراسة ابغ جّشي ّ
الجىخ ،بف ّح مغ أفحاذ لغة
لمجراسات الّمغػية العخ ّبية ،ؼيجػد ّ
تتػالى العيػد ال ّحىبية ّ
الخاسخ لذؤون الّمغة وقزاياىا ،نقرج بحلظ أبا
القخآن ،يذيج لو بالفكخ الستّقج ،والفيع ّ

الجرس الّمغػي العخبي بسرّشفيغ مي ّسيغ
خز ّ
الفتح عثسان بغ جّشي (ت293ىـ) الحي ّ
سخ صشاعة اإلعخاب ،ومغ خالليسا ،نخاه يػلي عمع
ىسا :كتاب الخرائز ،وكتاب ّ

الرػت عخض ،يخخج مع
الرػت حيث يقػل " ّ
خاصة ،بجاية بتعخيف ّ
األصػات ،عشاية ّ
الذفتيغ ،مقاشع تثشيو عغ
مترال ،حتى يعخض لو في الحمق ،والفع ،و ّ
الّشفذ مدتصيال ّ
فيدسى السقصع أيشسا عخض لو حخفا ،وتختمف أجخاس الحخوف،
امتجاده ،واستصالتو،
ّ
()9

بحدب اختالف مقاشعيا".

الرػت وصجوره ،عارضا أثشاء
إن ابغ جّشي ىا ىشا ،يذخح بجّقة كيؽية ّ
ّ
تذكل ّ
الرػتي ،وليذ ىحا فحدب ،و ّإنسا
ذلظ ،بعس السرصمحات مغ مثل السقصع ،والجخس ّ
62

مجمة اآلداب والمغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العجد 11جػان2020
"ولكغ ىحا القبيل مغ ىحا العمع ،أعشي
إليو يخجع مرصمح عمع األصػات ،بجليل قػلو
ّ
"عمع األصػات" والحخوف ،لو تعّمق ،ومذاركة لمسػسيقى ،لسا فيو مغ صشعة األصػات
()10

والّشغع".

الرػتية ،دراسة مدتؽيزة،
لقج ّ
تسكغ صاحب الخرائز ،مغ دراسة السفخدات ّ
تقػم عمى ضبط الحخوف صػتيا ،ووصف مخارجيا وصفا دؾيقا ،إضافة إلى تػضيح ما

يعتخييا ،مغ ضػاىخ مختمفة كالتّخخيع ،واإلعالل ،واإلبجال ،واإلدغام ،واإلشسام ،فزال
أن
السج والّميغ ؼيقػل" :اعمع ّ
عغ كذفو ،لحؿيقة الحخكات ،معتب اخ ّإياىا أبعاض حخوف ّ
السج والّميغ ،وىي األلف ،والػاو ،والياء ،فكسا كانت ىحه
الحخكات ،أبعاض حخوف ّ
الزسة ،فالفتحة بعس
الحخوف ثالثة ،فكحلظ الحخكات ثالث ،وىي :الفتحة ،والكدخة ،و ّ

الزسة بعس الػاو".
األلف ،والكدخة بعس الياء ،و ّ

()11

الشطخ في داللة
أن ابغ جّشيّ ،
حج ّ
الرػتية إلى ّ
تػغل في ّ
والحؿيقة ّ
الجراسة ّ
األصػات ،والبحث في تشاسبيا ،مع السعاني الستختّبة عشيا ،وىي فكخة سابقة ألوانيا ،وإن
فاألول مغ خالل إشارتو إلى التّشاسب
أشار إلييا بعس مغ ّ
تقجمو ،كالخميل ،وسيبػيوّ ،

الخاء في الفعل،
السزعف
السػجػد ،بيغ الفعل الثّالثي
(صخ) ،وبيغ معشاه ،فتزعيف ّ
ّ
ّ
()12
صخ.
يشتج عشو ّ
السج واالستصالة السػجػدان في صػت الجشجب .ولحلظ قالػا عشوّ :
والفكخة ذاتيا ،أشار إلييا سيبػيو ،أثشاء تشاولو لألفعال التي عمى وزن (افعػعل)
الديادة ،في مثل ىحه األفعال ،في زيادة السعشى الحي غالبا ،ما يكػن
حيث كذف أثخ ّ
()13
لمسبالغة والتّػكيج.

عجة صيغ ،يذخح مغ خالليا
ويحىب سيبػيو ،إلى عخض ىحه الفكخة ،متّخحا ّ
الرػتية ،وبيغ داللتيا السعجسية ،فريغة (فعالن) مثال
التّشاسب الحاصل ،بيغ سساتيا ّ
جسيع مرادرىا ،تجل عمى استسخار الحخكة ،واالىتداز ،واالضصخاب ،فعمى سبيل السثال

الرػتية لتمظ
الدعدعة و ّ
تعبخ عغ ّ
التحخك ،وىحه ّ
لفزة (غميان) ّ
الجاللة ،جعمت البشية ّ
الشػن ،وىحا
فغشة مغ خالل حخف ّ
السجّ ،
الّمفطة ،تقػم عمى تػالي حخكة الفتحة ،فحخكة ّ
()14
تحؿيقا لسعشى الحخكة ،واالضصخاب الحي يدداد شيئا فذيئا ،وال ييجأ فجأة.
إن مثل ىحه السالحطات ،جعمت ابغ جّشي يشرخف إلى بحث السدألة ،بذكل
ّ
األول "تراقب األلفاظ
دقيق،
سسى ّ
مخررا ليا بابيغ في كتابو الخرائز ،حيث ّ
ّ
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لتراقب السعاني" معتب اخ ّإياه غػ ار مغ العخ ّبية ،لع يمق العشاية الالزمة ،رغع مجيئو بكثخة
في كالم العخب )15(،جاعال ّإياه أضخبا مختمفة ،عخضيا بالتّفريل ،مرحػبة باألمثمة،
()16
نحػ قػلو تعالى أََلع َتخ أََّنا أَرسْمَشا َّ ِ
ِ
َز.
يغ َت ُؤُّزُى ْع أِّا
يغ َعَمى اْل َكاف ِخ َ
الذ َياش َ
ْ َ
َْ
"أز"
لميد ،وعميو يكػن الفعالن ّ
فاألز يخاد بو اإلزعاج والقمق ،وىػ ذات السعشى ّ
ّ

السعجسية ،مثمسا ىػ كحلظ صػت اليسدة ،وصػت الياء ،غيخ
الجاللة
ّ
و"ىد" متقاربيغ في ّ
ّ
أن اليسدة ،أقػى مغ الياء.
ّ

ويػاصل ابغ جّشي عخض األمثمة ،عغ األلفاظ الستقاربة السعشى ،بدبب تقارب
أصػاتيا ،عمى نحػ قػل العخب :جخف ،وجمف ،وجشف ،فيحه األفعال تعشي السيل

فالخاء ،والالّم ،والشػن ،مغ األصػات الستقاربة .تساما كسا ىػ
ّ
عسا كان عميوّ ،
بالذيء ّ
فاألول مغ العالمة والعمع ،والثّاني مغ قػليع:
األمخ في التّخكيبيغ (ع ل م) و (ع ر م)ّ ،
الدػاد والبياض ،فكان ذلظ ،بسثابة العالمة في القصيع ،وكسا
قصيع أعخم ،إذا اجتسع ؼيو ّ
()17
الخاء.
ىػ معمػمّ ،
فإن الالّم ،أخت ّ

الراد ،وإذا جئشا إلى
ومغ ذلظ أيزا مادة (ع ل ز) و (ع ل ص) ّ
فالداي أخت ّ
صير ،والقمق الحي يعخض لإلندان ،وكحلظ ىػ
(العمد) وججناه يعشي
الخفة وال ّ
ّ

فإنو يتّفق و(العمد) في
(العمػص) ،وإن كان يسّثل الػجع الحي يريب اإلندان في جػفوّ ،
يدببو.
معشى القمق الحي ّ

أن الياء أخت
الديغ ،كسا ّ
فالراد أخت ّ
ومشو كحلظ (س ح ل) و (ص ه ل) ّ
السعجسية ،مثمسا ىػ األمخ ،في مادتي
الجاللة
الرييل في ّ
ّ
الحاء ،و ّ
الدحيل يقارب ّ

ألن قذخ الجمج ،قج يخافقو بعس القصع
(جمف) و(جخف) فاألولى لمقذخ ،والثّانية لمقصع ،و ّ
()18
الخاء.
لّمحع ،صار متّفقا في السعشى مع الجخف ،وكسا نعمعّ ،
فإن الالّم ،أخت ّ

ويدتخسل ابغ جّشي ،في عخض شائفة مغ الكمسات ،اجتسع فييا ال ّتػافق ،مغ
الجاللة الػضعية ،ومغ ذلظ( :الغجر) و(الختل) فالغيغ أخت
الرػتي و ّ
حيث التّذكيل ّ
فالشػن
(ج ُبَخ) ّ
الخاء أخت الالّم ،وأيزا ّ
الخاء ،و ّ
(جبغ) و َ
بالشدبة لـُ :
الجال أخت التّاء ،و ّ
()19
الخاء.
مثل ّ

ومع أن ابغ جّشي ،عخض العجيج مغ األمثمة التي تؤّكج فكخة تقارب معاني

أن ىحا الباب مغ العخ ّبية ال يدال بحاجة ،إلى
األلفاظ ،لتقارب أصػاتياّ ،
فإنو يذيخ إلى ّ
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ألن ىحا التّشاسب محقق في أكثخ كالم العخب،
مغ يدتجمي مكشػنو،
ويػضح حؿيقتو؛ ّ
ّ
سساه باب :إمداس
وليحا نججه ال يكتفي بجراسة ،مثل تمظ األلفاظ ،و ّإنسا يصخق بابا آخخ ّ

األلفاظ أشباه السعاني حيث استيمو بالثّشاء والتّشػيو ،مذي اخ إلى جيػد مغ سبقو ،في ىحا
نبو عميو الخميل وسيبػيو،
السيجان ،ؼيقػل "اعمع ّ
أن ىحا مػضع شخيف لصيف ،وقج ّ
()20

برحتو".
وتمقتو الجساعة بالقبػل لو ،واالعتخاف
ّ

الريغ ،ؼيكذف التّشاسب
ويعسج صاحب الخرائز ،بعج ذلظ إلى بعس ّ
الخباعية
الحاصل بيغ البشية والسعشى ،ومغ ذلظ صيغة "فعمل" التي
تخز األفعال ّ
ّ
الريغة ،مختبط بسعشى التّكخار الحي
كدعدع ،وقمقل ،وقعقعّ ،
فإن التّكخار السػجػد في ىحه ّ
صمب
الديادة فييا ،متّرمة بسعشى ال ّ
فإن حخوف ّ
تؤديو ،ومثميا أيزا صيغة (استفعل) ّ
صمب،
الحي تفيجه بذكل حثيث ،ؼيقػل "ومغ ذلظ ،أّنيع جعمػا استفعل في أكثخ األمخ لم ّ
()21

نحػ استدقى ،واستصعع واستػىب."....

مجخدة ال حاجة فييا إلى
فإن غياب داللة ال ّ
ولحلظ ّ
صمب ،يجعل تمظ األفعال ّ
الديادة ؼيقال :سقى ،وشعع ،ووىب ،وعشجئح تؤدي معشى اإلخبار عغ الحجث.
حخوف ّ

مزعفة في األفعال التي
أن مجيئ العيغ،
ويزيف ابغ جّشي في السقام نفدوّ ،
ّ
فإن ذلظ،
كدخ
الكخسيّ ،
ميدانيا ّ
(فعل) نتجت عشو داللة التّكخار في الحجث ،فإذا قمشاّ :
ّ
()22
يذيخ إلى ّقػة الفعل وتك اخره.
"فأما
الرػتي لأللفاظ ومعانييا ،يقػلّ :
وفي سياق شخحو لمتّشاسب بيغ التّذكيل ّ
مقابمة األلفاظ بسا يذاكل أصػاتيا مغ األحجاث ،فباب عطيع واسع ،ونيج متمئب عشج

عارفيو مأمػم ،وذلظ أّنيع كثي اخ ما يجعمػن أصػات الحخوف ،عمى سست األحجاث
نقجره ،وأضعاف ما
مسا ّ
ّ
السعبخ بيا عشيا ،فيعجلػنيا بيا ،ويحتحونيا عمييا ،وذلظ أكثخ ّ
()23

ندتذعخه".

إن كالم ابغ جّشي ىا ىشا ،يؤّكج وجػد عالقة وشيجة بيغ صفات األصػات،
ّ
الخشبة،
والسعاني الستختّبة عغ األلفاظ
الستزسشة ليا ،بجليل جعميع (الخزع) لمسأكػالت ّ
ّ
لكل ما ىػ صمب ويابذ ،وشبيو بيحا
خررػا (القزع) ّ
مغ مثل البصيخ ،بيشسا ّ

الذجة والغمطة؛ ولحلظ
(الّشزح) و(الّشزخ) فالحاء صػت رقيق ،يختمف عغ الخاء في ّ
()24
وردت لفطة الّشزخ في قػلو تعالىِ  :ف ِ
ان َن َّزا َخ َت ِ
يي َسا َع ْيَش ِ
فألن الخاء أقػى مغ
ان
ّ
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ألن اآلية ،تخمي إلى تحقيق معشى تجفق
الشزخ ،بجال مغ ّ
الحاء استخجم لفع ّ
الشزحّ ،
الساء وانجفاعو أي :عيشان ّفػارتان.
ويتابع ابغ جّشي دراسة السدألة ،فيتشاول عجدا مغ الكمسات ،لكذف انعكاس

الرػت،
صفة ّ

مثل (الػسيمة)

لسا
الّمفطيغ؛ إذ ّ

مصػال مع شائفة مغ األلفاظ الستجاندة ،مغ
عمى داللة الكمسة ،ويقف ّ
الراد) ومعشى
و(الػصيمة) ّ
(الديغّ ،
الرػتيغ ّ
الرمة بيغ صفة ّ
فيبيغ ّ
الراد ،دّلت الػسيمة عمى معشى ضعيف ،بيشسا
الديغ أضعف مغ ّ
كانت ّ

ولمدبب نفدو قالت العخب (سعيج) حيغ أرادت
ّ
القػةّ .
عبخت الّمفطة الثّانية عغ معشى ّ
الرعػد يخى
التّعبيخ ع ّسا ىػ
حدا ،و(صعيج) لعكذ ذلظ؛ ّ
ألن ّ
خفي ،وال يذاىج ّ
ّ
()25
ويذاىج.
ويتػغل ابغ جّشي أكثخ في دراسة ىحه الفكخة ،فيحىب إلى أبعج مغ ذلظ ،ويثيخ

ما ال يتَػّقع حيث يذيخ مغ خالل بعس الكمسات في لغتشا ،إلى مجيء حخوفيا مختّبة
تصخق إلى األصػات السذكمة لمفطة
وفق مخاحل حرػل الحجث ،ولتػضيح ىحه الفكخةّ ،

الذخوع في البحث،
الكف عمى األرض عشج ّ
(بحث) ،فبيغ ّ
أن غمطة الباء ،تشاسب خفقة ّ
عسمية البحث ،وىي غػر السخالب ،أو
وأن الحاء لرحميا ،تػافق السخحمة الثّانية مغ
ّ
()26

البث لمتّخاب.
الشفث و ّ
البخاثغ في األرض ،بيشسا الثّاء تػائع السخحمة األخيخة ،وىي ّ
قجم؛ ليعبخ
"جخ" فالجيع حخف شجيج ّ
ومثل ىحا األمخ ممحػظ كحلظ في قػليعّ :

الذيء السجخور،
يجل عمى اىتداز ّ
الجخ ،ثع ّ
عغ مذّقة ّأول ّ
الخاء وىي صػت مك ّخرّ ،
()27
واضصخابو صاعجا عغ األرض تارة ،ونازال إلييا تارة أخخى.
تعسق في بحث مدألة تصابق أصػات األلفاظ
وىكحا يكػن ابغ جّشي قج ّ
ألنيا تسّثل كش اد مغ كشػز الّمغة العخ ّبية
ومعانييا ّ
مؤكجا عطع الفكخة ،وجالل الخػض فييا؛ ّ
أىسية دراستيا ،شمبا لمحؿيقة،
الغائخة ،ولحلظ وججناه أثشاء بدصو ليحه
القزية ،يذيخ إلى ّ
ّ
الجارسيغ إلى إثارتيا
أن ىحه
داعيا ىسع ّ
مشبيا إلى ّ
بكل ما يتّرل بياّ ،
ّ
ّ
الخاصية لع تحع ّ
الجالة،
وبحثيا بذكل مدتؽيس ،وىي عمى وعػرتيا وصعػبتيا ،ال تخمػ مغ ّ
الشكت والّمحة ّ

عمى لصائف أسخار العخ ّبية.
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ىػامر البحث
 -1يشطخ أسذ عمع الّم غة ،ماريػ باي ،تخ :أحسج مختار عسخ ،مشذػرات جامعة شخابمذ ،ليبيا،
كمية التّخبية  ،5972ص.28 :
ّ
الرػت الّمغػي ،أحسج كذظ ،د ار غخيب ،القاىخة ،ط ،3119 ،2ص.55 :
وضائف
 -2مغ
ّ

3
الخحسغ ّأيػب ،مصبعة الكالني ،القاىخة ،ط ،5998 ،3ص.91 :
 يشطخ أصػات الّمغة ،عبج ّ4
الجراسات الّمغػية السعاصخة ،عبج الفتاح السرخي،
 الرػتيات عشج ابغ ّجشي في ضػء ّ

التّخاث العخبي ،د.ط ،د.ت ،ص.322 :
5
الدامخائي،
 يشطخ العيغ ،الخميل بغ أحسج الفخاىيجي ،ج ،5تح :ميجي السخدومي ،وإبخاـيع ّمؤسدة اإلعالمي لمسصبػعات ،5988 ،ص.77 :
 -6يشطخ األصػات الّم غػية ،إبخاـيع أنيذ ،مكتبة األنجمػ السرخية ،د.ت ،د.ط ،ص،71 :
.79

 -7يشطخ الكتاب ،سيبػيو ،ج  ،7تح :عبج الدالم ىارون ،عالع الكتب ،بيخوت ،ط،5982 ،2
ص.722 – 725 :

 -8يشطخ السرجر نفدو ،ص.722 :

9
جشي ،ج ،5تح :دمحم حدغ دمحم حدغ إسساعيل ،أحسج رشجي
سخ صشاعة اإلعخاب ،ابغ ّ
 ّشحاتة عامخ ،دار الكتب العمسية ،بيخوت ،ط ،317 ،3ص.59 :

 -10السرجر نفدو ،ص.33 :
 -11السرجر نفدو ،ص.22 :

12
جشي ،ج ،3تح عبج الحكيع بغ دمحم ،السكتبة التّػؼيؿية ،د.ط ،د.ت،
 يشطخ الخرائز ،ابغ ّص.511 :

 -13يشطخ الكتاب ،سيبػيو ،ج ،3السصبعة الكبخى ،بػالق ،مرخ ،د.ط ،د.ت ،ص.375 :
 -14يشطخ السرجر نفدو ،ص.358 :

15
جشي ،ج  ،3ص.91 :
 يشطخ الخرائز ،ابغ ّ -16سػرة مخيع ،اآلية .82
17
جشي ،ج ،3ص.97 :
 يشطخ الخرائز ،ابغ ّ -18يشطخ السرجر نفدو ،ص.98 :

 -19يشطخ السرجر نفدو ،ص.99 :
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 -20السرجر نفدو ،ص.511 :
 -21السرجر نفدو ،ص.515 :

 -22يشطخ السرجر نفدو ،ص.512 ،513 :
 -23السرجر نفدو ،ص.517 :

24
الخحسغ ،اآلية .99
 سػرة ّ -25يشطخ الخرائز ،ابغ جشي ،ج ،3ص.517 :
ّ
 -26يشطخ السرجر نفدو ،ص.518 :

 -27يشطخ السرجر نفدو ،ص.519 :
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مالمح التصوير في الشعر الذاتي الرومانسي فــي جريدة البصائر الجزائـــــرية
(1935م1939-م)و(1947م1956-م)

د .سمير جريدي جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي –برج بوعريريج-الجزائر

الملخص:

يتشاكؿ البحث مالمح الترػيخ الذعخؼ في الذعخ الحاتي الخكماندي الحؼ حػتو جخيجة

البرائخ

الجدائخية

في

سمدػ ػ ػ ػمتييػ ػا:

األكلى

(1354ق1358،ق)

1935(/ـ1939،ـ)كالثانية(1366ق1375،ىػ)1947(/ـ1956،ـ)؛

إذ

عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّخؼ

أصل لمرػرة الذعخية عشج الغخبييغ كالعخب
بالجخيجة كتجاربيا الذعخية تعخيفا مػجدا ،ك ّ
كالجدائخييغ ،ثع أكرد نساذج تصبيؿية لمرػر الذعخية لحلظ الشػع مغ الذعخ ،ليخمز إلى

الستػصل إلييا ،كالتي تزسشتيا الخاتسة.
أىع الشتائج
ّ
الكلمات المفتاحية :جخيجة البػ ػر ػػائخ الج ادئػ ػ ػخي ػ ػػة ،الذعخ الحاتي الخكماندي،

الترػيخ في الذعخ ،الشقاد الجدائخيػف ،الشقاد العخب.

Abstract:

This research deals with the features of poetic decription adopted by
the Algerian poets in self- romantic poetry which was comprised in the
Algerian magazine of ''Bassair'' in its series the first (1354 AH, 1358
)AH) / (1935 1939) and the second (1366 AH / 1375H) (1947, 1956
where the research defined the magazine and its poetic experiences
briefly, as it laid foundations of the poetic imagery of the Westeners,
Arabs, and the Algerians, and then the study stated practical models of
poetic imagary for this type of poetry, ending with the major results
arrived to included in the conclusion.
Keywords: Algerian newspaper albasair, self- romantic poetry, Poetry
Photography, Algerian Critics, Arab Critics.

مقدمة:
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تعج جخيجة البرائخ لد ػاف ح ػ ػاؿ جسعية العمسػ ػاء السدمسيغ الج ػ ػدائخييغ-في
سمدمتي ػيا:
األكلى(1354ق1358،ق)1935(/ـ1939،ـ)،كالث ػ ػ ػ ػ ػاني ػ ػ ػ ػ ػ ػة(1366ق1375،ىػ)(/

1947ـ1956،ـ) ،-مرج ار ميسا مغ مرادر األدب الجدائخؼ عسػما كالذعخؼ

خرػصا؛ إذ كانت السشصمق األساس الحؼ انصمق مشو  ،الجارسػف لألدب العخبي
الحجيث ،كالسرجر السيع في جسع دكاكيغ عجيج الذعخاء الجدائخييغ ،مغ أمثاؿ دمحم العيج

آؿ خميفة ،كأحسج سحشػف ،كعبج الكخيع العقػف ،كالخبيع بػشامة  ،...فقج ضست ثساني
كعذخيغ كخسدسائة ( )528تجخبة شعخية ،راكحت ما بيغ الشتفة إلى السقصػعة ،إلى
القريجة ،إلى السصػالت.

كىي إلى جانب ذلظ ،قج حػت عجيج الفشػف الشثخية العخبية ،مثل  :الخصب(يكفي

أف نحكخ دمحم البذيخ اإلبخاـيسي أنسػذجا لحلظ)،كالسقاالت األدبية التي تتشاكؿ مختمف
القزايا.
كالحق يقاؿ بذيادة الجارسيغ لألدب العخبي الجدائخؼ ،أف ىحه الجخيجة لع تكغ

إعالمية فحدب ،بل كانت جخيجة أ دبية راؾية بامتياز ،ىحا إذا ما استثشيشا الدشػات األخيخة
مغ الدمدمة الثانية ،التي انحجرت فييا إلى مجخد جخيجة عادية إخبارية ال أكثخ ،ألسباب
ليذ ىحا مجاؿ ذكخىا.
كقج اختخنا نحغ دراسة شعخىا في سمدمتييا األكلى كالثانية ،كفق العشػاف اآلتي:
"مالمح الترػيخ في الذعخ الحاتي الخكماندي فػػي جخيجة البػ ػر ػػائخ
الج ادئػ ػ ػخي ػ ػػة(1935ـ1939-ـ)

ك(1947ـ1956-ـ)".

فسا ىػ مفيػـ الرػرة الذعخية؟ كماىي أىع خرائريا التي اعتسج عمييا الذعخاء
في ىحا الشػع الذعخ ،كما ىػ تفديخ ىحه السالمح؟ كىل كفقػا في ذلظ الترػيخ أـ ال؟.

كألجل محاكلة اإلجابة عمى اإلشكالية التي تزسشيا السقاؿ ،قدسشاه إلى العشاصخ

اآلتية:
 -1التعخيف بالبرائخ في سمدمتييا تعخيفا مػجدا،
 -2التأصيل االصصالحي لسفيػـ الرػرة الذعخية،

 -3نساذج تصبيؿية تسثل الرػرة في الذعخ الحاتي الخكماندي في البرائخ،
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-4الخاتسة التي تتزسغ أىع نتائج الجراسة.
 -1التعريف بجريدة البصائر:
ىي الجخيجة الخابعة لجسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ ،كلداف حاليا ك السعبخ
عغ آرائيا كأىجافيا،كىحا بعج الجخائج الثالث الدابقة التي صجرت تباعا،كىي:الدشة،
الذخيعة  ،الرخاط(،)1كقج كانت أسبػعية في كمتا الدمدمتيغ.

()2

أ-البصائر في سلسلتها األولى (1354ه1358 ،ه)1935(/م1939 ،م):

بجءا مغ 1935ـ1354 ،ق ،كانتياء في
كقج صجرت في أربع سشػات ً
سشة1939ـ1358،ق ،صجر مشيا ثسانػف كمئة()180عجد ،كضست تدعا كتدعيغ كمئة
( )199تجخبة شعخية

( )3
.

ككتب خالليا عجة كتاب ألفػا الشثخ  ،نحكخ بعزيع عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ:

عبج الحسيج بغ باديذ ،دمحم البذيخ اإلبخاـيسي ،مبارؾ بغ دمحم السيمي ،الصيب العقبي،

فخحات بغ الجراجي ،أحسج بغ ذياب ،أبػ يعمي الدكاكؼ ،حسدة بػكػشة ،عمي مخحػـ،
أحسج بغ الجراجي ،عبج الحؽيع الثعالبي ،السكي الذاذلي ،كإسساعيل بغ عمي القمي(.)4

كأما الذعخاء الحيغ نطسػا فييا ،فسشيع :دمحم العيج آؿ خميفة ،أحسج سحشػف ،دمحم

الذبػكي  ،أحسج بغ ذياب ،دمحم جفاؿ التبدي ،كالعباس بغ الذيخ الحديغ ،كغيخىع مسا
سشحكخىع الحقا(.)5

كأما مكاف الرجكر فكاف في السصبعة العخبية في الجدائخ العاصسة أكال ،ثع
أصبح في مجيشة قدشصيشة ،بالسصبعة اإلسالمية الجدائخية ،كفي كل الدشػات كاف صاحب

االمتياز الذيخ دمحم خ يخ الجيغ ،كقج حجث تغييخ في السجيخ السدؤكؿ كرئيذ التحخيخ
لمجخيجة؛ إذ في البجاية كاف الذيخ الصيب العقبي ،ثع أصبح ؼيسا بعج الذيخ مبارؾ بغ دمحم
السيمي ىػ السجيخ السدؤكؿ كرئيذ التحخيخ ،كذلظ بجءا بالعجد الخابع كالثسانيغ
(،)84السػافق ل ػ29أكتػبخ  1937ـ ،إلى غاية تػقفيا خخيف سشة  1939ـ.

كالحاصل ىػ أف الجخيجة قج ضست ثخكة أدبية مغ الشثخ الفشي كالذعخ الجيج في مختمف

السجاالت.
(:)6

ب -البصائر في سلسلتها الثانية (1366ه1375،م)1947( /م1956 ،م)
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صجرت في ثساني سشػات بجءا مغ(1366ق1947 ،ـ )كصجر مشيا كاحج كستػف
كثالثسائة ()361عجد ؛أؼ ضعف أعجاد الدشة األكلى ،كقج تػقفت سشة1956ـ.
كىي مثل الدمدمة األكلى كحلظ  ،حيث نذخ فييا الكتاب ،كالذعخاء مثل :دمحم

العيج آؿ خميفة ،عبج الكخيع العقػف ،أحسج معاش الباتشي ،حدغ حسػتغ ،كغيخىع،
كضست تدعا كعذخيغ كثالثسائة ( )329تجخبة شعخية.

( )7

كأما مكاف الرجكر فقج كاف في السصبعة العخبية بالجدائخ العاصسة ،كأما السجيخ

كالسدؤكؿ كصاحب االمتياز كرئيذ التحخيخ فيػ الذيخ دمحم البذيخ اإلبخاـيسي شػاؿ

سشػات صجكرىا ( ،)8الحؼ جسع بيغ كل السدؤكليات.

 -2التأصيل االصطالحي لمفهوم الصورة الشعرية:

عػؿ عمييا كثي اخ
ىي إحجػ الػسائل أك اإلجخاءات أك اآلليات أك السشصمقات التي ُي ّ
 -في العرخ الحجيث  -في مقاربة الشرػص الذعخية ك الحكع عمييا أك الحكع ليا،

كلعل خيخ مثاؿ عمى ذلظ ما قاـ بو الباحث الجدائخؼ الجكتػر دمحم ناصخ في كتابو

السػسػـ بػ « :الذعخ الجدائخؼ الحجيث 1925ـ 1975ـ -اتجاىاتو خرائرو الفشية
»( ، )9الحؼ تحجث ؼيو عغ مسيدات الرػرة الذعخية في االتجاىات الثالثة لمذعخ

الجدائخؼ الحجيث كىي :االتجاه التقميجؼ السحافع ،االتجاه الػججاني ،االتجاه الججيج .
ككحلظ الباحث الجدائخؼ

الجكتػر عبج السمظ بػمشجل في كتابو السخسػـ بػ:

الغسارؼ -دراسة نقجية أسمػبية
«السػازنة بيغ الجدائخ ْييغ مفجؼ زكخيا ك مرصفى ُ
مػازنة»(.)10

كقبل إبخاز الشساذج التصبيؿية لمرػرة الذعخية في البرائخ ،كجب التأصيل العمسي

ليا ،مغ خالؿ التعخيفات التي تشاكلتيا ،أك عمى األقل أىسيا ،كخرػصا التي اعتسجنا
عمييا في التصبيق.

(*)

إف «استخجاـ ىحا السرصمح الشقجؼ "صػرة"

إنسا جاءنا عغ شخيق اتراؿ

الثقافة العخبية الحجيثة بالثقافة الغخبية ،فيػ ؼيسا نحدب تخجسة لمسرصمح الشقجؼ الغخبي

( ،)11(»)Imageكيؤكج ىحا الخأؼ -كحلظ -يحيى الذيح صالح ،إذ يقػؿ« :أما الرػرة
برفتيا مرصمحا نقجيا فيي تخجسة لمفطة الفخندية ( )Imageدخمت الشقج العخبي في
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العرخ الحجيث»( ،)12كيؤكج ما ذىب إليو بقػلو «إف مرصمح الرػرة الذعخية لع يكغ
متجاكال بيغ العخب القجامى»(.)13

كلكشيسا ال يشؽياف كجػد الجراسات التي تتشاكؿ الرػرة الذعخية ،كإف لع تكغ بيحا
السرصمح ،فػ «الشقج العخبي كاف يتشاكؿ الرػرة في مجاالت بالغية كالسجاز كالتذبيو

كاالستعارة» ( ،)14كقج كانت « محط العشاية مغ شخؼ الجارسيغ كالشقاد القجامى كالسحجثيغ
عمى الدػاء» (.)15

تبشي ىحا الخأؼ ،إذ ىشاؾ -،أيزا -مغ يحىب إليو كيتبشاه،
كلدشا بجعا في ّ
فػالسذاكل كالقزايا التي يثيخىا السرصمح الحجيث [الرػرة الذعخية] ،كيصخحيا مػجػدة

في التخاث البالغي كالشقجؼ عشج العخب(.)16

كقج حطيت بعشاية الجارسيغ ،كيتجمى ذلظ في الحجيث عغ أىسيتيا(،)17كفي بعس

التعخيفات التي كضعػىا ليا ،كالتي ارتأيشا تقديسيا كفرميا تدييال عمى القارغ.
أ-التعريفات الغربية:

كردت تعخيفاتيا في القػاميذ ،كفي بعس تعخيفات الباحثيغ؛ فػ «لقج عشيت

السعاجع الغخبية عشاية شجيجة بسفيػـ "الرػرة" الحؼ يتخح لو معاني كثيخة في الثقافة

الفكخية السعاصخة ،فيػ في الديشسا ،كىػ في الخسع ،كىػ في الخياضيات ،كىػ في
الجيشات الػراثية ،كىػ في تسثيل األصل ،كىػ في الذبو ،كىػ في االنصباع ،كىػ في
اإلدراؾ ،كىػ ...أخي اخ في جسالية األدب ،كىػ الذأف الحؼ يعشيشا مشو»(.)18

فقج أكردت دائخة السعارؼ (الركس) ( )Grand Larousseتعخيفيا كسا يمي:

«الرػرة األدبية أسمػب يجعل الفكخة تبخز بكيؽية أكثخ حداسية كأكثخ شاعخية تسشح

كػف مغ
الذيء السػصػؼ أك الستكمع عشو ،أشكاال كمالمح مدتعارة مغ أشياء أخخػ تُ ّ
الذيء السػصػؼ عالقات التذابو كالتقارب مغ أؼ كجو مغ الػجػه.)19(»...
كأما إذا انتقمشا إلى التعخيفات االصصالحية كججناىا كثيخة كحلظ ،نكتفي بحكخ

عج مغ أحدغ السشطخيغ لمرػرة
بعزيا أك أىسيا ،فيحا "بخنار قخاسي" الحؼ « ُي ّ
الذعخية»( ،)20يعخفيا بػ «أنيا استحزار مذيج مغ الصبيعة أك مغ حؿيقة اإلنداف ،إنيا
إجساال ربط االىت ادزة العاشؽية التي يخيج الفشاف أف يػلجىا في محاكلة لسشافدة في محاكلة
73

مجلة اآلداب واللغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جوان2020

األشياء  ،كىي نجاء إلى العالع مغ أجل اإلحداس بالخاص ،كإلى السعخكؼ مغ أجل أف
تبخز في مفاتغ الذيء السدتكذف ،العالقة الججيجة بيغ األشياء التي ىي عبارة عغ إبجاع

نفدي»(.)21

كسا يعخفيا بيار ريفاردؼ "["pierre reverdiكىػ شاعخ فخندي "1889ـ-

1966ـ" مغ أقصاب الذعخ الحجيث](« ،)22بأنيا إبجاع ذىشي صخؼ ،كىي ال يسكغ أف

تشبثق مغ السقارنة كإنسا تشبثق مغ الجسع بيغ حؿيقتيغ كاقعيتيغ تتفاكتاف في البعج ،قمة

ككثخة...كاليسكغ إحجاث صػرة بالسقارنة(التي غالبا ما تكػ ػ ػػف قاصخة)بيغ حؿيقتيغ

كاقعيتيغ بعيجتيغ لع يجرؾ بيشيسا مغ عالقات سػػ العقل»(.)23

كالػاقع أف ىشاؾ تعخيفات أخخػ لمرػرة الذعخية مغ قبل مشطػػّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخيغ غخبييغ،

أكردىا الباحث الػلي دمحم ( ،)24مغ أمثاؿ :فخاندػا مػرك ،جاف مػليشػ ،ك جػئييل تاميغ،
جاف كػىيغ ،بػرس ،...غيخ أف السقاـ ال يدسح بحكخىا كتتبعيا كميا ،فحلظ أمخ يخخجشا
عغ صسيع البحث في ىحا العشرخ الستعمق أساسا بخرائز الرػرة الذعخية في
السجكنة الذعخية لمبرائخ الجدائخية.
ب -التعريفات العربية:

لقج أسيع الجارسػف العخب في التشطيخ لسرصمح الرػرة الذعخية ،كلكغ ىحا الجيج

الحؼ بحلػه «يطل مجخد نصفة في قامػس بالؿياس إلى ما كتب الغخ ّبيػف في ىحا
السجاؿ»(.)25
كتعػد بجاية االىتساـ الشقجؼ بالرػرة لجػ الشقاد العخب إلى اىتساـ أصحاب

الجيػاف بالرػرة الذعخية في كتابيع الشقجؼ "الجيػاف" (،)26الحؼ « يعج مغ أكائل الكتب
يسا كركشا أساسا لتحقيق التججيج الذعخؼ،
الشقجية التي أثارت مػضػع الرػرة عشر اخ ُم ّ
فخأكىا كسيمتيع لسا تصمعػا إليو مغ تججيج في مقاييذ الذعخ الشقجية»( )27التي «كاف
مبعثيا األكؿ ما كججكا لرػرة الذعخ عشج السحافطيغ مغ اىتساـ بالرشعة ك ُّ
الصالكة
ّ
المفطية...كالخياؿ القخيب...مسا رأكه ال يتشاسب كركح العرخ كما انصبع لجييع مغ صػرة
ججيجة لمذعخ الحجيث تخالف في خصػشيا كضالليا تمظ الرػرة أشج السخالفة»(.)28

«كبعج الجيػانييغ تػالت محاكالت الشقاد كجيػدىع الشقجية في بحث الرػرة ،حتى

ال يكاد يخمػ كتاب نقجؼ مغ فرل أك مبحث فييا» ( « ،)29فزال عغ الجراسات
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عج أكؿ
السدتقمة التي فتح آفاقيا مرصفى ناصف في كتابو " الرػرة األدبية" الحؼ ُي ّ
كتاب يشفخد بتقجيع بحث في التشطيخ الشقجؼ الحجيث لمرػرة كتقجيع السفيػـ الغخبي لقزايا

الرػرة كمذكالتيا إلى القارغ العخبي»(.)30

كسا كانت ىشاؾ جيػد كدراسات نقجية تشاكلت الرػرة الذعخية كمفيػميا ،مثل:

كتاب« الرػرة الفشية في التخاث الشقجؼ كالبالغي عشج العخب»( ،)31ككتاب« الرػرة في

الذعخ العخبي حتى آخخ القخف الثاني اليجخؼ-دراسة في أصػليا كتصػرىا»(،)32كقج
عجىسا عبج السمظ مختاض مغ الجراسات العخبية السعاصخة السخمػقة التي ُكتبت عغ
ّ
( )33
 ،كغيخىا مغ الجراسات التي ستتّزح أثشاء حجيثشا عغ بعس السفاـيع
الرػرة الفشية
الستعمقة بالرػرة الذعخية.

كإذا جئشا نبحث عغ تمظ السفاـيع كججناىا متعجدة كمختمفة؛ فالرػرة الذعخية ىي

«جسيع األشكاؿ السجازية» ( ،)34كسا «تعتسج عمى التذبيو كالسجاز كالتقابل كتجسع بيغ
كثيخ مغ الطالؿ كاأللػاف ،كتدتغخؽ المحطة الذعخية أك السذيج الخارجي كال تكتفي أف

تمع إلساما سخيعا »(.)35

كالسالحع عمى التعخيفيغ الدابقيغ لمرػرة الذعخية اتفاقيسا في ناحية اعتبار

كميا ،حيث يحىب
السجاز أساس ؾياميا ،غيخ أف ىشاؾ مغ الجراسيغ مغ ال يػافقيسا الخأؼ ّ
إلى أف الرػرة الذعخية ،يسكغ أف تكػف بغيخ السجاز ،مثمسا ذىب إليو أحجىع ،إذ يقػؿ
كششا قج نرل إلى الرػرة مغ غيخ شخيق السجاز أيزا»(،)36
عبج هللا دمحم محدغ «:كل ّ
أؼ يسكغ تحقيق الرػرة الذعخية أك الػصػؿ إلييا عغ شخيق الحؿيقة التي ىي مقابل
السجاز ،كيؤيج ىحا الخأؼ باحث آخخ ،كذلظ حيشسا يرخح بقػلو «:إذا كانت الرػرة تقػـ
أساسا عمى العبارات السجازية ،فال يعشي ىحا أف العبارات حؿيؿية االستعساؿ ال ترمح
لمترػيخ ،بل إنشا نجج كثي اخ مغ الرػر الجسيمة الخربة جاءت مغ استخجاـ عبارات

حؿيؿية ال مجاز فييا»(.)37

كالػاضح مغ التعخيفات الدابقة ىػ إعصاؤىا السجاز أىسية كبخػ في تذكيل

الرػرة الذعخية ،ؼبعزيا يقرخىا عميو فحدب ،كبعزيا اآلخخ-رغع إق اخره بأىسيتو -ال
تع ّجه بعس التعخيفات إحجػ الػسائل فقط.
يجعمو الػسيمة الػحيجة لتحقيق الرػرة ،بل ُ
كىشاؾ مغ الباحثيغ مغ يجعل الرػرة الذعخية قائسة عمى أساس نفدي فيي
ّ
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«تعبيخ عغ نفدية الذاعخ»(،)38أك «رمد مرجره الالشعػر ،كالخمد أكثخ امتالء كأبمغ
تأثي اخ مغ الحؿيقة الػاقعة»(.)39

كسا كانت األسصػرة أساس تذكيل الرػرة الذعخية ،فقج«كاف آباؤنا األكلػف،

يعيذػف عمى األسصػرة ،كاليػـ ال تخفى األسصػرة تساما ،فإف الرػرة الذعخية ليدت في

جػىخىا إال ىحا اإلدراؾ األسصػرؼ الحؼ نعقج فييالرمة بيغ اإلنداف كالصبيعة»(،)40كسا
ذىب أحج الجراسيغ إلى أف بحثو يتجو

« نحػ دراسة شعخنا القجيع في ارتباط صػره

الفشية باألساشيخ كالسعتقجات الجيشية ،كالسسارسات الذعائخية القجيسة التي كانت السشبع

األكؿ ليحه الرػرة»(.)41

غيخ أف صاحب ىحا الخأؼ ال يكتفي باألسصػرة فحدب ،بل يحىب إلى تعخيف

يكػنيا خياؿ الفشاف مغ معصيات متعجدة ،يقف العالع
آخخ« ،فالرػرة تذكيل لغػؼّ ،
السحدػس في مقجمتيا ،فأغمب الرػر مدتسجة مغ الحػاس إلى جانب ما ال يسكغ إغفالو
مغ الرػر الشفدية كالعقمية ،كإف كانت ال تأتي بكثخة الرػر الحدية ،أك يقجميا الذاعخ

حدية» (.)42
أحيانا كثيخة في صػر ّ

يذكميا مغ
فأساس الرػرة الذعخية حدب ىحا التعخيف ىػ خياؿ الفشاف الحؼ ّ

معصيات كثيخة أبخزىا العالع السحدػس.

كىشاؾ بعس التعخيفات األخخػ لمرػرة الذعخية ،كلعل ميدتيا أنيا اتدست

بالتػسع في تحجيجىا

كمشصمقاتيا ،كلعل خيخ مثاؿ عمى ذلظ ىػ ىحا التعخيف

يع ّج« الرػرة في الذعخ ىي "الذكل الفشي" الحؼ تتخحه األلفاظ كالعبارات بعج أف
الحؼ ُ
بياني خاص ليعبخ عغ جانب مغ جػانب التجخبة الذعخية
يشطسيا الذاعخ في سياؽ ّ

الكاممة في القريجة مدتخجما شاقات المغة كإمكاناتيا في الجاللة كالتخكيب كاإليقاع
كالحؿيقة كالسجاز كالتخادؼ كالتزاد ،كالسقابمة كالتجانذ كغيخىا مغ كسائل التعبيخ الفشي،

كاأللفاظ كالعبارات ىسا مادة الذاعخ األكلى التي يرػغ مشيا ذلظ الذكل الفشي ،أك يخسع

بيا صػره الذعخية» (.)43

فإذا كشا قج رأيشا سابقا عجـ تػسع التعخيفات في تحجيج مفيػـ الرػرة كمشصمقاتيا،
فإف الحؼ نالحطو ىشا ىػ شسػلية الرػرة لعجد كبيخ مغ األدكات التعبيخية الذعخية مغ:

داللة ،كتخكيب ،كإيقاع ،كحؿيقة،كمجاز ،كتخادؼ ،كتزاد.
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كالباحث ىشا ليذ ب ْجعا ؼيسا ذىب إليو ،بل ىشاؾ مغ يػافقو الخأؼ مغ الجراسيغ
الجدائخييغ ،كىػ ما سشعخض إليو الحقا.
كمغ التعخيفات التي اتدست -كحلظ -بالذسػلية ،نحكخ تعخيف عبج هللا إبخاـيع
الحؼ جاء ضسغ تقجيسو لكتاب "الرػرة الذعخية في الشقج العخبي الحجيث" ،كىحا نز

التعخيف «الرػرة في األدب ،ىي :الرػغ المداني السخرػص ،الحؼ بػساشتو يجخؼ

تسثيل السعاني ،تسثال ججيجا كمبتكخا ،بسا بحيميا إلى صػر مخئية معبخة ،كذلظ الرػغ

الستسيد كالستفخد ،ىػ في حؿيقة األمخ ،عجكؿ عغ صيغ إحالية مغ القػؿ إلى صيغ
إيحائية ،تأخح مجياتيا التعبيخية في تزاعيف الخصاب األدبي .كما تثيخه الرػرة في حقل
األدب ،يترل بكيؽيات التعبيخ ال بساـياتو .كىي تيجؼ إلى تحػيل غيخ السخئي مغ

السعاني إلى السحدػس ،كتعػيع الغائب إلى ضخب مغ الحزػر ،كلكغ بسا يثيخ«

االختالؼ» كيدتجعي« التأكيل» بقخيشة أك دليل .األمخ الحؼ يغحؼ السعشى األدبي بفخادتو
السخرػصة لجػ الستمقي ،إذ تشحخؼ األلفاظ في التذكيل الرػرؼ عغ دالالتيا

السعجسية إلى دالالت خصابية حافة كججيجة ،كمغ ثع يسشح الشز ىػيتو ،التي تتججد
دائسا ،مع كل قخاءة»(.)44

كيطيخ لشا اآلف أف ما أكردناه مغ تعخيفات لمشقاد العخب ،قج أحاط -كلػ بجدء
ال بأس بو  -بالتّأصيالت الشطخية لسرصمح الرػرة الذعخية ،ذلظ السرصمح الشقجؼ
جيجه ك رديئو.
الحجيث الحؼ ندتشج إليو في مقاربة الذعخ كالتسييد بيغ ّ
جــــــ -تعريفات الصورة عند الّنقاد الجزائريين:
أسيع الشقاد الجدائخيػف في التشطيخ لمرػرة الذعخية مغ جية ،كفي البحث عغ

حج سػاء.
خرائريا ،سػاء أكانت إيجابية أـ سمبية عمى ّ
عسمية قابمة
كقج كانت ىحه الجيػد أحدغ التعخيفات في نطخنا كتقجيخنا ،ذلظ ّأنيا
ّ
لمتجديج كالتصبيق ،كلع تكغ تجخيجية كال مبيسة كال معقجة ،يرعب إسقاط مشصمقاتيا عمى
الشز الذعخؼ ،كىحا ما يتزح بعج قميل ،فشحيل عمى بعزيا ،كنػرد بعزيا.

فسغ الجارسيغ الحيغ تحجثػا عشيا نحكخ :فاتح عالؽ في كتابو "مفيػـ الذعخ عشج
ركاد الذعخ العخبي الحخ" ،كيحيى الذيخ صالح في كتابو "شعخ الثػرة عشج مفجؼ زكخيا

دراسة فشية تحميمية" ،ودمحم الرالح خخفي في كتابو" جساليات السكاف في الذعخ الجدائخؼ
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السعاصخ".

( )45

كإذا صػبشا الشطخ تجاه عبج السمظ مختاض كججناه يتحجث عغ الرػرة الذعخية
(أحيانا يدسييا األدبية كأحيانا الفشية) ،ككال السرصمحيغ يبجكاف في تقجيخنا-مخادفيغ
لمسرصمح السدتعسل مغ قبمشا (الرػرة الذعخية).
عخفيا تعخيفات عجيجة يػرد بعزيا ،إذ يقػؿ «:إف الرػرة األدبية ،سػاء عميشا
كقج ّ
أكانت بالغية أـ غيخ بالغية في أصل ندجيا المفطي ،فإنيا أمدت في معجع الشقج
أدبية
ًا
ركشا ؼيو،
األدبي السعاصخ ً
كمطيخ مغ مطاىخه .كىي السفيػـ الحؼ يسثُل في أركع ّ
األدب كشعخّية شعخه» (.)46
كفي تعخيف آخخ يحىب إلى « أف الرػرة األدبية ليدت تذبييا أك استعارة أك

كشاية أك مجا از عمى كجو الزخكرة ،بل كثي اخ ما تسثُل ىحه الرػرة في اندياحات الّمغة

الرػرة في الكتابات األدبية القجيسة
ّ
الذعخية السعاصخة الخالية مغ ذلظ ،مغ حيث لع تكغ ّ
( )47
تكاد تدتغشي عغ أدكات البالغة تتخحىا في ندجيا» .
فيػ في تعخيفو كإف أقخ بأف الرػرة الذعخية يسكغ أف تكػف تذبييا أك استعارة أك

كشاية ،فإنيا ليذ بالزخكرة تقترخ عمى ذلظ فقط ،كإنسا تكػف أحيانا في اندياحات المغة
الذعخية السعاصخة التي تخمػ مغ تمظ األدكات.

ػسع مفيػـ الرػرة ،كيجعميا مختبصة بالحكؽ،
كفي إحجػ تعخيفاتو األخخػ نججه ُي ّ
كلكشو ليذ الحكؽ العادؼ أك اآلني الستغيخ غيخ السرقػؿ ،كلكشو الحكؽ األدبي الخؼيع

الحؼ يحرل لمستمقي مغ قخاءاتو الكثيخة لألدب الجسيل ،فيػ يرخح قائال« :كالحق أف

الذعخية ،فكالىسا قج يقاؿ كال حخج ،ليذ نطخية مفيػمية يتأسذ عمييا
الرػرة الفشية ،أك ّ
ّ
بحيث تسثُل في كل الشرػص األدبية السددانة
محىب فشي ،كلكشيا إجخاء تحكقي
ُ
بالترػيخ البجيع ،فكسا أف ال ّحكؽ ممكة تحرل لمستمقي في تحكؽ جساؿ الكالـ ،فإف
الستمقى ،ؼيقع ُّ
َّ
الفشية تقع في الحىغ الستمِّّقي ،كالس ِّّ
تسثل أشػراىا التي
ترػر لمشز
الرػرة ّ
فتػسع مغ دائخة التحكؽ ،كترقل ممكة
تتجمى في شبكة الشز الذعخؼ الخؼيع،
ّ

التّفيع»(.)48

ك ُيدمسشا فيسشا البديط الستػاضع ليحا التعخيف إلى أف كسيمة الذاعخ في بشاء
الرػرة الذعخية ىي التحكؽ الجسيل الحؼ يحدو الذاعخ كيجدجه في الترػيخ البجيع،
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دكف أف يتقيج بسحىب فشي معيغ كالسحىب الخكماندي أك الكالسيكي أك غيخىسا.
كلعمشا ندتشتج مغ كل ما سبق أف الرػرة الذعخية عشج عبج السمظ مختاض
كل تمظ السفاـيع كاآلراء ،فيي البالغة أحيانا،
مجسع ّ
متعجدة السفاـيع ،كىي بالشدبة إليشا ّ
أك بعس أجدائيسا أحيانا أخخػ ،أكىي اندياح المغة الذعخية التي تخمػ مغ الػسائل

تحكؾيا يحرل في كل الشرػص السددانة
البالغية ،كفي أحاييغ أخخػ تكػف إجخاء
ّ
بالترػيخ البجيع ،يجركيا الستمقي كحلظ بالحكؽ الخؼيع.
كأما الباحث األخزخ عيكػس فقج اىتّع اىتساما كبي اخ بالرػرة الذعخية سػاء أكاف
ذلظ في القجيع أـ في الحجيث ،كيتجمى ذلظ في كتابتو ثالثة ( )03مقاالت عمسية عغ

الرػرة الذعخية في مجمة اآلداب( ،)49التي كاف يرجرىا قدع المغة العخبية كآدابيا،

ككحلظ في رسالتو األكاديسية األكلى السػسػمة ب ػ « الرػرة الذعخية في القريجة

الجاىمية-دراسة نقجية بالغية»(.)50

فقج تحجث عغ الرػرة مغ نػاح متعجدة ،مشيا ناحية الخياؿ الحؼ ىػ « أداة
تتذكل ،كمغ خاللو تطيخ لمعيغ في ىيئتيا كحخكتيا كبألػانيا
الرػرة كمرجرىا ،بو ّ
ّ
الذعخية بسعدؿ عغ الخياؿ
الرػرة ّ
كأصػاتيا ناشقة تشبس بالحياة ،لحا ّ
فإف الحجيث عغ ّ

يربح ضخبا مغ العبث ،كجيجا ضائعا ال شائل مغ كرائو»(،)51كيػاصل الحجيث عغ
الخياؿ كعالقتو بالرػرة كدكره فييا ،جاعال مشو شيئا ميسا ،فػ ػ ػ ػ «في الحؿيقة إنو ال يسكغ

أف نتحجث عغ شي ء اسسو صػرة شعخية ما لع نتحجث في الػقت نفدو عغ الخياؿ ،ألف
ىحه الرػرة إنسا ىي نتاج لو ،كال يسكغ أف نترػر شاع اخ بال خياؿ أك شع اخ بال

صػرة»(.)52

كالػاقع أنشا كإف كشا ال نشكخ دكر الخياؿ في بشاء الرػرة الذعخية الجيجة ،فإنشا ال
نػافق-كغيخنا -الباحث ؼيسا ذىب إليو مغ جعل الرػرة الذعخية مقترخة عمى الخياؿ
كلكشو تخاجع عغ ىحا
فحدب ،كأف الحجيث عشيا مغ دكنو نػع مغ العبث حدب رأيوّ ،
ؼيسا بعج حيغ أعصى تعخيفا آخخ لمرػرة ،كىػ ما يتزح الحقا.

أف ماـية الرػرة الذعخية لع تكغ معخكفة لجػ الشقاد العخب
كسا ذىب الباحث إلى ّ
القجماء بالسفيػـ السعاصخ ،كلكغ حجيثيع عغ الرػرة البيانية :تذبييية كانت أـ استعارية

أـ كشائية ،كاف فييا كثيخ مغ المسحات الفشية التي ال تدتغشي عشيا الرػرة الذعخية
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السعاصخة(.)53
كأما كسيمتيع في تذكيل الرػرة ،فقج كانت متعجدة ،إذ لع تقترخ عمى أداة كاحجة
فقط ،كلع يقرخكىا عمى عمع معيغ مغ عمػـ العخبية ،كإنسا« بحثػا عغ الرػرة في كل

تعبيخ شعخؼ جسيل ،كلع يحرخكا دراستيع ليا في األنساط البيانية الذائعة مغ تذبيو
كاستعارة ،ككشاية ،كلكشيع تعجكىا إلى أنػاع البجيع السختمفة مغ جشاس كشباؽ كتػرية كغمػ
كمبالغة كغيخىا مغ أساليب البجيع الستشػعة ،كإف كاف اىتساميع أكثخ بفغ التذبيو ،كلعميع

برخ
ًا
شاعخ لقجرتو عمى اإلتياف بالتذبيو الحدي الجقيق الحؼ يقمب الدسع
ًا
عجكا الذاعخ
ّ
ّ
لكأف
كيؤلف بيغ األشياء الستباعجة ،كيصابق بيغ شخفي التذبيو كيقارب بيشيسا حتى ّ

السذبو نفدو عمى حج تعبيخىع»(.)54
السذبو بو ىػ
ّ
ّ
كيجخل األخزخ عيكػس عشرخ الخياؿ في أثشاء حجيثو عغ اىتساـ الشقاد العخب
ُ

القجماء بالتذبيو كاالستعارة ،مبخ از فزمو كدكره ،كأف الدبب في ذلظ يعػد إلى الخياؿ،

فيع« لع يكػنػا ليعشػا كل ىحه العشاية بالتذبيو في الجرجة األكلى كاالستعارة في الجرجة
الثانية إال لسا فييسا مغ خياؿ شعخؼ مثيخ سػاء شعخكا بحلظ أـ لع يذعخكا»(.)55

مفرال
ثع انتقل إلى الحجيث عغ العالقة بيغ الرػرة الذعخية كاألنػاع البالغية ّ

الحجيث في ذلظ قائال « :لقج تحجث البالغيػف القجامى عغ أربعة أنػاع مغ الرػر
البالغية يشتطسيا أسمػباف مغ أساليب التعبيخ ىسا الحؿيقة كالسجاز ...كىحه الرػرة ىي
التذبيو كاالستعارة كالكشاية كالبجيع بذتى أنػاعو كألػانو.

كبتعبيخ آخخ يسكغ أف نقػؿ :ىشاؾ أربعة أنساط مغ الرػر البالغية التي درس

الشقاد البالغيػف الذعخ مغ خالليا كىي :الرػرة التذبييية كالرػرة االستعارية كالرػرة

الكشائية كالرػرة البجيعية»( ،)56أؼ أف الشقاد العخب القجامى قج تحجثػا عغ الرػرة
الذعخية كدرسػىا في الرػر البالغية األربع.
ّ
كسا تحجث الباحث األخزخ عيكػس عغ السفيػـ الحجيث لمرػرة الذعخية مقارنا
الشطخة الشقجية الحجيثة لمرػرة تتعجػ
بيشو كبيغ السفيػـ القجيع؛ حيث ذىب إلى أف ّ
السفيػـ البالغي القجيع الحؼ فرل أك كاد يفرل الرػرة عغ ذات الذاعخ كيفخغيا مغ
محتػاىا الػججاني كؾيستيا الذعػرية ،كربسا كاف ىحا الفرل ىػ الفارؽ الجػىخؼ بيغ

مفيػـ الشقاد السحجثيغ لمرػرة كمفيػـ الشقاد األقجميغ ليا( ،)57فالسفيػـ البالغي القجيع
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«لع يشطخ إلى الرػرة مغ زاكية نطخ السبجع ،كإنسا درسيا مغ زاكية نطخ الستمقي[...ك]

ىحه الشقصة ىي التي تذكل الفارؽ الجػىخؼ بيغ السفيػـ القجيع كالحجيث لمرػرة

الذعخية»(.)58

كبعج ىحه اآلراء التي ُيػردىا الباحث إزاء الرػرة الذعخية مغ مختمف الشػاحي
يخمز إلى تقجيع تعخيف شامل ليا ،حيث يقػؿ «:إف الرػرة الذعخية -في الػاقع -ىي

مخيمتو ،كيؤثخ
حخؾ ّ
كي ّ
فيثيخ انفعالو ُ
كل تعبيخ شعخؼ يشقل إحداس الذاعخ إلى الستمقي ُ
ّ
في فكخه ككججانو بحيث يجبخه عمى االستجابة العاشؽية أك الشفدية السصمػبة .كليذ ميسا

أك ضخكريا أف تكػف مغ الرػرة تذبييا أك استعارة أك أؼ لػف مغ ألػاف البجيع ،بل ليذ
مغ الزخكرؼ أف تكػف مغ السجاز أصال ...ذلظ ألف مغ شخكط الرػرة الذعخية
الشاجحة إثارة االنفعاؿ أك إثارة الػججاف أك إثارة السخيمة أك إثارتيسا كالتأثيخ فييا جسيعا،

معبخة
يسكغ أف تكػف صػرة شعخية ّ
كالرػرة الػصؽية التي تعتسج المغة التقخيخية الخصابية ُ
كمثيخة ،فالتعبيخ بالحؿيقة بجال مغ السجاز ليذ عامال مغ عػامل إخفاؽ الرػرة

أبجا»(.)59

كجيج ،ذلظ أنو كسع السفيػـ كلع
كالحؿيقة أف ىحا التعخيف في نطخنا شامل كاع ّ
يقرخه عمى كسيمة أك كسائل معيشة ،كإنسا جعل كل ما لو القجرة عمى نقل إحداف الذاعخ
إلى الستمقي كإثارة انفعالو كتحخيظ مخيمتو ،جعمو صػرة شعخية ناجحة كالتيع الػسيمة بعج

ذلظ.

كأما دمحم ناصخ بػحجاـ فيخػ بأف« الرػرة الذعخية إبجاع ذىشي مرجره الذعػر

كالالشعػر في آف كاحج ،أساسو إيجاد عالقات بيغ األشياء ،تشتقل بػاسصة استعارة أك
كصف أك تذبيو ،ككمسات متػفخة عمى شاقات تعبيخية مكثفة مذحػنة بعاشفة إندانية،
تثيخ في الستمقي انفعاالت كججانية ،تداعج عمى الكذف كمعخفة غيخ السعخكؼ ،ككلػج

العالع الجاخمي كالشفدي لمذاعخ»( ،)60أؼ أنو ربط الرػرة الذعخية بإثارة انفعاالت
كجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجانية في نفذ الستمقي ،تداعج عمى الكذف ككلػج العالع الجاخمي كالشفدي

لمسبجع ،كالقجرة عمى نقمو إليشا لكي تكػف ناجحة.

الشقاد كالجارسيغ الغخبييغ
أخيخا ،نقػؿ :إف خالصة تعخيفات الرػرة الذعخية لجػ ّ
كالعخب- ،في القجيع كالحجيث -ىي التعجد كاالختالؼ ،كالتشػع كالثخاء ،فيي أحيانا الخياؿ
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كأحيانا الذعػر أك الالشعػر ،كأحيانا ما كاف ُيجرس في البالغة ،كأحيانا الخمد
كاألسصػرة ،كأحيانا أخخػ التعبيخ الجسيل الحؼ يثيخ الستمقي كيشقل إحداس الذاعخ

كشعػره إلى القارغ كيؤثخ ؼيو.

-3نماذج تطبيقية تمثل الصورة في الشعر الذاتي الرومانسي في البصائر:

نخػ أنو ال ضيخ في التحكيخ بسذسػالت ىحا القدع ،كذلظ حتى نجعل القارغ أكثخ

اتراال بحلظ الذعخ كأكثخ فيسا لػجية نطخنا لخرائز الرػرة ،فيحا االتجاه يتشاكؿ ؼيو

الذاعخ :الصبيعة بالػصف كالتأمالت الحاتية كالشفدية كالخػاشخ كغيخىا.....

كإذا تشاكلشا كصف الصبيعة في ىحا االتجاه مغ ناحية ،الترػيخ كججنا ؼيو تفاكتا
جميا كاضحا بيغ التػفيق أك الجػدة أك القػة مغ جية ،كاإلخفاؽ كالزعف مغ ناحية
أخخػ.

الجليل ،كاف البج عميشا مغ سػؽ األمثمة
يعػزه ّ
كلكي ال يكػف كالمشا ىحا إنذائيا ُ
التي تؤيج رأيشا كتػضحو.
ف يحا دمحم العيج آؿ خميفة في إحجػ قرائجه السػسػمة بػ ػ ػ "دمعة آسف عمى القسخ

الخاسف"( ، )61كىي مغ القرائج التأممية التي اتخح فييا القسخ مػضػعا لحلظ ،يقػؿ:
خد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف القس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػخ

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لمعبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػخ

****
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذا دىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

زي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ البي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا؟

غذ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ

كجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الفمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ

كع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخػ الك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجر

صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفػ البذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ

*****
خد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف القس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لمعبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ

82

مجلة اآلداب واللغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جوان2020

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ ذا رم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

الد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػسا؟
مم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ ّ

العرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ

ػاـ
ُي ْدج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الغس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

كال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػشجع خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػخ

ػخر
ْيخم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ّ
الذ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

كغيخىا مغ األبيات األخخػ لمقريجة نفديا.
الزعف في ىحه األبيات كاضح مغ ناحية الترػيخ-حتى ال نقػؿ مغ
كالػاقع أف ّ
كجو آخخ-سػاء عخضشا ىحه األبيات عمى مختمف الذخكط التي حجدىا الشقاد ،أك اعتسجنا
عمى الحكؽ األدبي الخاقي ،ففييا ضعف كاضح يتجمى في الحجيث عغ  :القسخ ،الشجع

كالحمظ ،حجيثا باىتا ال عاشفة ؼيو ،كال ُركاء كال قػة كال تأثيخ كال إقشاع ،حتى كلػ قخأنا
القريجة مخات عجيجة ،كحاكلشا استكشاه السعاني العسيقة أك الخؽية ،فال أثخ لحلظ.
كإذا انتقمشا إلى قريجة أخخػ كسسيا دمحم العيج بػ ػػ" آفة العيغ"(،)62كججنا الذيء

نفدو ،إذ نججه في ترػيخه ألضخار العيغ يرفيا مجخد كصف بارد كحجيث متكمف ،ال
نمسذ ؼيو أث اخ لعاشفة الذاعخ كال إحداسا يذعخ بو ،كيشقمو إليشا فيؤثخ فيشا كيجعمشا
نتجاكب معو ،بل عمى العكذ مغ ذلظ ،فشججه يتكمف الشطع ،كيعسل الفكخ كالسشصق
كالعقل ،إذ يقػؿ في بعس أبيات القريجة:

آفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ

آفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

رغبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج

شػح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت بالش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس

جخعتش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج

ػاس
أكردتشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الجدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج

ػالخاس
بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجأت بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ

فدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقت آدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

عمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع البػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ
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آفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

آفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ

نطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؤاؿ

نطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ رج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإذا الخشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج زاؿ

كإذا الغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
ّ

كيدتسخ الذاعخ في الحجيث عغ العيغ بتمظ البخكدة كالتكمف الحؼ سيصخ عمى
القريجة كميا.

الستجدجة في االستعارات
كال يكفي االعتساد عمى الرػر البيانية الستتالية
ّ
السكشية( ، )63في بعس أشصخ القريجة في إثبات قػة الترػيخ أك تػؼيقو ،فالزعف
كاضح جمي  ،كال دكر لتمظ الرػر البيانية في تغصيتو ،ماداـ ىشاؾ تكّمف كاضح جشى
ّ
عمى عشرخ الترػيخ في ىحه القريجة ،كمغ بيغ تمظ االستعارات السكشية ما كرد في

قػلو اآلتي:

رغبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج

شػحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت بالشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس

جخعتش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج

أكردتش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس

فقج شبو العيغ باإلنداف الحؼ يصيح بالشاس كيجخعيع الكسج ،
كيػردىع البأس.

( )64

كلي ُت نحػؾ ك ْجيي»
كفي قريجة تأممية أخخػ عشػانيا « ّ
خميفة نجج الذيء نفدو مغ الزعف كالبخكدة ،كعجـ القجرة عمى إثارة االنفعاؿ ،كالتخيل،
لسحسج العيج آؿ

كاإلثارة ،كاإلقشاع ،مغ جية ،كفي الػقت نفدو عجـ إحداس القارغ أك السدتسع بأؼ
إحداس أك عاشفة لمذاعخ.

إف ما كرد في القريجة مجخد نطع باىت ،نحغ نقرج ىشا بالشطع الكالـ السػزكف

السقفى األقل مختبة دكف الذعخ الداخخ بالعػاشف كاألحاسيذ ،ذلظ أف« الشطع يفتقخ إلى
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الخؤيا ك ال يقػـ عمى تجخبة بل يشصمق مغ مادة مدبقة جاىدة ،فيػ يقػـ بدخد األحجاث

كالػقائع كسا ىي دكف ترخؼ النعجاـ الخؤيا كح اخرة التجخبة»(.)65

إف ىحه القريجة التي لع تكغ صادرة عغ رغبة داخمية كالعغ إلياـ كال انفعاؿ
داخمي قػؼ ،دفع الذاعخ إلى قػليا ،كإنسا الجافع إلى نطسيا ىػ الخغبة-فقط -في تقميج
السعخؼ ،التقميج الحؼ جشى عمى تمظ القريجة ،فقج جاء في التعخيف بيا« كّليت نحػؾ
ّ
كجيي ألميخ شعخاء الجدائخ األستاذ" دمحم العيج" كقج التدـ فييا لدكـ ماال يمدـ ،فجاءت
ككضعا.)66( »...
شبعا
ّ
ً
معخية ً
كمغ أبياتيا قػؿ الذاعخ:
ػخ
ضششػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس خيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًا

ػت
فخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب ضش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كخب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

ػخ
ػت ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيئا كثي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًا
ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع ُقم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

ػت
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجحيع ككتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

فحدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبي
لقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػحبت ْ

ػحبت
فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأنيع مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

عي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػجا
حد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبت لمش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس ْ

فم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع أج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػج م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا حد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبت

ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّػخني م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ رآن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

كس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءني ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػـ غب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

ػب جفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني
ككػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع محػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ

ػت
عتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
فس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ْ

حدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػد قالنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ككػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ُ

ػت
حب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
كض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي فخ ْ

عجبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػشيع كمشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

ػت
عجب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ مق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليْ :

كالحؿيقة أف ضعف الترػيخ عمى الشحػ الحؼ شخحشا ككضحشا ،أمخ جمي كاضح

مسيد ليحا الشػع مغ الذعخ الحاتي عشج دمحم العيج آؿ خميفة ،كىػ ال يقترخ عمى ما
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أكردنا ،بل يسيد أغمب قرائجه الحاتية ،كاألمثمة عمى ذلظ في قرائجه كثيخة ،كىي في
مختمف سشػات جخيجة البرائخ ،كمشيا:

« يا قمب !«( «،)67جػلة شخؼ«،)68( »..ىحه جحكة !»(« ،)69جػىخ الكػف

سخ»( «،)70عمى لداف ابغ آدـ (كيحي مغ ضالع جاىل ! «،)71( »...السخء في حؿيقتو

العارية»(« ،)72كيف يخجػ اليجكء.)73( »! ...

كإذا انتقمشا إلى الذاعخ أحسج سحشػف زميل دمحم العيج آؿ خميفة في جسعية العمساء

السدمسيغ الجدائخييغ ،كججنا الذيء نفدو مغ حيث ضعف الترػيخ في أغمب قرائجه
التي كردت في ىحا االتجاه ،سػاء في الجانب التأممي ،أـ في بعس قرائج كصف
الصبيعة كمطاىخىا ،كلعل ما يؤيج رأيشا ىحا كيقػيو ىػ أف الذاعخ نفدو قج اعتخؼ بحلظ،
فقج جعمو إحداسو بزعف عشرخ الترػيخ في شعخه يعخض عغ تقجيع شعخه إلى القخاء

كيبيغ عجـ رضاه عغ عشرخ الترػيخ ؼيو (.)74

كتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػجك لشا قسة الزعف مغ ناحية الترػيخ في قريجتو السػسػمة ب ػ ػ ػ« ثػرة

يػدع» ( ،)75التي يقػؿ في بعس أبياتيا:
الصبيعة–أك-الخخيف ّ
كتسذ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػػحبػؿ ف ػ ػ ػ ػػي األزى ػ ػ ػ ػ ِّ
ػار
حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػف الخيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج
ّ
ازدى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِّ
ػار
لس ػ ػ ػ ػ ػػا
كب ػ ػ ػ ػ ػػجت كحذ ػ ػ ػ ػ ػػة الخسائ ػ ػ ػ ػ ػػل ّ

شي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِّ
ػار
فارقتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاجع األ ْ

مس ػ ػ ػ ػ ػػا
كتع ػ ػ ػ ػ ػ ّػخػ كج ػ ػ ػ ػ ػػو البد ػ ػ ػ ػ ػػيصة ّ

يكد ػ ػ ػػػه م ػ ػ ػػغ حم ػ ػ ػػى الشػ ػ ػ ػػ ِّار
ك ػ ػ ػػاف ْ

كع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخػ ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفحة الد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػساء

في ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تخم ػ ػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ غيطي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

كتفذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى الذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحػب فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كرؽ

كجفػ ػ ػ ػ ػػت نزػ ػ ػ ػ ػػارة األشػ ػ ػ ػ ػ ِّ
ػجار
ػ ػ ػ ػ ػػغ ّ

بذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخِّار

قص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػب

الغ ْر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ُ
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ففي ىحه األبيات كقف أحسج سحشػف في كصفو كترػيخه لسطاىخ الصبيعة عشج
الجانب الحدي السخئي كالسدسػع فقط ،فقج صػر السشاضخ الخارجية في فرل الخخيف
مثل :تحػؿ لػف الخياض ،كذبػؿ األزىار ،كتعخؼ كجو الصبيعة مغ حمى الشػار ،كجفاؼ

كفذػ الذحػب في أكراؽ األغراف ،كسػاجع األشيار ،فجاءت صػره
نزارة األشجار،
ّ
حديا
حدية شكمية ،كىحا الشػع مغ الترػيخ يقػـ الذعخاء ؼيو ب ػ ػ ػ« كصف األشياء كصفا ّ

يتشاكؿ الخرائز الثابتة ،كالمػف ،كالحجع ،كالذكل ،كالػقػؼ عشج ىحه الجػانب التي

الدسع كالبرخ ،دكف التغمغل إلى بػاشغ األشياء كالشفاذ إلى
حاستي ّ
تعتسج أساسا عمى ّ
جػاىخىا باستخجاـ الحجس كالخياؿ ،ال باستخجاـ الػعي ،كالسشصق ،كالعقل ،إضافة إلى

الػلع بالدخخفة كالتذكيل ،ككصف األشياء مغ خارجيا دكف محاكلة التعاشف معيا
كاالمتداج بيا»(.)76

الذاعخ لع ُيػّفق في ترػيخه ،فقج جاء ضعيفا ال يشقل إليشا إحداسا
كنحدب أف ّ
كال عاشفة كال يؤثخ فيشا ،كال يجعمشا نتجاكب معو نفديا ،إنو ترػيخ سصحي خارجي
جامج ،ككاف« السشتطخ مغ الذاعخ كىػ يرف ىحه السذاىج الذاعخية أف ال يكتفي
بالػصف الخارجي الحدي ،دكف الشفاذ إلى بػاشغ الشفذ التي تتيقع فييا األحاسيذ

كالسذاعخ»(.)77

كمغ شعخه -كحلظ -الحؼ يتسيد بزعف الترػيخ ،نحكخ كحلظ السقصػعة

السػسػعة بػ ػ ػػ"ياعيغ !"( ،)78التي يقػؿ فييا:

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارد الحت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ضمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ أكردت قمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
كأن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا قم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ذا

تجشػ ػ ػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى الجدػ ػ ػ ػ ػ ػػع س ػ ػ ػ ػ ػ ػْقسا

كأنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا جدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع تذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقى

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحيغ حتس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

كالػاقع أف ضعف الترػيخ سسة غالبة لجػ كثيخ مغ شعخاء ىحا الشػع مغ

الذعخ الػججاني ،كىحاما يتجدج في قريجة "مع الصبيعية"( ،)79التي يقػؿ أحسج معاش

الباتشي في بعس أبياتيا:
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جبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ لجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ

)*(

أـ غسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ

يصػ ػ ػ ػػػؼ عمػ ػ ػ ػػى سػ ػ ػ ػػحائب ارسػ ػ ػ ػػيات

كأش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىق ال تبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي

ش ػ ػ ػ ػ ػػشاخبيا بعر ػ ػ ػ ػ ػػف العاص ػ ػ ػ ػ ػ ِّ
ػفات

فمػ ػ ػ ػ ػ ػػػ (فخعػ ػ ػ ػ ػ ػػػف مػسػ ػ ػ ػ ػ ػػى) قػ ػ ػ ػ ػ ػػج

لسػ ػ ػػا قػ ػ ػػاؿ :ابػ ػ ػػغ لػ ػ ػػي صػ ػ ػ ْػخًح ُايػاتي

كلػ ػ ػ ػػػ لػ ػ ػ ػػع ألػ ػ ػ ػػتسذ بيػ ػ ػ ػػجؼ ث اخىػ ػ ػ ػػا

كأخص ػ ػ ػػػ م ػ ػ ػػغ ص ػ ػ ػ ِّ
ػفاة إل ػ ػ ػػى ص ػ ػ ػػفاة

كأعبػ ػ ػ ػ ػػث بػ ػ ػ ػ ػػالثمػج كقػ ػ ػ ػ ػػج ت اخمػ ػ ػ ػ ػػت

كأفحرػ ػ ػ ػ ػػيا كأمذػ ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػػي ثبػ ػ ػ ػ ػػات

لس ػ ػ ػ ػػا أيقشػ ػ ػ ػ ػػت أن ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػػػؽ أرض

مخصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعة بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأنػاع الشبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

رآىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

كالحؼ يطيخ لشا في تفديخ ضاىخة ضعف الترػيخ في أغمب الذعخ الػججاني
أف الذعخاء-ؼيسا
كخ
بأقدامو مغ الشاحية السزسػنيةُ ،
رػصا مطاىخ الصبيعية ىػ ّ
ً
نعتقج -كانػا «يتخحكف مغ الػصف نػعا مغ التميي ،كإضيار التفػؽ ،كىػ أمخ يجعميع-
كالحالة ىحه -خارج حجكد اإلبجاع الفشي .كقج يكػف السشطخ الصبيعي ثخيا باإليحاءات

حخؾ في أعساؽ الشفذ مغ ضخكب االنفعاؿ .كلكغ الذاعخ
الذعخية الخائعة ،زاخ اخ بسا ُي ّ
جامجا ال إحداس ؼيو كال نبس ،ألنو يرف مغ أجل الػصف ،ككأف ىحا
مػقفا
يقف مشو ً
ً
الفغ أصبح مجاال إلضيار البخاعة في صشاعة الذعخ ،كالتجليل عمى تفػؽ الذاعخ بسا

يسمكو مغ حريمة لغػية»( ، )80كلكغ ىحا الػصف الحؼ نتج مشو ضعف الترػيخ ،كإف

كاف ال يزيف شيئا لإلبجاع الفشي ،فيحا ال يعشي أف ىحا الػصف ال أىسية لو ،بل لو

ىجؼ ميع-ؼيسا نحدب -مغ جية أخخػ عجا الترػيخ ،كىػ التعخيف بالمغة العخبية

كن ذخ أكبخ عجد مسكغ مغ ألفاضيا ،كإف لع يكغ الذاعخ مدتعجا لمقػؿ كالشطع ،كلعل ىحا
الزعف بعج ذلظ أف يتحػؿ إلى عامل إيجابي إذا نطخنا إليو مغ تمظ الداكية.

الذاعخ ُيكّمف نفدو
كتربح أىسية ىحا الشطع كبيخة -في نطخنا -إذا أدركشا أف ّ
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كيجيجىا رغع انعجاـ االنفعاؿ الجافع إلى الشطع ،ككل ذلظ ألجل اإلسياـ في نذخ المغة
ُ
العخبية كالحفاظ عمييا  ،مغ زحف العامية كالفخندية التي كاف االستجمار الفخندي
يذجعيسا بكل الػسائل عمى حداب المغة العخبية الفرحى.

كقج أشخنا-ؼيسا سبق -إلى أف الذاعخ أحسج سحشػف لع يكغ راضيا عغ مدتػػ

الترػيخ في شعخه ،كلعل ىحا الحؼ دفعو إلى محاكلة تصػيخه في بعس قرائجه ،كقج

تحقق لو بعس ما أراد ،كإف كاف ذلظ بشدبة ضئيمة ،فميدت كل قرائج أحسج سحشػف في
الذعخ الحاتي أك الػججاني بحلظ الزعف في الترػيخ الحؼ أشخنا إليو في بعس قرائجه
التي قسشا بتحميميا مع بعس قرائج دمحم العيج كأحسج معاش الباتشي ،فيشاؾ بعس التسيد

كالتػفيق في الترػيخ الحؼ يتشاكؿ ؼيو أحسج سحشػف بعس مذاىج الصبيعة ،كذلظ ما
نججه في قريجتو السػسػمة ب ػ ػ ػ« مشاجاة البحخ»( ،)81التي يقػؿ في بعس أ بياتيا:
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذا بشفدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج ألػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع

ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أيي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا البح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ الخز ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع

ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الخالئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق ُكُّمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

ػشع
كبقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت كحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجؾ لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالكػف فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػت عسيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق غيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػتظ فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػل ْع

كالجػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ صػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ ك اليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال

ُؿ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى جػانبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ْابتدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع

كأرػ العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػس عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى محيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػْ

ػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ الجمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج ْارتدػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع

ػاعجا
كأرػ أنيشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً

فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الجػ ػ ػ ػ ػ ػػػ ُيػ ػ ػ ػ ػ ػػجّكؼ فػ ػ ػ ػ ػ ػػي األكػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع

يزجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
كالسذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفى
كأراؾ
ْ
ْ

ػج مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ الشدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيع إذا ألػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع
ػػػػػػػػػػ ُ

يعػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
مػجػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ ك ْى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ ْ
فك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأف ْ

ػصجـ
ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
بالر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخػر قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج ْ
اص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ
ػثخ ّ

دم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخػ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ مػج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

فاندػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج ْع
فقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج التّرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػبخ ْ
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يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحؼ الذ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكا

****

ة أل ْدػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت تػص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف بػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالعطع

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذا التّبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػخـ بالحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

أشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجاؾ ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع
ةكأنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ْ

أتزػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيق د ْرًع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابغ آ

دـ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالػجػد كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتط ْع

ػج م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ عبػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث الد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا
أتز ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ

سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع أبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد ككػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج ْـ

السعسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ إذا شغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى،
كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ
ّ

كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ السدػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيصخ إذا ضم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع

أتز ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػج م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػخ ُيي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

ػخـ
ُف كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ كض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيع ُيحت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ

ػج م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار يج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ
أتز ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ

ُر كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػغ أخ خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّحم ْع

ّإنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي حيالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ كاقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

فكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخت ؼي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ فم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع أن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع
ّ

كس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػئست مػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ أرق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي فجئػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

الدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأ ْـ
ػت إليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ أ ّ
ػػػػػػػػػػ ُ
شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخح ّ

فمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػل مشطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخؾ الجسيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحكد عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ قمبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي األلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػع

فالذاعخ في ىحه األبيات لع ييتع كثي اخ بالجانب الخارجي الحدي لمبحخ ،الحؼ

جعمو في الحجيث عغ السػج الحؼ يعثخ بالرخػر ،كالسشطخ الجسيل الحؼ يحكد األلع عغ
القمب ،كإنسا الحؼ اىتع بو كثي اخ كجعمو محػر قريجتو ىػ اتخاذه البحخ كسيمة لترػيخ
رػرىا مغ خالؿ تمظ
حالتو الشفدية الكئيبة الحديشة ،فالذاعخ إنسا يتحجث عغ نفديتو ُ
كي ّ
الرفات ،التي خمعيا عمى البحخ ،الحؼ كاف يخاشبو عمى أساس إنداف يعي كيعقل؛

فالعبػس السختدع عمى الػجو ،كاألرؽ ،كاألنيغ ،كالجمع الجارؼ مغ الستألع الحؼ فقج
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لعل الحؼ يؤيج رأيشا ىحا أف
الربخ ،كميا-في تقجيخنا-حاالت يعانييا الذاعخ نفدو ،ك ّ
السعسخ،
الذاعخ قج تحجث عغ سبب ذلظ الحدف كأفرح ،كىػ عبث الدياسية كشػياف
ّ

الحخ الحؼ ُيياف...
كسيصخة الطالع ،ك ّ
إف أسباب األلع كالسعاناة التي تحجث الذاعخ عشيا مػجػدة فعال ،كذلظ بالخجػع
إلى التاريخ كالدياؽ الحؼ قيمت ؼيو (زمغ االحتالؿ) ،كىحا الحؼ يجعمشا نقػؿ :إف الذاعخ

قج استخجـ حجيثو عغ البحخ لكي يعبخ عغ حالتو الشفدية الحديشة التي سببتيا الطخكؼ

اشب نفدو ،كذلظ نػع مغ
السعيذية آنحاؾ ،فالذاعخ مغ« خالؿ مخاشبتو البحخ ،إنسا ُ
يخ ُ
اإلسقاط الحؼ عخفو الػججانيػف»(.)82
يتجد مغ
ّأ
كقج كانت الرػرة التي رسسيا الذاعخ عغ البحخ ىشا« جدءا ال
شخرية الذاعخ كشعػره كتفكيخه»( ،)83كىحه ىي السيدة األساسية التي جعمت الرػرة في

ىحه القريجة تختمف عغ القرائج األخخػ التي تسيدت بالػصف الخارجي الجاؼ كالبارد،

فقج «أصبحت الرػرة كسيمة لمتعبيخ عغ إحداس الذاعخ تجاه الذيء السػصػؼ ،كلع
تعج تمظ الرػر الستالحقة السكانية التي تتػالى دكف أف يكػف ليا ارتباط بإحداس

الذاعخ أك شعػره أك فكختو ،في عسمية زخخؼية تصغى عمييا الشطخة الحدية ،كإنسا

أصبحت الرػر كسيمة لمتعبيخ عغ حالة كججانية نفدية»(.)84

كالػاقع أف الرػرة الذعخية بيحا الػصف ،لع تقترخ عمى ىحه القريجة فقط ،كإنسا

ىي نفديا في القريجة السػسػمة بػ ػ ػ "الرحخاء"( ،)85لمذاعخ أحسج سحشػف ،كالذيء نفدو

يخز اتخاذ الرػرة كسيمة لمتعبيخ عغ إحداس الذاعخ كشعػره كتفكيخه ،نججه عشج
ؼيسا
ّ
الذاعخ عبج الكخيع العقػف ،كذلظ في قريجتيو« :مغ كحي البحخ»(،)86ك«يا رؼيقي»(،)87
كيسكغ مخاجعة تحميل ىحا الشػع مغ الرػرة عشج عبج الكخيع العقػف في كتاب الذعخ

الجدائخؼ الحجيث لسحسج ناصخ(.)88

كلكغ الغالب األعع عشج ىحيغ الذاعخيغ -أحسج سحشػف كعبج الكخيع العقػف -ؼيسا

يخز ميدات الرػرة ،في الذعخ الحاتي أك الػججاني مغ الشاحية السزسػنية -ىػ
الزعف كالحدية كالدصحية كالجسػد ،رفقة شعخاء آخخيغ في ىحا الشػع مغ الذعخ؛ ذلظ

أف ىشاؾ «شعخاء جدائخييغ كانػا يتجيػف اتجاىا كججانيا ،كيغمب عمييع االنفعاؿ في
السػقف كالخؤية ،كلكشيع ضمػا ،مع ذلظ تقميجييغ محافطيغ في صػرىع الذعخية يدتخجمػف
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األدكات البالغية السعخكفة ،كيكخركف الرػر السبتحلة السصخكقة ،كلعل ىحه الحاؿ يسثميا
رمزاف حسػد ،كجمػاح العباسي ،كأحسج سحشػف ،ك أحسج معاش الباتشي ،كعبج الكخيع

العقػف كالخبيع بػشامة ،أحدغ تسثيل»(.)89

ككل ىػالء الذعخاء باستثشاء رمزاف حسػد ،قج كردت ليع قرائج في الذعخ
الػججاني ،كالسيسا في الدمدمة الثانية مغ البرائخ ،عجا مبارؾ جمػاح العباسي الحؼ

اقترخت قرائجه عمى الدمدمة األكلى فقط.

كإذا كاف ىحا الػصف(الزعف كالحدية كالدصحية كالجسػد)قج انصبق عمى بعس
الذعخاء الكبار السعخكفيغ ،فيػ كحلظ أكضح كأضيخ عشج بعس الذعخاء السغسػريغ أك
السقميغ ،الحيغ نحيل عمى بعس قرائجىع عمى سبيل التسثيل ال الحرخ مثل :قريجة
( )91

«سائل بشا»()90البغ أبي الحقيق ،كقريجة« سخ الخكح»

خاشخ"()92لغخيب.

لجمػؿ البجكؼ ،كقريجة "جػلة

الخاتمة:

كالحؼ نخمز إليو ىػ أف الرػرة الذعخية في السػضػعات الػججانية الحاتية

الخكماندية قج تسيدت –في األغمب األعع -بالزعف الشاتج مغ غياب العاشفة كالبخكدة
في الػصف ،كانعجاـ األحاسيذ كالسذاعخ التي لع تكغ مػجػدة لجػ الذاعخ ،كلع تجرؾ

مغ قبل القخاء أك السدتسعيغ ،فجاءت-نتيجة ذلظ -باىتة سصحية ال تأثيخ فييا ،كال
تػافق فييا مع نفدية الذاعخ ،كقج كججنا ىحا األمخ في بعس القرائج التأممية التي

نخجح أف الذعخاء تكمفػا نطسيا فقط ،دكف كجػد دافع حؿيقي لإلبجاع يتسثل في اإللياـ،
فجاءت تبعا لحلظ متكمفة ضعيفة كاضحة الزعف يجرؾ ذاؾ األمخ مغ أؼ ناحية شئت،

ككحلظ كاف الذيء نفدو خرػصا في بعس قرائج الصبيعية عشج دمحم العيج آؿ خميفة،
كبعس الذعخاء السبتجئيغ أك السغسػريغ .
كسا راكحت -مغ كجو آخخ-بيغ الزعف كالتػفيق في بعس الرػر السدتسجة مغ

عشاص ػػخ الصبيعة

مثل :البحخ ،كالخبيع ،عمى غخار ما كججناه في قرائج الخبيع

بػشامة ،كعبج الكخيع العقػف ،كأحسج سحشػف.

كميسا يكغ مغ أمخ فإف الحؼ ُنخجحو في أمخ الرػرة في االتجاه الػججاني أك
الحاتي ،ىػ أنيا في عسػميا كأغمبيا ضعيفة غيخ مػقفة لعػامل كأسباب رجحشا أنيا ىي
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سبب ذلظ ،كسا تسيدت كحلظ باالستشاد إلى عشاصخ الصبيعة التي مخت بشا أثشاء إعصاء
أمثمة مغ السجكنة الذعخية.
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() 6

_ لمتػسع أكثخ يخاجع :دمحم ناصخ :الرحف العخبية الجدائخية مغ1847ـ إلى 1954ـ،ص

السقاكمة في الشثخ الفشي جػ2ػ،ص ص.236-235

كالدشػات يخاجع السخجع الدابق (دكتػراه سسيخ جخيجؼ) ،ص مغ12إلى .14
مغ  345إلى.347

( _ )7لمتػسع أكثخ ؼيسا يخز الذعخاء كاألعجاد كالتجارب الذعخية في ىحه الدمدمة ،يخاجع:

سسيخ جخيجؼ :السجكنة الذعخية في جخيجة البرائخ الجدائخية(1935ـ1939-ـ) ك(1947ـ-
 1956ـ) دراسة تحميمية فشية ،أشخكحة دكتػراه ،إشخاؼ الجكتػر ناصخ لػحيذ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي،
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قدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغة العخبية ،جام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعة األميخ عبج القادر لمعمػـ

اإلسالمية،قدشصيشة2017،ـ2018/ـ،ص مغ 8إلى  ،12كمغ 15إلى.16

(_ )8أشار الجكتػر أبػ القاسع سعج هللا إلى أحسج تػفيق السجني برفتو رئيدا لمبرائخ سشة

1955ـ ،كذلظ في جخيجة الشرخ الجدائخية 14،سبتسبخ2010ـ،ص،12لكغ الستعارؼ عميو في
كل الجراسات ،كالجخيجة نفديا ىػ أف دمحم البذيخ اإلبخاـيسي ىػ رئيذ تحخيخىا في كل الدشػات

،كربسا يكػف كّمف أحسج تػفيق السجني بتدييخىا شفػيا فقط ،ألنو كاف في السذخؽ العخبي آنحاؾ .

( _ )9دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخؼ الحجيث1925 ،ـ1975-ـ ،اتجاىاتو كخرائرو الفشية ،دار
الغخب اإلسالمي ،بيخكت ،لبشاف ،ط1985 ،1ـ.
( _ )10عبج السمظ بػمشجل :السػازنة بيغ الجدائخييغ مفجؼ زكخيا كمرصفى الغسارؼ ،دارسة نقجية
أسمػبية مػازنة ،دار قخشبة لمشذخ كالتػزيع ،الجدائخ ،ط2015 ،1ـ.
(*)
أف عبػج القػاىخ الجخجػاني قػج اسػتخجـ كمسػة "صػػرة" فػي
ذىب الباحث فػي ىػامر الرػفحة إلػى ّ
كتابيو" :أسخار البالغة ،كدالئل إلعجاز" ،كلكشيا ال تعشي الرػرة الذعخية.

(_ )11دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخؼ الحجيث ،اتجاىاتو كخرائرو الفشية ،ص.421

()12

_ يحيى الذيخ صالح :شعخ الثػرة عشج مفجؼ زكخيا -دراسة فشية تحميمية ،دار البعث،

قدشصيشة ،الجدائخ ،ط1987 ،1ـ ،ص ص.318-317
(_ )13السخجع نفدو ،ص.317
(_ )14السخجع نفدو ،ص ف.

(_ )15دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخؼ الحجيث ،اتجاىاتو كخرائرو الفشية ،ص.421

( _ )16ي اخج ػػع :ج ػػابخ عر ػػفػر :الر ػػػرة الفشي ػػة ف ػػي التػ ػخاث الشق ػػجؼ ك البالغ ػػي عش ػػج الع ػػخب ،دار
التشػيخ ،بيخكت ،لبشاف ،ط1983 ،2ـ.ص.07

( _ )17لمتػسع أكثخ ؼيسا يخز ىحه األىسية ،يخاجع :سػسيخ جخيػجؼ :السجكنػة الذػعخية فػي جخيػجة

البرػ ػ ػػائخ الجدائخيػ ػ ػػة(1935ـ1939-ـ) ك(1947ـ1956-ـ) د ارسػ ػ ػػة تحميميػ ػ ػػة فشيػ ػ ػػة ،أشخكحػ ػ ػػة
دكتػ ػػػراه ،إش ػ ػخاؼ الػ ػػجكتػر ناصػ ػػخ لػحيذ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،قدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغة العخبيػ ػػة ،جام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعة
األميخ عبج القادر لمعمػـ اإلسالمية،قدشصيشة2017،ـ2018/ـ،ص ص.228-227:

()18

_ عبج السمظ مختاض :قزايا الذعخيات -متابعة كتحميل ألىع قزايا الذعخ السعاصخة،

مشذػرات كمية اآلداب كالعمػـ اإلندانية ،جامعة األميخ عبج القادر لمعمػـ اإلسالمية ،قدشصيشة،
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الجدائخ،ص.245
( Grand Larousse encyclopédique.T,6, image _ )19نقػال عػغ :دمحم ناصػخ :الذػعخ

الجدائخؼ الحجيث ،اتجاىاتو كخرائرو الفشية ،ص.422

( _ )20دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخؼ الحجيث ،اتجاىاتو كخرائرو الفشية ،ص.422
( _ )21السخجع الدابق ،دمحم ناصخ ،ص .422

( _ )22يحيى الذيخ صالح :شعخ الثػرة عشج مفجؼ زكخيا ،دراسة فشية تحميمية ،ص.318

()23

_ عد الجيغ إسساعيل :التفديخ الشفدي لألدب ،دار العػدة ،بيخكت ،لبشاف ،ص ص،70

.71

(_ )24يخاجع :الػلي دمحم :الرػرة الذعخية فػي الخصػاب البالغػي كالشقػجؼ ،الػجار البيزػاء السغػخب،
ط1990 ،1ـ ،ص .18 ،17 ،16

(_ )25عبج السمظ مختاض :قزايا الذعخيات ،ص( 245اليامر).
()26

_يخاجع :بذخػ مػسى صالح :الرػرة الذعخية في الشقج العخبي الحجيث ،السخكد الثقافي

العخبي ،الجار البيزاء ،السغخب ،ط1994 ،1ـ ،ص.09
(_ )27السخجع نفدو ،ص.09
()28

_حدغ أحسج الكبيخ :تصػر القريجة الغشائية في الذعخ العخبي الحجيث ،القاىخة،

مرخ1978،ـ  ،ص ،340نقال عغ :بذخػ مػسى صالح :الرػرة الذعخية في الشقج العخبي

الحجيث ،ص.09

( _ )29بذخػ مػسى صالح :الرػرة الذعخية في الشقج العخبي الحجيث ،ص.10
(_ )30السخجع نفدو ،ص ف.
()31

_جابخ عرفػر :الرػرة الفشية في التخاث الشقجؼ كالبالغي عشج العخب ،دار التشػيخ،

بيخكت ،لبشاف ،ط1983 ،2ـ.

(_ )32عمي البصل :الرػرة في الذعخ العخبي حتى آخخ القخف الثاني اليجخؼ-دراسة في أصػليا

كتصػرىا ،دار األنجلذ ،بيخكت ،لبشاف ،ط1983 ،3ـ.

( _ )33عبج السمظ مختاض :قزايا الذعخيات ،ص( 245اليامر).

(_ )34إحداف عباس :فغ الذعخ ،دار الثقافة ،بيخكت ،لبشاف ،ص .238
()35

_عبج القادر القط :في الذعخ اإلسالمي كاألمػؼ ،دار الشيزة العخبية لمصباعة كالشذخ،

بيخكت ،لبشاف1987 ،ـ ،ص.256
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(_ )36بغ سالمة الخبعي :محاضخات في القريجة العخبية ،مشذػرات جامعة مشتػرؼ  ،قدشصيشة

،الجدائخ 2002،ـ 2003-ـ ،ص .120

(_ )37عبج الفتاح صالح نافع :الرػرة في شعخ بذار بغ بخد ،دار الفكخ لمشذخ كالتػزيػع ،عسػاف،

األردف1983 ،ـ ،ص ص .59 ،58نقالعغ :الػلي دمحم :الرػػرة الذػعخية فػي الخصػاب البالغػي
كالشقجؼ  ،ص.09

(_ )38إحداف عباس :فغ الذعخ ،ص .238
()39

_ عد الجيغ إسساعيل :الذعخ العخبي السعاصخ ،قزاياه كضػاىخه الفشية كالسعشػية ،دار

العػدة ،بيخكت ،لبشاف2007 ،ـ،ص .138
()40
الرػرة األدبية ،مكتبة مرخ ،الفجالة ،مرخ1958 ،ـ ،ص .07نقال
_مرصفى ناصفّ :
عغ :الػلي دمحم :الرػرة الذعخية في الخصاب البالغي كالشقجؼ  ،ص.264

(_ )41عمػػي البصػػل :الرػػػرة فػػي الذػػعخ العخبػػي حتػػى آخػػخ القػػخف الثػػاني اليجػػخؼ ،دار األنػػجلذ،

بيخكت ،لبشػاف1980 ،ـ ،ص .08نقػال عػغ الػػلي دمحم :الرػػرة الذػعخية فػي الخصػاب البالغػي ك

الشقجؼ  ،ص.205

(_ )42السخجػػع نفدػػو(عمي البصػػل) ،ص .30نقػػال عػػغ الػػػلي دمحم :الرػػػرة الذػػعخية فػػي الخصػػاب

البالغي كالشقجؼ  ،ص.208
()43

_عبج القادر القط :االتجاه الػججاني في الذعخ العخبي السعاصخ ،دار الشيزة العخبية،

بيخكت ،لبشاف ،ط 2،1981ـ ،ص .392

(_ )44بذخػ مػسى صالح :الرػرة الذعخية في الشقج العخبي الحجيث ،ص .03

( _ )45لالشالع عمى ممخز تمظ التعخيفات يخاجع :سسيخ جخيػجؼ :السجكنػة الذػعخية فػي جخيػجة

البرػ ػ ػػائخ الجدائخيػ ػ ػػة(1935ـ1939-ـ) ك(1947ـ1956-ـ) د ارسػ ػ ػػة تحميميػ ػ ػػة فشيػ ػ ػػة ،أشخكحػ ػ ػػة
دكتػ ػػػراه ،إش ػ ػخاؼ الػ ػػجكتػر ناصػ ػػخ لػحيذ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،قدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغة العخبيػ ػػة ،جام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعة
األميخ عبج القادر لمعمػـ اإلسالمية،قدشصيشة2017،ـ2018/ـ،ص 233إلى .235
(_ )46عبج السمظ مختاض ،قزايا الذعخيات ،ص .250
(_ )47السخجع نفدو ،ص ف.

(_ )48السخجع الدابق ،عبج السمظ مختاض ،ص.251

( _ )49يخاجع :األخزخ عيكػس ،مجمة اآلداب ،األعجاد 3 ،2 ،1 ،قدع المغة العخبية ،جامعة
مشتػرؼ ،قدشصيشة ،الجدائخ ،الدشػات1994 ،ـ1995 ،ـ1996 ،ـ ،عمى التختيب.
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()50

_ األخزخ ،عيكػس :الرػرة الذعخية في القريجة الجاىمية ،دراسة نقجية بالغية،

()51

_ األخزخ عيكػس :الخياؿ الذعخؼ كعالقتو بالرػرة الذعخية ،مجمة اآلداب ،العجد،1

ماجدتيخ ،مخصػط ،قدع المغة العخبية ،جامعة مشتػرؼ ،قدشصيشة ،الجدائخ1986 ،ـ.
1994ـ ،ص .67

(_ )52السخجع الدابق ،لخزخ عيكػس ،العجد ،1ص ص.78-77

(_ )53يخاجع األخزخ عيكػس :مفيػـ الرػرة الذعخية قجيسا ،العجد 1995 ،2ـ ،ص .70
(_ )54السخجع نفدو ،العجد،2ص.68

( _ )55السخجع نفدو ،العجد ،2ص .69

( _ )56األخزخ عيكػس ،السخجع الدابق،العجد ،2ص .82
()57

_يخاجع :األخزخ عيكػس :مفيػـ الرػرة الذعخية حجيثا ،مجمة اآلداب ،العجد،3

1996ـ،ص .148

(_ )58السخجع نفدو ،العجد ،3ص .152

(_ )59السخجع نفدو  ،العجد ،2ص ص .81-80

(_)60دمحم ناصخ بػحجاـ :أثخ القخآف في الذعخ الجدائخؼ الحجيث(1925ـ1976-ـ) ،السصبعة

العخبية ،غخداية ،الجدائخ ،ط1992 ،1ـ،
جػ ػ ػ،1ص .204

(_ )61جخيجة البرائخ :العجد  24 ،4جانفي 1936ـ ،ص ص .3-2
( _ )62جخيجة البرائخ  :العجد  21 ،8ؼيفخؼ 1936ـ ،ص.7

(_ )63إذا ُذكخ في الكالـ لفع السذبو فقط ،كححؼ ؼيو السذبو بو ،كأُشيخ إليو بحكخ الز ِّ
مو
ْ
ُ
السدسى «تخييال» فاستعارة مكشية ،الديج أحسج الياشسي :جػاىخ البالغة ،دار ابغ الجػزؼ،
القاىخة ،مرخ2010 ،ـ ،ص .229

(_ )64جخيجة البرائخ :العجد  24 ،16أفخيل 1936ـ ،ص .03

(_ )65فاتح عالؽ :مفيػـ الذعخ عشج ركاد الذعخ العخبي الحخ ،ص .338
(_ )66جخيجة البرائخ :العجد  24 ،16أفخيل 1936ـ ،ص.03
(_ )67جخيجة البرائخ :العجد  28،17جػيمية ص.05

( _ )68السرجر نفدو :العجد  41،30أكتػبخ 1936ـ ،ص .05

( _ )69السرجر نفدو :العجد  13، 43نػفسبخ 1936ـ،ص .03
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( _ )70السرجر نفدو :العجد  22 ،52جانفي 1937ـ ،ص.07
( _ )71السرجر نفدو :العجد  19 ،56ؼيفخؼ 1937ـ ،ص .06

( _ )72السرجر نفدو :العجد  31 ،159مارس 1939ـ ،ص .07
( _ )73السرجر نفدو :العجد  82،6جػاف 1949ـ ،ص .07

( _ )74يخاجع أحسج سحشػف :ديػاف أحسج سحشػف ،الذخكة الػششية لمشذخ كالتػزيع ،الجدائخ ،ط
 1979 ،1ـ ،ص .05

(_ )75جخيجة البرائخ :العجد  17، 91ديدسبخ 1937ـ ،ص .07

( _ )76دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخؼ الحجيث-اتجاىاتو كخرائرو الفشية ،ص ص .446 ،445
(_ )77السخجع نفدو ،ص .450

(_ )78جخيجة البرائخ :العجد  34،11سبتسبخ 1936ـ ،ص .06
(_ )79السرجر نفدو :العجد 3 ،206نػفسبخ 1952ـ ،ص .05

)*(– في الرجر كدخ عخكضي.

(_ )80دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخؼ الحجيث-اتجاىاتو كخرائرو الفشية ،ص .444
(_ )81جخيجة البرائخ :العجد  23 ، 88نػفسبخ 1937ـ ،ص .7

(_ )82دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخؼ الحجيث-اتجاىاتو كخرائرو الفشية ،ص .518
(_ )83السخجع نفدو ،ص .499
( )84السخجع نفدو  ،ص .505

(_ )85جخيجة البرائخ :العجد  12،27أكتػبخ 1947ـ ،ص .7

(_ )86السرجر نفدو :العجد  13،10نػفسبخ 1947ـ ،ص .07

( _ )87السرجر نفدو :العجد  15 ،201سبتسبخ 1952ـ ،ص .05
(_ )88يخاجع الرفحات.524 ،523 ،518 :

(_ )89دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخؼ الحجيث-اتجاىاتو ك خرائرو الفشية ،ص .503
(_ )90جخيجة البرائخ :العجد  12 ،6سبتسبخ 1947ـ ،ص .08
(_ )91السرجر نفدو :العجد 1 ،25مارس 1948ـ،ص .07

(_ )92السرجر نفدو :العجد  20 ،218ؼيفخؼ 1953ـ ،ص .05
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وشعرية األصهات في ( زههر ) أمل دنقل
الداللي
ّ
ّ التكثيف
ّ
الت ّمقي
دراسة من مشظهر
ّ أسمهبية
ّ
0 صميحة سبقاق جامعة الجزائر

السمخص

البحثية إلى الكذف عغ آليات التّكثيف
التمقي تيجف ورقتي
مغ مشطػر
ّ أسمػبية
ّ
ّ
 وىي آليات، لمذاعخ أمل دنقل
ّ ) الجاللي وتسطيخ شعخّية األصػات في قريجة ( زىػر
ّ
ز بجالالت
)الذاعخ في حػاره اليادغ مع (الدىػر
ّ تػسل بيا
ّ ليذع،
ّ الش
ّ
ّ وتسطيخات
 كسا نحاول خالل ذلظ... حج سػاء
ّ باششية تدخؼ في جدج الشز وجدج القارغ عمى
الفشي
الشز
االرتكاز عمى مقاليج سمصة القارغ في تمّقي ىحا
ّ الستفخد مغ خالل الػقع
ّ
ّ
 لشرل في األخيخ إلى أن، الذعخّية
ّ والجسالي ال ّحؼ تحجثو السداوجة بيغ التّكثيف و

القريجة رغع قرخىا إالّ ّأنيا تسشح القارغ مجاال فديحا لمقخاءة والتّأويل اعتسادا عمى
.ز
خبخاتو
ّ الخاصة والخبخات التّي يتيحيا
ّ الش
ّ
 التكثيف_ الجاللة _ األصػات_ زىػر_ التمقي _دنقل:الكمسات السفتاحية
RESUME:
la langue de la poésie prend de son tissu structurel et son stock
sémantique une tendance d'une expression particulière, qui extrait un
caractère stylistique unique, elle a créé par l'innovateur et reçu par le
lecteur, qui est devenu un partenaire clé du texte et un innovateur dans la
production de la connotation ... du point de vue de recevoir des objectifs
stylistiques mon document de recherche vise a détecté les mécanismes de
condensation sémantiques et la manifestation des voix poétiques dans la
poème (fleurs) poète Amal Dangel, des mécanismes et des manifestations
suppliés par le poète dans son dialogue calme avec (les fleurs), pour que
le texte rayonne des connotations ésotériques qui s'appliquent dans le
corps du texte et le corps du lecteur à la fois ... Comme nous essayons
d'appui sur les clés du pouvoir de lecteur pour recevez ce texte unique
par l'impact artistique et esthétique provoquée par la combinaison de la
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condensation et la poétique, pour conclure à la fin que malgré le poème
est court, mais il donne au lecteur un intervalle vaste pour la lecture et
l'interprétation en fonction de son expérience particulière et les
expertises offertes par le texte.
Mots-clés:Condensation-Signification-Sons-Fleurs-Reception-Dunkul

مقدمة:
ّ

تسكشيا مغ بمػغ
متعجدة ّ
الجوال بصاقات تعبيخّية ّ
تتّجو الّمغة الذعخّية عسػما إلى شحغ ّ
أن (األسمػب ىػ اإلندان نفدو) كسا يقػل
كفاءة
خاصة بالذعخ ،و عمى اعتبار ّ
ّ
إنتاجية ّ
متفخدة مغ شاعخ آلخخ و
الذعخاء في اعتسادىع عمى آليات
بػفػن ،فقج اختمف ّ
ّ
أسمػبية ّ
مغ قريجة ألخخػ مغ أجل كدخ أفق انتطار الستمّقي ،و انصالقا مغ ىحا أردنا أن نكذف

الجاللي اّلحؼ اعتسجه(أمل دنقل) في قريجة (زىػر) و نخصج مطاىخ شعخّية
عغ التّكثيف ّ
الدمصة اّلتي تسشحيا
األصػات السييسشة عمى إيقاع القريجة ،معتسجيغ في ذلظ عمى ّ

التمقي و إعادة إنتاج
نطخّية التمّقي لمقارغ اّلحؼ يستمظ أسمػبو الخاص بو في
عسمية ّ
ّ
الجاللة.
ّ
الداللي:
(الزههر) ثيسة ّ
ّ
التكثيف ّ

أن لغتو و معانيو سيمة تكاد تقتخب
إن الس ّ
صمع عمى قرائج ّ
الذاعخ أمل دنقل يالحع ّ
ّ
حاتية أو
مغ لغة ّ
الشثخ ،و ىػ يشأػ بذعخه عغ" الغخابة و التّعقيج و االستغخاق في العػالع اّل ّ

الرمة
الال
الّمغة ّ
ّ
مشصكية اّلتي تشفخ مغ الػضػح ،و تبعجه عغ الجساىيخ ،لكغ ىحه ّ
الرشعة تتجاور مع
حق ّ
الذعخّ .
بالجساىيخ لع تشذ قريجة أمل دنقل ما عمييا مغ ّ
إن ّ

اإليقاعية القجيسة و تتشاغع
الشغسة
العفػية و األصالة لتقتخن بالسعاصخة ،و الحخص عمى ّ
ّ
ّ
1
الجراسةّ ،إال
مع الحخص عمى التّججيج ( )"...و إن كانت لغتو كحلظ في القريجة مػضػع ّ
يرػر مغ خالليا رؤيتو لمعالع مغ حػلو ،و أن يخترخ حياة اإلندان
ّأنو استصاع أن
ّ
حيػية و شعخّية تشتج السعشى بذكل مغايخ لسا يبجو
مشح الػالدة إلى السسات ،مشتجا لغة
ّ
(الدىػر) كثيسة يتحاور معيا
عميو لمػىمة األولى ،و قج عسج إلى ذلظ مغ خالل تػضيف ّ

1

 -جابخ عرفػر :أمل دنقل  ،الذاعخ القػمي  ،في سفخ أمل دنقل  ،تحخيخ عبمة الخويشي ،

الييئة السرخية لمكتاب  ،القاىخة  ،مرخ  ،ط ،1999 ،1ص.282-281
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ليبػح لشا بسػجد نطختو لمحياة و السػت ،فمفع (زىػر) انصالقا مغ العشػان ،و تك اخره في

الذاعخ أن يديحيا عغ كاىمو و يزعيا
اللية اّلتي أراد ّ
ّ
كل الحسػالت ّ
الج ّ
الشز ،يحسل ّ
الخؤيا
أن" األلفاظ االرتكازّية
بيغ يجؼ الستمّقي ،إذ ّ
تتحسل عبئا كبي اخ في شخيق تػصيل ّ
ّ
الستعجدة
الجالالت
الخؤيا ،و تعػد
الذاعخة،
ّ
ّ
لتتجسع عشجىا ّ
فتتحػل إلى بؤر تشصمق مشيا ّ
ّ
ّ

2
الذاعخ استصاع أن يشدج لشا
أن ّ
اّلتي ّ
شظ في ّ
تػزعت عمى دوال القريجة ) (".و ال ّ
اوية ،قام
الدخد مغ خالل اتّخاذه (لم ّدىػر) كخ ّ
مذيجا شعخّيا ال يخمػ مغ بعس سسات ّ

كل العالع مغ حػلو قج اختدلو في سالل
بتحػيل خصابيا لشا في قالب شعخؼ ،و ّ
كأن ّ
الػرد اّلتي امتألت بيا غخفتو و ىػ عمى فخاش السخض:
و سالل من الهرد

ألسحها بين إغفاءة و إفاقة

كل باقة
و عل ّ
اسم حاممها في بطاقة()3

لمذاعخ اّلحؼ عاشو
بشز يختدل العالع الخار
إن ىحه األبيات
جي ّ
ّ
االستياللية ّ
ّ
تشبئ ّ
ّ
الذعخاء
جية اّلتي شغمت ّ
شائية ّ
الز ّ
مغ السيالد إلى لحطة انتطار السػت ،فالثّ ّ
فكل باقة تحسل اسع قاتميا
(السػت/الحياة) ليدت عشج أمل دنقل سػػ (إغفاءة /إفاقة)ّ ،

كأن اإلندان ال يدتصيع االعتخاض أمام قجره ال ّحؼ يزعو حتسا يػما ما
في بصاقة ،و ّ
يرػران حياة
يحسل السعشى وجييغ متقابميغ ّ
وجيا لػجو مع السػت ،و ىػ بيحا التّكثيف ّ

امية
ألن الرػرة ّ
ّ
الذاعخ وحياة ّ
الدىػرّ ،
الذعخّية لجيو "تداىع في إغشاء البشية الجر ّ
لمقريجة ،فيتبادل الحػاس و السجركات بيغ األشياء مغ خالل التّذخيز و التّبريخ

2

 -دمحم جعفخ العارضي  :التكثيف الجاللي الستعسال (مصخ) عشج الدياب  ،مجمة كمية التخبية

األساسية  ،جامعة بابل  ،ع ، 9أيمػل  ،2012ص.451

3

 أمل دنقل  :األعسال الذعخية الكاممة  ،مكتبة مجبػلي  ،القاىخة  ، 1987ط، 3ص.370011
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4
يحجثشا عغ خيبتو و انكداره أمام الحياة اّلتي لع
ثع رأػ ّ
وّ
الذاعخ أن ّ
التجخيجّ ، ) ("...
الدىخات:
الخاحة حتى باغتو السػت ،فدخد لشا أحاديث ّ
تسشحو ّ

الزهرات الجسيمة
تتحدث لي ّ
ّ
أن أعيشها ّاتدعت –دهذة-
ّ
لحظة القطف،

لحظة القرف،

لحظة إعدامها في الخسيمة ! ()5

الذاعخ في ربيع العسخ ،فيشتذمو مغ عالع لع يعر فيو كسا
فيا ىػ السػت يباغت ّ

كالدىػر اّلتي انجىذت مغ مػاجية لحطة القصف اّلتي جاءت
اشتيى أن يعيذو ،تساما ّ
لمذاعخ بأن يجعمشا
كل ذلظ في محاولة ّ
باكخا ،لتعمغ سقػشيا عغ عخشيا في البداتيغّ ،

عامة ندتصيع أن نقػل ّأنو بيغ
نجرك السػقف السذتخك بيشو و بيغ ّ
الدىػر" و كقاعجة ّ
عسمية بالغة في التّعقيج،
ادراكشا لمسػقف و وقػفشا عمى شخيق لسجابية ىحا السػقف تحجث ّ

العسمية السعّقجة تتآزر مع اإلحداسات و صػر اإلحداسات فتزفي عمى التّجخبة
ىحه
ّ
6
الدىػر
تسيدىا ) (".و ّ
الذاعخ بيحا يخخج ّ
االنفعالية شعسيا الخاص بيا أو نكيتيا اّلتي ّ
ّ
فدية
مغ دورىا ال ّ
الخاحة ّ
صبيعي كيجايا رمدّية ّ
الش ّ
تقجم لمسخيس مغ أجل إضفاء بعس ّ
عميو ،إلى رمد أوسع و أشسل يخترخ فمدفة خاصة لمحياة.

الدمغ القريخ اّلحؼ تذيخ إليو لفطتا (إغفاءة و إفاقة)
و إذا ما أخحنا باالعتبار ّ
بالشدبة لألزىار أيزا ليدت سػػ (لحطة)،
اّلمتان تختبصان ّ
فإن الحياة و السػت ّ
بالذاعخّ ،

فالذاعخ يتّكئ عمى التّكخار (لحطة القصف ،لحطة القرف ،لحطة إعجاميا )-ليكثّف مغ
ّ
الدىػر سعيجا و متمّقي الباقة
إحداس القارغ ببذاعة تمظ الّمحطة ،اّلتي يكػن فييا قاشف ّ
4

 -أحسج الجوسخؼ  :أمل دنقل شاعخ عمى خصػط الشار  ،دار الغج  ،القاىخة ،ط،1،1991

ص.203

5
6

 -أمل دنقل  :األعسال الذعخية الكاممة  ،مخجع سابق  ،ص370

 -ريتذاردز،إ،أ :مبادغ الشقج األدبي ،تج مرصفى بجوؼ  ،مخا:لػيذ عػض ،السؤسدة

السرخية العامة لمتأليف والشذخ  ،القاىخة ،دط ،1963،ص.153
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الحق في
سعيجا ،بيشسا في الحكيقة ليدت تمظ الّمحطة سػػ لحطة إعجام كائغ حي لو كل
ّ
داللية صاخبة تحسل لػما و إدانة،
الحياة ،فالقارغ يخػ ّ
أن ىحا التّكخار يخفي وراءه بشية ّ
يحق لشا أن نبشي سعادة إندان عمى تعاسة كائغ حي آخخ ،و عالوة عمى
حيث ال
ّ
ّ
الشفذ السدتدمسة لس اخرة القجر ،فقج
الدابق الحؼ تفخزه حخكة ّ
التّشغيع الحاصل في السقصع ّ
الذعػرّية
حسمت لفطة (لحطة)
الجاللة انصالقا مغ الكثافة ّ
السكخرة ،عمى عاتقيا تكثيف ّ
ّ
الذاعخ ،و اّلتي أراد أن يذاركو فييا القارغ اعتسادا عمى التّشغيع و الجخس
في نفذ ّ
العاشفية و
الذحشة
الذاعخ حدب ّ
السػسيقي لمتّكخار "و مغ خالل عالقات يخمقيا ّ
ّ
الستحكسة فيو لحطة االبجاع ، )7(".و لعّمو أراد أن يدتطيخ ما فاتو مغ
االيجيػلػجية
ّ
ّ
العسخ بعج أن حاصخه السخض و السػت.

يزج بالبػح و
الجاللي،
ثع يػاصل ّ
الذاعخ تذكيل مذيج انفعالي آخخ عمى السدتػػ ّ
ّ
ّ
الدىخات قائال:
التأمل حيغ يػاصل سخد حجيث ّ
ّ
تتحدث لي..
ّ
أّنها سقطت من عمى عرشها في البداتين

الدكاكين ،أو بين أيدي
ثم أفاقت عمى عرضها في زجاج ّ
ّ
السشادين،

الستفزمة العابرة ()8
حتى اشترتها اليد
ّ
الجكاكيغ أو بيغ أيجؼ
إن إعالن سقػط ّ
الدىخات مغ عمى عخشيا ،و إفاقتيا في زجاج ّ
ّ
تحدخه عمى حياة اشتيى أن يعيذيا و
السشاديغ ،ما ىػ إال إعالن الستدالم ّ
الذاعخ و ّ
الدىخات ،ىي
ىػ في كامل قػاه
تفزمت بذخاء ّ
الجدجية و ّ
لعل األيادؼ اّلتي ّ
الش ّ
ّ
فدية ،و ّ
تيػن عميو ،فانتقالو مغ (األنا) إلى
نفديا األيادؼ اّلتي تخّبت عميو مغ حيغ آلخخ كي ّ
خفية،
ّ
اوية ّ
يغيب ذاتو و يدكت حجيثيا –مؤّقتا -و يكتفي بسحاورة الػجػد مغ ز ّ
(الدىػر)ّ ،
يمخز فكخة ،أو
الفشي ال ّ
"الخمد ّ
فشيا لجػ القارغ و ذلظ ّ
نفديا و ّ
مسا يحجث تػات اخ ّ
ألن ّ
ّ

7

 -عبج الدالم السداوؼ  :البشيات األسمػبية الجالة في شعخ أمل دنقل  ،مشذػرات اتحاد كتاب

العخب ،دمذق،1994،ط،1ص.377
8

 أمل دنقل  :األعسال الذعخية الكاممة  ،مخجع سابق  ،ص 371013
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يعبخ عغ تجخبة ...و ليحا
يعبخ عغ رأؼ أو يصخح مػقفا فكخّيا ،و ّإنسا يكذف انفعاال و ّ
ّ
تتحػل مغ صفاتيا السعيػدة لتجخل في
ثسة تشاوال مجازّيا لم ّ
ّ
طػاىخ و األشياء ،بحيث ّ
فإن ّ
9
سياقيا الػاقعي) ("...
عالقة ججيجة مختمفة عغ ّ

الدىخات اّلتي
و تسيل نفذ ّ
الذاعخ إلى االستكانة و اليجوء حيغ يبادرنا بحجيث ّ
تتسشى لو شػل العسخ:
استدمست لمسػت و ىي ّ

تتحدث لي..
ّ
كيف جاءت إلي..
ّ
السمكية ترفع أعشاقها الخزر)
( و أحزانها
ّ
كي تتسّشى لي العسر
و هي تجهد بأنفاسها اآلخرة !!()10

يذكل لحطة التساس بيغ السػت
لمذاعخّ ،
الدىخات ّ
أسخت بو ّ
ىحا الحجيث الثّالث اّلحؼ ّ
الدىخات تخوؼ مديخة حياتيا كسمكة عمى عخشيا إلى أن اغتيمت و ىي
إن ّ
و الحياةّ ،

الستعجب مغ كخميا و جػدىا عمى شخز
لمذاعخ عغ شيب خاشخ و ىػ
تػرث ممكيا ّ
ّ
ّ
يقجم لمقارغ صػرة شعخّية
ال تعخفو ،و ّ
قجمو لحجيث ّ
الدىخاتّ ،
الذاعخ بيحا التّحػيخ الحؼ ّ
ىي في الحكيقة " رسع قػامو الكمسات السذحػنة باإلحداس و العاشفة)11(".
الذاعخ وفق ندق اختاره
الدىخات اّلتي أوردىا ّ
و ّإنشا إذ نقػم بترشيف أحاديث ّ
اصمية مغ خالل بيان شخائق
جاولية " تقػم بجراسة السعشى دراسة تػ ّ
بعشاية ،فحلظ ألن التّ ّ

الخصابية و التأثيخّية اّلتي تتستّع بيا
الستكّمع في تػصيل السعشى اعتسادا عمى اإلمكانات
ّ
الجاللي و عجم االقترار عمى
غػية ،لغخض إحجاث حالة مغ التّجاوز ّ
السشطػمة الّم ّ

9

 -جسالية الخمد الفشي في شعخ الحجاثة  ،مشتجيات أزاىيخ األدبية ،مجمة الكتخونية.

10
11

 -أ مل دنقل  :األعسال الذعخية الكاممة  ،مخجع سابق  ،ص 371

 -سي .دؼ لػيذ :الرػرة الذعخية  ،تخ:أحسج الجشابي وغيخه  ،دار الخشيج لمشذخ  ،العخاق

،دط،1982،ص.23
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التمّقي اّلتي تسشح
السعشى السمترق بسا قالو الستكّمع"( )12و ىي ىشا تذتخك مع
أسمػبية ّ
ّ
الجاللة:
سمصة
إضافية لمقارغ في كذف السبتغى البعيج مغ ّ
ّ

وسالل مغ الػرد

ألسحيا بيغ إغفاءة وإفاقة
كل باقة
وعمى ّ
اسع حامميا في بصاقة

(إغفاءة/إفاقة)
الذاعخ
ّ

الجىذة
حجيث ّ

الدىخات الجسيمة
تتحجث لي ّ
ّ
أن أعيشيا اتّدعت دىذة
ّ
لحطة القصف  ،لحطة

القرف

لحطة إعجاميا في الخسيمة
(إغساءة/إفاقة)

الدىخات

12

الدقػط
حجيث ّ

تتحجث لي :
ّ
ّأنيا سقصت مغ عمى عخشيا في
البداتيغ

ثع أفاقت عمى عخضيا في زجاج
ّ
الجكاكيغ
ّ
أو بيغ أيجؼ السشاديغ

الستفزمة
حتّى اشتختيا اليج
ّ

حجيث التسشي
تتحجث لي
ّ
كيف جاءت إلي
ّ
السمكية تخفع أعشاقيا
و أحدانيا
ّ
الخزخ
تتسشى لي العسخ
كي ّ

و ىي تجػد بأنفاسيا اآلخخة

كل باقة العابخة
بيغ إغساءة وإفاقة

تتشفذ مثمي –بالكاد -ثانية..ثانية -وعمى صجرىا

حسمت – راضية -اسع قاتميا في بطاقة
 -عبج اليادؼ الذيخؼ  :استخاتيجيات الخصاب  ،مقاربة لغػية داللية  ،دار الكتاب الججيج،

بيخوت ،2004 ،ص.22
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يتسدظ
بأن ّ
يذكل (إغفاءة ّ
األول اّلحؼ ّ
الذاعخ) يػحي ّ
ّ
الذاعخ ما يدال ّ
إن السقصع ّ
أن عيشيو مازال بإمكانيسا رؤية الجسال السػجػد في ىحا العالع ،فيػ يغفػ لدمغ
بالحياة و ّ

الدائخيغ
يتعخف عمى أسساء ّ
ثع يدتفيق ،ليجػل بشطخه بيغ سالل الػرد و ّ
قريخ بإرادتوّ ،
يدخخ سسعو
مسا يكابجه مغ آالم السخضّ ،إال ّأنو
ّ
لو في البصاقات ،و عمى ّ
الخغع ّ
يدتحق الحجيث.
كأنو يقػل ّأنو ما يدال في ىحه الحياة ما
لإلنرات لحجيث ّ
الدىخاتّ ،
ّ
الدقػط ،حجيث
أما حجيث ّ
الدىخات فيػ في ثالث مقاشع (حجيث ّ
الجىذة ،حجيث ّ
ّ
الذاعخ لحطة الخػف ،الخػف
الدىخات لحطة القصف ،ىي دىذة ّ
كأن دىذة ّ
ّ
التسشي) و ّ
لمذاعخ،
أما أمشياتيا بالحياة ّ
مغ السػت ،و سقػشيا ىػ وقػع ّ
الذاعخ فخيدة لمسخضّ ،

مقجر ليع أن يعيذػا في ىحه الحياة،
فيي أمشية ّ
الذاعخ نفدو بحياة أفزل لّمحيغ مازال ّ
عّميع يحطػن بفخص جسيمة لع يحع بيا.

كأن
الدىخات)
و في السقصع األخيخ (إغساءة ّ
تتحػل (اإلغفاءة) إلى (إغساءة) و ّ
ّ
لكشيا تأتي عغ شخيق اإلغساء حيث يكػن الفعل ال
ّ
الدىخات ىشا ىي السقرػدة بالغفػة ،و ّ
ّللا و قجره ،و
بالخضى و االستدالم ،و ىػ رضى ّ
الذاعخ بقزاء ّ
إر ّ
اديا ،مرحػبا ّ
الدالم السداوػ عانى في حياتو كثي اخ مغ مآسي الفقج(
ّ
الذاعخ كسا يبخز ّ
الجكتػر عبج ّ

أن اإلندان في الحكيقة ال
مػت األب ،مػت األخت ،األىل ،الػشغ) حتّى صار يخػ ّ
خاصة إذا كان ىحا اآلخخ قخيبا أو عدي اد
يجرك مػتو ّإال مغ خالل عالقتو بسػت اآلخخّ ،

13
الجاللي
( ) و قج كانت ّ
الدىخات أقخب كائغ مشو في غخفتو  ،ومغ خالل ىحا التّكثيف ّ
الذاعخ حيغ
فعالة في
فإن" ّ
عسمية التّرػيخ ّ
الحاصل مغ اتّخاذ ّ
الذعخؼ ّ
ّ
الدىػر كثيسة ّ

13

 -انطخ عبج الدالم السداوؼ  :البشيات األسمػبية الجالة في شعخ أمل دنقل  ،مشذػرات اتحاد

الكتاب العخب،دمذق،ط ،1،1994ص. 369
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يكتب يكػن معادال لمعالع ،واقفا إزاءه ،و يعجد عغ الكتابة حيغ يكػن جدءا مغ العالع،

الذاعخ السبجع)14(".
يتحػل بعج إلى حالة ّ
ّ
ألنو في ىحه الحالة سيكػن إندانا ّ
عاديا لع ّ
الذعخؼ في قريجة (زىػر) ال تختبط بعجد األبيات و تداحع الكمسات
إن كثافة السذيج ّ
ّ

الشز قريخا،
الخمد و دفع القارغ إلى التّأمل ،فكّمسا كان ّ
و ّإنسا بالقجرة عمى تػضيف ّ
أىسية و دور كل كمسة فيو.
مزغػشا ،زاد التّكثيف ّ
الجاللي فيو ،و زادت ّ

شعرية األصهات في القريدة:
ّ
خاصة عالوة عمى
أن األلفاظ االرتكازّية في القريجة ،ليا نغسة
شظ في ّ
ال ّ
ّ
إيقاعية ّ
فإنشا سشقف عشج األلفاظ
اللية ،و إذا قسشا
بعسمية مدح لكمسات القريجة ّ
حسػالتيا ّ
ّ
الج ّ

اضية،
اآلتية (إغفاءة ،إفاقة ،إغساءة ،باقة ،بصاقة ،قاتل ،القصف ،القرف ،إعجام ،ر ّ
ّ
جية (إغفاءة /إفاقة) أو
شائية ّ
الز ّ
سقصت) إحجػ عذخ لفطة بإمكانشا تفخيعيا تحت الثّ ّ
تزادىا و
سخ
"الخؤية ّ
ّ
(إغساءة /إفاقة) و ذلظ ّ
الش ّ
قجية تحتاج لذيء يكذف ّ
ألن ىحه ّ
تشاقزيا ،ليخخجيا مغ دائخة الجسػد التّخكيبي إلى واقع نفدي يعيذو أمل دنقل يتسّثل

15
بالشغسة و
قجية في ّ
الذعخ تتأثّخ غالبا ّ
فالخؤية ّ
بتجخبة السػت اّلحؼ ّ
الش ّ
ييجد حياتوّ ) (".
السج
الجاللة ،و إذا حّممشا تمظ األلفاظ االرتكازّية ّ
مميا عشج صػت القاف و ألف ّ
ّ
فإنشا نقف ّ

اللية لتمظ األلفاظ و
الرػتيغ بالحسػالت ّ
الج ّ
كرائت ،لشحاول أن نكذف عالقة ىحيغ ّ
الجاللي في القريجة ،فإذا ما تػّقفشا عشج صػت القاف و
دورىسا في إحجاث التّكثيف ّ
لمذاعخ مايمي:
فإنشا سشجج مغ وجية نطخنا ّ
السج باأللف ّ
تزافخه مع ّ
الذاعخ
(إغفاءة/إفاقة) ّ

باقة -بصاقة -قاتل( -التّرشيف)1

الدىخات ،و إذا ما عجنا إلى
فيحه الكمسات أتت في حجيث ّ
الذاعخ و ليذ حجيث ّ
فخيسية،
صػت القاف ّ
فإنشا سشجج ّأنو " صػت ليػؼ ،شجيج ،ميسػس لو بعس الكيسة التّ ّ

صبق ،حتّى يمترق بالججار
مؤخخ ال ّ
يتع نصقو بخفع ّ
بأنو ّ
لكشو ال يػصف ّ
و ّ
مفخع ،و ّ
14

 -عبج هللا العذي  :أسئمة الذعخية ،بحث في آلية اإلبجاع الذعخؼ ،مشذػرات االختالف ،

15

 -دمحم سميسان  :الحخكة الشقجية حػل تجخبة أمل دنقل ،دار اليازورؼ العمسية لمشذخ

الجدائخ  ،ط،1،2009ص.106

والتػزيع،األردن،ط، 1،2015ص172
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الشياية
مؤخخ الّمدان ،حتّى يتّرل بالّمياة ،و ىي ّ
الدائجة اّلتي في ّ
الخمفي لمحمق ،و رفع ّ
صبق ،و حتّى يتّرل كحلظ بالججار الخمفي لمحمق ،في الػقت اّلحؼ تتفتّح فيو
الحمكية لم ّ
ّ
16
الخغع مغ كػن صػت
ػتية في وضع ّ
الر ّ
تشفذ ،ال في وضع جيخ ) (".فعمى ّ
األوتار ّ
الذاعخ فعال لع يكغ باستصاعتو الجيخ بالكمسات ،فيػ بالكاد
أن ّ
القاف صػتا شجيجا ّإال ّ
يتأكج مغ ّأنو ما يدال عمى قيج
لكشو في محاولة مشو ألن يدسع صػتو بشفدو و ّ
ّ
يتشفذ ،و ّ

الرػت السشاسب ليحا الغخض،
الحياة ،اشغل ّ
الرائتة ىي ّ
السج باأللف" لحا كانت األلف ّ
و االستحكار يحتاج إلى نفذ أشػل يدسح لراحبو أن يدتحكخ ما ندي ،فكانت األلف

17
أن األلفاظ في (التّرشيف )1تحسل تشاسبا
الرائتة ذات ّ
الشفذ األشػل ) (".و الحاصل ّ
ّ
الجال عمى استس اخرّية وجػد
صػتيا ممحػضا و ذلظ لػجػد صػت القاف ّ
الذجيج السيسػس ّ
ّ

الذاعخ عمى
الرائت (األلف) اّلحؼ ساعج ّ
نبس الحياة لجػ ّ
الذاعخ ،ىحا باإلضافة إلى ّ
تحدخه لمستمّقي
اتية بخبصيا بتجخبة ّ
ترػيخ تجخبتو ال ّح ّ
ثسة إيرال شكػاه و ّ
الدىخات ،و مغ ّ
السج قادرة عمى مشح الستمّقي إدراكات و دالالت
الرػائت بتستّعيا
بخاصية ّ
وذلظ ّ
ّ
إلن " ّ

مػسيكية ،حيث
أعسق و أكسل ،ىحا إلى جانب ما تتستّع بو ىحه األصػات مغ وضيفة
ّ
السػسيكية لمكمسة الػاحجة أو الجسمة الػاحجة ،وىحا بفزل
الشغسة
لتشػع ّ
ّ
تتخك السجال واسعا ّ
18
فإنشا نرشفو
سعة إمكاناتيا الرػتية ومخونتيا"( )  ،أما إذا نطخنا إلى حجيث ّ
الدىخات ّ
كاآلتي:

الدىخات
(إغساءة/إفاقة) ّ

القصف ،القرف ،سقصت ( التّرشيف)2

السج ،داللة عمى حرػل السػت
خمػ الكمسات االرتكازّية في حجيث ّ
الدىخات مغ ّ
ّ
إن ّ
السجة
أن ّ
الفعمي ليا ،فػقػع فعل اإلغساء ،يرحبو فقجان لمػعي و إعالن عغ السػت ،كسا ّ
كل شيء،
ّ
الد ّ
مشية لتجديج فعمي القصف و القرف تكاد تكػن ّ
مجخد لحطات يشتيي بعجىا ّ
16

 -تسام حدان :مشاىج البحث في المغة  ،مصبعة الشجاح ،الجار البيزاء  ، 1979 ،ص.96

17

 -الخميل  ،ابغ الدكيت والخازؼ  :ثالثة كتب في الحخوف  ،تح :رمزان عبج التػاب ،

18

 -مرصفى الدعجني  :تأويل األسمػب-قخاءة حجيثة في الشقج القجيع ،مخكد الجراسات لمصباعة

مكتبة الخانجي ،القاىخة ،ط،1،1982ص.33

،مشذأة السعارف  ،االسكشجرية ،ط،1،1982ص.68
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الذاعخ مغ
الجاللة اّلتي أرادىا ّ
و ىشا يطيخ القاف كرػت شجيج لو دوره الفاعل في إبانة ّ
الدىخات.
خالل ترػيخ (إغساءة/إفاقة) ّ
الذاعخ
إن شعخّية األصػات تشتج مغ تسازجيا و تخكيبيا مع بعزيا وفق نسط يخيجه ّ
ّ
و يخضاه القارغ ،اّلحؼ يجج نفدو مجب اخ عمى ربط ذلظ التّسازج في األصػات بدياق
جية ،و
ألن" أصػات ّ
األبيات ،ليرل إلى مبتغاه ّ
الذعخ ليدت فقط عشاصخ ليا رمػز خار ّ
19
إن ىحه العشاصخ ال تراحب السعشى فحدب ،بل ليا في ذاتيا معشى مدتقل"( ) و ىحا
ّ

الرػت
يجعمشا ّ
دالليةّ ،
أن ذلظ" ال يعشي ّ
نؤكج ّ
الدياق ،قيسة ّ
ألن ّ
لمرػت بسعدل عغ ّ
أن ّ
معيغ يذحشو ببعج داللي مغ
ذاتية كامشة فيو ،و لكغ يحتاج إلى سياق ّ
ال يحسل داللة ّ
20
الجاللة اّلتي
الدياق ) (".و ّإنشا حيغ نمبذ تمظ األلفاظ لبػس ّ
خالل مػقعو في ىحا ّ
الدمغ بيغ (اإلغفاءة و
أن السفارقة الحاصمة في ّ
نخضاىا يريخ بإمكانشا أن نعتبخ ّ
الذاعخ و
ممخرا لحخقة ّ
اإلفاقة) و بيغ (لحطة القصف و لحطة القرف) ليدت ّإال ّ

لتقبل السػت بخضى عػض التّحميق في أوىام الحياة.
تصّمعو ّ
خاتسة:

الدىخات ليجفعشا شػعا إلى
تحػل ّ
الذاعخ في القريجة إلى راو يخوؼ لشا تجخبة ّ
لقج ّ
كل ذلظ مغ خالل
مذاركتو م اخرة اإلحداس بسػقف مػاجية السػت عمى حافة الحياةّ ،
ثشائية
تكثيف داللي فخضو عميو قرخ ّ
الشز و ضخورة االقتزاب عشج الحجيث عغ ّ
(السػت و الحياة) اّلتي خاض فييا الكثيخون غيخه ،حيث ال يسكغ أن يكػن صػت

لغػية م ّكشتو مغ تخسيخ كمسات
الدىخات ّإال صػت ّ
ّ
الذاعخ نفدو ،و اّلحؼ اختار أصػاتا ّ
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الشز
الشز ،و ساعجت القارغ عمى الخػض في آفاق الجاللة اّلتي فتحيا ّ
إرتكازّية في ّ
أمامو.
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التمثيل السردي األنثوي  :نمطية الكتابة النسوية
قراءة في نماذج روائية لهيفاء البيطار
د.سوسن ابرادشة جامعة الجزائر 02

الملخص :

قػضت الشطخيات الكثيفة التي بات مشبع حجيثيا حػل الشدػية وإشكاالتيا

الفعال
السختمفة والستفاوتة ،الشطخة الدائجة والبديصة التي تحػم حػل مكانة السخأة ودورىا ّ

في بشاء العالع وإرساء قي ٍع جسيمة وصادقة فيو .فرار فيع العالع لمسخأة وفيع السخأة لمعالع
يتعدخ فظ تعقيجاتيا البلمشتيية؛ وىػ ما ُج ِد َج وبذكل مكخر
مغ السعادالت الرعبة التي ّ
ِ
جل اإلصجارات الدخدية الشدػية ،فسغ خبلل الكيام بعسمية مدح شاممة لمخوايات
في ّ
الشدػية العخبية نمحع تدمح السبجعات واستعانتيغ بأنساط سخدية ججيجة في الكتابة ،وربسا

كان ذلظ لمتعبيخ عغ قمقيغ في مػاجية العالع الحكػرؼ.

ذاك ما دفع بالسخأة السبجعة إلى إتباع سياسة تكػن أقخب إلى الحات األنثػية ،فطيخ ما

ُع ِّخف بالتسثيل الدخدؼ األنثػؼ .ىحا التسثيل الحؼ ارتبط بذكل مباشخ بسفاليع زعدعت
الدائج وفخضت العجيج مغ الستشاقزات ،حتى باتت نسصية ومكخرة بذكل الفت لمشطخ في
كثيخ مغ الكتابات الدخدية الشدػيةَّ ،
ٍ
ولعمشا في قخاءتشا السػجدة لبعس إصجارات الكاتبة

الدػرية "ليفاء البيصار" سشحاول أن نتباحث حػل ىحه اإلشكالية العكيسة التي لع تُّػلج
سػػ مجسػعة مغ التأويبلت العذػائية.

الكلمات المفتاحية :التسثيل الدخدؼ ،الشدػية ،ليفاء البيصار ،الػاقع ،الشسصية.
Abstract :
The dense theories that have become the source of her talk about
feminism and its different and disparate problems have undermined the
prevailing and simple view of the status of women and their effective role
in building the world and establishing beautiful and honest values in it.
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The world's understanding of women has become one of the most
difficult equations to solve, which is reflected in most feminist narratives.
Through a comprehensive survey of Arab women's narratives we see the
arming of creative works and their use of new narrative patterns in
writing, Perhaps to express their concern in the face of the male world.
Which led the creative women to follow a policy that is closer to the
female self, and emerged what is known as female narrative
representation. This representation, which was directly related to the
concepts of the prevailing trend and imposed many contradictions, has
become so typical and strikingly repeated in many feminist narrative
writings, Perhaps in our brief reading of some versions of the Syrian
writer, "Haifa Bitar" we will try to discuss this sterile problem that
generated
only
a
series
of
random
interpretations
Keywords :
Narrative representation, femininity, Haifa Bitar, reality, stereotype,

التمثيل السردي األنثوي  /نمطية الكتابة النسوية:

مقدمة:

دخمت الخواية العخبية السعاصخة في مػاجية مع عالع فػضػؼ ،يحسل الكثيخ مغ

يخمجىا تاريخو السػسػم بالعار؛ حتى إذا ما حاولت
األحقاد الجفيشة واألسخار الخفية التي ّ
عجة خرػصا في خزع الػاقع الستجىػر والسشحجر إلى سجيع
ص ّجمت بحػاجد ّ
مػاجيتو ُ
غيخ معخوف السبلمح ،تحت شعارات والية وأنطسة تديخ بالذعػب نحػ الياوية ال مخخج

مشيا ،إال إلييا.

وقج أدرك كتاب الخواية العخبية السعاصخة َّ
أن تعبيخىع عغ العالع بكل تشاقزاتو

وفخضياتو الستعاكدة وضبابيتو ،يتصمب مشيع تقشيات ججيجة في الكتابة ،تتخصى التقشيات
ألن ما وصل
الحجاثية إلى ما ىػ أبعج مشيا ،أؼ البحث عغ تقشيات ما بعج الحجاثية؛ ّ
البلنطام والتسمز
إليو العالع العخبي في الدشػات األخيخة يتجاوز كل مفاليع الفػضى و ّ
مغ الزخوريات الثابتة في الحياة البذخية السعتادة.

لع تكغ الكاتبة العخبية مشفرمة عغ ىحه األحجاث البتّة ،بل ّإنيا دخمت ما بعج الحجاثة
بػعي ججيج لزخورة التغييخ الكّمي لػجػدىا ولسياميا ،فيي بانفتاحيا عمى العالع بخىشت

قجما مغ أجل البحث عغ بجيل
عمى إدراكيا بالػاقع الحؼ تتعاير وإياه ،وضخورة السزي ً
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أكدبيا
تغيخات جحرية ،ىحا ما
مشاسب لحالتيا ،إزاء ما
ّ
ّ
يتعخض لو العالع الخارجي مغ ّ
قشاعة تامة َّ
بأن العالع السعاصخ ال يقبل األنطسة التامة وال األفكار الكّمية ،وال السخجعية

السخكدةّ ،إنو يحتاج إلى تججيج
الػاحجة
ّ
أن احتبلليا
ذلظ ،فقج كانت عمى يقيغ ّ

ىاما
التي مغ دون شظ ستكػن جدًءا ً
ذلظ.

الدمصة وتغييخ ثػابتيا؛ بل وأكثخ مغ
في أنطسة ّ
اليامر لعقػد مزت ،يدشح ليا أن تُبجؼ آراءىا
في صشاعة القخار الشيائي الحؼ ُي َّدِي ُخ العالع بعج

متصمبات العرخ تمظ ،ىي ما دفعت بالخوائيات إلى إتباع سياسة في الكتابة تكػن أقخب
إلى الحات ،وأنجع في التعبيخ عشيا وعغ السحيط الحؼ تحيا فيو ،ىحه الدياسة ىي ما

مشجد نابعا عغ
ًا
أشمق عمييا سياسة "التسثيل الدخدؼ" ،ويكػن التسثيل في مثل ىحه الحالة
الحات الستحخرة ،فيػ مختبط في الخواية العخبية الشدػية السعاصخة ،بسجسػعة مفاليع

وخرائز تتعمق باإليجيػلػجيات ،والسػضػعية ،والحتسية ،وزوال الشطام األحادؼ
البصخيكي ،والدعي نحػ تذكيل نطام ثشائي قائع عمى السداواة بيغ الحكخ واألنثى ،أو ربسا
العسل عمى تقػيس الدمصة الحكػرية واحتبلل رأس الشطام مغ شخف األنثى ،وبحلظ اتخ ّح

التسثيل الدخدؼ األنثػؼ
خاصا بو ،فكانت كل األفكار التي تشاولتيا
وفشيا
شابعا نقجيا ً
ً
ً
الك اتبات العخبيات متجاولة في أعساليغ اإلبجاعية ،حتى باتت نسصية ومدتيمكة بذكل
كبيخ ومبلحع.
ضسغ ىحا الدياق الستجاخل مغ األفكار واإليجيػلػجيات والتقشيات الدخدية ،نذأت في

أذىانشا تداؤالت حػل الخواية الشدػية العخبية السعاصخة وحػل سياسة التسثيل الدخدؼ

فييا ،وما إذا كانت السبجعة العخبية قج تسثمت في األفكار السا بعج حجاثية أم ّأنيا ما تدال
تجدج الػقائع دونسا شظ في حتسيتيا؟
وىل اكتدبت الكاتبة العخبية حخية تسشحيا الحق في التداؤل والشقج ،وبالتالي يسكغ لمقارغ

أن يق أخ العالع مغ خبلل وجية نطخ أنثػية بحتة؟ أم َّ
أن الحخية لع يكتب ليا أن تتػاجج في
كتابات السخأة إال في حجود حخفيتيا ؟
ىل استصاعت الكاتبة ابتكار واستغبلل تقشيات سخدية ججيجة لتسثيل عالسيا أم ّأنيا ضّمت
ومتػقعة ؟
تكخر ذاتيا ،حتى باتت كل أشكاليا مدتيمكة ُ

 -1التمثيل السردي األنثوي:
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َّ
إن مفيػم تسثيل الدخد األدبي لمػاقع ليذ مختبصا بالزخورة بشسط معيغ مغ

الكتابة ،كسا َّأنو ال يمدم السبجع إتباع أسمػب واحج" ،فاإلبجاع بحكع خرػصية أدواتو
وارتباشو بحاتية السبجع ورؤيتو ،ال يسكغ أن يكػن استشداخا أو تك اخ ار لسا ىػ رائج

وممحػظ في دنيا الػاقع" .1ىحا ىػ إذن؛ ما عسجت إليو السبجعة العخبية التي راحت تبحث
باستسخار عغ أشكال وتقشيات وأساليب لمكتابة اإلبجاعية التي تسثل واقعيا بالذكل الحؼ

كخست ليا الكتابات الحكػرية كل
تخيج إيرالو لمستمقي ،وبعيجا عغ قػلبة األنثى التي َّ

اإلمكانيات كي تبقى متجاولة بالذكل الخصأ.

فحجيثشا عغ الكتابات الشدػية التي لجأت إلى تسثيل السخأة حتى تكخرت الرػرة نفديا
في جسيع أعساليا ،يحيمشا إلى مجسػعة مغ األسساء الشدػية اإلبجاعية في عالسشا العخبي؛

ح حيغ الحجيث عغ ذلظ.
ِّ
ولعل الخوائية والقاصة ليفاء البيصار مغ ّ
أشج الشساذج التي تُصخُ
جج كبيخ ،إذ
فتسثيميا لمسخأة عبخ مختمف متػن أعساليا الخوائية متجاخمة ومتذابية بذكل ّ

ال تشفظ أن تكػن (األنثى /البصمة) وحيجة ومشعدلة ،بصسػ ِح ٍ
عال ومدتػػ ثقافي رفيع،

لكشيا تدقط بدبب شبقيتيا ورغبتيا الجامحة وشيػتيا إزاء جدج اآلخخ أو إزاء اآلخخ
ّ
نفدو ،فقج تكخرت مثل ىحه التسثيبلت الدخدية حتى باتت نسصية في كتاباتيا ،حيث
"نيزت البشية الجاللية لخواية "امخأة مغ شابقيغ" 2في مجسميا عمى ىحه الخكيدة ،ومع

مباحا تكخيديا
غياب وعي أصيل في الخؤية الدخدية األنثػية لشقج ىحه الطاىخة ،سيكػن ً
والتخويج ليا ،فبل نجج سػػ تحمخات صبيانية وتأوىات مكتػمة وتبخما بالكيع التقميجية"، 3

وما إلى ذلظ مغ أفكار ال تختمف البتة حيغ قخاءة روايتيا "يػميات مصمقة" ،4أو رواية

"أفخاح صغيخة ...أفخاح أخيخة".5

َّ
إن القارغ مغ دون شظ يمحع التػازؼ السمسػس بيغ بصبلتيا الثبلث ،والتي جسعت

بيشيغ األنػثة العػجاء أو السشتقرة الػعي.

وانصبلقا مغ ىحا الػاقع السدتعري لؤلنػثة الحؼ تخيمتو ومغ ثَع فخضتو ليفاء البيصار
سخدياَّ ،
فإن وضيفتيا الخوائية صارت تتسثل في البحث أو استكذاف خفايا واقع
ومثمتو
ً

األنػثة الحكيقي ،لحلظ ىي تغػص في الحكي والتعبيخ عغ الجانب اإلنداني والشفدي

لمسخأة بجل تذييء مػضػعاتيا أو تشسيق السطيخ الخارجي لمسخأة ،السيسا االجتساعي مشو.

خزع شخريات بصبلتيا ال إلى التحميل وفقط ،بل ّإنيا تعتسج مخحمة ذوبان
َّإنيا تُ
ُ
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الذخرية ،ذلظ َّ
أن البشى الذاممة لمعالع وقيسو الخاسخة وأعخافو الزاربة في عسق التاريخ

كثيخا.
السجيج ،ال تيسيا ً
فقج أفرحت في كل مغ رواياتيا الدابقة الحكخ عغ شخيق بصبلتيا ،عغ شبيعة اليػية
َّ
اليذة لؤلنثى بالخغع مغ نجاحاتيا أو حتى تفػقيا في ٍ
كثيخ مغ السخات عمى اآلخخ ،ورغع

ضل يتقارب ويتذابو؛ ذلظ َّ
َّ
أن الجوافع التي تمجأ
لكشو َّ
أن تعميميا كان يختمف عغ كل مخة ّ
إلييا الكاتبة ال تخخج عغ دائخة عدوف الثقافة البصخيخكية عغ االعتخاف بػجػدىا ،وقزية
ئيدا في استس اخرية الحياة.
تيسيذيا ،واضصياد أفكارىا واعتبارىا وسيمة لمستعة ً
وسببا ر ً
إذ تحخص ليفاء البيصار في كل رواياتيا عمى أن "يعانق الدخد مدار حيػات أبصاليا
لكشيا ىي
انصبلقا مغ الصفػلة والسخاىقة ،ومخو ار بتمظ العشاصخ التي تدتعري تدسيتيا ّ
التي تكػن نقصة االرتكاز في تذكل الذخرية" ،6ففي رواية "امخأة مغ شابقيغ" يدتشج
الدخد عمى صػتيغ :الرػت األول كان لذخرية "نازك" السخأة التي تكاد تُشيي
ثبلثيشيتيا ،الداعية نحػ الذيخة مغ خبلل محاولتيا لشذخ روايتيا األولى.
والرػت الثاني لبصمة رواية "نازك" والتي سخعان ما يتزح لمقارغ َّ
أن الخواية ما ىي إال
سيخة ذاتية لمرػت األول ،أو لمذخرية البصمة "نازك".

يحيل العشػان الخارجي لخواية "يػميات مصمقة" وبذكل مباشخ إلى َّأنيا مجسػعة
في حيغ
ُ
مغ السحكخات التي تع تجويشيا مغ شخف الكاتبة نفديا ،فكأنشا بيا تدتػحي مزسػن ىحه
تخسخت بذكل غيخ مباشخ في ذىغ الكاتبة،
الخواية مغ تأريخ األحجاث اليػمية التي ّ
فخاحت تدتعيج ما يداعجىا عمى كتابة رواية سيخية ،لحلظ تقػل" :أستصيع أن أنفرل عغ
تمظ السخأة التي كشتيا ،وأستصيع أن أجمذ بيجوء ،أضع رجبل فػق رجل ...وأستعيج عمى
ميل أو بدخعة أحجدىا بسداجي ،األحجاث التي أحب.
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أما حيغ نق أخ روايتيا "أفخاح صغيخة ..أفخاح أخيخة" ،فإنشا نتػغل في بؤس وألع البصمة مشح

البجاية ،تقػل" :أذىميا تعبيخ صجيقتيا "ليام الحخة" ،لمحطة تجدجت أماميا سشػاتيا

األربعػن ،السحػر األساسي في حياتيا كان البحث عغ الحخية ،وعغ شخيقة تحكيقيا ،كل
ىاجديا كان أن تتحخر في العسق مغ كل ضغط خارجي يبغي تذػيييا وتغخيبيا عغ
ذاتيا..

8

117

مجلة اآلداب واللغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جوان2020
تسيدىا عغ باقي الكتابات الشدػية،
فيا ىي الكاتبة تحاول أن تعصي إلبجاعيا خرػصية ّ
انصبلقا مغ عامميغ :األول يتسثل في تقشيتيا الدخدية التي تسثمت في تػضيفيا لمػاقعية
السفخشة ( ) Hyper realityوىي بيحا تتجو نػعا ما إلى كتابات ما بعج الحجاثة ،وىي
واقعية تتجاوز محاكاة الػاقع إلى محاكاة الرػر الخيالية التي تحاكي الػاقع ،وبيا تخصج
أؼ تغييخات ججيجة تحاول إصبلح وضع السخأة في العالع العخبي.
لمقخاء عجم حجوث ّ
ُّ
فيكسغ في تسثيميا الدخدؼ لؤلنػثة والحؼ اقترخ عمى مشاقذة
أما العامل الثاني
ىسػم األنثى ومعاناتيا إزاء اآلخخ السشغمق عمى نخجديتو" ،وىػ أسمػب يحسل في بشيتو
الغاشدة إدانة لمشدقيغ ( السؤنث  /السحكخ) ..فسخايا نرػصيا تعكذ الفعل الذخس

لمشدق الحكػرؼ بدمػكياتو ومخجعياتو القائسة عمى احتقار الكيشػنة األنثػية التي تقع فخيدة
ىحا السجج الدمصػؼ فشخاىا تخزع لمثقافة االجتساعية" ،9ولآلخخ ولجدجه ولكل ما ُّ
يذجه
بيا.
بعزا مغ التقشيات التي امتازت بيا كتابات "الــ /ما بعج
إضافة إلى ىحيغ العامميغ نمسح ً
خرت بيا الكاتبة واقع السخأة السثقفة في العالع
حجاثية" في تسثيل الػاقع السعاصخ ،والتي َّ
ٍ
العخبي وعمى ٍ
محجد ،فقج لجأت إلى تقشيات متعجدة مشيا :التػرط ( ) Complicity
شكل
والدخخية ( ) Parodyوالتجخيج (  ،) De-doxificationـػالحكيقة َّ
أن كل ىحه التقشيات

حج ذاتيا سياسات لتسثيل الػاقع السعاش ،أو ربسا تداعج أكثخ عمى فيع الػاقع
تذكل في ّ
مدبقا ،وبالتالي َّ
فإن ميسة
السسثل ونقجه ،وذلظ بالكذف عغ الحقائق التي نؤمغ بيا
ً
تػضيفيا في الخواية تبجو أسيل لمسبجعة وحتى أوضح لمقارغ  /الستمقي ،فيي حيغ تتػرط

في فزح عبلقات بصبلتيا اآلثسة تمجأ إلى الدخخية مغ كل العبلقات السسكشة( ،عبلقة
األبػة ،عبلقة األمػمة ،العبلقة الدوج ية ،عبلقة األخػة ،عبلقة الرجاقة) ،لتذسميا ضسغ
جخد الػاقع وتدعى لتسييده بغيخ الستػقع
إشار واحج مع عبلقات غيخ مذخوعة ،وبالتالي تٌ ُ
كثيخ في رواياتيا بات نسصيا ،وباتت كتابات ليفاء
والبلمسكغ؛ ىحا السدج الحؼ يتكخر ًا

تػقعة ،بالخغع مغ أنشا ال نشكخ بخاعة الكاتبة في بشاء ُسخوِدىا أبشي ًة محكس ًة ،ففي
البيصار ُم َ
رواية "أفخاح صغيخة ..أفخاح أخيخة" تبجأ الحكاية مغ السشترف ،أيغ تقف بصمتيا "ليام"
بيغ الساضي األليع الحؼ عاشتو وبيغ السدتقبل السجيػل الحؼ ال تعخف كيف تُشييو ،إلى
أن تتػرط في عبلقة غيخ مذخوعة ،فيي تحب رجبل متدوجا مدتق اخ تساما مع زوجتو
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وابشيو ،وبسا َّ
أن ديغ السديحية الحؼ يؤمشان بو ال يدسح ليسا باالرتباط كسا َّأنو ال يؤيج
ٍ
بذكل مفخط ،تُفزل في الشياية أن تشدحب مغ ىحه السدخحية بصخيقة
رعبو
وي ّ
شبلقو ُ
ساخخة ،تقػل":وفجأة انخمع قمبيا مغ مكانو ،وسقط بيغ قجمييا وىي تخػ سيارتو ،ىا ىػ
يقػدىا وإلى جانبو ىي ،الدوجة وفي السقعج الخمفي شفبلن ..استقخ نطخىا عمى السخأة،
أحبت أن
إنيا جسيمة إذا؟ ..أىحه ىي زوجتو؟  ...إنيا ليذ بجيشة كسا تػقعتيا ،أو كسا ّ
أىجتو
تتخيميا لتبخر عبلقتيا مع زوجيا؟ ّتخجل مغ الديارة واضعا نطارة الذسذ التي ّ

إياىا بسشاسبة الذيخ الخامذ عمى تعارفيسا ،وعمى تأجج لييب عػاشفيسا الحكيقي،

السفتعل ،األصمي ،التقميجؼ...
انصمقت ىاربة مغ باب جانبي قبل أن يمسحيا ،كانت سيارة أجخة عشج الباب كأنيا تشتطخىا

في لحطة قخارىا ،ابتمعت دمػعيا وقالت لمدائق برػت اجتيجت أن يكػن شبيعيا:
محصة الباصات لػ سسحت"
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فالكاتبة تقتخب في ىحه الفقخة الدخدية إلى الػاقعية التي ال يسكششا سػػ ترجيق كل كمسة
فيياَّ ،
ولكشيا ابتعجت عشيا عبخ صفحات شػيمة مغ العسل الخوائي ،عغ شخيق تجخيج
جج
شخرية "ليام" مغ الذعػر بالحنب اتجاه عائمتو ،ليطيخ في نياية الخواية وبذكل ّ
سخيع.
وىػ ما كخرتو وبذكل مصابق في رواية "امخأة مغ شابقيغ" ،فيا ىي "نازك" البصمة الخئيدة
تدافخ إلى بيخوت مع ناشخ الببلد الذييخ الحؼ وعجىا أن يجعل مشيا روائية مخمػقة،

وأن يجعل مغ روايتيا أعطع حجث ثقافي ُّ
مقابل أن تسشحو ما يخيجه مشيا
ييد الببلد،
َ
خبلل قزاءىسا أسبػع البحخ واالستجسام واالحتفال بشذخ روايتيا ،فتيخول متجية إلى

ىشاكَّ ،
لكغ ضسيخىا أو "نازك الحخة" كسا أرادت الكاتبة وصفيا تدتيقع فجأة ،وتخفس
الذيخة والسال في مقابل أن يمسديا ناشخ الببلد الذييخ لسدة واحجة ،تقػل:

"تأممشي شػيبل ببخود أوال ث ع بذبق مؤل الغخفة وقال :تعالي إلى جانبي ،أريج أن أريح
رأسي عمى صجرك
قمت :ىل ستصبع الخواية؟
قال :ألع تفيسي مغ كبلمي أنشي سأشبعيا ...حبيبتي نازك ال تكػني غبية ،السخأة الجسيمة

يجب أن تكػن ذكية ،تعالي..
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وججتشي أقػل بخذػنة :ال لغ أقتخب ،ال أستصيع بل ال أريج..أريج أن يكػن بيششا عبلقة

عسل وفقط...

قال وكأنو يتعسج أن ال يفيع كبلمي :اسسعي أنا ال أحب أن يدتغفمشي أحج ،لقج لبيت
دعػتي إلى بيخوت ،لشقزي أياما جسيمة..

صخخت لغ تمسدشي ..انتفس واقفا ورشقشي بشطخة مغ نار وىػ يقػل :بعج قميل ستكػن
روايتظ في مكتب األمانات.

فجأة ،كأ َّن نبيا شفاني مغ شيصان كان يمبدشي ،وقفت أمام السخآة شالعتشي نازك حخة،
نطيفة ،نكية ،غسدتيا ورفعت عبلمة الشرخ ..أسخعت أستمع روايتي ،كشت سعيجة أتشفذ

رائحة كخامتي ..أدركت الحكيقة متأخخة ربع قخن عل األقل ،ألتأكج اآلن أنشي كشت دوما

شاىخة وعفيفة ونكية..
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الحق الحؼ تدعى الكاتبة إلى تجديجه وتسثيمو سخديا ،ولكشو يبجو في بعس
َّإنو الػاقع
ّ
غيخ مقش ٍع كفاية ،فالشيايات التي تأتي معاكدة لسجخيات الحجث الخوائي ،والتي
األحيان َ
نيايات والية؛ كسا َّ
أن التأويبلت التي
أخصاء أبصاليا تبجو
غالبا ما تأتي كي تُرحح
َ
َ
تفخضيا الكاتبة عمى القارغ  /الستمقي تكػن عذػائية.
فيا ىػ الزسيخ الحؼ غاب حيغ أحبت "نازك" مدمسا رغع أنيا مديحية وعاشختو معاشخة

زوجية ،ثع تخكتو وتدوجت زواجا تقميجيا بحتا ،ثع راحت تخػن زوجيا مججدا مخات
ومخات ،ليشتيي بيا السصاف بشكخانيا لتعاليع ديشيا البائذ ـ عمى حج قػليا ـ والحؼ رفس

ويسشع صجور روايتيا والتي ال نجرؼ إن ىي
كميا ليرحػ فقط
إجخاءات شبلقيا،
يغيب ً
ُ
َ
حقا عجم صجورىا ألنيا حسمت كل أسخارىا وذنػبيا وخصاياىا ،أم َّأنيا أرادت
مغ قخرت ً

أن تشحخف عغ الستََػَق ِع الدخدؼ كي ترشع السفارقة التي تزيف لمشز الخوائي لسدة
ُّ
تجخدىا مغ دنديا
إبجاعيةَّ .إنيا نفديا "نازك" األولى مغ رفزت شبع الخواية ،فخاحت
متحججة بسعخفتيا لذخريتيا الحكيكية "نازك الحخة ،الشكية ،الشطيفة".

أما في رواية "يػميات مصمقة" ،فإنيا تسثل سخديا كل الخرػصيات الستعمقة بالسخأة

السصمقة في العالع العخبي ،رغع َّ
أن البجاية والشياية ال تختمفان البتة عغ الخوايتيغ
الدابقتيغ ،فيي تُعمغ مشح البجاية عغ تسخدىا وجخأتيا وعغ تػرشيا في سخخية الحياة
فتقػل:
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"لقج وصمت إلى مخحمة ،وججت ّأنو مغ الدخف أن ندكت ،أن نخجل مغ االعتخاف،
ويجعػن صفات ليدت فييع ،وكل واحج يعخف حكيقتو
ولساذا يكحب الشاس ويشافقػنّ ،

وحكيقة جاره وصجيقو ،وما معشى استسخار الحفمة التشكخية ،أؼ سخف ىحا وأؼ ىحا

تزميل لمحكيقة ،وأنا سأقف بكل ثقة وشجاعة ألكذف الشقاب وأقػل كل ما ال يجب أن
يقال ،وىحه أكثخ مخة أحذ أنشي أحتخم نفدي بعسق...

12

فيي بقػليا الدابق تحاول التساىي مغ أجل تحقيق ذاتيا ،أو عمى األقل التعبيخ عغ
فتتذبث بو ُليذبييا.
الشسػذج الحؼ تدعى لمػصػل إليو،
ُ
أيزا تتقسز دور البصمة صاحبة الدمصة السصمقة في الحكيِ ّ ،
بغس الشطخ عغ
وىي ً
مدبقة وخاصة ،وذات أىجاف ال تتجاوز تػقع القارغ /
ًا
سست عشيا
صػر ّ
كػنيا أنثى ُر َ

الستمقيَّ ،
ألن الشسص ية التي تكدػ الكتابات الخوائية الشدػية العخبية شغت عمى أفق التػقع
مخالفا فيسا يتعمق بخؤيتيا
تفديخ
ًا
وأشبقت عميو ،فرار مغ السدتحيل أن تجج األنثى
ً
لمعالع ،و َّ
أيزا لع تُػلي الحجث الخوائي األىسية الكبخػ ولع تجعل مشو محػر أعساليا
ألنيا ً
الدخدية بقجر ما سعت إلى تشسيق تذكيل خصابيا األنثػؼ ،الحؼ أضحى يسثل مخكدية

العسل الدخدؼ الشدػؼ.

ورغع ذلظ َّ
مبلمح االختبلف ،مغ
نقتصف بعس
فإنشا في رواية "يػميات مصمقة"
ُ
َ
عسا عيجناه في رواياتيا الدابقةَّ ،إنيا
ججيجا
مختمفا ـ ـ بعس الذيء ـ َّ
ً
خبلل تقسريا دو ار ً
وتعمغ ذلظ ،إضافة إلى أنثى أخخػ متعمقة بيا ىي ابشتيا ،فتبجو
تحسي ذاتيا األنثػية
ُ
وكأنيا تحارب العالع أجسع بحكػره الطالسة وسمصاتو القانػنية وأحكامو الجيشية وأعخافو
ّ

ٍ
كإندان لو كيان مدتقل بحاتو ،قادر عمى حساية نفدو
البذعة ،مغ أجل أن َتحيا األنثى
مثبل ،فمصالسا رسست ليفاء البيصار
وإدارة شؤونو ومقاومة رغباتو البلمتػقعة كاليخوب ً
أحيانا ،حاليا حال
نيايات رواياتيا في محصات الباص وأمام التاكدي وفي السصار
ً
لعل مغ بيشيغ :الكاتبة الجدائخية فزيمة الفاروق،13
مجسػعة مغ الكاتبات العخبياتَّ ،

الكاتبة الكػيتية ليمى العثسان ،14الكاتبة السرخية فػزية سبلمة ،15الكاتبة العخاقية ىجية

حديغ 16وغيخىغ...

لكشيا في "يػميات مصمقة" تتحػل جحرًيا مغ األنثى الخاضعة لحساية مديفة وتقميجية ،إلى
ّ
أنثى مدؤولة وقادرة عمى تمبية شمباتيا ورغباتيا ،وإرضاء كيشػنتيا.
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لقج أضحت تسارس سمصتيا عمى اآلخخ دون خػف أو خجل أو تخدد في فعل ذلظ،
وكشتيجة رد فعمي حتسية أعمشت ضياع الفحػلة أو ربسا مػتيا ،إنيا السخأة الخجل التي تسثل

مل مغ الذكػػ والبكاء عمى وضع
ىحا الشػع الججيج مغ الخصاب الشدػؼ العخبي ،والحؼ َّ

السخأة.

تقػل" :أنا أرفس التخويس ،دون كيذػتة حالسة يرعب أن أخزع لمديصخة ،أو لقسع

وججه"...
إندان قاس ورث القدػة عغ أبيو ّ

17

فقج استصاعت أن تشترخ ألنػثتيا وتثبت كساليا دون حاجة لآلخخَّ ،إنيا تتعجػ حجود

مخت بيا بل عمى
الجيكػر االجتساعي ،وال يشصبق ىحا عمى عبلقة الدواج البائدة التي ّ
مختمف عبلقاتيا ،تقػل:

"لقج خبخت غميان الحقج ،لكشي قاومت بقدػة أن أتحػل لسدتػدع لو ،رفزت عبػديتو.

لكغ شعمة متسخدة في داخمي غمبتو،
حاول الحقج أن يدحقشي ألني كذفت أس اخره كمياّ ،
ولع يتسكغ سائمو القصخاني مغ إشفاء ىحه الذعمة ،رغع أني اعتقجت مخات ومخات أنو
أشفأىا وسحقيا ،لكغ الذعمة كانت تزيء مغ ججيج مبخىشة لمػحر األسػد أنيا تغمبو

وتعسي برخه ،ونجػت مغ الغخق في أكبخ محيط في العالع ،يزع الحيتان السفتخسة،
محيط الحقج ،18"..وقج يكػن محيط الخجال.

ىحه الفقخة كفيمة بكذف تعصر السخأة  /الكاتبة لتسثيميا التحخر الكّمي ،والتخمز مغ

التّبعية الحكػرية وحتى سمصة الخػف القابعة في أعساقيا ،فمصالسا أنتج ىّمعيا مغ الخقابة
محفدة ليا ،ساعجتيا أكثخ في مػاجية مريخىا السحتػم.
افع
ّ
السزادة دو َ

 -2نمطية الكتابة النسوية:

ُّ
صمقة ،السػضػع األساس في روايات الكاتبة "ليفاء البيصار"،
يعج مػضػع السخأة الس ّ

إذ قام الدخد في رواياتيا الثبلث بتسثيل وقائع حياتية مختمفة لثبلث مصمقات ،اختمفت

ُّ
أسباب شبلقيغ ودوافع فعل ذلظَّ ،
تكسغ حػل تقاشع مرائخىغ ،واجتساعيغ
لكغ السفارقة

عمى نياية واحجة ،فػحجىا السخأة القػية الذخرية ُّ
تتقبل
تجج نفديا في نياية السصاف،
ُ
تزعف أمام رغبات جدجىا وتعصذيا لآلخخ ،بالخغع مغ
وتحارب مغ أجل ّأال
وضعيتيا
َ
ُ
ٍ
مدبقا ،رىانات الثخوة
خضت عمييا
ً
أيزا مغ رىانات ُف َ
افتقادىا الكّمي لحلظ وبالخغع ً
والذيخة وإشباع الجدج.
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تقػل" :آه ..إلى متى سشطل نجور حػل الحكيقة ،ونخاف أن نجخل قمبيا ،فإن تتحجث
عار وفزيحة ،ولكششي مؤمشة أن تجخبتي الذخرية ىحه
عج ًا
امخأة عغ تجخبة عاشتيا ُي ّ
ستعمػ فػق الثخثخات والذبيات والتفاىات ،وستزيء في سساءنا مثل نجع حكيقي ال يخبػ

نػره ،بل سيطل ساشعا كاشفا بذاعة الطبلم وفزائحو الكثيخة السختبئة في شياتو ،لقج
مخرت بتجخبة قاسية ،ليدت تجخبة حب ،وليدت حالة ضياع ،وليدت تزميبل ،لقج عذت

مجمخة كادت تدحقشي ىي كمسة مشبػذة ،فقج تحػلت وعمى مجػ أشيخ ،إلى
أبعاد كمسة ّ
إندانة معاقة ،مشبػذة ..عخفت كل دىاليد كمسة الشبح الخىيبة ،غرت في ىحه الحالة
وتقسرتيا وكشتيا أنا نفدي ،أنا ابشة العائمة الشسػذجية السثالية ،وضعتشي الطخوف عامجة
وساخخة في خانة الشبح االجتساعي"..

19

لع تبالغ الكاتبة في وصف حالة السخأة السصمقة كاشف ًة شعػرىا بالشقز والتساىي فيو،
وعارضة رغبتيا في االنتياء لمتخمز مغ ٍ
ذنب لع تقرج ارتكابو ،كسا َّأنيا استصاعت
ترف حجع معاناة السخأة السصمقة ،حجع المحطة التي
عبخ متػاليات سخدية متشػعة أن
َ
تتأكج مغ خبلليا فقط َّ
أن اآلتي أعطع وأفطع ،تقػل:
"أعادت قخاءة قراصة الػرق التي تخكيا ،وتػقف نطخىا عمى جسمة (مغ ناحيتي ال

أستصيع االستسخار فيسا رسسػه لي؟) ..تخػ ماذا يقرج؟ الصبلق ؟؟

تجدجت ليا أقدى أشكال الحعخ بكمسة شبلق ،قحفت فشجان الشدكافيو بعيجا متشاث اخ شطايا
عداني أواجو الشاس؟
السجوية’ كيف َّ
وىي تقػل :يا لمفزيحة ّ

20

َّ
إن مثل ىحه السػاقف وضعت السخأة في اختبار الحات ،يكػن الشسػذج فيو ىػ تقبل

الػضع والتعاير معو بذكل أسخع وأيدخ ،بل ونكخان الساضي األليع الحؼ جسع بيشيا
الدبل والػسائل ،وساعجتيا مخيمتيا الخربة في
وبيغ اآلخخ ،فخاحت ّ
تتشرل مشو بكل ّ
كثيخا ،حتى باتت تييغ العبلقة الجدجية السذخوعة ،والتي تُبشى في جسيع األحػال ال
ذلظ ً

عمى الخغبة أو الحب ،بل عمى الذكمية ،شكمية استس اخرية الدواج .بيشسا تشعجم في غالب

األحيان ،تقػل:
"أذىميا عسق تعاسة السخأة في زيجات كثيخة تبجو مغ الخارج ناجحة ويحدج أصحابيا
عمييا ،واعتخفت ليا بعس الشداء أنيغ لع يعخفغ معشى الشذػة الجشدية رغع أنيغ

متدوجات مغ سشػات ،واعتخفت بعزيغ ّأنو ال تػجج ّأية عبلقة مع أزواجيغ مشح سشػات
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شػيمة ،وىغ ساكتات ،راضيات ،الخجل والخػف وحجىسا يخبصان المدان ..آمشت بعج

مذاىجاتيا الكثيخة خبلل سشػات وسشػات َّ
أن الدواج في أفزل أحػالو ليذ سػػ مؤسدة
يتعاير فييا الخجل والسخأة بيجف التفخيخ ،وتخيمت في السدتقبل غيخ البعيج كثي اخ كيف
سيبصل الدواج؟ سيريخ مػضة قجيسة..

21

لقج وججت الكاتبة الريغة السثالية أو الخصاب السبلئع الحؼ تييغ بو اآلخخ

(الخجل)َّ ،إنيا تذيخ إلى انتياء عرخ الفحػلة وانقزاء زمغ الخجال ،فقجسية الدواج ـ

حدبيا ـ َّ
ىفت بل وأضحت مػضة قجيسة لجػ الكثيخ مغ الشداء ،الستحخرات وغيخىغ،
تفدخ ذلظ إذا بحثشا في تاريخ األنثى في حكاياتشا العخبية وأساشيخنا
افع
ُ
ونجج ليحا دو َ
فبجءا بقرة شيخزاد السميئة بأساشيخ الفحػلة وصػر الشداء الخاضخات ،المػاتي
الخالجةً ،
ٍ
قجمغ رقابيغ فجاءا لخغبة ٍ
ممظ ٍ
َّ
ومدتبج .أشبع ىمػساتو مغ خبلل سفظ
قاس ،ضالعٍ،
ً
تكغ عمى عمع َّ
ىغ المػاتي لع َّ
دماءىغَّ ،
زمغ تتحخر
بأن الطمع وحجه ال يجوم و ّأنو سيأتي ٌ
َّ
تجاعبغ الحياة بكل نقاوة وصفاء.
فيو الشداء مغ كل العحابات ،وتشصمقغ كالشديع

تعمغ السخأة بكل ثقة وجخأة ّأنشا في ٍ
زمغ تَذػىت فيو الفحػلة وانعجم فيو
فحيغ
ُ
حقا زمغ الشداء ،و ّإنو عميشا احتخامو والشطخ في مخجعية
الخجال ،يسكششا القػل إ ًذاّ :إنو ً

نذأتو والتأكيج عمييا ،فمصالسا اعتبخت الشدػية َّ
أن الشطام البصخيكي ىػ خرسيا األول،
وىػ السدؤول عغ قسع السخأة وليذ التاريخ وال الجيغ وال القانػن ،فقج َّ
شكمت سمصة اآلخخ

صػرة مييشة عغ السخأة ،ضمت متجاولة لقخون مزت ،إذ ىػت مشدلة الشداء إلى أدنى

مدتػياتيا في ضل تجبخه واستبجاده ،وكػنيا األنثى الزعيفة التي اعتبخىا سمعة تباعُ
ضل وجػدىا مقرػ ار عمى اإلنجاب وخجمة البيت
وتذتخػ بحدب ندواتو ورغباتو" ،فقج ّ

واالستيبلك.

22

ويسكغ قخاءة الخوايات ّبجقة ،باعتبارىا ثبلثية في الخط العام لسػضػعشا ،ويسكغ في
الػقت نفدو الشطخ إلييا بػصفيا روايات مشفرمة ،بأحجاث خاصة وأبصال خاصيغ في

كل واحجة مشياَّ ،
لكغ األمخ الجامع بيشيا ،والحؼ كانت الخغبة في الكتابة لجػ الكاتبة

ُّ
تكسغ في ُقجسية األنػثة وتدكيتيا بكل الصخق؛ فيي وإن
تتػقف وتبجو واضحة وجمية
ترفح ليغ أفعاليغ وتبخر
اندلقت بذخػصيا إلى عبلقات محخمة تجيشيا وتييغ كخامتيا،
ُ
حاالت الخغبة السؤججة ،لحلظ راحت تبالغ ـ في كل مخة ـ في وصف الجدج األنثػؼ ،وفي
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الحكي عغ شبقيتو" ،فالحب والجدج حاضخان بقػة يختخقان صفحات تمظ السجونة

تخز السذيج الجشدي بأوصاف حدية مكذػفة ومعمشة
الدخدية" ،23بل إنيا راحت
ُّ
لمقارغ ،فقج عخضت الكاتبة تفاصيل ىحا العالع السحطػر بعيغ األنثى الجامحة التي تسمظ

وجخأة الكذف ،قبل أن يتحػل نسصيا الدخدؼ ويطيخ االلتباس فيسا تخويو مغ
ُقجرة البػح ُ
ٍ
ٍ
بذكل غيخ معقػل.
أحجاث لتشفييا تارًة أو تدحبيا
آخخا ،محاولة
قجم ً
فخاحت مغ خبلل َمَمكة المغة تتبلعب باألحجاث وتعاقبيا ،تُ ّ
فعبل وتُؤخخ ً
أحيانا اليػية األنثػية َّ
اليذة ،كل ذلظ مغ أجل غخبمة الشداء
شسذ الثقافة الحكػرية و ً
َّ
انصمقغ في
وإعادة ترفية في الػجػد األنثػؼ ،فتَقزي عمى شخريات بصبلتيا البلتي
الحكي مشح بجاية الخوايات ،وتخمق أرواح ججيجة تدكشيغ مغ حيث ال تجريغ ،فقط كي ال
تبقى الشداء أسيخات الدمصة الحكػرية وبعيجات عغ التقجم الحزارؼ والفكخؼ ،معدوالت

الديجة التي تشتقي
في عالع أحادؼ البعج معجوم مغ الخجال ،حيث يسكشيا أن تكػن فيو ّ
تميق بأنػثتيا ،فتختقي بيا إلى ما ىػ أفزل ليا ،في عالع يكاد يُشيييا.
أحبلما ُ
ً

خاتمة:

يسكغ لمشاقج أن يدتكذف العػالع الجاخمية لئلبجاع الخوائي مغ خبلل االستعانة بالتسثيل
الدخدؼ ،وذلظ ِلكػنو عامبل ميسا في استكذاف خبايا الشز والػصػل إلى السغدػ السخاد

مغ شخف ُم َّؤلِِفو ،والسختفي بيغ سصػر الشرػص ،ذلظ َّ
أن ىحا العسل الفشي ىػ ُمشتَج
خاصِ ،تت ُّع في داخمو تخجسة لسجسػعة مغ األحاسيذ والسذاعخ التي ُيقػلبيا صاحبيا
عمى شاكمة رواية أو قرة أو جشذ أدبي ما.

إن تسثيل األدب ليذ مختبصا بشػع معيغ أو محىب معيغ أو أسمػب معيغ ،كسا ّأنو
ّ
أبجا أن يكػن ىشاك تصابق بيغ العالع الخارجي الػاقعي وبيغ الحكيقة
ليذ مغ الزخورة ً
التي يخجػىا السبجع ،ففكخة التسثيل الدخدؼ واسعة ،ووضيفتيا ىي احتػاء أكبخ عجد مغ

سيبل عمى الكاتبة العخبية أن تدتكذف
األنساط التعبيخية واألشكال الفشية ،لحلظ كان
ً

ال صخيقة التي تبشي مغ خبلليا سخودىا الخوائية والقررية عمى حج سػاء.

ِ
وخمق أنساط
اتخ ّحت الكاتبة العخبية مغ التسثيل الدخدؼ واسصة لتحقيق مآربيا

تعبيخية متشػعة بيغ البداشة والعسق ،لحلظ كانت الخواية الشدػية العخبية السعاصخة أكثخ
تشػيعا في مػضػعات الحكي وأنساشو.
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نجدم
مغ خبلل قخاءة وتحميل روايات السبجعة الدػرية "ليفاء البيصار" ،ندتصيع أن ّ

َّ
أن الكاتبة استصاعت أن تبلءم بيغ واقع األنثى العخبية السعاش ،وبيغ التقشيات الدخدية
السا بعج حجاثية؛ وىػ ما سيل ليا بشاء سخودىا أبشية محكسة وتعسيق األفكار فييا.

إن التسثيبلت الدخدية لمسػاضيع الحياتية السختمفة الـ ـس ـُتَصخ ِق إلييا في كتابات ليفاء
ّ
البيصار كأنسػذج ،سػاء الستعمقة بالسخأة أو غيخىا مغ القزايا اإلندانية العجيجة (الجيغ،

العادات والتقاليج ،الدياسة ،الجشذ ،األعخاف ،)..تُػضح وجية نطخ أنثػية واعية
ومدتػعبَّة ومغ ث ـ ـ َّـسة فيي عيغ ناقجة لؤلوضاع الدارية ،وبالتالي َّ
فإن الشتاجات األدبية

اإلبجاعية الشدػية ىي مديج بيغ الػاقع السعاش وتسثيمو الدخدؼ األنثػؼ ،الحؼ سعت ـ
الكاتبة العخبية ـ إلى تقجيسو بتقشيات متشػعة ومتعجدة ،وأىع مغ ذلظ فيي تقشيات ما بعج

حجاثية.

مخده مغ دون شظ ،يعػد إلى البيئة
إن الدخع الحؼ نججه في الدخد الشدػؼ العخبي ّ
ّ
الحياتية لؤلنثى العخبية التي عاشت السسكغ والبل مسكغ ،وتأقمست مع كل الطخوف التي
وِ
ومتشػعا.
وغشيا
ضعت فييا ،ولحلظ كان ِنتاجيا األدبي والفشي ز ًا
ً
اخخ ً
ُ
الهوامش واإلحاالت:
1ارير أورباخ :محاكاة الػاقع كسا يترػره أدب الغخب ،تخ :دمحم ججيج ،واألب روفائيل الخػرؼ،
مشذػرات و ازرة الثقافة الدػرية ،دمذق ،د ط1998 ،م ،ص.595 :

2ليفاء البيصار :امخأة مغ شابقيغ ،الجار العخبية لمعمػم ناشخون ،بيخوت ،مشذػرات االختبلف،

الجدائخ ،ط2006 ،1م.

3عبجهللا إبخاليع :الدخد الشدػؼ (الثقافة األبػية ،اليػية األنثػية والجدج) ،السؤسدة العخبية

لمجراسات والشذخ ،بيخوت ،دار الفارس ،األردن ،ط2011 ،1م ،ص.179 :

4ليفاء البيصار :يػميات مصمقة ،الجار العخبية لمعمػم ناشخون ،بيخوت ،مشذػرات االختبلف،

الجدائخ ،ط2006 ،2م

5ليفاء البيصار :أفخاح صغيخة ..أفخاح أخيخة ،الجار العخبية لمعمػم ناشخون ،بيخوت ،مشذػرات

االختبلف ،الجدائخ ،ط2008 ،1م.

6دمحم بخادة :الحات في الدخد الخوائي( ،قخاءة في أربعيغ رواية) ،الجار العخبية لمعمػم ناشخون،

بيخوت ،مشذػرات االختبلف ،الجدائخ ،ط2014 ،1م ،ص.172:
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7ليفاء البيصار :يػميات مصمقة ،ص.07 :

8ليفاء البيصار :أفخاح صغيخة ...أفخاح أخيخة ،ص08:

 9وججان الرائغ :شيخزاد وغػاية الدخد (قخاءة في القرة والخواي ة األنثػية) ،الجار العخبية لمعمػم

ناشخون ،بيخوت ،مشذػرات االختبلف ،الجدائخ ،ط2008 ،1م ،ص.200 :
10ليفاء البيصار :أفخاح صغيخة ..أفخاح أخيخة ،ص.236/235 :
11ليفاء البيصار :امخأة مغ شابقيغ ،ص.202/201/200 :
12ليفاء البيصار :يػميات مصمقة ،ص.10/9 :

13أنطخ :نيايات :رواية "مداج مخاىقة" ،رواية "تاء الخجل" ،رواية "اكتذاف الذيػة" لفزيمة

الفاروق.

أنطخ :نياية رواية "صست الفخاشات" لميمى العثسان.

14

15أنطخ :نياية رواية "الفخاش األبيس" لفػزية سبلمة.
16أنطخ :نياية رواية "ريام وكفى" ليجية حديغ.
17ليفاء البيصار :يػميات مصمقة ،ص.36:
18ليفاء البيصار :يػميات مصمقة ،ص.38:
19السرجر نفدو ،ص78/ 77 :

20ليفاء البيصار :امخأة مغ شابقيغ ،ص.114 :

21ليفاء البيصار :أفخح صغيخة ..أفخاح أخيخة ،ص.149 :

22سػزان ألذ وأخخيات :أقجم لظ الحخكة الشدػية ،تخجسة :جسال الجديخؼ ،السجمذ األعمى

لمثقافة ،القاىخة ،ط2005 ،1م ،ص.15 :

23عبج هللا إبخاليع :الدخد الشدػؼ (الثقافة األبػية ،اليػية األنثػية ،والجدج) ،ص.235 :
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ظرية الن ْظم ل َع ْبد اْلَقاىر اْلجْر َجاني
اْل َمْن َحى اْلل َداني اْلعْرَفاني في َن َ
ين اْلم َت َكلم َوالدامع
اء ٌة في الت َر ُّهَرات اْلف ْكرية لْل َع ََلقة الت َخاطبية؛ َب َ
قَر َ
د .عبد الرحيم البار جامعة محمد الرديق بن يحي جيجل

الملخص:
دانيات العخفا ّنية 1دراسة عالقة الّمغة بال ّحىؽ ،أو البحث في
مؽ مجاالت البحث في الّم ّ
أن
مجلؾل الكالم الفكخ ّي؛ سؾاء كان مؽ جية الستكّمؼ ،أو مؽ جية الستمّقي ،فال غخو مؽ ّ

اعتباطية ُمْف َخَغة ،بل ىي أفكار
وال مؽ
ائية مظمقة
ّ
الدميؼ ال يأتي مؽ عذؾ ّ
الكالم ّ
مشتغسة في ذىؽ السخ ِ
محسال بجالالت أفكاره السقرؾدة؛ ضسؽ
اطب؛ ليجخي لدانو
َُ
ّ
سياقيا االستعسالي ،ونقف في ىحا السقال؛ وصفا وتحميال لجالالت الجانب الفكخ ّي في
ّ
ِ
الدامع) ،ونبحث في صؾر ىحا
رسؼ صؾر التّؾاصل الّم ّ
الستَ َخاط َبيؽ (الستكّمؼ و ّ
غؾي بيؽ ُ
بخاصة ما جاء بو عبج القاىخ
الشفيذ؛
غؾي العخ
بي ّ
السجال الحجيث في السخدون الّم ّ
ّ
ّ
ِ
طب.
الجخجاني في وصف العالقة
الس َخا َ
ّ
الس َخاطب و ُ
الكالمية بيؽ ُ
ّ
الشغؼ ،الجخجاني.
فانية ،الخظابّ ،
الكلمات المفتاحية :الّمدانيات العخ ّّ
-Summary: One of the areas of research in the disciplinary
linguistics is research in the meaning of intellectual speech, whether it is
on the part of the speaker, or on the part of the recipient, sound speech
comes from regular thoughts in the addressee's mind; we stand in this
article; a description and analysis of the connotations of the intellectual
side in the statement of communication pictures Linguistically between
1
العمسية السشتغسة لأللدؽ البذخّية مؽ خالل الؾحجات
الجراسة
فانية" :ىي ّ
ّ
الّمدانيات العخ ّفانية
والتّختيبات السدؤولة عؽ تشغيؼ
دانيات العخ ّ
اكية" ،يشغخ ،عبج الكخيؼ جيجور اّل ّ
العسميات اإلدر ّ
ّ

ومذكالت تعميؼ الّمغات واكتدابيا ،مجمّة العالمة ،جامعة ورقمة ،الجدائخ ،العجد ،5ديدسبخ،

2017م ،ص.303
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(the speaker and the listener), and we discuss in the images of this
modern field in the Arab linguistic heritage; especially what was
mentioned by Al-Jarjani in describing the verbal relationship.
-Key words: cognitive linguistics, discourse, meaning, al-Jurjani.

(-)1وصف عام للنظرية اللدانية العرفانية :ارتبط عيؾر السشحى الّمداني
ّ
العخفاني 2بأعسال لغؾييؽ غخبييؽ كان ليؼ اىتسام بالغ بجراسة عالقة الّمغة بال ّحىؽ ،وكان
ّ
غؾي
مؽ خظؾاتيؼ
ّ
العمسية األولى بأن عجلؾا عؽ االتّجاه الّم ّ
حيا
ّ
غؾية تفدي اخ سظ ّ
يخية ،وتفديخ عؾاىخىا الّم ّ
الجراسات التّار ّ
غؾية
فغية وليحا كان شغميؼ ّ
ادفية بيؽ ّ
الجالالت الّم ّ
الذاغل البحث في العالقات التّخ ّ
الّم ّ
التّؾاصمية ،وبيؽ ما تؾ ِح ِ
السعخفية لجى
تذكل صؾرة االنظباع
يو مجلؾالتيا الفكخّية؛ التي ّ
ّ
ّ
ُْ
ولية لمعمؾم
لغؾية أبخزىا:
الستخاطبيؽ ،فكان ليحا االتّجاه الم
(الجسعية ّ
الج ّ
ّ
داني حمقات ّ
ّ ّ
فانية .)ICLA :ومؽ رواد ىحا السشحى الّمداني اليادف؛ نجج' :جيل فؾكؾنييو G.
العخ ّ
ّ
 Fauconierوراي جاكشجوف  R. Jakendoffوشارل فيمسؾر ،Ch. Fillmore
قميجي الحي لؼ يخخج عؽ
التّ ّ
يتعجى حجود البشية
شكميا ال ّ
ّ

لمرؾر
اىتؼ بجراسة البعج الج
اللي ّ
وجؾرج اليكؾف 1987 ،1981( G. Lakoffم) الحي ّ
ّ ّ
البيانية لمجسمة الستسّثمة في عشرخي االستعارة ( )Metaphorوالكشاية (.)Metonymy
ّ
الشحؾ العخفاني
ورونالج النغاكيخ ( R .Langackerت1987م) الحي اىت ّؼ بجراسة ّ
ّ
3
تر ّب في ىحا السجال العمسي.
( ، ')Cognitive Grammarإضافة إلى أعسال أخخى ّ
ّ

تؾجو حجيث ىي بخالف عؽ كثيخ مؽ
فانية؛ كشغخّية
ّ
فالّمدانيات العخ ّ
لدانية ذات ّ
ظباع
غؾية األخخى كؾنيا مشفتحة عؽ كثيخ مؽ العمؾم األخخى ذات ال ّ
ّ
الشغخّيات الّم ّ
2
ولعل بؾادره
بعيشيات مؽ القخن العذخيؽ،
الد ّ
العخ ّّ
فانية نيج في التّفكيخ عخف مشح مشترف ّ
دانيات ،يشغخ ،مشانة
كانت في عمؼ ّ
الشفذ والفمدفة ،ومشيا سخت مبادئو إلى عمؾم أخخى مشيا الّم ّ

اكية وتخاجع دور التّخكيب (اإلعخاب في إنتاج الكالم
حسدة صفاقديّ ،
فانية اإلدر ّ
الجاللة العخ ّ
محكسة ترجر عؽ مخكد السمػ عبج هللا بؽ عبج
عمسية ّ
دانيات العخ ّبية ،مجّمة ّ
وتأويمو) ،مجّمة الّم ّ

الجولي لخجمة الّمغة العخ ّبية ،العجد ،2ذو القعجة1436ه ،سبتسبخ2015م ،ص.86
العديد
ّ ّ
3
غؾيؾن تعؾد إلييؼ البؾادر األولى في تشذئة ىحه الحقل السعخفي الحجيث.
ىؤالء الّم ّّ
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4
الحاسؾبية وعمؾم التّخ ّبية ،وىي
الشفذ ،واألنثخبؾلؾجيا
اإلنداني و
العمسي عمى نحؾ :عمؼ ّ
ّ
ّ
ّ
غؾي
كل معخفة ذات صمة بالفكخ الّم ّ اإلنداني.
غيخىا؛ فيي تبحث عؽ ّ
ّ

إن الؾقؾف عمى الجانب العخ ّفشي في
(-)2البعج الفكخ ّي في الخظاب الم
دانيّ :
ّ ّ
كل
الخظابات الّم ّ
غؾية يقتزي الغؾص في غؾر معاني الكالم السدتعسل؛ الستخالص ّ

فإن لغة الخظاب عمى اختالف مدتؾياتيا؛
عل ألفاعو ،وليحا ّ
دالالت الفكخ السدتتخة في ّ
يؾجو طابع الخظاب االستعسالي الحي يشتيجو الستكّمؼ
فيي نابعة مؽ سق فكخ ّي معخ
في ّ
ّ
ّ
إن كانت فكخة سبقت ذلػ
لغؾية ّإال بعج ْ
اصمية؛ فال تشتغؼ جسمة ّ
في كامل رسائمو التّؾ ّ
5
الدائل عؽ سؤال :ما رأيػ في تعاليؼ
الذكل الت
ّ
غؾي  ،فمؾ قمشا ّ
خكيبي الّم ّ
أن جؾاب ّ
ّ ّ
وعسا يؤمؽ بو
عسا يختدسو مؽ
اإلسالم؟ .فال غخو مؽ ّ
ترؾراتّ ،
ّ
أن جؾابو ىؾ تعبيخ ّ
تمقائيا عؽ فكخه ،وال يخخج عؽ فيسو ،فيؾ يشقل بخظابو الكالمي
مؽ معتقجات ،فال يحيج
ّ
ّ
6
أوضح
ظط
ما يخاه مشاسبا لحلػ السؾضع مؽ الحؾار  .ولشا في ىحا السخ ّ
االستبياني أن ّ
ّ
السقجم:
عالقة الفكخ بالكالم مؽ خالل ذلػ السثال ّ

 -4اشتُقت السفخدة اإلنجميدية " "Anthropologyمؽ كمستيؽ يؾنانيتيؽ ىسا :أنثخوبؾس
" "Anthroposومعشاىا "اإلندان" ولؾغؾس " "Locosومعشاىا "عمؼ" ،بحلػ أصبح معشى
عمؼ اإلندان ،أي العمؼ الحي يجرس اإلندان ،يشغخ ،عيدى
األنثخوبؾلؾجيا مؽ حيث المفعُ :
الذساس ،مجخل إلى عمؼ اإلندان (األنثخوبؾلؾجيا) ،مشذؾرات اتحاد الكتّاب العخب ،دمذق،
ّ
سؾرّية  ،2004ص.8
5
غؾي؛ كأساليب اإلنذاء
غؾي نقرج بو تمػ األنساط
 ّّ
الكالمية السختمفة مؽ األداء الّم ّ
الذكل الّم ّ
والخبخ.

-6السقرؾد بو أسمؾب الحؾار الحي يجور بيؽ الستكّمسيؽ والستؾاصميؽ.
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أن لسعاني الكالم بكاّفة أنساطو إيحاءات
*تحليل ووصف المخطط التمثيلي :نجرك ّ
االجتساعية لمفخد
البيئية
تعبخ عؽ الؾازع السعخفي والسعتقج
ّ
الرؾرة ّ
فكخّية ّ
اإليساني وتكذف ّ
ّ
ّ
الستكّمؼ ،ففي السثال الحي ذكخناه ندتظيع الخمؾص إلى أنداق فكخّية مؽ خالل الحؾار
ط ِب :تعاليؼ اإلسالم ىي
الحي دار بيؽ ال ّ
الس َخا َ
الستخاطبيؽ ،فشقف عشج جؾاب ُ
ظخفيؽ ُ

السذكمة
رؾرات
الحياة
ّ
فحيؽ نحّمل األبعاد الفكخّية ليحا التّعبيخّ ،
فإنيا تغيخ لشا التّ ّ
الفخدية وسشقؾم بعخضيا وفق اآلتي:
لم ّحات
ّ
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أن لجالالت الكالم
(-)3خطهات تذكل الجانب العرفاني في حياة الفردّ :
البج ّ
القاعجي الفكخ ّي الحي
اإليحائية التي ترشع الجانب
الرؾر
الفكخّية مؽ مخاجع ّ
ّ
ّ
تذكل تمػ ّ
اصمية:
يشظمق مشو كسشيج لو في خظاباتو التّؾ ّ

فانية ،يقتزي معخفة
*تحليل ووصف المخطط التهضحيّ :
إن كالمشا عمى العخ ّ
مكؾناتو وخرائرو؛ فباخترار نقؾلّ :أنو جسمة
ندق ىحا العمؼ
ّ
الخاص مؽ حيث ّ
أو سمؾكا
كالميا
ؾجو سمؾك اإلندان؛ سؾاء كان سمؾكا
ّ
األفكار والسعارف التي ت ّ

7
قؾلية؛ فيي أفكار مشدؾجة في ذىؽ الستكّمؼ؛ مرادرىا
فعميا  ،ولكؽ قبل أن تكؾن أفعاال ّ
ّ
ذاتية
متشؾعة بحدب عخوف الحياة السختمفة؛ كسا ذكخنا في السخ ّ
ظط؛ فيشاك مرادر ّ
ّ
8
فخدية مرجرىا التّكؾيؽ األسخ ّي
وكل مخاحل التّجريذ،
ّ
العائمي  ،وىشاك التّخبية والتّعميؼّ ،
ّ
9
كالدياسة والثّقافة وعؾامل أخخى .
وىشاك آثار البيئة
ّ
االجتساعية وعؾامل أخخى ّ

7
ذىشية انظمق مشيا
أي ّخمفية ّ
كل ما يرجر مؽ سمؾك سؾاء قؾال أو فعال لو ّ
أن ّ
8
شخرية الفخد.
ظة األولى التي يشظمق مشيا تكؾيؽ
باعتبار األسخة السح ّّ

الدياسي.
-9ىشاك عؾامل مؤثّخة عمى تكؾيؽ الجانب السعخفي مشيا الجانب الثّقافي االجتساعي و
ّ ّ ّ
ّ
ّ
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يتؼ ال ّتؾاصل بيؽ
(-)4صهرة التهاصل ونمطية التفكير بين المتكلم والدامع :ال ّ
محجدة نحكخ مشيا عمى جية األساس :التّفاىؼ والفيؼ واإلدراك والؾعي؛
فخديؽ ّإال بذخوط ّ

أيزا
الخابط التّؾ
الدامع) ،وىي ً
فكّميا تديؼ في بشاء ّ
اصمي بيؽ الستخاطبيؽ (الستكّمؼ و ّ
ّ
رؾر الفكخ ّي السذتخك بيؽ طخفي الكالم في الخظاب 10الكالمي ،ونقف
عؾامل
ّ
تذكل التّ ّ
ّ
ّ
عمى شخحيا ،وفق األنسؾذج التّخظيظي اآلتي:
ّ

*تحليل ووصف المخطط التهضحي :روابط التّؾاصل بيؽ األفخاد والجساعات ليا
مقؾماتيا التي تشظمق مشيا فيي تسّثل الجانب السذتخك بيؽ في الخظاب الكالمي ،وكحلػ
ّ
ّ
(السخاطب والدامع) فال
فيي تسّثل السدتؾى العخفاني الستالحؼ بيؽ الستكّمسيؽ
ّ
ن
فإن
وليحا
ومتالحؼ
ذتخك
م
في
خ
مع
ؾر
تر
دو
الفيؼ
في
تؾاصل معخفة ،وال تقارب
ّ
ّ
ّ
اإلدراك والفيؼ والؾعي واالستيعاب والسؾازنة الفكخية بيشيسا ليا أثخ في إنجاح التّؾاصل

الجيج.
ّ

 -10الخظاب ىؾ "الكالم الحي يقرج بو اإلفيام...إفيام مؽ ىؾ أىل لمفيؼ...و الكالم الحي ال

كذاف
(الس َخا َ
يانؾيّ ،
محسج عمي التّ ّ
طب) ،فيؾ ال يدسى خظابا" يشغخّ ،
يقرج بو إفيام السدتسع ُ
العمسية ،بيخوت ،لبشان ،ط،1
اصظالحات الفشؾن ،تحقيق ،أحسج حدؽ بدج ،دار الكتب
ّ
1998م ،ج ،2ص.6
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ومفرمة حؾل الجانب العخ ّفشي بيؽ الستكّمؼ
عامة
بعجما قسشا بتقجيؼ إحاطة
ّ
ّ
والسدتسع ،وبعجما عخضشا األنداق الفكخّية لمجانب العخفاني عشج الستكّمؼ نأتي في ىحه
ّ
ما
ؾجو الّمداني الحجيث ،وبيؽ
الدياق إلى استخخاج وجو السذابية بيؽ ىحا التّ ّ
ّ
ّ
11
حؾية (ت471ه) في تحميمو ودراستو
تؾصمت إليو نغخّية عبج القاىخ الجخ
جاني ّ
الش ّ
ّ
ّ
12
الشغؼ)  ،فال ّبج مؽ وجؾد
لمعالقة التّ
الدامع ضسؽ عسمو (نغخّية ّ
ّ
خاطبية عشج الستكّمؼ و ّ
عجة سشأتي عمى ذكخىا.
وجو مقاربة بيؽ ّ
الشغخيتيؽ مؽ جؾانب ّ
الكالمية بيؽ
(-)5رؤية الجرجاني النحهية في تحليل العَلقة التخاطبية :العالقة
ّ
ِ
أثخ عاىخ في تحجيج معاني الكالم ،ففي ىحا الجانب نبحث
السخا َ
الس َخاط ُب و َ
طب؛ ليا ٌ
ُ
ّ
خاصة ما يختبط بـ"وعيفة
غؾي (الستكّمؼ ،الستمّقي)،
في العالقة بيؽ قشؾات التّؾاصل الّم ّ
ّ

مجونا و-
االترال و ّ
التؾاصل –ويجخل في ىحا الجانب -وعائف الخظاب مشظؾقا أو ّ
التمّقي لجى السخاطب...وفقا لسقتزيات مقام الكالم وسياقاتو؛ حيث
معخفة -درجات ّ
باإلبالغية في التّؾاصل التي تعشي
يدسى
ّ
تختقي لغة التّؾاصل ليذ فقط لمتّبميغ...و ّإنسا لسا ّ
13
الشغخ في دراسة
معيشة مؽ التّأثيخ في الستمّقي"  ،وليحا يمتفت عمساء الّمغة إلى ّ
درجة ّ
ولعل ىحا ما أدركو شيخ البالغة عبج
اصمية اإلنجازّية
اإلسشاد انظالقا مؽ عالقتو التّؾ ّ
ّ

بالجيؽ والّمغة صاحب كتابي
-11عبج القاىخ
الجخجاني (471-400ىـ1078-1009/م) عالؼ ّ
ّ
دالئل اإلعجاز في عمؼ السعاني وكتاب أسخار البالغة في البيان.

12
الشغؼ في اصظالح الّمغؾييؽ
الشغخيات في البالغة العخ ّبية ،ومعشى ّ
الشغؼ مؽ أىؼ ّ
إن نغخية ّ
ّالشحؾ؛أي اإلتالف واالنتغام .وقج
تشديق داللة األلفاظ وتالقي معانييا بسا تقؾم عميو مؽ معاني ّ

عخفيا صالح بمعيج في كتابو نغخية الشغؼ،ىي(( :التأليف والتشغيؼ والتختيب والجؾدة ومؽ ذلػ
ّ
الشغؼ في عمؾم البالغة باعتباره يدعى إلى رصف الكمسات وتختيب جؾدتيا ،وفي حدؽ
صّشف ّ
ُ
الشذخ والتؾزيع ،الجدائخ العاصسة،
التخيخ ومعخفة السؾقع السشاسب)) ،دار ىؾمو لم ّ
ظباعة و ّ
ّ
2004م ،ص.134

13
حؾي والبالغي ،مجّمة التّخاث العخبي ،مجّمة
يشغخ ،يؾسف وسظاني ،اإلسشاد في نسظيو ّالش ّ
ّ
ّ
(1430ه،
محكسة ،إتّحاد الكتّاب العخب ،دمذق ،سؾرّية ،العجد114
فرمية
ّ
ّ
2009م) ،ص.208/207
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فغية
القاىخ في حجيثو عؽ ّتؾخي معاني ّ
بالخوابط الّم ّ
الشحؾ؛ فقج أولى اىتساما بالغا ّ
(الس َخا ِطب) والستمّقي (السدتسع) وىكحا تكسؽ
السشريخة في عسمية الكالم بيؽ الستكّمؼ ُ
أىسيتيسا كعشرخيؽ رئيديؽ في شخح عالقات اإلسشاد الستجاخمة ،ونذخح ذلػ ،فيسا يمي:
ّ

ِ
طب في استقامة معاني
يذيخ الجخ
الس َخا َ
الس َخاطب و ُ
جاني إلى دور العالقة بيؽ ُ
ّ
الشحؾ بعج نغسو عمى
الكالم وإيزاح صؾرتو
تؾخي معاني ّ
ولعل ىحا مؽ أسذ ّ
ّ
السعشؾيةّ ،

أن معاني
الدميؼ؛ وىحا ما نمسدو في جانب مؽ حجيثو عؽ معاني الكالم" :اعمؼ ّ
مشؾالو ّ
األول ىؾ 'الخبخ' .وإذا
الكالم كّميا معان ال
تترؾر إال فيسا بيؽ شيئيؽ ،واألصل و ّ
ّ
أحكست العمؼ بيحا السعشى فيو عخفتو في الجسيع" ،14فالسقرؾد مؽ عبارتو 'معاني الكالم'

ثؼ يزيف" :ومؽ
الخبخ السحسؾل في لفع الستكّمؼ السقرؾد إلى السدتسع الستمّقي لمخبخّ ،
خبخ حتّى يكؾن مخب اخ بو ،ومخبخ عشو
الشفؾس ّأنو ال يكؾن ا
الثّابت في العقؾل والقائؼ في ّ

مشفيا
ومثبتا لو ،و ّ
ّ
الشفي؛ يقتزي ّ
مثبتا ّ
ألنو يشقدؼ إلى إثبات ونفي ،واإلثبات يقتزي ّ
مثبت
رؾر إثبات معشى ،أو نفيو مؽ دون أن يكؾن ىشاك ّ
ّ
ومشفيا عشو .فمؾ حاولت أن تت ّ
15
إن رؤية الجخجاني
يرح في عقل ،وال يقع في وىؼ" .
لو ومشفي عشو؛ حاولت ما ال
ّ
ّ
ّ
ّ
طب؛ تتسّثل في طبيعة نغؼ الكالم؛ الحي ضخورة
الرؾرة
الس َخا َ
ّ
في تحقيق ّ
السعشؾية لجى ُ
(الستحجث) ،ومخبخ عشو (السحسؾل في معشى الكالم).
يجب أن يحتؾي عمى مخبخ بو
ّ
ٌّ
أما إشارتو إلى أساليب
حيث يكؾن السخبخ بو والسخبخ عشو؛ كالىسا متعمق بجور الستكّمؼّ ،
بالدامع ،وما يقؾم في ذىشو
ّ
مسا لو عالقة ّ
الشفي واإلثبات فيسا يتعّمق بالسعشى؛ فيؾ ّ
إن ىؾ لؼ
الدامع مشو ً
شيئا ْ
ترؾر صحيح لمسعشى ،وما ّ
يؤيج ىحا ،قؾلو" :أم ىل يعقل ّ
مؽ ّ
أن الخبخ معشى ال
يعتقج ذلػ؟- .أي معشى الكالمّ -
شػ ّ
مسا ال يبقى معو لعاقل ّ
فإنو ّ
مشفيا
مثبتا لو ،أو يكؾن أحجىسا ّ
مثبتا واآلخخ ّ
يترؾر ّإال بيؽ شيئيؽ ،يكؾن أحجىسا ّ
ّ

مثبت لو ،ومشفي مؽ دون مشفي عشو،
مشفيا عشو ،و ّأنو ال
مثبت مؽ غيخ ّ
يترؾر ّ
واآلخخ ّ
ّ
ّ
ّ
ولسا كان األمخ كحلػ أوجب ذلػ أن ال يعقل؛ ّإال مؽ مجسؾع جسمة فعل واسؼ كقؾلشا:
ّ

الجاية ،دار
-14عبج القاىخ الجخجاني ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق
الجاية وفايد ّ
محسج رضؾان ّ
ّ
الشذخ2007( :م) ،ص.480
الفكخ ،دمذق ،سؾرية ،ط ،1سشة ّ
-15السرجر نفدو ،ص.480
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الجنيا خبخ يعخف مؽ
(خخج زيج) ،أو اسؼ واسؼ؛ كقؾلشا:
(زيج مشظمق) .فميذ في ّ
أمة ،وحكؼ
الدبيل ،وبغيخ ىحا ّ
الجليل ،وىؾ شيء يعخفو العقالء في كل جيل و ّ
غيخ ىحا ّ

كل لدان ولغة" ،16فقج جسع الجخجاني معاني الكالم في خانة
يجخي عميو األمخ في ّ
ّ
ومؾضح لمسدشج إليو ،وىؾ
متسؼ
ّ
'الخبخ' (السدشج) والسدشج في عالقة اإلسشاد؛ ىؾ ركؽ ّ
وترح عميو االستقامة في ذىؽ
يتؼ معشى الكالم.
ّ
الحي يرظمح عميو بالسخبخ عشو ،وبو ّ

طب (مرجر الكالم)
الس َخا َ
يفػ اإلبيام وتحرل بو فائجة ّ
الدامع؛ كؾنو ّ
ّ
الشغؼ مؽ مخاد ُ
نرو الحي أبجى فيو حخصو عمى اندجام
وعمى ىحا يتّزح قرج عبج القاىخ مؽ خالل ّ
األدائية؛ التي (تحّقق
الشحؾ) مع العالقة
خكيبية بيؽ
(تؾخي معاني ّ
ّ
ّ
العالقة التّ ّ
"ومؽ الثّابت في

الشغؼ) وىحا مجسل قؾلو في انتغام معاني الكالم:
معاني ّ
ّ
17
ن
ن
الشفؾس ّأنو ال يكؾ خبخ حتّى يكؾ مخبخ بو ،ومخبخ عشو" ؛ أي
العقؾل ،والقائؼ في ّ

الشظق)؛ ىسا ميدان االتّفاق في الحكؼ عمى سالمة
الدامع (حيؽ ّ
ّ
أن ذات الستكّمؼ وذات ّ
السعشى ،وتشاسق األداء الحي يكؾن وفق أسمؾب يخاعي( :االنتقاء ،واالختيار والسشاسبة)؛

وىشا يكسؽ معشى كالم الجخجاني في عبارتو 'ا ِ
الس ْخ َبخ عشو' ،فالسخبخ بو:
لس ْخبخ بو و ُ
ُ
ّ
صحت تخاكيبو ،أم ال ،والسخبخ عشو :ىؾ السحسؾل
اء
ؾ
س
الشاعؼ لمكالم
ىؾ الستكّمؼ ،وىؾ ّ
ّ
الكالمية؛ تقؾم عميو
العسمية
إن
في خبخ الستكّمؼ ،والسقرؾد لو بتحقيق معشى الكالم ،بل ّ
ّ
ّ

تعج
وتدتيجفو ،وحيشئح يكؾن الحكؼ عمى استقامة السعشى وإفادتو عبخ القشاة السدتقبمة التي ّ
محجد لمحكؼ عمى األداء
الخكؽ الثّاني في
'الدامع' فجوره ّ
ّ
ّ
عسمية التّؾاصل ،ونقرج بيا ّ
الخظابية .ونقف ىشا عمى ذكخ
الخسالة
الؾعيفي لمكالم مؽ خالل ّ
ّ
ردة فعمو بعج تم ّكيو ّ
ّ
الدامع:
و
ؼ
م
الستك
بيؽ
الجامعة
العالقة
مسيدات
ّ
ّ
البالغية؛
الفشّية
الرؾر ّ
قجرة الستكّمؼ ّّ
وتفششو في األداء ،وىحا ما يرظمح عميو بتؾعيف ّ
األدائية.
خكيبية إلى الؾعيفة
كؾن الكالم انتقل مؽ الؾعيفة ّ
ّ
حؾية التّ ّ
الش ّ

-16السرجر نفدو ،ص.481/480
 -17السرجر نفدو ،ص.480
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وقؾة
ألن الحكؼ
ذىشيا
الدامع
الرؾاب ّ
ولغؾيا لتمّقي الكالم؛ ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
حؾيّ ،
بحق ّ
استعجاد ّالستَ َّ
ومعخفية.
ذىشية
األداء
ّ
حجث إليو مؽ قجرات ّ
البالغي يدتشج إلى إمكانات ُ
ّ

ِ
طب؛ تتؾّقف عمى وسائل ووسائط
نجاحالس َخا َ
ّ
عسمية التّؾاصل الّم ّ
الس َخاطب و ُ
غؾي بيؽ ُ
(أسمؾب التّؾاصل)؛ حدؽ األداء ،ومخاعاة حالة
ومعشؾية
حدية (السقام)،
ّ
ّ

طِبيؽ
الس َخا َ
الستكّمؼ .والؾقؾف عمى "األغخاض التي يمقى مؽ أجميا الخبخ...لشخاعي أحؾال َ
نتحجث فييا".18
تتحجث إلييؼ...أي كيف نخاعي السقامات التي ّ
الحيؽ ّ

(-)6تجلي رؤية عبد القاىر للجانب العرفني في تحليل الخطاب :وىحا ما نمحغو

تؾخي مبجأ الفيؼ
حيؽ ندتق أخ معاني كالمو في شخح صؾر الخظاب؛ حيث يذتخط فيو ّ
الدامع (السعشي بالخظاب) وىؾ 'الؾعي' بسعاني
السذتخك بيؽ الستكّمؼ (صاحب الخظاب) و ّ
ّ
نص الخظاب؛ بحيث ال يخخج القائل الستكّمؼ عؽ معاني نغسو؛
الكالم السحسؾل في ّ

تيكسا في ذىؽ الستمّقي لعجم وضؾح السعشى ،وقج أشار
بسعشى
ال يحجث استغخابا أو ّ
ص
السعشؾي وىؾ دليل البعج العخفا
أىسية ىحا السكياس
ني ّ
عمساء الّمغة قجيسا وحجيثا إلى ّ
لمش ّ
ّ
ّ
التؾاصمي واعتبخوه مؽ شخوط نجاح الخظاب ،19فقج أشار إليو الجخجاني في
الخظابي ّ
ّ
ّ
ّ
الشحؾ وأحكامو ووجؾىو
معاني
ي
تؾخ
إال
شيئا
غؼ
الش
"ليذ
فقال:
حؾ،
ش
ال
لسعاني
شخحو
ّ ّ
ّ ّ
ّ
ّ
مسا بيؽ
تبيشت ّأنو إذا رفع معاني ّ
وفخوقو فيسا بيؽ معاني الكمؼ و ّأنػ قج ّ
الشحؾ وأحكامو ّ

الكمؼ حتّى ال تخاد فييا في جسمة وال تفريل؛ خخجت الكمؼ السشظؾق ببعزيا في إثخ
الشثخ عؽ أن يكؾن لكؾنيا في مؾاضعيا التي
بعض في البيت مؽ ّ
الذعخ والفرل مؽ ّ

يترؾر أن يقال في كمسة مشياّ :إنيا مختبظة
وضعت فييا مؾجب ومقتض ،20وعؽ أن
ّ
ترؾرك لحلػ قج ثبت فيو
أن حدؽ
براحبة ليا ،ومتعّمقة بيا ،وكائشة بدبب مشيا و ّ
ّ
قجمػ ،ومأل مؽ اّلثقة نفدػ ،وباعجك مؽ أن تح ّؽ إلى الحي كشت عميو وأن يجخك اإللف
18
عسان ،األردن،
عباس ،البالغة فشؾنيا وأفشانيا ،دار الفخقان لم ّ
ظباعة و ّ
 فزل حدؽ ّالشذخّ ،
ط1417( ،4ه1997 ،م) ،ص.113
19
يتؼ بيا معخفة طبيعة األداء وقيستو في الكالم.
فالخظاب لو مقاييدو التي ّ20
محجدة مؽ استعسالو.
-بسعشى ىشاك ضخورات ودواعي يدتعسل فييا الّمفع لغاية ّ
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واالعتياد إليو ،و ّأنػ جعمت ما قمشاه نقذا في صجرك ،وأثبتّو في سؾيجاء قمبػ ،وصادقت
بيشو وبيؽ نفدػ" .21فيكؾن سياق التّؾاصل تحكسو ضؾابط مؽ بيشيا الفيؼ واإلدراك والقجرة

الزخورة استعسال ميدان "الكمسات بحدب مالءمتيا ،أو
عمى االستيعاب حيث تقتزي ّ

التعبيخ ّي"22؛ فإن تالءمت تدتعسل .وإن
الدياق ّ
عجم مالءمتيا لمسؾاقع التي تحتّميا في ّ
الدياق؛ حيث قج يكؾن ليا سياق آخخ تتالءم
كان العكذ تححف أو ال تشظق في ذلػ ّ

معو ،وىحا ما قرجه الجخجاني -رحسو هللا -في قؾلو" :ليذ الغخض بشغؼ الكمؼ أن تؾالت
ّ
أن تشاسقت دالالتيا وتالقت معانييا بالؾجو الحي اقتزاه
ألفاعيا في ّ
الشظق ،بل ْ
العقل"23؛ وال ريب ّأنو يقرج الفيؼ واالستيعاب ،ومجى قجرة الستمّقي عمى إدراك معاني
دانية.
فانية الّم ّ
وكل ىحا دليل البعج اإلدراكي التي تقابمو داللة العخ ّ
الستكّمؼ؛ ّ

(-)7البعد العرفني في تحليل الجرجاني للعَلقة التخاطبية :في العشرخ نغيخ

تسيده رؤيتو
أىؼ ما ّ
البعج العخّفشي في تحميل عبج القاىخ لرؾر الخظاب السختمفة لشحكخ ّ
في شخح ىحا اإلجخاء:
الذكل البياني التي يتشاول العالقة
مخطط تمثيلي تهضيحي (رقم  :)1ويشجرج فيو ّنص الخظاب ،وفيو ما يمي:
خكيبية والعالقة
ّ
التّ ّ
األدائية التي يبشى عمييا ّ

 -21عبج القاىخ الجخجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص.480/479
ّ
 -22حدؽ طبل ،عمؼ السعاني في السؾروث البالغي تأصيل وتقييؼ ،مكتبة اإليسان ،السشرؾرة،
ّ
ّ
مرخ ،ط1425( ،2ه2004 ،م) ،ص.29
 -23عبج القاىخ الجخجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص.98
838
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العَلقة التركيبية والعَلقة األدائية

(أحمـــــد) في ىذه الهضعية

طــــــــب) والمخبر
ىه (الم َخا َ

المدند

والمدند إليو

وما

تركيب نحهي

طب)
الدامع (الم َخا َ

المتكلم (الم َخاطب)

السعشؾي
حؾية نخى العسق
نتتبع رؤية عبج القاىخ ّ
الش ّ
قراءة وتحليل للمخطط رقم  :1حيؽ ّّ
أي إيحاءات
لمجانب السعخ
في في تحميمو فالعالقة التّ ّ
خكيبية عشجه ليدت عالقة ّ
مجخدة مؽ ّ
ّ
ظط
تعبخ عشو دالالت التّخكيب فقج ذكخنا في ىحا السخ ّ
ذىشية ،بل ليا شّقيا الفكخ ّي التي ّ
ّ
24
تجاخل الجانب األدائي مع الجانب التّخكيبي؛ كؾنيسا يشظمقان ليجف واحج ؛ وىؾ تحقيق
ّ
ّ
اصمية .وحيؽ نقف
ؾ
الت
ة
العسمي
إليو
خمي
ت
ما
وىحا
معا؛
خكيب
الت
و
ّ ّ
الرحيح لّمفع ّ
ّ
السعشى ّ
عمى تؾصيف وتحميل معاني قؾلو اآلتي" :ليذ الغخض بشغؼ الكمؼ أن تؾالت ألفاعيا في

أن تشاسقت دالالتيا وتالقت معانييا بالؾجو الحي اقتزاه العقل"25؛ نجج
ّ
الشظق ،بل ْ
فانية في طابعيا الحجيث وبيؽ ما
تقخه ّ
الشغخيات العخ ّ
أنفدشا أمام وجو شبو حكيقا بيؽ ما ّ
أن الغخض مؽ الكالم
اترفت بو نغخّية الجخ
جاني ّ
الشحؾية مؽ دالالت فكخّية ،فيؾ يخى ّ
ّ
مكؾنات الفكخ
ىؾ إيرال السعشى السعقؾل الحي ّ
يقخه ذىؽ السدتسع وىحا طبعا يشبثق مؽ ّ

والسعخفة التي يتّرف بيا حتسا طخفا الكالم ،26فيسا مؽ يستمكان مفاتيح الفيؼ واالستيعاب
تقخه أذىانيؼ مؽ دالالت السعاني الستشاسقة مع أدوات
القجرة عمى ّ
و ّ
التؾاصل مؽ خالل مؽ ّ

االتّرال.

-24اليجف السذتخك بيشيسا ىؾ إنجاح التّؾاصل وتحقيق الغاية السشذؾدة مؽ األداء الكالمي وىؾ
ّ
الدميؼ في السعشى.
التّؾاصل ّ
الجيج و ّ
-25عبج القاىخ الجخجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص.98

26
وكل دالالت الخاطب تقع عمييسا.
الدامع معا ّ
-طخفا الكالم ىسا الستكّمؼ و ّ
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الذكل البياني التي يؾضح
مخطط تمثيلي تهضيحي (رقم  :)0ويشجرج فيو ّطبية ضست حيد االستعسال ،وفيو ما يمي:
العسمية
أساسيات نجاح
الكالمية التّخا ّ
ّ
ّ

اصمية بيؽ
قراءة وتحليل للمخطط رقم  :1نخى في تحميل رؤية عبج القاىخ لمعالقة ّالتؾ ّ
ِ ِ
غؾي مخجعا
طب بعجا فكخّيا
الس َخا َ
ّ
ومعخفيا واضحا؛ فيؾ يعظي االستعسال الّم ّ
السخاطب و ُ
ُ
27
الدامع
ذىشيا يشظمق مشو الستكّمؼ في إيرال غخضو مؽ الكالم ،وكحلػ نفذ ّ
ّ
الذيء مع ّ

يفدخ مؽ خالل ما يتمّقاه مؽ الكالم ،وىشا يسكؽ البعج
حيث تكؾن قاعجة فكخّية ّ
ذىشية ّ
يثبت قؾلشا
العخفاني لجالالت استعسال معاني الكالم مؽ خالل طخ
في التّؾاصل معا ،وما ّ
ّ
ّ
ّ
في ىحا الجانب ،قؾل الجخجاني فيسا شخح أسمؾب الخبخ" :ومؽ الثّابت في العقؾل والقائؼ
ّ
ن
ألنو يشقدؼ إلى إثبات
عشو؛
خ
ا
ومخب
بو،
خ
ا
مخب
يكؾ
ى
حت
الشفؾس ّأنو ال يكؾن خب اخ ّ
ّ
في ّ
ومشفيا عشو .فمؾ حاولت أن
مشفيا
ومثبتا لو و ّ
ّ
الشفي؛ يقتزي ّ
مثبتا ّ
ونفي ،واإلثبات؛ يقتزي ّ
مثبت لو ومشفي عشو؛ حاولت ما ال
تترؾر إثبات معشى أو نفيو مؽ دون أن يكؾن ىشاك ّ
ّ
ّ
28
ى
يرح في عقل ،وال يقع في وىؼ" ؛ في شخحو لجالالت استعسال أسمؾب نخ ّأنو يزبظو
ّ
يترؾر بيا شكل الكالم.
الخمفية الفكخّية التي
-27السخجع ال ّحىشي ىؾ
ّ
ّ
ّ
 -28عبج القاىخ الجخجاني ،دالئل اإلعجاز ،ص.481/480
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لغؾية وفكخّية29؛ حيث ال يسكؽ أن يشدج بيا الستكّمؼ ىجفو مؽ ىحا األسمؾب دون
بحجود ّ
التداميا ،وىحا ما ندتشتجو في عبارتو( :ال يكؾن خب اخ حتّى يكؾن مخب اخ بو ومخب اخ عشو)،

ِ
الس ْخ َب ُخ) مثال
كالمية متشاسقة؛
ثشائيات
أي ىشاك لؾازم
ّ
سياقية تفخض وجؾد ّ
ّ
(كالس ْخب ِخ و ُ
ُ
كل ذلػ يحسل دالالت واضحة
حتّى يتّؼ الحكؼ عمى طبيعة الخبخ ومعخفة
ّ
صحتو .و ّ
وجمية عمى البعج العخفاني في رؤية الجخجاني.
ّ
ّ
ّ
ظخح
تؾصمشا إليو في تحميل ىحا ال ّ
ألىؼ ما ّ
(-)8خَلصة ونتائج :نقف ىشا استجساعا ّ
دانيات العخفا ّنية وبحثشا فيو
رؾرات
السعخفي
السعخفية والفكخّية لّم ّ
ّ
السيؼ الحي درسشا فيو التّ ّ
ّ
ّ
نمخص
و
وفي
،
جاني
الجخ
القاىخ
لعبج
غؼ
الش
ة
ي
خ
نغ
في
السمسؾس
يخي
ر
ا
الت
العسق
عؽ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
االستشتاجية اآلتية:
األفكار
ّ
فانية مؽ األبعاد الفكخّية والخؤى
السعخفية التي يستمكيا الفخد
ّ
دانيات العخ ّ
تشظمق الّم ّقاعجية التي تشدج بيا صؾر الكالم
والجساعة في تؾاصميؼ
الكالمي؛ فيي تسّثل األنداق ال ّ
ّ
السختمفة.
تجسع في تحميميا الّمداني بيؽ الجانب الفكخ ّي والجانب الكالمي؛ بل الّمغة السدتعسمةّ
ّ
في نغخىؼ ىي مجسؾعة أفكار مرجرىا ال ّحات الستذبعة مؽ الكيؼ والسجتسع وغيخ ذلػ
مؽ السؤثّخات السختمفة.

أىؼ
نغخّية الجخجاني نغخّية تحسل مؽ دالالت السعخفة ما يجعميا تتؾاصف مع ّ
ّ
دانية الحجيثة؛ فيي ذات عسق فكخ ّي يتجاوب مع أسسى ما تخمي السشاىج
ّ
الشغخّيات الّم ّ

الؾعيفية وغيخىسا .الّمحان
جاولية و
ّ
دانية الغخ ّبية في طابعيا الحجيث والسعاصخ كالتّ ّ
الّم ّ
غؾية –مؽ خالل تجديج  -قجرة مدتعسمي الّمغات
يدعيان إلى "وضع نسؾذج لمسعخفة الّم ّ

29
غؾية تسّثل التّخكيب والحجود الفكخّية تسّثل السعشى.
-الحجود الّم ّ
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غؾية السداىسة
ال ّ
غؾية وغيخ الّم ّ
ظبيعية لمتّؾاصل...فيؾ – بخأييؼ نسؾذج يسثل السمكات الّم ّ
في عسمية التّؾاصل؛ إنتاجا وفيسا".30
معشؾي يقع عمى دراسة
حدي
ندتظيع القؾل ّدانيات العخ ّ
أن مشيج الّم ّ
ّ
فانية ىؾ مشيج ّ
ؾتية ،وىؾ
الجانب ال ّحىشي والسعخفي لمغة أكثخ مؽ دراسة الجؾانب
الر ّ
التخكيبية و ّ
ّ
البشيؾية و ّ
ّ
ّ
الحدي
الجانبيؽ
بيؽ
جسع
حيث
ة
الذسؾلي
جاني
الجخ
القاىخ
عبج
ة
خ
ع
عؽ
ىشا بخالف
ّ
ّ
ّ
السعشؾي والتّخكيبي األدائي.
ّ
ّ
ّ
التؾاصل بيؽ طخفي الكالم
يتجّمى البعج العخفاني عشج عبج القاىخ في تحميمو لشغخّية ّ
ّ
ِ
لكل واحج
السخا َ
الس َخاطب و ُ
الخمفية ال ّح ّ
طب؛ فيؾ يخبط معاني األداء بالجانب الفكخ ّي و ّ
ىشية ّ
ُ

فانية
الرؾرة السذتخكة بيؽ نغخّية الجخ
جاني وبيؽ نغخّية الّمدانيات العخ ّ
مشيسا ،وىشا تغيخ ّ
ّ
نسظية التّؾاصل الكالمي.
في تحميل
ّ
ّ
الشدق الفكخ ّي لألداء
الشغخيتان في إقخار دور السجتسع بسختمف أشكالو في بشاء ّ
تذتخك ّالشغخيتيؽ تشظمقان مؽ البعج اإلنداني السذتخك في دراسة
الكالمي ،وىحا ّ
التؾافق كؾن ّ
ّ
ّ
عؾاىخ الّمغة بأبعادىا السختمفة.
(-)9المرادر والمراجع:
-1حدؽ طبل ،عمؼ السعاني في السؾروث البالغي تأصيل وتقييؼ ،مكتبة اإليسان ،السشرؾرة،
ّ
ّ
مرخ ،ط1425( ،2ه2004 ،م).
الشذخ والتؾزيع ،الجدائخ العاصسة( ،د ،ط)،
-2صالح بمعيج ،نغخية الشغؼ ،دار ىؾمو لم ّ
ظباعة و ّ
2004م.

الخباط ،السغخب،
الستؾكل ،التّخكيبات
 -30أحسج
ّ
ّ
الؾعيفية قزايا ومقاربات ،مكتبة دار اإليسانّ ،
ط2005 ،1م ،ص.49

842

مجلة اآلداب واللغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جهان0202

عسان ،األردن،
عباس ،البالغة فشؾنيا وأفشانيا ،دار الفخقان لم ّ
ظباعة و ّ
-3فزل حدؽ ّ
الشذخّ ،
ط1417( ،4ه1997 ،م).
فانية ومذكالت تعميؼ الّمغات واكتدابيا ،مجّمة العالمة،
دانيات العخ ّ
-4عبج الكخيؼ جيجور اّل ّ
جامعة ورقمة ،الجدائخ ،العجد ،5ديدسبخ2017 ،م.
الجاية ،دار الفكخ،
الجاية وفايد ّ
محسج رضؾان ّ
-5عبج القاىخ الجخجاني ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق ّ
دمذق ،سؾرية ،ط2007 ،1م.
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تجليات الذعرية العربية بين أدونيس وصالح عبد الربهر
الملخص :

د .عبد الحميد معيفي جامعة الطارف

ال شظ أن مجارات الذعخية العخبية قج أخحت حزا واف اخ مغ الجراسة قجيسا وحجيثا ،ألن
العقل العخبي قائع أساسا عمى الذعخ ،وإذا كانت الذعخية العخبية القجيسة مسثمة في

الج احظ وابغ قتيبة والجخجاني وغيخىع ،فإن الذعخية العخبية السعاصخة ،قج تشػعت
ولعل
أشكاليا ،وتعجدت صػرىا ،خاصة مع ضيػر الذعخ الحخ والقريجة الججيجة،
َّ

أدونيذ وصالح عبج الربػر يعجان مغ السشطخيغ السذيػد ليع لمذعخية العخبية نقجا

وإبجاعا ،مغ ىحا السشصمق ستحاول الجراسة تمسذ تجميات الذعخية عشجىسا ،وتحققات ذلظ

في آرائيسا.

الكلمات المفتاحية  :التجمي؛ الذعخية؛ العخب؛ أدونيذ؛ صالح عبج الربػر.
Abstract:
It is doubtful that the orbits of Arabic poetry have taken a lot of study
from ancient and modern, because the Arab mind is based primarily on
poetry, and if the ancient Arabic poetry is represented in al-Jahiz, Ibn
Qutaiba, al-Jarjani and others, the contemporary Arabic poetry has
varied its forms, Free poetry and the new poem, and perhaps Adonis and
Salah Abdel-Sabour are considered to be the famous theoreticians of
Arab poetry in criticism and creativity, in this sense the study will try to
touch the manifestations of poetry, and the difficulties in their views.
Keywords:
Transfiguration; Poeticism; Arabs; Adonis; Salah Abdel Sabou

إن الذاعخ الكبيخ حيشسا ُيدأل عغ شعخه في كثيخ مغ األحيان يتجشب ىحه األسئمة
وفي أحيان يرست؛ ألنو ال يجج إجابات كي يخد بيا عغ فزػل الستدائميغ ،وىحا
الرست يسثل في حج ذاتو إجابة؛ ألنو يقال :بأن الرست أبمغ مغ الكالم في بعس
األحيان .
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ومغ ىشا سشحاول أن نتكمع في ىحه الجراسة عغ تجمي الذعخية عشج شاعخيغ

كبيخيغ " عمى أحسج سعيج " السعخوف "بأدونيذ " ،وصالح عبج الربػر:
الذعرية عند أدونيس :

ُّ
يعج أدونيذ مغ الذخريات الشقجية واألدبية التي أعصت لمذعخ الحجيث لػنا

حسمتو بالخمػز واإليحاءات ،وكداه حّمة الغسػض ،حتى صار في صمبو
ججي ــجا و ّ
شالسع يعجد الستمقي عغ فظ ىحه الخمػز ويغيب عشو السعشى ،و" أدونيذ " مال كثي اخ
إلى القريجة الحجيثة ،ويخى بأنيا أكثخ شاعخية أو شعخية مغ القريجة القجيسة ،فيػ يخى
بأن الذاعخ الحجيث يكػن أكثخ تحخ ار  ،و" الذعخ القجيع في نطخ أدونيذ بشاء مفكظ ال

يقػم عمى وحجة الذعػر والسػضػع ،فسغ سساتو استقاللية أبياتو عغ بعزيا البعس،
وافتقاره لخيط داخمي يذج أجداء القريجة كسا أن الذكل الخارجـي لمقريجة القجيسة يػىـع

كثي اخ مغ القخاء بتشاسقيـا وىشجستيا "

()1

كسا أن القريجة العسػدية في نطخه أجداء متشاثخة و كل جدء ليدت لو عالقة ببكية

األجداء ،مسا قزى عمى وحجتيا العزػية وبحلظ انفرمت أجداؤىا رغع أن شكميا يبيغ

عكذ ذلظ ،وبحلظ فيي في نطخه خالية مغ الذعخية ،رغع أنو ال يشفي أنيا مغ الذعخ،
وىحا الخأي أسشجه بعجة أحكام يياجع فييا القريجة العسػدية ،التي في نطخه قريجة مشغمقة

عمى نفديا ،وىحا االنغالق يقتل في نطخه الذعخية التي ىي عساد الذعخ وقػامو ،وىي
الخابصة والدمظ الخفي الحي يخبط الذاعخ بجسيػره ،و" غالبا ما نجج أدونيذ يقػم بعسمية
مػازنة بيغ مالية الذعخ الحجاثي الججيج ومالية الذعخ القجيع حتى يػضح رؤيتو و

ترػره أكثخ حػل ىحا الشػع مغ الذعخ الججيج ويتحجد مػقفو مشيسا ،فالذعخ القجيع يأخح

في كتابتو عجة أسساء كـ " التشسيط " " الكتابة السحافطة " أو القريجة السغمقة ،وفي
السقابل نججه يعصــي تدسيـات متشػعة لمذعـخ الججيج " الكتابة التغييخية و القريجة
السشفتحة ،وأدونيذ عشجما يقػم بسثل ىحا التسييد نمحـظ دقة رؤيتو و عسق إحداسو
بالفخوقات.

1

ـ سعيج بغ زرقة  :الحجاث ة في الذعخ العخبي ( أدونيذ أنسػذجا ) أبحاث الستخجسة و الشذخ و

التػزيع  ،ط ، 1بيخوت  ،لبشان  2004 ،م  ،ص . 161
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وإن شاع اخ كأدونيذ لو باع كبيخ في قػل الذعخ ،ورغع ذلظ إال أنو يحاول

التخمز مغ القريجة العسػدية،

أو باألحخى يحاول االبتعاد عشيا وكأنو يجعػنا لتخكيا والتسدظ بالقريجة الحجيثة

 ،التي يخاىا أكثخ تػسعا
وانفتاحا ،وبحلظ أكثخ نزجا مغ القريجة العسػدية ،ويقجم بعزا مغ الفخوقات التي
يػافقيا فييا البعس ،والبعس اآلخخ يخالفو ،وفي ىحا االختالف نمحظ بأن اآلراء
تتزارب في القزية الذعخية عشج السالحطيغ والذعخاء والشقاد
ويبقى رأي أدونيذ في ىحه القزية وجية نطخ قج يؤخح بيا وقج ال يؤخح بيا ،ما دام لع
يتفق الشقاد عمى تعخيف مػحج لمذعخ ،وكحلظ لع يجسعػا عمى تحجيج واحج لسفيػم

الذعخية ،فاألحكام تبقى ندبية .

كسا أن حكع أدونيذ يبقى فيو ميل كبيخ لكل ما ىػ حجيث ،فيػ يقػل ":القريجة

الحجيثة ( الصميعية ) خمق ،تقجم لمقارئ ما لع يعخفو مغ قبل ،في بشية شكمية غيخ
معخوفة وىي إذن ال تعكذ ،وتمظ ىي الخاصية الجػىخية لمذعخ الحجيـث إحالل لغة

الخمق محل لغة التعبيخ " ( ،)2فمغة الخمق التي تسثل عمى حدب رأيشا اإلبجاع ،أي
اإلتيان بكل ما ىػ ججيج عمى عكذ التعبيخ الحي يعتسج عمى مجخد العسمية الػصفية

والتي ال يدتصيع أن يتجاوزىا وكأنو يقػل :بأن الذعخية ،أي ما ييد الستمقي ليذ مجخد

التعبيخ الدصحي ،أي نقل األشياء كسا ىي ،وإنسا الذعخية في إحجاث الجىذة عشج

الستمقي ،أو ىي بعبارة أخخى اىتداز الستمقي وجعمو يعجد أمام ىحا اإليحاء والخمق
الججيج السبيخ ،وىػ بيحا يذجع االبتكار ومفاجأة الستمقي ،فإذا قجمت لمستمقي ما يعخفو
بصخيقة ججيجة فأنت لع تزف شيئا و" كانت القريجة القجيسة تعبي اخ تقػل  :السعخوف في

قالب جاىد و معخوف فيي تعكذ واقعا و أفكا ار " (،)3وكأنيا في نطخه ال تزيف

لخصيج الستمقي الججيج عمى عكذ القريجة الحجيثة فيي عشجه تتستع بالشزج في السبشى

والسعشى؛ ألنيا تعتسج عمى الترػيخ
2
3

ـ أدونيذ  :زمغ الذعخ  ،دار العػدة  ،بيخوت  ،لبشان  ،ط ، 1983 ، 3ص . 19

ـ أدونيذ  :زمغ الذعخ ص . 18
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واإليحاء وتقجم لمستمقي أشياء لع يكغ عمى عمع بيا مدبقا .
كسا أن أدونيذ يعتبخ " ...دوران الذاعخ في واقع محجد مخسػم بعشاية فائقة قتل

وإجياض لمذعخ ألن الذعخ حدب رؤيتو ليذ نقال لمسعخوف و ترػي اخ لمسخئي
والسشطػر فقط بل وضيفة الذعخ ىي التغمغل في أعساق األشياء
والبحث عغ أسخار لع تكذف بعج "...

()4

 ،فالذاعخ في نطخه إذا أراد لذعخه الخمػد

عميو أن ال يدمظ مدا ار واحجا وإنسا يدمظ العجيج مغ السدارات الستذابكة والستعجدة حتى

يتخك الستمقي في حيخة مغ أمخه أي أن ما عمسو الستمقي في ىحه المحطة أدىذو؛ ألنو لع
يدسع بو مغ قبل مغ جية ،وكحلظ ال يسكغ أن يأتي بسثمو مغ جية ثانية  "،فالذاعخ

ىػ بسثابة العالع األثخي أو عالع الحفخيات الحي يغػص باآللة تحت شبقات األرض
ليكذـف أثـا ار كانـت محجػبـة وعــغ أشيــاء كانـت مغسػرة "...

()5

فالذعخ عشجه يحتاج إلى كذف مدتسخ وتشقيب متػاصل في أماكغ ال نعخفيا وال

يسكششا أن نعخفيا أبجا ،فالذخز الػحيج الحي يحق لو بأن يتعخف عمى ىحه األماكغ ىػ
الذاعخ ،وىػ الػحيج الحي باستصاعتو أن يجعمشا نعخفيا مغ خاللو ،ومغ ىشا يبيغ لشا
الجور الكبيخ الحي يخز الذاعخ ،فيـػ إندـان متسيـد ويجـب أن يكـػن فـي مدتـػى ىـحا

التسيـد " فيػ يجعػ الذعخاء إلى تخصي ىحا الػاقع الػاضح وإلى تجاوز القذخة السكذػفة
إلى كيشػنة الشفذ والحات بحكع أن لكل شاعخ واقعو وذاتو الخاصة كسا أن لو عالسو
السسيد  ...ىحا الػاقع تعكدو حداسية و رؤية عسيقتيغ  ...فالذاعخ مبذخ دائع بػاقع
ججيج  ...بػاقع أخخ أكثخ نراعة و أكثخ و وضػحا "...

()6

إن أدونيذ يجعػ الذاعخ إلى تجاوز كل ما ىػ سصحي ،والشفاذ إلى األعساق

ليربح مكتذف األسخار الكامشة بأعساقشا ،فيػ يشصمق مغ واقعو الخاص ويشفح إلى عػالع
اآلخخيغ ليعكذ ىحه الرػر الجاخمية ،ويجعل مغ العالع الجاخمي عالسا ججيجا يبعث فيشا

4

ـ سعيج بغ زرقة  :الحجاثة في الذعخ العخبي ( أدونيذ أنسػذجا )  ،ص . 202

6

ـ السخجع نفدو  :ص . 203

5ـ السخجع نفدو  :ص . 202
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األمل واالستس اخرية والسػاصمة ،وىحا دور الذاعخ في نطخ أدونيذ؛ ألن الذاعخ بيحا

العسل يجعل مغ شعخه وثيقة رسسية تخى السجتسعات حقائقيا مخسػمة في ثشاياه .

عخفشا
كسا أن الذعخ عشج أدونيذ ليذ مجخد وزن وقافية ،وإذا حكسشا أو قيجنا أو ّ

الذعخ بيحا ،فإنشا في نطخه قج شػىشا صػرتو وفي ىحا التذػيو قتل لو وإن لع يكغ قتال

فيػ غمق ،إذا " الذعخ ىػ الكالم السػزون السقفى ،عبارة تذػه الذعخ فيي العالمة

والذاىج عمى السحجودية واالنغالق " ( ،)7فشحغ معو في ىحا الصخح ؛ألنو فعال الػزن

والقافية ليذ دليال كافيا عمى أنيسا إن وججا في الكالم ،فيػ بصبيعة الحال شعخ،

فالذعخ أعسق مغ ذلظ ،إنسا الػزن والقافية عامالن مدانجان لمعجيج مغ العػامل التي
تذتخك كميا في إنذاء الذعخ؛ ألن " الذعخ ال يسكغ في أي شكل مفخوض أو محجد

تحجيجا مدبقا ،ثع إن في الشطع شيئا آخخ ،فيشاك شعخ جسيل ليذ مشطػما وىشاك نطع
جسيل ال شعخ فيو "...

()8

مغ ىشا يحجد أدونيذ نطختو إلى الذعخ معتب اخ القرج في قػل الذعخ خصأ؛ ألن

الذعخ عشجه ال يػلج في رحع التحجيج السفخوض ،واألشكال الجاىدة والسعجة مدبقا ،وفي
كالمو ىحا نالحظ أنو يخمي إلى القػل بأن شعخية الشز تفقج مرجاقيتيا وتتالشى في

ىحا التحجيج السفخوض؛ ألن الذاعخ ُيخغع الكمسات عمى أخح مدار ليذ مدارىا ،وليحا
يخغع نفدو قبل ذلظ بحدب قػل " أدون يذ " عمى التأليف في شكل مفخوض ومحجد
مدبقا .
ومغ ىشا يجعػ الذاعخ إلى التحخر مغ كل القيػد التي مغ شأنيا أن تعخقل وتحج مغ

شاعخيتو؛ ألن الجفق الذعػري لمذاعخ يجب أن يبقى ح اخ حتى تكتسل التجخبة الذعخية،

وبحلظ يذجع الذعخاء بأن يكتبػا القريجة الحجيثة حتى يججوا أنفديع أكثخ ،وتكػن
خالصة تجاربيع أكثخ نزجا ،ويقػل ... " :إن الذكل الذعخي الججيج ىػ بسعشى ما

عػدة بالكمسة العخبية إلى سحخىا األصمي و إيقاعيا وغشاىا السػسيقي الرػتي القخيس

7
8

ـ أدونيذ  :مقجمة الذعخ العخبي  ،دار العػدة  ،ط ، 1975 ، 2ص . 111

ـ السخجع نفدو :ص 116
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قػاعج ومقاييذ كانت جسيمة أو ضخورية في حيشيا ونحغ نتجاوز القخيس إلى األساس
الحي انبثق عشو أعشي الكمسة العخبية و إيقاعيا "

()9

إذا فالذعخ عشج أدونيذ يخقى إلى مدتػى عال مغ الذعخية إذا وضف الذاعخ

الكمسة الحكيكية ،التي تحسل سحخىا في نفديا ،ويدتصيع الذاعخ أن يػضفيا في الدياق
السشاسب ألن الدياق يجعل الذعخ متػاصال ،كسا أن ىحه الكمسة ليا اإليقاع السشاسب

الحي ييد الستمقي وليا كحلظ رنة مػسيكية جحابة ،وىحه العػامل مغ شأنيا أن تثخي

الشز الذعخي الحجيث وتجعمو أكثخ ثخاء ،لغػيا وجساليا وبشائيا في نطخه ،وليحا يحقق
الذاعخ ىجفو و يسخر رسالتو الذعخية في قالب جسيل وعحب ،يستع ويفيج في الػقت
نفدو ،وىحه أولى غايات الذعخ .
كسا أن أدونيذ يتكمع عغ القريجة الحجيثة ويذجع أصحابيا ويعمي مغ شأنيا كثي اخ

وىي السثال األعمى

واألجسل الحي يؤيجه ويعسل بو قائال ،وىي " ...التي تتعانق فييا بالتالي حجوس الفمدفة

والعمع والجيغ "...

()10

 ،فالقريجة تربح في نطخه عبارة عغ حػار بيغ ما ىػ فمدفي

عمسي ديشي وىي ثالثة أقصاب سامية تدعى في تخكيب ىحه القريجة لتربح متكاممة
وناضجة عشجه ،وىػ بيـحا ابتعــج عغ القريـجة العسـػدي ــة التي " ...يشعتيا بعجة صفات

تتكخر في كتاباتو الشقجية ،مغ ىحه الشعػت ،الثبات وعجم الحخكية البعج األحادي في

تفديخىا وىحا البعج الزيق ىػ الحي يقزي عمى شاعخيتيا ألنيا تعج قابمة لتعجدية
التفديخ و التأويل "

()11

 ،ويتكمع " أدونيذ " عغ القريجة العسػدية بذيء مغ اإلقراء؛

ألنيا عشجه ثابت ال يؤثخ وتستاز ببعج فخدي و وحيج ،وىحا مغ شأنو أن يجعميا أكثخ

تقػقعا و أكثخ ثباتا و ليا بعج واحج أيزا ،وىحا البعج يستاز كحلظ بالزيق ،وىحا الزيق
يجعل شاعخيتيا محجودة بل ميتة في نطخ أدونيذ ،وىحه الذاعخية ال تقبل التأويالت،
وبيحا تؤول القريجة العسػدية عشجه إلى الجسػد والتحجخ.
9

ـ أدونيذ  :مقجمة الذعخ العخبي  ،ص . 15

10ـ السخجع نفدو  :ص . 117
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ويػضح " سعيج بغ زرقة " نطخة أدونيذ إلى القريجة العسػدية ومقارنتيا بالقريجة
الحجيثة مفد اخ ثباتيا عشج أدونيذ قائال  ":و قج يعػد ىحا العسل إلى شخيقة رصج الذاعخ

القجيع لؤلشياء الخارجية بأمانة و صجق  ،دون محاولة مشو الكيام بعسمية انحخافية أثشاء
التعبيخ عغ الذيء السمتقط عكذ الذاعخ الحجاثي الحي تحػل مغ الخارج إلى الجاخل
مغ عالع الصبيعة إلى شبيعة الشفذ مسا أكدب شعخه تفج اخ في معانية و غسػضا سحخيا
كدحخ الشفذ "

()12

 ،ومغ ىشا نجج " بغ زرقة " يػضح ما قالو " أدونيذ " بأن القريجة

العسػدية تشقل الػاقع كسا ىػ دون زيادة أو نقران ،فقائميا أميغ في نقميا والشقل ال
يجعل شيئا اسسو التأثيخ ،وبحلظ تفقج القريجة العسػدية ميستيا ،وىي اإلفادة والستعة

عمى عكذ القريجة العسػدية الحجيثة الستفجخة بالسعاني الخمدية وبالعبارات الفخسة ،التي
تجعل الخباط وثيقا بيشيا وبيغ الستمقي ،مسا يجعميا قادرة عمى التأثيخ والتغييخ؛ ألن فييا
حدب وجية نطخ أدونيذ مغ الذعخية ما يجعل الستمقي ،وكأنو في عالع آخخ عالع
مميء بالستشاقزات وسحخ الكمسات .

فشطخة أدونيذ إلى اإلبجاع ،كانت نطختيغ نطخة إلى اإلبجاع القجيع ونطخة إلى

اإلبجاع الججيج.
وإذا قمشا الذعخية عشج أدونيذ فيتبادر إلى أذىانشا بأن الذعخية تػجج إال في
القريجة الحخة والحجيثة  ،أما ما ىػ قجيع فال شعخية فيو عشجه ،وىحا رأي فيو شيء مغ

التعرب لمججيج ،ونحغ نعمع بأن الججيج ما ضيخ إال باتكائو عمى القجيع  ،ونخى كحلظ
بأن الحاضخ ىػ امتجاد لمساضي ،وإذا أردنا اإلنراف نقػل :بأن الذعخية تكػنيا عػامل
داخمية تخز الشز األدبي في حج ذاتو ،وعػامل خارجية ،وتخز السؤلف ،والشز
القجيع لو عػاممو الجاخمية إضافة إلى العػامل الخارجية  ،فيػ نز مفعع بالذعخية.

أما إذا رجعشا إلى آ ارء أدونيذ ،نجج فعال القريجة الحجيثة أكثخ تحخ ار ،ولكغ ىحا

العامل ال يعصيشا الحق بأن نقػل  :بأنو وراء ضيػر الذعخية ،فخبسا التحخر ُيخخج الشز
عغ سياقو وعغ ىجفو ،ويحيج بالشز عغ معشاه ،وبحلظ يفقج الشز الكثيخ مغ رونقو
الجسالي .
12
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وتبقى القريجة الحجيثة في نطخ أدونيذ ،ىي السدتقبل ،ألنيا في نطخه قريجة

حالسة تقجم لظ ما أنت تجيمو في قػالب مختمفة ،وىحا التشػع يخاه أدونيذ ىػ اإلبجاع،

فالديخ عمى وتيخة واحجة ليذ إبجاعا في نطخه ،والقريجة الحجيثة ليا لغة خاصة ،فيي
القادرة عمى الغػص باألعساق و كدخ كل الحػاجد لتكذف لظ عغ السجيػل و تزعو
بيغ يجيظ فيي تحقغ وتتػغل باألعساق كاشفة كل ما ىػ غامس ،وىحا حدب وجية
نطخه .

فيػ يخيج مغ الذعخاء أن يتجاوزوا ىحا الػاقع والػصػل إلى واقع أكثخ جساال
وأكثخ واقعية ألن الذاعخ حدب رأيو كمسا تحخر صار أكثخ وضػحا وىحه السقصػعة
تبيغ تحخر أدونيذ الحي يتجاوز كل الحجود حيغ يقػل :

( )13

من أنت ،من تختار يا مييار
أّنى اتجيت هللا أو ىاوية الذيطان
ىاوية تذىب ،أو ىاوية تجيء
والعالم اختيار

ال هللا اختار وال الذيطان
كالىما يغلق لي عيني

أبدل الجدار بالجدار
ىل ّ
إن التحخر الحي يجعػا إليو " أدونيذ " تجاوز السجى ،فيػ يعبث بكل شيء حتى
السعتقجات الجيشية يكدخىا  ،وبخغع أن ىحه كمسات ،إال أن في الكمسات معان و رمػز مغ

خالليا يبث " أدونيذ " أفكاره  ،وبأن يتجاوز كل معتقج ديشي ،وبخغع ذلظ فيشاك إبخاز
لكيستيغ اثشتيغ تترارعان عمى الجوام ،وىسا قيسة الخيخ و قيسة الذخ .
وكأنو يصخح أمام الستمقي فكخة الترادم بيغ ىاتيغ القػتيغ ،وما عمى اإلندان إال أن
يختار جانبا مغ الجانبيغ ،إما أن يديخ في اتجاه الخيخ ،وإما الديخ في اتجاه الذخ

وتبقى السقصػعة غامزة و ىحا ما يخيجه أدونيذ .

13ـ أدونيذ  :أغاني مييار الجمذقي ،األعسال الذعخية ،دار السجى لمثقافة لمشذخ ،بيخوت،
 ،1996ص . 177
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الذعرية عند صالح عبد الربهر :

وحيخىع أكثخ قبل أن يكػنػا نقادا ،أي حيغ كانػا
حيخ الشقاد كثي اخّ ،
إن الذعخ ّ
شعخاء فقط ؛أل ن الكثيخ مغ الذعخاء كتبػا الذعخ ،ولع يحاولػا معخفة ىػيتو ،ومغ حاول
مشيع معخفة ذلظ ،لع يرل إلى القشاعة التامة ،ووضع تعخيف شامل يكػن ىػ آخخ

تعخيف لمذعخ ،ولكغ يبقى الذعخ يدتقبل التعخيفات عمى مخ الدمغ؛ ألنو شيء سحخي
زئبقي يرعب مدكو أو محاصختو ،ونجج أحج الذعخاء الكبار وأحج الشقاد السعتخف

بشقجىع يخػض في ىحا السجال،

ويتكمع عغ الذعخ كال ما جسيال وعحبا مثمو مثل

شعخه الخائع والعحب .
فر الح عبج الربػر يتكمع عغ الذعخ وعغ الذاعخ في حج ذاتو ،ويعصي لمذاعخ
فيعخف الذاعخ قائال
قيسة كبيخة؛ ألنو يعخف أىسية ما يقػل ،وببداشة ىػ شاعخ كبيخّ ،
بأنو " مكتذف عطيع في عالع الجسال والػججان ،ألنو يخى األشياء واألحاسيذ رؤية
شازجة وليدت نطخة وليجة السشصق ،أو العمع ،ولكشيا وليجة الحجس وليدت أدواتو ىي
التحميل و التخكيب ،بل ىي الخيال السريب "

()14

،فالذاعخ العطيع ،تججه يدبح دائسا

في عالع الجسال بسججافي الخيال ،راسسا مغ ىحا العالع أجسل المػحات ،إنو الخسام

الحكيقي الحي يعصي ليحه المػحات أبعادا لع تكغ مػجػدة ،فيي مغ ابتكاراتو ،إنو مبتكخ

حكيقي يجعمشا نديخ في الطمسة بعيػن مبرخة ،ويخيشا األشياء عمى حكيقتيا دون زيف،
فيقػم بعسمية تعخية الحقائق والكذف عشيا ،ال يياب السجيػل يجعػنا لمتقجم والتػغل،

يجعمشا نديخ بخصا ثابتة نحػى األفق ،نرعج في سمع الخقي واالزدىار دونسا خػف مغ

السجيػل.
14

.

ـ صالح ع الربػر  :قخاءة ثانية لذعخنا القجيع  ،مشذػرات اق أخ  ،بيخوت  ،لبشان  ،ص 16
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إن شخرا يشحت مغ نفدو كي يجعمشا ندعج ىػ شخز ججيخ باالحتخام والتقجيخ،
ويقجم صالح الربػر الجليل عمى ذلظ بقػلو " ...لقج كانت الحياة ججيخة بأن تربح
عساء ساكغ الدصح عجيع اإلدراك النفعاالتو الباششة لػال الذعخ "

()15

 ،فالذعخ في نطخه

ىػ الػثيقة الرحيحة ،وىػ السفتاح الحي نفتح بو باب الحياة ،ومغ خاللو يسكغ لشا

يذبو الحياة بالميل
التػغل بخبايـ ـ ــاىا والكذف عغ حكيقة أسخارىا ،فيػ في ىحه الحالة ّ
،ويذبو الذعخ بالشػر الحي يكذف
ّ
ويديل ستار ىحا الميل وىحه الطمسة ،إنو تذبيو جسيل لذيء جسيل اسسو " الذعخ " الحي

جعل الحياة خربة بعجما كانت بػ ار قاحمة جخداء ،إنو الػحيج القادر عمى إعصاء الحياة

ىػيتيا الحكيكية  ،ىحا ىػ الذعخ في نطخ صالح عبج الربػر .

إن الذاعخ في نطخه ىػ الحي يسكغ لو في لحطات اإلبجاع أن يتقسز شخرية
الفيمدػف حتى وإن لع يكغ في األصل فيمدػفا ،لكغ الذاعخ لو القجرة عمى صشع ذلظ
وىحا بتسيد وتفخده وقخاءاتو لؤلشياء السحيصة وبخاعتو في التعامل معيا وتكييفيا بإحداسو

الرادق وتػجيييا الػجية الرحيحة ،ويعشي في معشى بعس أقػالو ،بأنو ال يجب عمى

يتسكغ مغ
يتقسز شخرية الفيمدػف ،كي ّ
الذاعخ أن يكػن فيمدػفا ،وإنسا يخيجه أن ّ
رسع الترػر السشاسب ليحا الكػن ،وأن يكػن ىحا الترػر خاصا بو وحجه ال يذاركو

أحج في ىحا الترػر؛ ألنو مبشي عمى قخاءة وثقافة وتجارب و وراثة ومداح كميا خاصة
بو ،فمػ أن كل شاعخ عطيع لو ترػر لمكػن خاص بو ،لدّمع كل واحج مغ الذعخاء لشا
مفتاح باب مغ أبػاب الحياة ،فال نتداحع عمى باب واحج ومفتاح واحج .

فالتجارب الرادقة والقخاءة السعسقة والثقافة العالية كميا تعسل عمى صشع شاعخ
لو مسي ادت الفيمدػف ومسيدات العالع ومسيدات السؤرخ ،فذاعخ بيحه السػاصفات ىػ
شاعخ الساضي والحاضخ والسدتقبل ،شاعخ عاش وعاير تجارب اآلخخيغ ،ثع جسعيا

كميا في تجخبة واحجة فرارت مػحجة ليربح ناشقا باسع الجسيع  ..."،و التجخبة

الذعخية عشجئح ججيخة بأال تربح تجخبة شخرية عاشيا الذاعخ فحدب بحػاسو و

15ـ السخجع نفدو :ص . 15
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وججانو ،بل ىي تستج لتربح تجخبة عقمية أيزا تذسل عمى محاولة اتخاذ مػقف مغ
()16

الكػن و الحياة "..

.

والذاعخ في ىحه الحالة حيشسا يتفػق عمى كل العخاقيل ،ويرل إلى درجة أخح

مػقف مغ الحياة بسجخياتيا الستذعبة وصخاعاتيا السختمفة  ،ووصػلو إلى ذلظ كان مبشيا
عمى تجسيع ذاتو وتجسيع تجاربو العجيجة ،التجارب الػججانية والشفدية والعسمية الدصحية

ليكػن بعج ذلظ ذاتا ليا إرادة عطيسة وعديسة فػالذية ،وبتفػقو عمى التجارب
والعسيقةّ ،
الجاخمية بعج معاناة كبيخة مع االنترارات واليدائع ،ليرل بعج العشاء إلى مخحمة يربح
سيج نفدو ،وسيجا لتجاربو ،فيعالج األمػر بعقمو ،لتربح لو تجارب عقمية ،وىي
فييا ّ
التجارب األعمى شأنا وأىع قيسة؛ ألنيا تعػد عميو
وعمى غيخه بالفائجة التي يحمع بيا كل فشان عطيع .

إن مدؤولية الفشان عطيسة الذأن في ىحا العالع ،فيػ يحسل أحالم األمة صغيخىا

وكبيخىا ،وذلظ مغ أصغخ حمع إلى أكبخ حمع ،وكل فشان ال يدتصيع التغييخ وال
التأثيخ،ىػ فشان فاشل " ...و كل فشان ال يعخف آباءه الفشييغ إلى تاسع جج ،ال يدتصيع

أن يكػن جدءا مغ التخاث اإلنداني ،وىػ في الػقت نفدو ال يدتصيع أن يحقق دوره
كإندان مدؤول في ىحا الكػن ".

()17

 ،والسدؤولية صعبة حتى ولػ كانت مدؤولية

األب في أسختو فسا بالظ بسدؤولية عطيسة كالتي يعانقيا الفشان ،إنيا مدؤولية أمة

كاممة ،فدالح الفشان الكمسة وما أعطع الكمسة ،لحا فال بج أن يحاسب الفشان نفدو قبل أن
يشصق بيحه الكمسة ،وال بج أن يكػن جدءا مغ ىحا العالع بخوحو ودمو وأنفاسو ،و" إن

الفشان يػلج في الفغ و يعير فيو ويتشفذ مغ خاللو ،وكل فشان ال يحذ بانتسائو إلى
التخاث العالسي ،وال يحاول جاىجا أن يقف عمى إحجى مختفعاتو فشان ضال " .

()18

وكل فشان ضال ،يجب أن يعير بعيجا عغ السجتسع ،بل بعيجا عغ ىحا الكػن،وإن

تعبخ عشو فقط  ،وىحا الذاعخ يدقصو صالح عبج الربػر
كان مشتسيا إليو؛ ألن آراءه ّ
16
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مغ حداباتو ويؤيج مغ يعبخ عغ ىحا التكػن بإخالص قائال " الذاعخ ال يعبخ عغ

الحياة ،ولكشو يخمق حياة معادلة لمحياة ،وأكثخ مشيا صجقا و جساال "...

()19

الذاعخ

الحي تكػن لو حياة كامشة في نفدية يحافظ عمييا كسا يحافظ عمى نفدو ،لتربح ىحه
الحياة التي يرشعيا حياتو ومغ أجميا يعير يجافع عشيا بالشفذ والشفيذ؛ ألنو يؤمغ بأن
بقاءه مختبط ببقائيا وفشاؤه يعشي فشاءىا ،لحلظ يرارع مغ أجل أن تكػن عمى الجوام في

أبيى صػرة ،وفي أرقى الجرجات كي يتفػق مغ خالليا عمى الحياة األصمية .

ويبقى الذاعخ عشج صالح عبج الربػر ،ىػ الكػكب الحي يشيخ الكػن بشػره الحي

ال يشتيي؛ ألن " الذاعخ في مخاحل التأمل واإلحداس واإلبجاع ليذ جدءا مغ العالع لكشو
معادل لو ،وىػ يفشى فيو ،لكشو يقف إزاءه ،وىػ يدتصيع عشجئح أن يحقق فخديتو بل

وججانيتو " ( ،)20وإذا حقق الذاعخ بذعخه فخديتو و وججانيتو ،فيػ قج حقق نفدو وحكيقتو
التي يبحث عشيا في الكمسة الرادقة التي يرجرىا بعج تأجج واحتجام وصخاع ذاتي ،ليشبع
وججانو بسذاعخه السحبة والعصاء ،داعيا إلى الشجاح واالستسخار ،وبحلظ دافعا ومحببا في
الحياة ،فيػ مؤيجا ليا ومشاص اخ ،واقفا ضج الطمع ،وبحلظ فيػ مترجيا في كل جػلة وفي
كل قريجة شعخية إلى السػت محاربا ولػ كانت نفدو ثسشا لحلظ ،فيػ يؤمغ بالكمسة الحخة

الشابعة مغ قمب يشبس بالرفاء ،معسسا ىحا الرفاء عمى مداحة الحياة والكػن .

فالذاعخ الحي ال يدتدمع وال يخفع الخاية ،وال يعػد إلى الػراء مغ جخاء االحتجام
بل يرارع مغ أجل نذخ الفزيمة والقزاء عمى الخذيمة ،فإن وجج عيبا أصمحو وإن وجج
نقرا أكسمو ،وإن وجج فخاغا مؤله وإن وجج مجتيجا أعانو وشجعو ،وإن وجج مطمػما أخح
بيجه ودفع عشو الطمع وناصخه ،وإن وجج ضالسا حاربو ،فيحا ىػ الذاعخ عشج صالح عبج

الربػر وعشجنا نحغ أيزا ،و" إن شيػة إصالح العالع ىي القػة الجافعة في حياة
الفيمدػف والشبي

19ـ السخجع نفدو :ص . 52
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والذاعخ؛ ألن كال مشيع يخى الشقز فال يحاول أن يخجع نفدو ،بل يجيج ليخى وسيمة
اإلصالح ،ويجعل دأبو أن يبذخ بيا "

()21

 ،إنو اإلندان األصيل ،الحي يخى الحق حقا

والباشل باشال ،وال تػجج عشجه مشصقة وسصى بيغ البياض

والدػاد ،ىػ صادق مع هللا أوال ،ومع نفدو ثانيا ،ومع الكػن والسجتسع ثالثا ،فيسو

الػحيج أن يرمح ال لذيء إال أل نو يحب اإلصالح مغ أجل اإلصالح ،ويجافع عشو
بحياتو .

إن صالح عبج الربػر يخفع مغ مكانة الذاعخ والفيمدػف إلى درجة الشبػة ،وىحا

كخم بو كل مشيسا ،وجعمو في ىحه السختبة الدامية التي نطخ إلييا صالح
شخف عطيعّ ،
عبج الربػر مغ جية اليجف الدامي ،الحي تحسمو رسالة الشبي ورسالة الفيمدػف ورسالة
الذاعخ ،فكل مشيع يحسل رسالة التغييخ ،فالشبي يشقل الشاس مغ الزالل إلى اليجاية،
ومغ الطمسة إلى الشػر ،والفيمدػف يبيغ اإلشكالية ،محاوال إيجاد حمػل ليا ،كي يخى
نافحة الخالص ،فيخمز الذعػب مغ األوىام الخخافية التي تكبميع  ،والذاعخ بخسالتو
التي تدعى إلى البشاء والتخميع ،وإصالح العالع مغ جسيع زواياه .
إذن ف يجف الذعخ ىػ جعل كل جامج يشصق وجعل الشاشق فقييا ،والذاعخ يبحل جيجا

في تحديغ صػرة الحياة

وصػرة كل شيء فييا  " ،فبجون الذعخ قرائج الصبيعة ،لع تكغ لتدتصيع أن تبث

الحياة في السادة الجامجة،

وفي األلػان البكساء وفي الكتل الستخاكسة ما حسخة الػرد لػال عيػن الذعخاء ،و ما

صفاء الشديع ورقتو و غميان البحخ و ىجيخ مػجو ،)22("...وكل ىحا يعصيشا صػرة

واضحة عغ دور الذعخ في ىحه الحياة ،إنو مغيخ ومحدغ

ومرمح ،ولػ اقترخ دوره عمى أن يػقظ القمػب الداكشة جاعال األمل ىجفيا السشذػد

لكفتو ىحه الخصػة ،وىحا العسل الشبيل ،لكغ ميسة الذعخ عشج صالح ع الربػر أعع

وأشسل مغ ذلظ كمو ،فيػ عشجه يجاري الحياة كميا بستشاقزاتيا التي ال تشتيي وصخاعاتيا
21
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الثائخة ،وىجف الذاعخ في ذلظ ،ىػ أن يخسج ىحه الثػرات ويبصل ىحا االحتجامات،
ويدكت كل األفػاه التي تحاول تسديق الدكػن .

إنو عسل شاق والذاعخ بذعخه يغيخ الكثيخ في ىحا الكػن ،بل بإمكان أن يخمق

كػنا ججيجا خاليا مغ الشقائـز والعيـػب؛ ألن الذعـخ عشـج صالح عبـج الربـػر ال يكت ــب
" باألفكار وأيزا ال يكتب بالرػر العيانية كاألحالم،

ولكغ بالكمسات ،فال بج مغ المجػء إلى رمػز الكالم لكي يدتصاع وصف ىحا العالع
الججيج الستفتح فجأة "

()23

،

وسالح الذاعخ ليذ األفكار وال الرػر ،وإنسا سالحو الػحيج ىػ الكمسة الصيبة ،التي إن
أخحت مدارىا الرحيح فيي تحسل مججا مغ االنترارات ألمة كاممة .

والذاعخ السميع سيكػن لو سيل مغ الكمسات الشابعة مغ إحداس فياض ومغ

وججان إندان جخب العجيج مغ التجارب ،فرار لو زاد كبيخ يسكشو مغ وضع الحمػل لكل
السذاكل ويسكشو مغ رسع السدارات الرحيحة وتأتي ىحه الكمسات الذاعخية " مغ غشى
ىحا الذاعخ الجاخمي غشاه بالثقافة وبالتجخبة واإلحداس "

()24

 ،فيػ متذبع بثقافة أمتو

وربسا بثقافات أخخى ،ليربح عالسا مغ جخاء خبختو وتجاربو وإحداسو السخىف ،فيػ

يفخح لفخح أمتو ويحدن لحدنيا ،فيػ يحارب مغ أجميا ومغ أجل تفػقيا وازدىارىا والتفػق

يكػن مرجره غشى اإلندان ذاتيا ومعشػيا وغشاه فكخيا ،والغشى الفكخي ،ىػ األساس .

كسا يجب عمى شاعخ اليػم يجب أن يعالج كل األمػر بأفكاره قبل أن يصخحيا

أمامشا وقبل أن يخسسيا بكمساتو ؛ألن الكمسة ىي أداتو وسالحو ،والكمسة التي تشبع مغ
قجم
إحداس فياض وتعبخ عغ تجخبة صادقة ،و تعالج األمػر معالجة فكخية ،وبعج ذلظ تُ ّ

لآلخخيغ كخالصة عامة ،ستكػن أغمى ىجية يقجميا الذاعخ لمسجتسع ولؤلمة ولمحياة
بأسخىا؛ ألن في تمظ الكمسة حياة ثانية ،حياة ججيجة كل ما فييا يجعػنا لالستس اخرية و

لتفاؤل والتسدظ بالكيع الدامية ،ىحا ىػ دور الذاعخ الحكيقي ودور الفشان برفة عامة،
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و" إن الفشان يزيف شيئا إلى الحكيقة والرجق ليربحا حكيقة فشية و صجقا فشيا "...
()25

والذاعخ دائسا في بحث دؤوب عغ الحكيقة والرجق ،فيسا ىاجدو مشح بجأ
الكتابة ،فيػ دائسا في حالة حخكة مدتسخة ،وفي شغل ال يشقصع دائسا تججه متميفا

لمججيج ،ناحتا مغ نفدو كي يدعج اآلخخيغ ،وال يشتطخ مقابال ،والصبيعة ال تكػن في
صػرتيا الحكيقة إذا تخمى عشيا الذاعخ أو الفشان إنيسا يكسالن ما يشقريسا حتى
يجعالنيا دائسا في أبيى صػرىا فيي دائسا تبقى في حاجة إلى تمظ المسدة الفشية التي
عبخ عغ ذلظ قائال ... ":وإذا كانت الصبيعة
تخفعيا إلى األعمى ،و صالح عبج الربػر يُ ّ
ىي القصب السػضػعي في الفغ فإنيا ال حياة ليا بغيخ الذاعخ أو الفشان . )26("...

كسا أن الصبيعة ليدت ىي القصب السػضػعي في الفغ فحدب ،بل القمب

الشابس في اإلندان والحيػان والشبات  ،وىي مأوى لكل ىحه السخمػقات ،إنيا الحزغ

الجافئ ،والسمجأ والسدكغ والسأوى ،والذاعخ عشج صالح عبج الربػر أعطع مشيا؛ ألنو
يدتصيع أن يجعميا جسيمة في نطخنا أو قبيحة وكأنو بتعبيخ آخخ يتحكع في مريخىا،ىحا
جسل و
ىػ الذاعخ الحي يبحث عشو صالح عبج الربػر شاعخ اإلصالح الحي دائسا ُي ّ
ويحدغ ،ويدج كل الثغخات التي مغ شأنيا أن تعخقل وتغمق حياة اإلندان .
يمسع
ّ
ّ
فالذاعخ ىػ الحي يدعى لخاحة ىحا اإلندان ،يخمق لو عالسا ججيجا أكثخ اشسئشانا

و سكيشة ،ويجعػنا الذاعخ كي نأوي إليو حيشسا تتعبشا الحياة ،فشجج السشفح والسدتقخ عشج
ىحا الذاعخ ،وفي كمساتو التي تزسج جخاحشا وتعدف عمى أوتار عػدنا أعحب وأجسل

وأرق أأللحان ،التي لع نكغ في يػم لشعخفيا أو لشدسعيا ،لػال كمسات الذاعخ التي وصمت

وتكػن مغ جخاء تجخبة مخيخة أتعبتو كثيخا،
تخسخ بأعساقو ّ
إليشا مغ بعج صخاع نفدي ّ
لترل إليشا عحبة رقخاقة تستعشا وتفيجنا ،وتجعمشا ندعج حيغ نقخأىا ،وتبعث بجاخمشا األمل،
لشدرع األحالم ،التي لع تكغ في يػم تخصخ عمى أذىانشا.

25
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إن الذعخية عشج صالح عبج الربػر " تكػن في الذعخ الحي يعبخ عغ الحياة،

يجخل بيغ خباياىا مقتحسا حجودىا متػغال أرجاءىا كاشفا أعساقيا باحثا عغ أسخارىا،
مكيف أمػرىا بصخيقة فمدفية ،معتسجا عمى ثقافتو وقخاءتو وتجاربو الخاصة والعامة،

وبيحا يكتب الذاعخ عغ الحياة وعغ الكػن ،وال يبقى ذاتيا ،بل عميو أن يتحسل

السدؤولية ،ويكػن عمى عمع بالتاريخ البعيج ألمتو ،كي يتسكغ مغ تكييف األمػر تكييفا
سميسا وصائبا ،والذاعخ السبجع في رأيو ،ىػ الحي يحوب في ىحا الكػن وفي الحياة

،فيذكل حياة ججيجة أوسع وأرحب وأعحب وأجسل ،وىحه القريجة ،نجج صاحبيا يعالج
األمػر بكيفية فمدفية ،حيث أن نطختو تحسل عجة أبعاد مشيا االجتساعية والدياسية،

واإلندانية بذكل عام ،التي نخاىا مغ أقػى القرائج تعبي اخ لػاقع األمة العخبية ،وىي تحت

عشػان" الطفل األعمى " ،ونحغ نخاىا مشاسبة لسا يجعػا إليو صالح عبج الربػر حيـغ
يقػل الذاعخ أحسج مصخ :

( )27

وطني طفل كفيف

وضعيف

كان يمذي في آخر الليل

وفي حهزتو

ماء ،وزيت ،ورغيف
فرآه اللص وانيال بدكين عليو

وتهارى

بعدما استهلى على ما في يديو

وطني مازال ملقى

ميمال فهق الرصيف

غارقا في سكرات المهت

والهالي ىه الدكين
27

ـ سارة حديغ جابخي :أعحب قرائج أحسج مصخ ،دار العػادي ،عيغ البيزاء ،الجدائخ

.2014،

411

مجلة اآلداب واللغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جهان0202
..والذعب نزيف

حيغ نتأمل ىحه األبيات نجج الذاعخ قج ذاب في الػشغ ،فيػ يتكمع بحخقة عغ

وضع وششو ،الحي استػلى المز عمى ما كان يحسمو ىحا الػشغ السجدج في شفل
صغيخ ال يدتصيع الجفاع عغ نفدو ،وليدت لو القجرة في استخداد ما أخح مشو ،ويتألع
الذاعخ ؛ألن وششو ممقى يحتزخ ،وال أحج يبالي بو ،والػشغ يسثل لمذاعخ الحياة
والسدتقبل واالستقخار والدعادة فيػ يتسشى الخالص لػششو ،كي يجج الذاعخ نفدو ؛ألن

حياة الفخد مخىػنة بػششو .

قائمة المرادر والمراجع :

أدونيس :

زمغ الذعخ ،دار العػدة ،بيخوت ،لبشان ،ط. 1983 ،3

مقجمة الذعخ العخبي  ،دار العػدة  ،ط. 1975 ، 2

أغاني مييار الجمذقي  ،األعسال الذعخية  ،دار السجى لمثقافة لمشذخ  ،بيخوت 1996 ،

صالح عبد الربهر:

قخاءة ثانية لذعخنا القجيع  ،مشذػرات اق أخ  ،بيخوت  ،لبشان.
حياتي في الذعخ  ،دار ق أخ  ،بيخوت . 1981 ،

كتابة عمى وجو الخيح  ،مشذػرات اق أخ  ،بيخوت  ،لبشان.
ـ سارة حديغ جابخي :أعحب قرائج أحسج مصخ ،دار العػادي ،عيغ البيزاء ،الجدائخ.2014،

سعيج بغ زرقة ،الحجاثة في الذعخ العخبي ( أدونيذ أنسػذجا ) أبحاث الستخجسة و الشذخ

والتػزيع  ،ط ،1بيخوت ،لبشان.2004 ،

411

مجمة اآلداب والمغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جؽان0202

التجربة الروائية التفاعمية عند دمحم سناجمة
بيؼ التخييل الرقمي والتفكيغ النري "رواية ظالل العاشق" أنمؽذجا
د.نجؽى منرؽري جامعة باتنة -1الجزائر

الممخص:
تحاول ىحه الجراسة تتبع ضاىخة أدبية رقسية مسثمة في رواية الػاقعية الخقسية

عشج دمحم سشاجمة مغ حيث كػنيا مادة أدبية حاولت االنفتاح عمى مجال التكشػلػجيا
الحاسػبية والعػالع االفتخاضية االلكتخونية بحثا عغ مدتػيات ججيجة في الكتابة

الدخدية مغ خالل فعل التخييل الستعمق بالتذكيل الشري( السختمف) وفعل التمقي

السسثل في القارئ التفاعمي (السختمف) ،وتخوم الجراسة مقاربة ىحا الشػع مغ
الكتابات الدخدية مغ حيث شبيعتيا العابخة لألشكال ( المغػية وغيخ

المغػية)...واألجشاس( األدبية وغيخ األدبية) والتخررات(التقشية والبرخية)...
ومغ خالل انفتاحيا عمى عػالع التكشػلػجيا وآلياتيا ووسائصيا االلكتخونية،

وتسثّالتيا السسكشة مغ حيث كػنيا مشج اد تخييميا رقسيا وشكال تفكيكيا سخديا،
وتحاول الجراسة ،أيزا،الػصػل إلى امكانية الشاقج األدبي(محمل الخصاب

الدخدي)في الػقػف عمى خرػصية ىحه الكتابة الدخدية مغ خالل السداوجة بيغ

أسئمة الدخديات الشرانية ومابعجىا ،و نطخيات األدب الخقسي.

كممات مفتاحية :رواية تفاعمية ،تخييل رقسي ،تفكيظ نري .

Abstract:
This study attempts to follow a digital literary phenomenon, it is the
novel of digital realism by <<Muhammad Sanajlah>> Where it
represents the literary script that tried to open up to the realm of
computer technology and virtual worlds, And looking for new levels of
narrative writing through the act of deception related to the different
script formation and the act of receiving the different interactive reader.
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This study aims to analyze this type of narrative writing through its
transversal nature (linguistic and non-linguistic), genres (literary and
non-literary) and disciplines (technical and visual), which open up to the
worlds of technology, mechanisms and electronic media, As well as its
possible manifestations, which are Digital creativity and Dissociated
narrative form, This study also tries to reach the possibility of the critic
(narrative discourse analyst) to identify the specificity of this narrative
writing by relying on the questions of textual theories in the narrative
and theories of digital literature
Keywords: An interactive novel, Digital creativity, Disassembly script

مقدمة:
يخاىغ الشز الخوائي العخبي اليػم عمى االنفتاح والعالسية ومدايخة التصػر

الحي أحجثتو التجخبة الغخبية في مجال االبجاع الخقسي عسػما وفي مجال الدخديات

الخقسية عمى وجو الخرػص ،ذلظ أن الشز الخوائي الخقسي أو التفاعمي وآلياتو
التجخيبية الججيجة مشحت الشز األدبي أفقا رؤيػيا وانفتاحا ثقافيا عمى شفا مجارج

العالسية ،ولعل الشاقج العخبي الحي واكب باكػرات ىحه الكتابة التجخيبية فتّق
السسارسات والتشطيخات الشقجية السػازية لألعسال الخوائية الجخيئة التي راىشت عمى
وشجعت مبجعي الخواية العخبية عمى
التصػر والشزج في الكتابة االلكتخونية،
ّ
تجخيب الخىان وكدبو.
تعج مسكشات الشز ،داللة وسياقا وتجاوال ،مغ صػر االشتغال الشري

الخقسي الحي يقػم

عميو اإلبجاع التفاعمي العخبي عسػما والخوائي عمى وجو

السدبق و
الخرػص مغ أجل فتح دائخة التمقي وتخميز القارئ مغ التأشيخ
ّ
التحخر الحي يتبجد فيو الذكل ويتبجد السعشى بحيث ال يسكغ حرخه إال في القارئ
نفدو؛ في محاولتو اإللسام بالجالالت السسكشة وانتاجو لمدياق السسكغ وخمقو لرػر

وحاالت تجاول الشز الخقسي ،ىحا التحخر يسشح الشز وقارئو عمى حج الدػاء
خخوجا واندياحا عغ األسئمة الشطخية لمدخديات القبمية  ،وىػ ما يذكل أسئمة ججيجة

تتعمق بالسرصمح والذكل والقخاءة.

 -1الرواية التفاعمية  :حدود (المرطمح – الذكل -القراءة):
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أ -حدود مرطمح "التفاعمية":
في ضل الترػر الستعمق بالتحخر مغ األسئمة الشطخية القبمية لفغ الخواية
 ،نقف عشج حجود فيع صفة "التفاعمية" في الشز الخوائي ولعمشا نشصمق مغ سؤال

الدخديات القبمية التي تحيل إلى مرصمح ( )Hypertexteوىػ مرصمح يعػد إلى

الستعاليات الشرية لجيخار جشات،1والسحرػرة في مفيػم التعالق أو التخابط الشري

وفق مشصق :التشاص  ،التػازي الشري ،الشرية الػاصفة ،الشرية الستفخعة
يذكل سياقا
والشرية الجامعة  ،ويتعّمق بالشز وما يػازيو أو ما يحيط بو مسا قج ّ
يفعل عسمية تمقي الشز وقخاءتو
يتذكل فيو الشز أو ما يسكغ أن يكػن وسيصا ّ

وتأويمو.

ولحلظ يحيل مرصمح ( )Hypertexteعمى التخابط الشري أو الشز الستخابط بحدب

قجميا سعيج يقصيغ أو الشز السفخغ بحدب تخجسة حدام الجيغ
التخجسة التي ّ
الخصيب؛ والشز الستخابط عشج يقصيغ ىػ " :الشز الحي نجع عغ استخجام
تسكغ مغ انتاج الشز وتمكيو بكيفية تُبشى
الحاسػب وبخمجياتو الستصػرة ،والتي ّ
عمى الخابط بيغ بشيات الشز الشز الجاخمية والخارجية"  ، 2والشز السفخغ عشج
حدام الخصيب  " :تدسية مجازية لصخيقة في تقجيع السعمػمات يتخابط فييا الشز

والرػر واألصػات واألفعال معا في شبكة مغ التخابصات مخكبة وغيخ تعاقبية ،مسا

يدسح لسدتعسل الشز ( القارئ سابقا) أن يجػل browseفي السػضػعات ذات
العالقة دون التقيج بالتختيب الحي بشيت عميو ىحه السػضػعات "

3

والسفيػمان
1

- Gérard Genette: palimpsestes, la littérature au second degré, éd. Seuil, Paris,

1982
- Gérard Genette: seuils, éd. Seuil, Paris, 1987

 -2سعيج يقصيغ ،مغ الشز إلى الشز الستخابط ( مجخل إلى جساليات االبجاع التفاعمي)،السخكد

الثقافي العخبي  ،بيخوت الجار البيزاء  5002 ،ص 00

 -3حدام الجيغ الخصيب ،األدب والتكشػلػجيا وجدخ الشز السفخغ  ، Hypertexteنذخ

السؤلف ،رام هللا ،ط 5002 ،3ص.002
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يربان في معشى قخاءة الشز عغ شخيق نرػص أخخى مػازية لو مغ خالل
روابط اليسكغ تمقي الشز األصل إال مغ خالليا.

والسمفت في ىحا السفيػم التػاصمي الحي يزع األجشاس األدبية عمى اختالفيا

تحت سمصة التمقي التفاعمي أو القارئ الخقسي ،ىػ عبػر الشز التفاعمي لمترشيف
التقميجي التعجدي لتمظ األجشاس واالمتثال لرشاعة إبجاعية تجسع مايسكغ أن يجخل

في األجشاس األدبية أو يتعجاه إلى أجشاس غيخ أدبية ؛ بسعشى أن مؤلف الشز

الستخابط يرشف عسمو أو يحكخ جشدو في واجية العسل إلى جانب العشػان ومؤسدة

الشذخ واالخخاج  ،فيكػن قريجة رقسية أو رواية أو قرة ...وقج يأتي نػع

الت رشيف أوتدسيتو بذكل مختمف مغ مثل " رواية الػاقعية الخقسية" عشج دمحم

سشاجمة ،لكغ سخعان ما يتشازل العسل عغ جشدو ويتعالق وأجشاس أدبية أخخى
أوغيخ أدبية ،وىػ ماستػعبتو رواية "ضالل العاشق" .
ب -حدود الذكل:

تجخل التجارب التخييمية التذعبية أو الستخابصة في جشذ الخواية  ،ولكشيا تحاول
تصػيخ بشية أو تشطيع الكتابة في ىحا الجشذ مغ خالل نسػذج حكائي يكدخ نطامو
التتابعي أو التدمدمي تبعا لمسداحة التفاعمية أو فزاء الحكي الستعجد والسقتخح مغ
قبل السؤلف ،وكحلظ ِ
السحقق مغ قبل القارئ التفاعمي.
الفخادي ( أو الخرػصي) و َ

وتتزسغ التجارب الحكائية عشاصخ الفغ الحكائي الدخدي؛ مغ قرة ( مجسػعة

أحجاث) وسخد أو رواية األحجاث ( انجاز تذخيري لألحجاث) وشخريات

وفزاءات زمانية ومكانية ،باالضافة إلى عشرخ التفاعل الحي يشجده القارئ عبخ
البخمجة السعمػماتية ،ومغ كل ىحا تتذكل أربعة عشاصخ لمشرػص الدخدية

التخييمية التفاعمية أو التذعبية ( الستخابصة) وىي :القرة-الدخد-الخقسشة-القخاءة.1

-1زىػر كخام ،األدب الخقسي ،أسئمة ثقافية وتأمالت مفاليسية،مشذػرات دار األمان الخباط،

ط ،5003 ،5ص.25
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تحاول

كدخ نسصية الخواية الػرقية بجء مغ تقػيس

الخواية التفاعمية

الػسيط الػرقي واستبجالو بػسيط تأليفي يقػم عمى بخنامج عالسي يجعى "السدخد" أو
"فزاء الحكاية

)storyspace

(" ويكػن السدؤول عغ بشاء أحجاث الخواية ،بحيث

يذ ّكل  " :بيئة ( وسيصة) لمكتابة ،تدسح لمستمقي \السدتخجم بتشطيع شطايا الشز
مغ خالل خمق مداحات لمكتابة ،ونػافح يسكغ ربط احجاىا باألخخى ،ومغ السسكغ
أيزا تزسيغ الشز أشكاال جخافيكية ،بالمػنيغ األبيس واألسػد غالبا ،وأصػاتا،

وأفالما ،تطيخ مغ خالل الشز"

يدايخ الشز الستخابط أو الخقسي.

1

وبحلظ تختار الخواية شكال أو نسصا تكشػلػجيا

وعمى األرضية الػسائصية لمكتابة الخوائية يتع الخبط بيغ الشرػص السكتػبة (
الذحرات) والرػر الثابتة والستحخكة واألصػات السختمفة والػصالت السػسيكية

والخخائط وال خسػم التػضيحية والججاول  ...وغيخىا ،ويقع الخبط عغ شخيق وصل
الكتخوني بالمػن األزرق يحيل الى اليامر السػازي لمستغ أو إلى لسحة تػضيحية

فػق الشز لفيسو ،ومعشى ذلظ أنو اليسكغ لمشز أن يكيع وجػده االلكتخوني بذكل

تام إال مغ خالل الستمقي التفاعمي الحي يديع في عسمية االبجاع أو يذارك فييا

بتفعيل الخوابط .

ج -حدود القراءة :تتػسل الخواية التفاعمية ،عمى اختالف مدسياتيا :الخقسية،
االكتخونية ،التذعبية ، ...معصيات التكشػلػجيا حتى تفكظ صخح الخواية الػرقية

أوالصباعية وتقػم عمى أنقاضيا بأبعاد قخائية ججيجة يكػن فييا متمقي الشز صانعا
أو مشتجا لمشز ،بحيث يقػم السؤلف بشذخ روايتو الكتخونيا عمى صفحات التػاصل
االجتساعي

أو مػاقع ثقافية وأدبية عمى األنتخنيت ،حتى يفتح مجال قخاءتيا

والتفاعل معيا أمام فئات مختمفة مغ القخاء االلكتخونييغ عمى اختالف ثقافاتيع
ونفدياتيع واىتسامتيع ومجاالتيع...أو ما يدسيو ايكػ بالستمقي االستيالكي ،والحي

 -1فاشسة البخيكي ،مجخل إلى األدب التفاعمي ،السخكد الثقافي العخبي ،الجار البيزاء\بيخوت،

ط ،5002 ،0ص.003

161

مجمة اآلداب والمغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جؽان0202
يبجأ عسمو حيش سا تتجاوز قرجية كتابة الشز األدبي حجود الشز في نطامو

البشائي والمغػي إلى أفق االنفتاح ،وىػ ما اثاره ايكػ في كتابو " األثخ السفتػح" وأقخ
بانفتاح الشز عمى القخاءة عمى قاعجة شكمو األصيل الحي قرجه السؤلف ،بحيث

تربح القخاءة تفاعل السدتيمظ ( عمى حج قػلو) مع مؤثخات األثخ اإلبجاعي

ومحاولة فيع عالقاتو بتجخل احداسو وذوقو وثقافتو وتػجياتو وىػ شخيق نحػ

تأويمو.

1

وال تتػقف حجود القخاءة عشج حجود الفيع والتأويل بل تربح في الخواية التفاعمية
مذاركة فعمية في عسمية اإلبجاع  ،بحيث يفتح السؤلف الحكيقي آفاقا مختمفة

ومدارات متعجدة أمام الستقي ،ويكػن لألخيخ حخية اختيار السدار األكثخ جاذبية
بالشدبة لو ،ومشو تبجأ مغامخة القخاءة وفتح األبػاب السغمقة في الخواية عغ شخيق

التجػل في غابة الدخد 2الستذعبة .
الشقخ عمى الخوابط و ّ
-0الرواية التفاعمية العربية ومبدأ االختالف ( مؼ النص التذعبي إلى النص
المترابط) :

يحيمشا سعيج يقصيغ مغ خالل مشجده الشقجي السذتغل عمى الشز الستخابط إلى فكخة

" التخابط" أو "التفاعل" الحي يحجث عمى مدتػى تمقي الشز الخوائي االلكتخوني،

والحي ال يسكغ أن يتحقق إال مغ خالل وجػد قارئ لمشز ،ويشصمق يقصيغ مغ
 -1يشطخ ،امبختػ ايكػ ،األثخ السفتػح ،تخجسة عبج الخحسان بػعمي ،دار الحػار،ط،5،5000
الالذقية ،سػرية ،ص.02

 _2غابة الدرد :مرصمح صشعو امبختػ ايكػ مغ خالل كتابو "ست ندىات في غابة الدخد" أو

" تأمالت في الدخد الخوائي" وىػ ترػر يدتشج إلى مفيػم الغابة وايحاءاتيا الستشػعة بيغ كػنيا

فزاء مفتػح ومغمق ،ساحخ ومخيف ،مشفخ وغاو...وىي" استعارة تحيل عمى العػالع التخييمية
التي تبشييا الخواية وفق استخاتيجيات متشػعة يسكغ اختدال بؤرتيا السخكدية في العالقة بيغ محفمي

االنتاج والتمقي ،السؤلف والقارئ ،وذلظ ضسغ مػسػعة تبشييا السسارسة الػاقعية وتغشييا عػالع
السسكغ وفخجاتو السحتسمة"( تأمالت في الدخد الخوائي ،تخجسة سعيج بشكخاد ،السخكد الثقافي

العخبي ،الجار البيزاء\بيخوت ،ط ، 5002 ،5ص)02
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فكخة التفاعل الشري السحقق في نطام الدخد بيغ الشز الججيج ونرػص سابقة

طخت لو الدخديات الحجيثة مغ خالل أبحاث ميخائيل باختيغ وجيخار
لو ،وىػ ما ن ّ

معيغ،
جشات ،بحيث يقع التفاعل " بيغ الشرػص أو البشيات الشرية داخل نز ّ
أو بيغ الكاتب والخمفية الشرية التي يشصمق مشيا "

لكذف نطام ىحه العالقة التفاعمية في الدخد.

1

ويكػن فعل القخاءة ضخوريا

يحرل األمخ ذاتو في الشز الخوائي الخقسي ولكغ بشػع مغ التصػر والخرػصية

الخقسية  ،بحيث لع يعج القارئ كاشفا لمشطام التفاعمي وانسا عشر اخ تفاعميا في

الشطام ذاتو وىشا تشذأ العالقات التخابصية داخل الشز الخقسي وتكػن السدؤولة عغ
بشائو وصشاعتو ،وىػ ما شكل السبجأ الحي انصمق مشو يقصيغ لتدسية الشز الخقسي

بالشز الستخابط (.)Hypertext

وألن سعيج يقصيغ يعج أول ناقج يدتعسل مرصمح الشز الستخابط ،في مقابل

الشز التخييمي التذعبي وىػ مرصمح غخبي يدتعسمو جػن كميسػن ( jean

 )Clémentفي كالمو عغ الشز الحكائي ( الخوائي) االلكتخوني ،فإنشي سأحاول
استخالص الدسات العامة لمشز الدخدي الستخابط أو التفاعمي العخبي انصالقا مغ

قجميا الشاقج(سعيج يقصيغ) والتي تزع ىحا الشز الخوائي
السفاليع والسقاربات التي ّ
في مفيػم البشية ( التذكيل) أو الشطام ،وتتمخز في اآلتي :2
أ -الالخطية:

تتسثل في كدخ خصية التدمدل والتتابع ،وتتجمى صػرىا في الشز مغ خالل

امكانات القارئ في االنتقال بيغ مكػنات الشز أو شحراتو عغ شخيق الشقخ عمى

الخوابط وتشذيصيا .

ب -الترابط النري نمط مؼ التفاعل:

 -1سعيج يقصيغ ،الشز الستخابط ومدتقبل الثقافة العخبية ( نحػ كتابة عخبية رقسية) ،السخكد
القافي العخبي ،الجار البيزاء\بيخوت،ط ،5002 ،0ص20
 -2يشطخ ،نفدو  ،مغ صفحة  20إلى صفحة .20
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يخى يقصيغ أن القارئ يقع ،مغ خالل عسمية تحجيج السدارات ،في مػقف التفاعل

مع الشز عغ شخيق وسيط الخوابط ولحلظ يعج التخابط الشري ،في تذعب مداراتو

وعالقة القارئ بو ،نسصا ججيجا مغ أنػاع التفاعالت الشرية ،وعميو يكػن تعاممشا
معو وفق ىحا التحجيج .

ج -التنعيػ النري:

اىتست نطخيات الخصاب الدخدي بالبحث في "التشطيع الشري" مع اختالف

أشكال البحث وصػره ،فسغ خالل نطام الشز يحاول القارئ االمداك بسا يزسغ
فيع الشز أو السػضػع السبحػث فيو في كميتو ،وألن الشز الستخابط ال يخخج عغ

كػنو ندقا كميا أو نطاما بحدب رأي سعيج يقصيغ فان محاولة تحميمو تدتجعي فيع

تشطيسو الشري و تدتػجب الػقػف عشج العشاصخ التالية:

 -بشاء الشز :أي الػحجة أو الشدق أو التأليف أو االتداق....

 تقديع الشز :أي عشاصخ البشاء السسثمة في الجسل أو الستتاليات ،أوالقزايا ،أو السقاشع ،الذحرات...

 الخوابط :ما يجسع أو يخبط األجداء لتذكيل البشية وىي :العالقات،السعيشات ،السؤشخات...

د -الؽسيط الحاسؽبي:

ىػ تقجيع الشز الدخدي (الستخابط) مغ خالل الحاسػب كػنو وسيصا

( ) hypermédiaلمتػاصل بيغ الشز والقارئ أو بيغ السادة الحكائية والشز
يقجم لمقارئ سبل التعخيف بالشز مغ خالل القخاءة التفاعمية ،وىػ
السشتج ،بحيث ّ
ما يػّلج تشطيسا ججيجا مختمفا ومتججدا( بتججد القخاء والقخاءات) لمسادة الحكائية.
 -3خرؽصية الكتابة الروائية العربية الرقمية مؼ خال ل تجربة سناجمة:

بالشطخ في الشساذج الستاحة في مجال الخواية التفاعمية العخبية نجج مغ
الخوائييغ مغ حاول ولػج ىحا العالع بجخأة وآليات كتابية تخقى إلى ما يسكغ أن نججه
عشج الغخب ،ويعج دمحم سشاجمة مسّثل الخواية العخبية في ىحا السجال ،ولقج تحقق
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نجاح رواياتو التفاعمية بعج زمغ شػيل مغ نذخ روايتو البكخ عام  5000بعشػان
"ضالل الػاحج"والتي لع تمق القبػل مغ شخف الشقاد والسبجعييغ العخب عمى حج

الدػاء ،ومخد ذلظ ،بحدب رأيو ،إلى الرعػبات التي واجييا ىؤالء ،آنحاك ،في

تمقي الشز الخوائي الكتخونيا وعجم قجرتيع عمى التعامل مع الحػاسيب أو القخاءة
عبخ االنتخنيت  ،ولعل سبب نجاح أعسالو التالية " شات" و"صكيع" تمظ السعاضجة

الشقجية التي تحققت مغ خالل كتابو "رواية الػاقعية الخقسية" وكتب نقجية أخخى

حاولت اقشاع القارئ العخبي بفكخة الكتابة االلكتخونية وعالقتيا بتكشػلػجيات العرخ
الججيج والتي تزع السبجع االدبي وقارئو في مكان غيخ بعيج عغ التصػرات
التكشػلػجية الحاصمة في الثقافة العالسية.

الستفخع وخاصية الخوابط في
يعج دمحم سشاجمة أول روائي عخبي يدتخجم تقشية الشز
ّ
كتابة الخواية التفاعمية ،بحيث نجج الالخصية في سيخورة األحجاث وبشائيا

القرري الحي ي عتسج عمى نطام السقاشع أو الذحرات ،وما يسيد روايات سشاجمة
ىػ أن روابصيا متاحة مغ خالل جياز الحاسػب حتى وان لع يكغ مترال بذبكة

االنتخنيت.

يػضف الخوائي بخنامج (معالجة الكمسات

processing

 )wordفي كتابة

نرػصو ثع يقػم بتزميل الكمسات التي تختبط بذحرة مغ شحرات الشز الكمي ،ثع
يجرج خاصية االرتباط التذعبي (تػضيف الخوابط) لتربح الرفحة الطاىخة مختبصة

برفحات أخخى تحيل عمييا مغ خالل تمظ الخوابط ،وتعج ىحه الخصػات مغ
أبججيات كتابة نز سخدي مخقسغ ،وىي قابمة لمتصػيخ عغ شخيق

الحاسػب

1

أدوات

يقجم الخوائي جشدا روائيا ججيجا يدتخجم فيو " األشكال الججيجة التي أنتجيا
ّ
العرخ الخقسي  ،وبالحات تقشية الشز الستخابط ( ىايبخ تكدت ) ومؤثخات السالتي
-1فاشسة البخيكي  ،مجخل إلى األدب التفاعمي ،ص.055
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ميجيا السختمفة مغ صػرة وصػت وحخكة وفغ الجخافيظ واألنيسيذشد السختمفة ،

وتجخميا ضسغ البشية الدخدية نفديا ...رواية تدتخجم التقشيات الخقسية السختمفة،
وتتحجث عغ السجتسع الخقسي واندان ىحا السجتسع ،االندان االفتخاضي ،وىحا ىػ
اختالفيا عغ الخواية التفاعمية أو الخواية التخابصية ،فتمظ روايات شكل غيخ محجد

مػضػعيا ،وىحه رواية شكل ومػضػع" . 1ويسكغ معخفة خرػصية الشز
الحكائي الستخابط عشج سشاجمة بالشطخ في العشاصخ العامة لتذكيل الشز وكيفيات

ضيػرىا ،وىي :2

 القرة أو الحكاية :تتذكل الحكاية عشج سشاجمة في العسػم مغ خالل مجسػعةمغ السدتػيات العالئكية فيسا يخز الذخريات وعالقاتيا ومشصق أفعاليا ،وتتخح
الخواية آلية ججيجة في تفكيظ الحكاية  ،بحيث يقػم كيانيا الحكائي عمى مجسػع

مقاشع وقرز مبعثخة ترل بيشيا روابط وفق مدارات تذعبية مختمفة  -الدخد :

يسثل االجخاء التذخيري لمقرة ،وىػ اجخاء مشفتح عمى البخمجة السعمػماتية
والػسائط الستعجدة مثل الرػرة والسػسيقى والحخكة ...مسا يفتح مجال التعجدية في

لغة الدخد بجل المغة الدخدية السألػفة في الشز الػرقي.

 -التفاعمية:ويسثمو مدتػى مغ مدتػيات رقسشة الحكي عبخ البخمجة السعمػماتية

وعبخ روابط وتذعبات ليا عالقة بقارئ الشز .

 -القخاءة :بسعشى السذاركة في االنجاز الشري ،وتجّمت بذكل واضح في رواياتو

مغ خالل دعػة مباشخة مغ السؤلف إلى القارئ لمتفاعل وتحقيق األفق التخييمي

السشتطخ.

" -4ظالل العاشق" بيؼ التخييل الرقمي وأدبية التذكيل والتفكيغ النري:
أ-تؽصيف الرواية:
-1دمحم سشاجمة،رواية الػاقعية الخقسية ،كتاب الكتخوني ،صفحة كتب facebook.com/the.

. Boooks

-2زىػر كخام ،األدب الخقسي ،ص.25
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يسكغ تػصيف البشاء الدخدي لمخواية مغ خالل الػاقع االفتخاضي الحي

تذكمت فيو وىػ بخنامج فالش ماكخوميجيا  ،وكأنشا بالخوائي يداوج بيغ الكتابة
الخوائية واالخخاج الديشسائي  ،باضافات التحخيظ

) (Animationوالجخافيظ

والرػت واأللػان والسػسيقى والبخمجة التي تعتسج كثي اخ عمى ألعاب الفيجيػ ،وىػ
انفتاح عمى كافة الشتاجات الفشية االندانية التي تخيح االندان وتبيج برخه وىػ

يدتقبل السعمػمة.

يحاول الخوائ ي تقجيع الشز الخوائي بػسائل اقشاعية تشاسب حال العرخ الججيج،
وكأنشا بالخوائي يقتخب مغ شخائح السجتسع عمى اختالف أعسارىع وفئاتيع وثقافاتيع،
باالضافة إلى تقشية التخابط الشري التي تحيل إلى خصابات مختمفة تسثميا نرػص

حكائية متخابصة (عتيق الخب ،زمغ الذجخ ،الدمغ العساء  ،العاشق وحيجا)
وإحاالت سيشسائية ،ومشػعات بيغ الرػر والفيجيػىات ،ومعارك عمى صيغة ألعاب

فيجيػ ومقاشع صػتية مغ آىات وأغاني...وغيخىا مسا يذػش عمى القارئ ويجعػه
إلى اكتذاف ىحا االشتغال الستذطي ضسغ جشذ الخواية والحي يحيل إلى نز

مختمف ال يبجو أنو مغ جشديا إال مغ حيث الدخدية السحػرية  ،ولعل جخأة تقجيع

الشز لمقارئ العخبي تتسثل في تزسيغ مذاىج حخوب واقعية في العالع العخبي..

تشفتح الخوابط بالشقخ عمييا ،وتأتي اليػامر مثقمة وغامزة تخىق القارئ في

دسيا سشاجمة ،والستعجدة بيغ األدب
محاولتو فيع السعمػمات والسعارف التي ّ
والتاريخ العخبي واالنداني واألساشيخ واألقػال السأثػرة و العمػم واالندانيات والتخاث

 ...وغيخ ذلظ.

ُيرجم القارئ في الشياية بأن الخواية مجخد لعبة فيجيػ وكأن الشز الججيج بكل
حسػالتو الثقافية وشطاياه ومتفخقاتو واحاالتو وىػامذو  ...ىػ مجخد لعبة  ،وكأنشي

يقجم لمقارئ ما يذفي غميمو مغ واقعو الحي يذبو ىحا التذطي الشري .
بدشاجمة ّ
ب -العتبات:

111

مجمة اآلداب والمغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جؽان0202
 -عتبة التحسيل :تعج لحطة تحسيل الشز وعي بالمحطة التي يبجأ فييا الخخوج مغ

الدمغ الحي نعيذو في الػاقع إلى الدمغ االفتخاضي ويميو االفتتاح الشري عغ

شخيق الخمفية التي تتزسغ بيئة صحخاوية وجير مجيد لمحخب ،وجاءت الخمفية
متحخكة مع ادراج العشػان ويدتسخ التحخيظ وتسثيل السعخكة مع استسخار تقجيع

العسل.

عتبة الحؽاشي :تحيل البشية التفاعمية واالحالية لمشز إلى الفايدبػك والتػيتخ لتحقيق تفاعل

اضافي عغ شخيق التػاصل االجتساعي ،ولكشو مذخوط باترال الجياز الحي

حسمت فيو الخواية بذبكة االنتخنيت ،كسا تحيل البشية التفاعمية إلى صفحة تفاعمية
ّ
مع مؤشخات عجد الدوار وتخددىع عمى الرفحة.

-عتبة العشػان :جاء العشػان بمػن أحسخ يقصخ دما ،ولعمو دم الحخوب وسفظ

الجماء في تاريخ العخب  ،وىػ ما يحيل إليو العشػان الفخعي (التاريخ الدخي
لكسػش) والسمفت أن العشػان الفخعي جاء بمػن أزرق مخالف لمػن العشػان الخئيدي،

وىػ لػن يذيخ إلى العالع االفتخاضي الحي يذغل فكخ ووقت الفخد العخبي اليػم ،
ىحا الفخد الحي تذطى بيغ زمشيغ أحجىسا يسثل ذاكختو وممؤه الحخب والجم واآلخخ

يسّثل مدتقبمو وممؤه غياب اليػية وصخاع الحات والتيو..

يحيل مذيج عشػان الخواية إلى أجػاء سيشسائية مثيخة زمشيا شػيل نػعا ما إذا

ماقػرن بسقجمات األفالم الديشسائية  ،ولعل مؤشخ جشذ الشز الػاضح في " رواية

واقعية رقسية" كان الفاصل بيغ كػن الشز رواية أو فيمسا سيشسائيا.
-عتبة الخمفية :

تبجو أيقػنة الرحخاء لريقة بالعالع التخييمي عشج الخوائي في رواياتو

التفاعمية ،بحيث تسّثمت الخمال و الفيافي عالع التيو وفزاء الالمالمح وعالع
الخمػز والخبايا ، ...ومغ خالل خمفية "ضالل العاشق" التي تستدج فييا عحرية
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فزاء الرحخاء وآثار الحزارة البائجة مغ جية وحخكة الفزاء التفاعمي

التكشػلػجي مغ جية ثانية  ،يحزخ مذيج السفارقة بيغ الػاقعي واالفتخاضي .

ج-التخييل الروائي مؼ الرقمنة والتفاعمية إلى دمج النص في المعبة
االلكترونية:

يقػم الشز في كميتو وعبخ تذعباتو عمى التخييل الخقسي ،وقج ولج مغ رح ِع

رواياتو "ضالل الػاحج"" ،شات" و"صكيع"،وىػ اشتغال تكشػلػجي يعصي لمبرخيات
والدسعيات والسؤثخات فػق المغػية األولػية في تذكيل مدارىا الفشي واإلبدتيسي
السدؤول عغ اخخاج الشز في شكل مختمف.

التفت الخواية عمى القرة السخكدية "عتيق الخب" وارتبصت في ذلظ بالسقاشع

والرػر ،وأما السحكيات الثالثة األخخى فكانت فخعية ،ولحلظ جاءت السكػنات
السقجمة لمقارئ مادة مذحػنة بالحسػالت الجاللية السختمفة
التكشػلػجية والتفاعمية
ّ
وليدت مجخد مادة فارغة تدتسيل القارئ وتجحبو ،بحيث تديع وبذكل كبيخ في
التذػير واالرباك ومشو إلى البحث والتفاعل لفيع الشز وانتاجو.

يدتجعي سشاجمة السػروث التاريخي مغ الدمغ الدحيق ومغ خالل

السحكيات التاريخية السػازية التي تخترخ وتمخز تمظ األزمشة ،وىػ مايذكل

تكثيفا لقخون شػيمة مّثمت ارث العخب والمبشة األولى لتكػيغ الفخد العخبي ،وكأنشا
بالخوائي يخبط بيغ االندان العخبي األول التاريخي واالندان العخبي األخيخ

االفتخاضي ويرػر لحطة التحػل التي تمغي إلى حج كبيخ مخحمة ما قبل االندان

االفتخاضي التي تسثل االندان الػاقعي ،وكأنشا بو يخترخ الحات العخبية في

نسػذجيغ زمشيشي متباعجيغ :الكيان األول السحقق في التاريخ عغ شخيق السػاجية
واثبات الحات مغ خالل السعارك والحخوب ،والكيان الثاني السحقق في العالع
االفتخاضي الحي يمغي واقعية الحات ولكشو يثبت كيشػنتيا وانجماجيا في مفيػم

العالسية دون قيج عخقي أو انتسائي قػمي أو ليسشة السخكد الغخبي ،وىي لحطة
والدة اندان عخبي ججيج يبمغ كفاءة عالية في فيع عػالع الخقسشة والتكشػلػجيات
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وااللكتخونيات ،وىػ فيع ججيج يسشحو وعيا بزخورة تغييخ واقع الفخد العخبي اليػم

 ،1أو عمى األقل تسشح الفخد حيل التجػل في غابات سخديات الػاقع ومحكياتو و
تفادي السصبات والطالل والستاىات عمى حج قػل إيكػ  ،2ولعل تسخيخ رواية

الػاقعية الخقسية لمخسائل الثقافية الججيجة في نسػذج المعبة االلكتخونية مغ صػر

تحػيل الحات العخبية وتكػيغ اندان عخبي ججيج.

تطيخ تسثّالت العشف مغ خالل تقشيات مسشيجة تزافخت فييا العشاصخ

الخقسية المغػية وغيخ المغػية وجاءت األحجاث والسعارك بذكل تعاقبي تتشاص مع

ط ماجاء في الشز بحيث تحيل القارئ إلى
التاريخ والفمدفة وال
جيغ،وتفدخ الخواب َ
ّ
السرادر في شكميا الدخدي أو في شكل صػر متحخكة أو فيجيػىات.
جاءت الخوابط وإحاالتيا الشرية في شكل حمقات متػاتخة تخخج الشز مغ

خصيتو وتسشحو إمكانية التذػير أو التسػيو ،بحيث يشتقل القارئ مغ الشز

الح كائي الخئيدي "عتيق الخب" إلى نز "زمغ الذجخ" مغ خالل الشقخ عمى الخابط

 ،وفيو يعػد القارئ إلى "عتيق الخب" مغ خالل الشقخ عمى رابط ،أو يشتقل إلى
نز "الدمغ العساء" مغ رابط آخخ ،وفيو يشتقل القارئ إلى نز "العاشق وحيجا"

بخابط ،أو يعػد إلى نز"زمغ الذجخ" بخابط آخخ أو نز "عتيق الخب" بآخخ

...فعل السؤلف ذلظ عغ قرج ليخخج مغ إشكالية الخصية ،وبتفاعل القارئ عمى
مػقع الخواية في صفحة "قخاءة أخخى مختمفة" يمحظ تختيبا لمشرػص( الذحرات)
بذكمو الخصي :زمغ الذجخ ،الدمغ العساء ،العاشق الػحيج ،عتيق الخب ،ولعمو

التختيب الحكيقي لمشز في كميتو أو أنو تسػيو ججيج لمقارئ .

د-أدبية التذكيل وخرؽصية التفكيغ :

 -1يشطخ ،دمحم مفزل ،الدخخية في الثقافة الخقسية ،دراسة تقافية لمخيال الشثخي ،لمكيع التقافية
ولفمدفة اليػمي عمى الفيدبػك ،دار أبي رقخاق لمصباعة والشذخ ،د.ط، 5002 ،ص02

 -2يشطخ ،امبختػ ايكػ ،تأمالت في الدخد الخوائي ،تخجسة سعيج بشكخاد ،ص  2وما بعجىا
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حيظ الدخد والػصف والحػار في "ضالل العاشق" وفق تذكيل لغػي فيو

مغ خرػصية الحكي أو الدخد ما يجعل الخواية عسال تخييميا سخديا
بامتياز،وبالشطخ في فشيات الدخد الستعمقة بالشرػص الخوائية الػرقية يسكغ تسييد

عشاصخ الدخد وتسثالتيا التخييمية واألسمػبية مغ خالل اآلتي:

 تقػم الخواية مغ حيث التذكيل الدخدي عمى سارد مييسغ عمى الدخد وعالعباألحجاث ،ذلظ أنو مذارك في الحكاية إلى جانب شخريات مختمفة وفزاءات

زمانية ومكانية.

-يشداح الشدق المغػي في الخواية عغ السألػف في الدخد التقميجي ،بحيث نجج

التشػيع والتعجد عمى مدتػى :الزسائخ بيغ الغائب والستكمع(يتخاوح بيغ كالم الخاوي
وكالم الذخرية) ،ولغة الذخريات التي تشػعت بيغ الفرحى والعامية ،وكحلظ

لغة الخصاب الدخدي والخصاب الذعخي ،وىػ ما شكل البعج التشاصي أو الحػاري
الحي يفتح الكتابة عمى التعجد المداني الحي أشار إليو ميخائيل باختيغ واعتبخه مبجأ

يحكع كل الخصابات البذخية ميسا كان نػعيا في قػلو:

« Seul l’Adam mythique abordant avec sa première parole un monde pas
encore mis en question, vierge, seul Adam-le-solitaire pouvait éviter totalement

وىشا اليدتثشي

cette orientation dialogique sur l'objet avec la parole d'autrui » 1

باختيغ سػى خصاب آدم عميو الدالم كػنو أول خصاب قيل في تاريخ البذخية

ويربح بعجه كل خصاب قابل لمتحاور وخصابات اندانية أخخى  ،بحيث يربح
 .الشز ندقا لغػيا يشتسي إلى نطام لغػي غيخ محجود

- Mikhaïl Bakhtine, « Du discours romanesque », Esthétique et théorie du
roman (références ultérieures dans le texte sous ETR), traduit du russe par
« Daria Olivier; préface de M. Au couturier, (Paris : Editions Gallimard , coll.
TEL », 1978), p. 102
1
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-يحيل التعجد المغػي في "ضالل العاشق"إلى خاصية الحػارية ،بسعشى تحاور

الشرػص عشج ميخائيل باختيغ وامبختػ ايكػ،

1

بحيث انفتح الشز عمى أجشاس

أدبية مختمفة وخصابات اندانية غيخ أدبية :تخاثية( مثل التاريخية) ومعاصخة (مثل

ال سػسيقى) ،دخمت في البشاء الدخدي العام لمشز وعكدت مقرجية الكاتب في

استجعاء خصابات خارجية ليدت مغ شيشة األدب مغ أجل بعث الشز بمغة ججيجة

تشػيعية تفتحو عمى التأويل.

تذكل االحاالت عمى األحجاث الػاقعية و التاريخية في الدخد  ،ايياما لمقارئ
_ ّ
بأن ما يحجث واقعي وليذ تخييمي ،فالدخدية التشاصية التي " تربح معيا

شخرية مغ رواية أو دراما جدء مغ رواية أخخى ترل إلى حج االشارة إلى أن
األمخ يجل عمى صجقية ما يخوى"  ، 2ولعل ىحا ما كان يقرجه الكاتب سشاجمة مغ

وراء االحالة إلى الحخوب التي وقعت في أزمشة مزت وإلى شخريات تاريخية

حكيكية.

 -يتػسل الشز آليات التفكيظ ،بحيث تشفرل السحكيات الدخدية عغ بعزيا

البعس وعغ السحكي السخكدي "عتيق الخب" بالخغع مغ أنيا تجخل في قالب حكائي

واحج ،ولعل فكخة تفكيظ السحكيات مغ اآلليات التي أفخزتيا الكتابة مابعج حجاثية،

وىي تفكيظ السشجد إلى عشاصخ تػزع بذكل يذػش ذىغ الستمقي ويخمي بو في
بحخ السغامخة والبحث ،ولعل ىحا السشجد مابعج الحجاثي قج استقى مادتو مغ الفغ

الديشسائي الحي يبجو السبجع سشاجمة مػلع بو،فالتفكيظ الحي وسع نساذج سيشسائية

أشار الييا أمبختػ ايكػ في كتابو "تأمالت في الدخد الخوائي" مغ مثل فيمع الجار

البيزاء وفيمع "معخض روكي لمرػر السخعبة " كان سببا في شيختيا واقبال

الجسيػر عمييا ،ويذيخ ايكػ إلى أن اقبال الشاس السفخط عمى فيمع الجار البيزاء
 -1يشطخ ،امبختػ ايكػ ،آليات الكتابة الدخدية ،تخجسة وتقجيع سعيج بشكخاد،دار الحػار لمشذخ
والتػزيع،ط 5الالذقية،5005 ،ص  053وما بعجىا

 -2امبختػ ايكػ ،تأمالت في الدخد الخوائي ،تخجسة سعيج بشكخاد ،ص500
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مخده "تفكظ العسل" بحي ث " يسكغ أن يتج أد إلى عشاصخ مفرػلة عغ بعزيا
ّ
البعس ،وكل عشرخ يتحػل إلى استذياد وإلى صػرة نسصية" 1وىػ السؤكج
حجوثو في ىحا العسل الحي بيغ أيجيشا ،بحيث يسثل كل نز محكي في الخواية

بخاديغع مغ حيث شكمو ومحتػاه وتخكيبو المغػي وتعجده المداني وتفككو.

والػاض ح أن الخوائي قج اشتغل عمى نرو في شكمو التخييمي الدخدي قبل

اشتغالو عمى الحّمة التكشػلػجيا والتمقي التفاعمي الحخ؛ بحيث بخزت أدبية ( شعخية)
السشجد مغ حيث االشتغال عمى الذخريات بسدسياتيا وسمػكاتيا وحػارىا

ومشػلػجيا ،وكحلظ الخؤية أو السشطػر الدخدي

) (point de vueفي عالقتيا بالدارد السييسغ أو العميع بخبايا الشز والحي يزسخ
وجية نطخ السبجع في حج ذاتو اتجاه ما يحجث في الػاقع ووصمو بسا حجث في

تاريخ العخب قجيسا ،وكحلظ االنفتاح عمى األفزية الدمكانية وشعخية تذكيميا

وتفكيكيا في الشز.

خاتمة:

يذيج ىحا الشػع مغ األدب الججيج تصػ ار ممحػضا في العالع العخبي مغ خاللضيػر أنػاع ججيجة تبتعج عغ الشز األصل وجشدو (
يذيج
نساذج سشاجمة  ،كسا
ُ
َ
يفتح آفاق الكتابة األدبية عسػما
رواية) ولكشيا التعمغ القصيعة معيا ،وىػ ما ُ
والدخدية عمى وجو الخرػص عمى الكتابة الثقافية االلكتخونية العابخة لمتخررات

والعابخة لألشكال واألجشاس.

-يسكششا القػل إن سشاجمة قج أولى التذكيل المغػي وإيحاءاتو ودالالتو اىتساما أوليا

في محاولة بشاء العالع الدخدي التخييمي قبل تقجيسو في شكل لعبة الكتخونية تديع

في المعبة الدخدية وغػايتيا ،وىػ ما فتح الشز عمى التمقي والتأويل عمى اختالف

وتعجد مدتػياتو في ارتباشو بالقارئ الستخرز ( ناقج الشز األدبي) أو الستمقي
 -1امبختػ ايكػ ،تأمالت في الدخد الخوائي  ،ص505
111

مجمة اآلداب والمغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جؽان0202
الثقافي العابخ لمتخررات ،أو جسيػر القخاء (القخاءة الجساىيخية عمى حج قػل
إيكػ)مغ السيتسيغ بغػاية السادة األدبية االلكتخونية أو االشياريةأو قل التجارية

ويسثمػن التمقي الحي الييتع بالبعج الجسالي والسعخفي في تمقي السادة األدبية مثمسا
يفعل الشػع األول أو الثاني ،وإنسا ييتع بسجى تحقيق الرجمة السخجػة مغ السشجد

أو الغػاية مغ حيث ىي مجازفة أو مغامخة ضسغ الذكل االلكتخوني الحي يسشح

ىحا الستمقي لحة تمقي السشجد مغ حيث ىػ كحلظ ( أي مغامخة اكتخونية ) ورواية

"ضالل عاشق" مشحت لمقارئ شكال مغ أشكال ىحه السغامخة أو السجازفة مغ خالل

المعبة االكتخونية.

 تػّلج الكتابة الثقافية السشفتحة عمى عػالع التكشػلػجيا ومشجداتيا ،والعابخة لألشكالوالتخررات واألجشاس ...آفاقا لمتمقي والتأويل؛ بحيث تتجاوز الجراسة الشقجية

مجاليا الزيق وىػ مجال اإلبجاع األدبي إلى مجال أوسع يتحقق فيو فيع السشجد
األدبي مغ خالل تخررات قج تبجو بعيجة عغ مجال األدب ومشيا التخررات

التقشية والتكشػلػجية واالعالم واالترال بعجما تحقق ذلظ فعميا مغ خالل

تخررات الفشػن الجرامية والديشسائية والتذكيمية والسػسيكية ...وغيخىا .

بيبميؽغرافيا:

 -امبختػ ايكػ ،األثخ السفتػح ،تخجسة عبج الخحسان بػعمي ،دار الحػار ،الالذقية ،سػرية ط، 5

.5000

 -امبختػ ايكػ ،آليات الكتابة الدخدية ،تخجسة وتقجيع سعيج بشكخاد،دار الحػار لمشذخ والتػزيع،

الالذقية ،ط.5005 ،5

 -امبختػ ايكػ ،تأمالت في الدخد الخوائي ،تخجسة سعيج بشكخاد ،السخكد الثقافي العخبي ،الجار

البيزاء\بيخوت ،ط.5002 ،5

-حدام الجيغ الخصيب ،األدب والتكشػلػجيا وجدخ الشز السفخغ  ، Hypertexteنذخ السؤلف،
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السدخدية :رؤية في التذكيل الججيج لمشز السدخحي
لجى عد الجيغ جالوجي

أ .رابح بغ خػية جامعة دمحم البذيخ اإلبخاهيسي بخج بػعخيخيج
د .الدىخة ختػ جامعة أبػ القاسع سعج هللا الجدائخ 2

السمــــخز:

يتشاوؿ ىحا السقاؿ نػعا أدبيا آخخ ،ججيجا ووسيصا بيغ الكتابة السدخحية واألخخػ

الدخدية-الخوائية تحجيجا؛ نػعا تدوؿ معو تمظ الحجود التقميجية التي أقيست خالؿ أزمشة
شػيمة بيغ السدخح والدخد تسشع مغ التجاخل بيشيسا أو انفتاح أحجىسا عمى خرػصيات

اآلخخ األسمػبية والتعيخية.

وىحا الشػع الججيج تجديج لطاىخة كتابة السدخح بتقشبات الدخد نػعا قائسا بحاتو في
كتابات الخوائي عد الجيغ جالوجي  ،أ تفاد خاللو مغ تجخبتو الصػيمة في الكتابة اإلبجاعية
الستشػعة األشكاؿ والسػضػعات ،وفي حػراتو الفشية مع قخائو ومتمكيو.

وقج أخحت ىحه الطاىخة عشجه مرصمح(السدخدية) الحؼ وضع لو مفيػما خاصا بو،

وحجد اآلليات التي مغ خاللو يتع تدخيج الشز السدخحي ليربح نرا أدبيا إبجاعيا قابال
ّ
لمقخاءة وفي اآلف ذاتو قابال لمتسثيل ،سػاء أشاؿ ىحا الشز أـ قرخ.
الكمسات  :السدخدية ،السدخح ،الدخد ،التجاخل األجشاسي.
Abstract
This paper deals with a new literary genre, and mediating between
theater writing and narrative specifically novel. with This genre
, the traditional boundaries that have been established during long
periods of time between theatre and narration.
This new genre embodies the phenomenon of writing theater with
narrative techniques, a stand-alone genre in the writings of novelist Izz
al-Din Jalaji.
during which he.
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This phenomenon has been given the name((masradia))By him. And
for wich he developed a proper concept and specifies the mechanisms
through which the theatrical text and narrative text are merged to obtain
a readable and representable new text .
keywords: narration, theater, narration.

تػشئة :السدخدية وأزمة قخاءة الشز السدخحي:

يعج األديب عد الجيغ جالوجي واحجا مغ الخوائييغ والسدخحييغ والقراصيغ

الدخدية بيغ الشطخية واإلبجاع؛ بيغ
القالئل–والسدخدؼ الػحيج-الحيغ يجسعػف في كتاباتيع
ّ
الكتابة تشطي اخ –وتامال وتفكي اخ-والكتابة إبجاعا ومسارسة وتجخيبا .فسغ خالؿ مذخوعو
الدخدؼ السثسخ والسدتسخ أنتج نرػصا سخدية متشػعة ،شسمت شتى أجشاس الدخد؛ حيث
كتب في الخواية والقرة والقرة القريخة والقرة القريخة ججا والسدخحية ،كسا كتب

لفئات عسخية متبايشة ،كتب لمكبار وكتب لمرغار تحت مدسى(أدب الصفل)...وقج كتب-
تجخيبا-في جشذ سخدؼ آخخ ىجيغ يأخح مغ السدخح ويأخح مغ الدخد ،جشذ سخدؼ
يتسيد بصػلو ..ويستاز بإيجازه ،وىػ ما اقتخح لو مرصمح(السدخدية) ومرصمح (مدخح

الدخدية الستشػعة عمى عػالع مغ الشرػص
المحطة)...إلى جانب ذلظ تشفتح نرػصو
ّ
الثقافية السددحسة الستعالقة.

وقج أشخ إبجاعو األدبي الدخدؼ الثخؼ وسيجو بدياج مغ مالحطات الشطخية الجقيقة

الكاشفة والسكتذفة وترػراتو الفشية الجسالية السعبخة عغ وعي إبجاعي وفشي متججد

ومتصػر ،تذ ّكل في مزسار األسئمة واليػاجذ الستعمقة بيػية الجشذ الدخدؼ الخوائي

القرري والسدخحي وبشياتو وأشكالو وسياقاتو وعالقاتو ومخجعياتو ،كل ذلظ تحت مطمة
ثع جاءت نرػصو اإلبجاعية مسّثمة ليحا الياجذ
التجخيب ومدسى االنفتاح .ومغ ّ
التجخيبي السشتج ومجدجة لخرػصية الشز(الجالوجي)الجسالية وفخادتو الفشية.
وقج ضل جالوجي عمى مدار ىحا السذخوع اإلبجاعي السدتسخ والستججد ،وخالؿ

متشو الحكائي الدخدؼ الصػيل العخيس أسيخ فتشة الحكي ورىيغ سحخ التخييل في
تجمياتو وتسطيخاتو القجيسة والحجيثة،
كسا تعيج نرػصو بالقخاءة والكتابة والسخاجعة في ضػء تجخبتو الفكخية والفشية

نز إبجاعي
ورؤيتو لمعالع ولمشاس واألشياء ولمتاريخ ولمػشغ...إلى أف انتيى إلى ا
اقتخح ّ
ّ
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ججيج مفارؽ وتقجيع نز بجيل مغايخ ،ذلظ الحؼ اصصمح عمى تدسيتو بالسدخدية ،سػاء
تعّمق األمخ بسدخدياتو الصػية ،ومشيا (:حب بيغ الرخػر ،الفجاج الذائكة ،ىدتيخيا

الجم ،التاعذ والشاعذ ،األقشعة السثقػبة ،أحالم الغػل الكبيخ) ،أو السدخديات القريخة
التي اشتسل عمييا كتابو السيع(مدخح المحطة؛ مدخديات قريخة ججا ،مقجمة نطخية
ونرػص مدخدية ،ط ،)2017 ،1:بمغ عجدىا  15خسذ عذخة مدخدية.

وفي ىحه الػرقة السػجدة مقاربة إلحجػ مفاليسو الدخدية الخائجة التي حاز قرب

الدبق إلييا ،وىػ في ذلظ لع يكتف بالعخض والتقجيع ولع يقترخ عمى الذخح والتحميل؛
بل سارع إلى التصبيق وبادر إلى التشفيح ،فخخجت الفكخة

الخالقة متدخبمة

نرػصو(السدخديات) ،التي بمغت درجة ميسة مغ التخاكع اإلبجاعي ،يدسح لمستمقي(الشاقج
ّ
والقارػء) بأف يشعتيا عمى أقل تقجيخ بالسفيػـ الشطخ ّؼ السذفػع بالتجديج التصبيقي.
ّ
وفيسا يأتي مقاربة لسفيػـ (السدخدية) وتجمياتو في أعساؿ عد الجيغ جالوجي،
والشطخ في ضخوؼ نذأتو وآفاؽ تصمعاتو ،إضافة إلى مقاربة قزايا متعمقة بالسػضػع

الشري..
السخكدؼ مغ قبيل التجخيب واالنفتاح والتفاعل ّ

الجراسات
أىسية
ع(السدخدية)ذو
إف مػضػ
وججتو ،ولكيستو في مجاؿ ّ
عمسية ،لحجاثتو ّ
ّ
ّ
ّ
الخوائية الدخدية والسدخحية.
شق
وقج امتمظ ،دونسا شظ ،شخعية معخفية ومرجاقية عمسية ،جاءتا مغ كػنو ّ
لمشز السدخحي السيجػر أو شبو السيجػر ليعػد إلى
شخيقا واسعا وأضاء دربا مطمسا ّ
ّ
مججدا وليدتسخ في وجػده وديسػمتو ..وذلظ بعػدتو إلى القخاء والستمقييغ بحّمة
الحياة ّ
قذيبة ما كانت لو مغ قبل.

قجـ حال فعاال ألزمة قخاءة الشز السدخحي
وبحلظ يكػف ىحا السفيػـ الججيج قج ّ
ّ
الحؼ شالسا ارتبصت حياتو..ىػيتو ..خرػصياتو بمحطات العخض السعجودة ،وفزاءات
الخكح السحجودة ووسائل اإلخخاج الستاحة.

إنو إضافة قػية في مشطػمة نطخية األدب ،برفة عامة ،ونطخيتي الدخد والسدخح

برفة خاصة.
تتػسل مقاربتشا بآليات الػصف والتحميل والتأويل مشيجا في التشاوؿ .وتدعى بالقجر
مبخرات وجػدىا؟ ما ىي
الستاح ،إلى اإلجابة عغ األسئمة العالقة :ما
ّ
السدخدية؟ ما ىي ّ
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الدخدؼ؟ ما عالقاتو باألجشاس األدبية األخخػ؟
األسذ والقػاعج التي يقػـ عمييا الشز
ّ
حج
ما ىي اآلليات والػسائل التي استعاف بيا ع .جالوجي في كتابة مدخدياتو؟ وإلى أؼ ّ

مدخدؼ بامتياز؟ وما مػقع
نجحت مدخدياتو في تحقيق فكخة(السدخدة)وفي إنتاج نز
ّ
السدخدية في خارشة التجخيب واالنفتاح والتفاعل؟.
السقجمة.
تمظ إشكالية الػرقة ّ

أوال(-السدخديــــــــــــــــــــــــة)أفقـــــــــــــا لمكتابـــة:

ويييئ السيج الحتزاف
يحفخ ع .جالوجي أفقا ّ
مستجا في ججار الكتابة السدخحيةّ ،
الجشذ السدخدؼ الػليج اليجيغ بتقجمة نطخية تخصج انبثاؽ الفكخة وترف انصالقة ش اخرتيا
األولى وتبيغ في غيخ لبذ أىجافيا وتصمعاتيا ،وتحجد السفيػـ الزابط ليا وتشحت

السرصمح السعبخ عشيا .ويبادر الكاتب إلى تعديد فكختو بسا أبجع مغ نرػص مدخدية،
السدخدؼ.
تزيئ حجود ومعالع الجشذ
ّ

ىحا ما نعخض لو في تقجيسو(السدخديات) وفي(مدخح المحطة) وفي ما سسيشاه (بياف

الكتابة السدخدية).
-1سياقات والدة السفيـــــــــــػم(السدخدية):
مقجمة السدخديات)/الفتح األول:
 -1-1بيـــغ يــجي الشرـــــــػص؛ ( ّ

السدخدية مغ قػؿ ع .جالوجي ،بػصف مقتخح الفكخة
نشصمق في تحجيج مفيػـ
ّ
تترجر ويفتتح بيا مدخدياتو ،والتي
الشز ،في السقجمة(بيغ يجؼ الشرػص) التي
ّ
ومشتج ّ
أشار فييا إلى إعادة كتابة الشز السدخحي بشكية الدخد،؛ يقػؿ":كاف كتّاب السدخح مشح
زمغ اإلغخيق يكتبػف نرػصيع إلى الخذبة مباشخة ،ولعمو لع يجر في خمجىع أف يػجيػا
ما يكتبػف إلى القارغ ،ومع مخور القخوف صارت السدخحية ترجر أيزا بيغ دفتي

كتاب مسا حفطيا مغ الزياع والدواؿ ،كسا ضاعت لألسف الذجيج آالؼ العخوض

السدخحية التي كانت تخبط بالسذاىج في حيشيا ثع تختفي إلى غيخ رجعة .مع تصػر
وسائل تدجيل الرػت والرػرة ،تحقق حمع االحتفاظ ببعس العخوض لتذكل مادة
خربة لمستمقي في كل مدتػياتو ،مسا ليأ لمجارسيغ الستخرريغ فخص دراسة ذلظ.
غيخ أف ضيػر وسائط مختمفة سخؽ الستمقي إلى غيخ رجعة ،بسا استصاعت أف تحققو مغ

وسائل إغخاء ،جعمت السدخح مشبػذا إلى حج بعيج ،حيث راح يفقج معاقمو وسحخه ولع يتخل
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عشو متمقػه فحدب بل وحتى مشتجػه أيزا ،وبحلظ يكػف السدخح قج خدخ السذاىج وىػ
الحؼ لع يكدب القخاء في أؼ مخحمة مغ مخاحمو.

في وقت راح الدخد بأشكالو يدحف عمى السيجاف ويكدب اآلالؼ بل السالييغ مغ
األنرار إلى صفو ،مسا فخض التفكيخ في إعادة األلق لمشز السدخحي ،فيحقق رغبة

الشاس في قخاءتو دوف أف يفقج خاصية التسدخح فيو ،وىحا ما حجا بشا إلى إعادة كتابة

الشز السدخحي ولكغ بشكية الدخد فشكدب القارغ أوال ونأخح ثانيا بيجيو ليعػد إلى خذبة

السدخح دوف أف نجخح كبخياءه بحيث يكػف الشز مييأ أيزا لمعخض عمى الخذبة،
( )1

ويسكغ اف يدتفيج مشو السخخج والسسثل".

يػضح ع .جالوجي األسباب الػجيية التي وقفت وراء التفكيخ في كتابة الشز

السدخدؼ الػاعج ،في وقت استفحمت فيو ضاىخة الشفػر مغ قخاءة الشرػص السدخحّية،
ومجػ الخدارة الت ؼ لحقت بو في فقجاف مذاىجيو .فكاف البحث عغ نز آخخ يعيج

إلى الشز السدخحي ألقو ودىذتو وإثارتو اكثخ مغ ضخورة فشية.
(السدخدة)تجخيب يتسثل في كتابة نز ،ىػ في السختبة االولى نز مدخحي ،بتػضيفّ
آليات سخدية محزة ،فيكػف ناتج الكتابة مدخدية-باصصالح الكاتب-؛ أؼ نرا مدخديا.
مغ الػاضح أف في مقجمة (السدخديات) شخحا يبدط فكخة(السدخدية) ،تػضيح
لمسفيػـ يديل التباسو ،بعيجا عغ تحجيج مرصمح قادر عمى احتػاء واحتزاف السفيػـ.
ججا(الكتاب):
 -3-1كالمشـــــــــا؛ مدخح الّمحطة ،مدخديات قريخة ّ

يػضف ع .جالوجي ،في الكتاب السحكػر أعاله ،مرصمح (السدخدية)في تخكيب

عشػانيغ فخعييغ بسثابة السؤشخ األجشاسي؛ يأتي السرصمح اسسا ليحا الذكل اإلبجاعي
ّ
لمشرػص السػصػفة بو( نرػص مدخدية).
(مدخديات قريخة ججا) ،ونعتا ّ
واألىع مغ ذلظ ما يػرده ،مفرال ،في السقجمة التي يفتتح بيا كتابو ،والتي يذيخ

إلييا بػ(كالمشا) ،إذ يقػؿ .. ":راودتشي فكخة كتابة ما أسسيتو "مدخح المحطة" أو مدخديات
 -1عد الجيغ جالوجي :أحالـ الغػؿ الكبيخ ،مدخدية ،دار السشتيى لمصباعة والشذخ والتػزيع،

الجدائخ ،ط ،2016 ،1:ص.8:
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قريخة ججا ،السرصمح األوؿ لمفعل ،والثاني لمقخاءة ،حتى نديل إشكالية مرصمح

الشز السكتػب أـ
مدخحية ،والحؼ يخبكشا ويػقعشا في المبذ فال نعخؼ أف نشرخؼ إلى ّ
الخكح ،مع ما أقستو بيشيسا مغ فخوؽ في الكتابة ،األولى تجشح إلى
إلى العخض عمى ّ

اعتساد اإلرشادات اإلخخاجية مخاشبة الجراماتػرج والسخخج والسسثل بسعشى أنيا تختبط

بالخكح ،والثانية تشرخؼ إلى القارغ وقج سسيتيا اإلرشادات القخائية ،ثع استعزت عشيا
بتػسعة في تقشيتي الػصف والدخد دوف أف أجخح كبخياء السدخح ،فكانت السدخدية،

الشز لمقخاءة ابتجاء مغ السدتػػ
مرصمحا قائسا بحاتو يجسع بيغ الدخد والسدخح ويييئ ّ
البرخؼ ،إلى استحزار تقشيات الدخد مع مخاعاة خرػصية السدخح ،وبيحا يكدب

السدخح أيزا قخاءه وقج خدخىع لقخوف مغ الدمغ في ضل دكتاتػرية مارستيا الخذبة عمى
( )2

الشز ،ومارسيا السخخجػف عمى األدباء".

اكتفيشا في ىحا االقتباس بسا لو عالقة واضحة بتحجيج السفيػـ وصياغة
دخدية)اخترار
ا
السرصمح-ولشا عػدة إلى مػضػع السدخديات القريخة-؛ فالسرصمح(الس
لمعالقة الستفاعمة الحيػية الصارئة بيغ السدخح والدخد ،التي نػضحيا مغ خالؿ صيغة
رياضية بديصة:

السدخح  +الدخد= السدخدية

السدخدؼ القائع عمى التّفاعل والتّالحع بيغ العشاصخ
لمشز
ويسخ التّذكيل
اإلبجاعي ّ
ّ
ّ
ائية التي
والسكػنات البشائية واألسمػبية لكال ّ
الشريغ(الجشديغ)عبخ قشاة اإلرشادات القخ ّ
عػضت اإلرشادات اإلخخاجية ،ثع استبجلت بالتػسعة في تقشيتي الػصف الدخد.

الشز
أف اشتغاؿ ع .جالوجي في إنتاج الشز الججيج وفي تحػيل ّ
ويتزح ّ
يسيد
السدخحي ،كاف اشتغاال متسخك اد عمى المغة؛ لغة الػصف والدخد؛ وىسا مغ أبخز ما ّ

الدخدؼ ،عسػما ،ويزاؼ إلييسا الحػار؛ وىػ العسػد الفقخ ّؼ لمشز السدخحي.
الشز ّ
ّ

 -2عد الجيغ جالوجي :مدخح المحطة ،دار السشتيى لمصباعة والشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،ط،1:

 ،2017ص.9:
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ويشبو ع .جالوجي إلى مخاعاة خرػصية السدخح؛ بسعشى أف القالب الحؼ يتذكل

حية واضحة
الشز السدخدؼ في إشاره ىػ قالب السدخح بسا يحتػيو مغ معالع مدخ ّ
ومخسػمة وخرػصيات معمػمة.
الدخد والػصف في الشز السدخحي
بشاء عميو ،تشيس
ّ
السدخدية عمى تفعيل تقشيتي ّ
ّ
صي فيو تقشية الحػار الفزاء األكبخ.
الحؼ تغ ّ
-4-1مغ السدخحية إلى السدخدية؛ تعجد الخصابات وىاجذ التجشيذ أو بيان( الكتابة
السدخدية):

يتحجث ع .جالوجي في مػضع ثالث عغ تجخبتو في الكتابة السدخدية ،في مقالة

تعجد الخصابات وىاجذ التّجشيذ)؛ وفييا يدخد
مدتفيزة(مغ السدخحية إلى السدخدية؛ ّ
ويرف ويخصج رحمتو االستكذافية لجشذ أدبي مدخحي ججيج مختمف ،فتتبع نذأة الفكخة
ّ
واكتساؿ السفيػـ وصياغة السرصمح ،والدياؽ الحؼ ولجت في رحابو والسخاض الحؼ

اكتشفيا ،وما ّأدػ إلييا مغ أسباب مختمفة ،وكتابة نرػصو السدخدية وإعادة كتابة
مدخحياتو في ضػء ىحا السفيػـ الججيج.
وقياسا عمى ما كاف يحجث في القخف الساضي بذأف الذعخ العخبي والحجاثة؛

متسيد أف يجلػ بجلػه في معخكة التحجيث ،وأف ترػراتو
كل شاعخ
ّ
فكاف" أف يحاوؿ ّ
الفكخّية ورؤاه الفشية عمى شكل(بياف)يخصج فيو الػاقع الذعخؼ العخبي..ويزع فيو
اإلمكانيات السدتقبمية التي يسكغ أف تدتذخفيا حخكة الحجاثة فيسا إذا أتيح السدار

الذعخؼ الرحيح .وليحا انبخػ بعس شعخاء الحجاثة السعشييغ باألمخ وراحػا إلى جانب
مسارستيع الذعخّية ،يزعػف األسذ التشطيخية لمحجاثة في السيجاف الشقجؼ )3(".فكتب
أدونيذ بياف الحجاثة ،ودمحم بشيذ بياف الكتابة ..وغيخىسا .وحاؿ الكاتب ع .جالوجي ال

تقجـ؛ فقج زاوج ع .جالوجي بيغ التشطيخ والسسارسة أو اإلبجاع في مدخدياتو،
عسا ّ
يختمف ّ

-3دمحم عداـ :الحجاثة الذعخية ،دراسة ،مشذػرات اتحاد الكتاب العخب ،دمذق ،1955 ،ص:

.52
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ومشو يسكغ أف ندسي مقالتو الدالفة الحكخ الػاردة في مدخدية(األقشعة السثقػبة)( ،)4بال

تخدد ،بياف (الكتابة السدخدية) الحؼ يؤسذ ويؤرخ لسيالد جشذ أدبي مختمف في مزسار
ّ
يتقجـ ع.
الكتابة الدخدية والسدخحية ،ويفتح آفاقا لمتجخيب مجىذة ،وبيحه الشقمة الشػعية ّ
جالوجي رائجا لمكتابة السدخدية في أدبشا العخبي وفي األدب العالسي-فيسا نعمع -ويحخز

الرجارة.
وساـ ّ

األدبية والفشػف،
وأبخز ما ورد في ىحا البياف ىػ اعتبار ع .جالوجي األجشاس
ّ
وشبيعية
اعية
ّ
نفدية واجتس ّ
الحية اّلتي تبخز لمػجػد ضسغ شخوط ّ
تصػرىا ،كالكائشات ّ
في ّ

الذخوط ،والبقاء فييا لألصمح ،وىي ال تخمق مغ فخاغ ،وإنسا
ثع تختفي وتسػت لحات ّ
ّ
التصػر  ..وال تقػـ صافية صخفة و ّإنسا ىي
تتػالج مغ بعزيا وتتشاسل مختكية في سّمع
ّ
تتجاخل قميال أو كثي اخ حتى تكاد تخػميا تتياوػ لرالح أجشاس ىجيشة .ويخػ أف الدخح

عجة ،فيػ ابغ ليحه الفشػف وليذ أبا ليا كسا يذاع ،والسدخح
وليج لحسة قامت بيغ فشػف ّ
كل األجشاس والفشػف في
كل ّ
ىػ السيجاف األكثخ انفتاحا عمى التّجخيب ،فيػ يحتزغ ّ
( )5

فديفداء عجيبة.

إف" خصاب السؤّلف/
ويػضح الكاتب أسباب تحػلو إلى الكتابة السدخدية بالقػؿ ّ
أشج الخصابات سحقا تحت سشابظ ىحا التصاحغ لجرجة أف ارتفعت أصػات
ّ
الشز ىػ ّ
ولعل ذلظ كاف سببا كافيا إلقرائو مغ غسار التّجخيب اّلحؼ
تجعػ إلى إبعاده تساما،
ّ
شاؿ اإلخخاج والتسثيل والديشػغخافيا  ،فرار لكل مشيا مجارس ومحاىب ليا خرائريا

الشز ،لكشو
وأسديا اّلتي تفخقيا عغ غيخىا ،وقج يكػف ىحا كافيا لخػض التّجخيب في ّ
ليذ الدبب الػحيج قصعا ،إذ يسكغ أف نزيف إلى ذلظ سببا أكثخ أىسية وىػ خدارة

الستمقي قخاءة وسساعا ،وانحرار الشز في العخض ال يعجوه عمى اعتبار أف السدخح
مسا أدػ إلى انحرار
فعل ،يتشدؿ عبخ الخذبة ،يتع تمكيو بذخوشو السكانية والدمانية ّ
( )6
عجد الستمقيغ".
-4عد الجيغ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،مدخدية ،دار السشتيى ،الجدائخ ،ص.162 :
 -5عد الجيغ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،ص.163 :
 -6عد الجيغ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،ص.166 :
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وقج راح ،كسا يقػؿ الكاتب" الدخد بأشكالو يدحف عمى السيجاف ،ويكدب السالييغ

يؤكج
صفو ،وال مانع عشجه أف يقتبذ لمديشسا أو حتى لمسدخح ،والػاقع ّ
مغ األنرار إلى ّ
مسا فخض التّفكيخ في إعادة
لشا أف مئات مغ الخوايات تحػلت أفالما وعخوضا مدخ ّ
حيةّ ،

خاصية
لمشز السدخحي ،فيحقق رغبة الشاس في تمكيو قخاءة وسساعا دوف أف يفقج
األلق ّ
ّ
( )7
العخض السدخحي اّلحؼ ىػ ىجفو األساس".
ّ
وقج كاف ىحا سببا وجييا حجا بو إلى "كتابة الشز السدخحي ولكغ بشكية

( )8
حج عبارتو.
الدخد ".عمى ّ
ويذيخ الكاتب إلى سياؽ اىتجائو ليحه الفكخة الالمعة ،فكخة التجخيب في الشز

الشز السدخحي إال بعج معايذة ميجانية،
السدخحي ،يقػؿ ":لع تخاودني فكخة التّجخيب في ّ
تأليفا لمسدخح إبجاعا ونقجا ،وتجريدا لو ،في مجرجات الجامعة ،وقج الحطت العدوؼ
الكبيخ عغ تمقي نرػصي ونرػص غيخؼ مغ أساشيغ السدخح العخبي والغخبي قخاءة

ونقجا ،في وقت تذيج فيو الخواية ومشيا نرػصي إقباال شجيجا ،مسا حتع التفكيخ في
البحث عغ شخيقة ججيجة لكتابة الشز السدخحي كتابة تسشحو جػاز العبػر إلى قمب

القارغ دوف أف تبعجه عغ السدخح ،ودوف أف ترج السخخج والسسثل وغيخىسا مغ اركاف

الفخجة عغ التعامل معو ،وكاف أف خزت غسار كتابة نرػص ججيجة بصخيقة مختمفة
ضاىخىا الدخد وباششيا السدخح ،ضاىخىا يغخؼ بالقخاءة وجػىخىا يغخؼ بالفعل
( )9

والتجديج".

ومغ صسيع السعايذة والسسارسة كاف التفكيخ في الشز البجيل مغ خالؿ

التجخيب ،واالىتجاء إلى شخيقة مغايخة ف ّحة في الكتابة لقيت قبػال واسعا لجػ القخاء

واستحدانا كبي اخ ،شجعت الكاتب عمى االستسخار واإلبجاع ،واقتخاح السرصمح ،يقػؿ ":فمسا

رأيت اإلقباؿ عمييا كبيخا ،وقج كدخت أفق التمقي لجػ القارغ أعجت صياغة نرػصي
السدخحية الدابقة كميا بحات الصخيقة الججيجة ،وىحا حتع عمي البحث عغ مرصمح ليحا
 -7عد الجيغ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،ص.166 :
 -8عد الجيغ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،ص.163 :
 -9عد الجيغ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،ص.164:
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السػلػد الججيج فكانت السدخدية ،مرصمحا مشحػتا مغ السدخح والدخد ،وكانت

نرػصي"أحالـ الغػؿ الكبيخ ،األقش عة السثقػبة ،البحث عغ الذسذ ،مسمكة الغخاب،
( )10

وغيخىا"".

فخض ىحا السرصمح شخعيتو العمسية؛ إذ وجج لو مكانو السشاسب في السعاجع
والجراسات واألبحاث السدخحية والدخدية.

زاوج ع .جالوجي بيغ اإلبجاع واإلنتاج والتشطيخ والتفكيخ ،فمع يكتف بكتابة

مدخديات ججيجة وإعادة صياغة لسدخحيات سابقة في ضػء ىحا التػجو الفشي التجخيبي
الججيج ،و ّإنسا أسذ نطخّيا لمعسل السدخدؼ ووضع يجه عمى آليات إنتاج السدخدية؛
ثع كانت محاولة التشطيخ مغ خالؿ ما كتبتو مقجمة ليحه الشرػص ،أو مغ خالؿ
يقػؿّ ":

ما كتبو قخائي مغ الباحثيغ لتكػف السدخدية شكال ججيجا يدتميع روح الدخد دوف أف يجخح
كبخياء السدخح ،حيث يتجمى الشز برخيا سخدا خالرا ال شية فيو ،أقخب إلى الخواية أو

القرة ،ويجسع إلى حزشو تقشيات الحكي والػصف والحػار ،ميجما ىشجسة البشاء التي

ألفيا الشاس في الشز السدخحي ،فال فرل بيغ نز الحػار والشز السػازؼ الحؼ يذسل
التفريل في شخريات السدخحية  ،ثع يحجد السكاف والدماف بجاية كل فرل أو مذيج ،ثع
يزبط اسع الذخرية قبل كل حػار أو فعل ،مع ضبط اإلرشادات اإلخخاجية والتي عادة
ما تػضع بيغ قػسيغ ،لقج تع تعػيس كل ذلظ بحكي ووصف مصػؿ أحيانا شػال ال
يغصي عمى الحػار الحؼ يبقى سيجا ،والحؼ ال تدبقو إال مصة كسا في الدخد تساما ،في

حيغ يذار إلى الذخرية الستكمسة في ثشايا الحكي الحكي ،وكل ذلظ ال يعشي ىجـ جػىخ
( )11

السدخح ،إذأف الشز يخاعي تساما مقتزيات العخض حجثا ومكانا وزمانا".

إذا ،ىحه آليات كتابة الشز السدخدؼ ،والسحاور او السدتػيات التي تذتغل

ولعل القارغ أو الستمقي يجج في مدخديات
عمييا ،عخضيا بإيجاز ال يخل بػضػح الفكخةّ ،
الكاتب ما يػضح بذكل كبيخ تمظ اآلليات واشتغاليا في مسارسة مدخدية.

 -10عد الجيغ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،ص.165:

 -11عد الجيغ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،ص.165 :
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إذا ،كشا نقخ بخيادة ع .جالوجي ليحا الجشذ/الشػع السدخدؼ ،والدبق إليو،

وججتو ،فإنشا نشتطخ مغ الكاتب ومغ الباحثيغ
ونعتخؼ لو بأىسية التجخبة وججارة اإلبجاع ّ
والسبجعيغ عسػما جيػدا أخخػ في التشطيخ والسسارسة التي تعسل عمى استكساؿ التجخبة

تتحػؿ السدخدية ،مخة أخخػ ،إلى
وتػسيع آفاقيا ،ورسع معالسيا الفارقة ،ألنشا نخذى أف ّ
نز روائي وقرري ،يبتعج بخصػات مجيجة عغ اصمو وجػىخه السدخحي .وبخاصة
ّ
عشجما يقبل عمى كتابتو ناشئة السبتجئيغ والسبجعيغ الحؼ لع ترمب قشاتيع في معتخؾ

مدسى(السدخدية)ما ليذ مشيا.
الكتابة بعج ،ولع تكتسل أدواتيع ،فيكتػبػف تحت ّ

جج ضخورية لتخاكع األبحاث والشرػص لزبط السعالع والسالمح
فالحاجة ّ
والدسات والخرائز الخئيدية ليحا الجشذ /الشػع السدخحي بذكل صارـ ،وقادر عمى

تخسيع حجود السدخدية وتحجيج خرػصياتيا الغالبة.

ومع ذلظ نؤمغ ونعتقج-كسا اعتقج الكاتب-بأف األجشاس األدبية في سيخورتيا

تصػر وفي تخؽ أبجييغ.
التاريخية ال تعخؼ االستقخار ،فيي مع الدمغ في ّ
مختبصة في ذلظ بتصػر الفكخ والػعي والثقافة-ومشيا السثاقفة ،-فالثقافة تخاثية
محمية أصيمة وغخبية كػنية وافجة عامل تصػيخ ميع ،وقج بمػنا واختبخنا ذلظ في فشػف

أدبية أخخػ في أدبشا العخبي الحجيث والسعاصخ.

ولقج تخكت فكخة ع .جالوجي عغ السدخدية صجػ واسعا في األوساط الثقافية
واألكاديسية ،وعمى صفحات الجخائج والسجالت ،وفي الخسائل واالشاريح الجامعية ،ومغ

عمى مشابخ السؤتسخات والشجوات العميسة وفي السػاقع االلكتخونية ووسائل التػاصل
االجتساعي.
وأثارت نقاشات مػضػعية ميسة ،أسيست في إثخاء الفكخة وتدميط الزػء عمى
اإلبجاع السدخدؼ.
ثانيا(-مدخح المحطــــــــــــــــــة/السدخدية القريخة)نػعا مدخحيا:

-1سياقـــــــــــــات والدة السفيــــــــــــــــػم(مدخح المحطــــــــــــــــــة/السدخدية القريخة):
ججا /الفتح اآلخخ:
-2-1مدـــــــخح المحطة؛ السدخديات القريخة ّ
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يشصمق ع .جالوجي في التعخيف بفكخة(مدخح المحطة)ؼ كتابو(مدخح المحطة:

مدخديات قريخة ججا) مغ اقتشاع لجيو بارتباط السدخح بالحياة ،وما الكػف كمو إال خذبة

( )12
كل لحطة فييا
إف الحياة كميا ىي مدخحية كبخػّ ،
مدخح كبخػ  ،و"بسثل ما ّ
فإف ّ
يسكغ أف تكػف مدخحية أيزا ،نعع تكاد تكػف كل لحطة فعل بذخ ّؼ مدخحية قائسة

إف اإلنداف يفكخ ويحمع ويشجفع لمفعل ،وىػ حيشسا يفعل فإنسا ىػ يسدخح أحالمو
بحاتياّ ،
وأفكاره ،وقج تقػؿ المحطة والمحطات القميمة ما ال يسكغ أف تقػلو األزمشة الصػيمة ،كأف
( )13

وكأف ال بالغة في اإليجاز عمى حج قػؿ أسالفشا".
ىحه مزغػشة في تمظّ ،
ىشا كمسة السفتاح في مفيػـ ع .الجيغ جالوجي ليحا السدخح ،وىي مختكد تأسيدو،

أعشي كمسة (اإليجاز) ،في التعخيف بالسرصمح األوؿ ولكشو يجقق في الفخؽ بيغ ىحا وما

أردفو مغ مرصمح ثاف ،ومغ ىحا السشصمق ،يقػؿ ":راودتشي فكخة كتابة ما أسسيتو(مدخح

ججا ،السرصمح األوؿ لمفعل ،والثاني لمقخاءة ،حتى نديل
المحطة) أو مدخديات قريخة ّ
إشكالية مرصمح مدخحية ،والحؼ يخبكشا ويػقعشا فب المبذ فال نعخؼ أف نشرخؼ إلى
الخكح ،مع ما أقستو بيشيسا مغ فخوؽ في الكتابة،
الشز السكتػب أـ إلى العخض عمى ّ
األولى تجشح إلى اعتساد اإلرشادات اإلخخاجية مخاشبة الجراماتػرج والسخخج والسسثل
ائية ،ثع استعزت عشيا بتػسعة
والثانية تشرخؼ إلى القارغ وقج سسيتيا اإلرشادات القخ ّ
( )14
في تقشيتي الػصف والدخد دوف أف أجخح كبخياء السدخح".

وتأسيدا عمى ما سبق فػ"مدخح المحطة ىػ مدخح يقتشز المحطة التي يسكغ أف

تقػؿ الدمغ الصػيل ،محاوال أف يخترخ كل ما يكيسو أيزا،

إف عمى مدتػػ

الذخريات أو عمى مدتػػ الديشػغخافيا ،ومعشى ذلظ فيػ مدخح يتسخد عمى الخذبة،

يسكغ تقجيسو في أؼ مكاف...كسا يسكغ أف يقػـ بو كل مغ امتمظ شيئا مغ الجخأة
( )15

والسػلبة ،إنو مدخح اإلنداف كيفسا كاف وأيشسا كاف".

 -12عد الجيغ جالوجي :مدخح المحطة ،مدخديات قريخة ججا ،ص.7 :
 -13عد الجيغ جالوجي :مدخح المحطة ،مدخديات قريخة ججا ،ص.8 :
 -14عد الجيغ جالوجي :مدخح المحطة ،مدخديات قريخة ججا ،ص.8 :

 -15عد الجيغ جالوجي :مدخح المحطة ،مدخديات قريخة ججا ،ص.11 :
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ومغ " خرائرو التي يجب أف يقػـ عمييا ،التكثيف مكانا وزمانا ولغة ومذيجا

وعخضا ،وشخريات ال تتعجػ الثالثة في أقرى تقجيخ مع إمكانية االستعانة بالسؤثخات
الرػتية ،يجب أف يتحػؿ إلى ىاجذ الجسيع بسعشى ال يفتخض مختريغ احتخافييغ أو
ىػاة ،إذ يسكغ أف يقجمو أفخاد األسخة في البيت ،والصمبة في مجارسيع وجامعاتيع،
( )16

واألصجقاء في تجسعاتيع ..والسرصافػف في مخافقيع الدياحية".

يختفي وراء ىحا السشجد السدخحي/السدخدؼ دافعاف يذيخ إلييسا الكاتب بالقػؿ إف:

"لسدخح المحطة/مدخديات قريخة ججا دافعيغ األوؿ ذاتي وىػ رغبتي السمحة والجائسة في
خػض تجارب إبجاعية ججيجة ،وىػ ىاجذ كاف لو حزػره في كل أشكاؿ الكتابة لجؼ،
قرة ورواية ومدخحا ،إيسانا مشي أف اإلبجاع الحق ىػ ما كاف تجخيبيا أؼ تجاو از
لمسألػؼ ،إنو إضاءة مدتسخة لمسطمع في مجاىيل التخييل لجػ اإلنداف ،ومداءلة دائسة

لجيػد األسالؼ في ىحا السزسار .كسا أف لو أسبابو السػضػعية ،التي مشيا وجػب
( )17

البحث عغ فتػحات ججيجة في فغ السدخح ،وقج صار ميجػ ار مغ أكثخ الشاس"..

إف حجيث ع .جالوجي عغ السدخدية-بشػعييا -أكثخ وضػحا وأدؽ تحجيجا

ججا) ،ومتابعة
في(األقشعة
السثقػبة)مسا ىػ عميو في(مدخح المحطة ،مدخديات قريخة ّ
ّ
الفكخة في مقالتو (مغ السدخحية إلى الدخدية)..في مدخدية(األقشعة السثقػبة) يدعفشا في
أخح صػرة جمية لمسػضػع.
-في األقشعة السثقػبة:

لعل تجخبتو األولى مع الشز وقج أخزعو لمتّجخيب لفظ قيجه وتحخيخه مغ قبزة
ّ
لعل
نرا
ّ
مدخديا مفارقا ،نحت لو مغ األسساء(السدخدية)ّ ،
السدخح ،فكاف أف خمقت مشو ّ
تمظ التجخبة أزالت الدتار مغ أمامو لتجخيب آخخ وفتحت عيشيو عمى اكتذاؼ باىخ ،مع

ججا) ،يقػؿ الكاتب معخفا ومؤرخا
(مدخح المحطة)أو باألحخػ مع(السدخديات القريخة ّ
لحلظ التجخيب ":قج قادتشي تجخبتي األولى(السدخدية)إلى كتابة تجخبة ثانية

ججا) أو(مدخح المحطة) ،ورفعت ليا شعار(مدخح المحطة:
أسسيتيا(مدخديات قريخة ّ
 -16عد الجيغ جالوجي :مدخح المحطة ،مدخديات قريخة ججا ،ص.11 :
-17عد الجيغ جالوجي :مدخح المحطة ،مدخديات قريخة ججا ،ص.10 :
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مدخح اإلنداف أيشسا كاف وكيفسا كاف) ،وىػ مدخح يقػـ عمى التكثيف مكانا وزمانا ولغة

وشخريات ومذيجا وعخضا وسيشػغخافيا ،ليريخ ىحا السدخح ىاجذ الجسيع ،ال يفتخض
يقجمو أفخاد األسخة في البيت ،والصمبة في
مختريغ احتخافييغ أو ىػاة ،إذ يسكغ أف ّ
مجارسيع وجامعاتيع ،واألصجقاء في تجسعاتيع ،وحتى الستعبجوف في مخاكد تعبجىع،

والسرصافػف في مخافقيع الدياحية وحتى في الحافالت والصائخات ،ثع ىػ إضافة إلى
ذلظ يسكشو أف يحقق اإلغخاء بالقخاءة)18("..

وقج أشار الكاتب إلى ما يسكغ أف يكػف بيغ مدخح المحطة والقرة القريخة ججا

مغ تجاخل إال أف الفخؽ يطل قائسا مغ زاوية واحجة ،يقػؿ" :ال يكاد يختمف عغ القرة

ججا إال مغ زاوية إمكانية تجديجه ،ليشتقل مغ خاصية الحكي التي لمدخد إلى
القريخة ّ
خاصية الفعل التي لمسدخح)19(".
وقج شسح الكاتب في آخخ ما سسيشا بػ(بياف الكتابة السدخدية)إلى أف يكػف ما قجمو

جشدا مغايخ بكامل خرػصياتو األجشاسية ،يقػؿ"ولعل ما قجمتو يكػف جشدا ججيجا مغ

األجشاس القػلية ،أو عمى األقل نػعا داخل جشذ السدخح ،تػلج مغ الخغبة السمحة في

التجخيب وتجاوز الدائج ،ليحقق مرصمحا ونرػصا وتشطيخا ،مسا لع يدبق إليو أحج في

حجود ما أعمع ،ويقيشا سيجج ىحا الجشذ مغ يأخح بيجه إلى مخاتب أعمى ودرجات أرقى،
شظ أف كثي اخ مغ األجشاس بجأت ىكحا ،ثع احتزشتيا الشفػس السدورة عغ التقميج
وال ّ
واالجتخار ،وتعاقبت عمييا التجارب حف اخ ونحتا ودرسا ،حتى صارت ليا قػانيغ وأسذ،
وصارت ليا خرائز إجشاسية ،بقجر ما تجعميا تتسيد عغ غيخىا وتتفخد ،تجعميا تتقاشع
مع أنػاع وأجشاس مغ ذات العائمة)20(".

وسيتػلى الشقج الفرل في ضاىخة السدخدية إيجابا أو سمبا ،بسا يرخح بو شيػد
السدخح ويقخ بو مجعػ الدخد .وإف الدمغ كفيل بتأكيج رغبة الكاتب وترجيق رجائو أو
بشدفو وتكحيبو.

 -1818عد الجيغ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،ص.166 :
-19عد الجيغ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،ص.166 :
 -20عد الجيغ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،ص.167
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-سؤال العالقات في السدخدية:

يسكغ أف نتمسذ ،في ضػء العالقات القائسة بيغ األجشاس األدبية والدخدية عمى

السدتػػ األفقي وعمى السدتػػ العسػدؼ ،الػشائج التي بيغ السدخدية واألنػاع الدخدية،

ججا والقرة
وقج أشار الكاتب في بياف الكتابة السدخدية ،إلى ما بيغ السدخدية القريخة ّ

أف الحجود الفارقة بيشيسا متعجدةّ ،أوليا القرج في الكتابة؛ بسعشى ماذا
القريخة ّ
ججا ،بيج ّ
خرػصية الجشذ
يشتػؼ الكاتب أف يكتب قرة أـ مدخدية أـ غيخ ذلظ؟ وثانييا ال
ّ
البشيػية واألسمػبية الف كل نز يدتسخ في السحافطة ميسا انريخ مع غيخة وانجمج فيو،

وثالثيا الغخض السشتطخ مغ الشز ،فالسدخدية تمبي مصمبا سخديا فشيا كشز مػجو
لمقخاءة ،أوال ،وتمبي مصمبا مدخحيا كشز مػجو لمتسثيل.
سؤال الجحور والعالقة مع التخاث:

أكج الكاتب أنو لع يكتب عمى مشػاؿ سابق ولع يحتح أؼ شكل جاىد ولع يحاؾ أؼ

نسط متقجـ ،ومعشى ذلظ أف ال أحج مغ السحجثيغ أو القجامى ّادعى كتابة السدخدية ،لكغ
عبارة استعسميا الكاتب في حجيو عغ التجخيب "..مداءلة دائسة لجيػد األسالؼ في ىحا
السزسار" ربسا تذيخ إلى أنو كاف يتأمل أنساشا مغ الدخد قج أذت شكل السدخدية
القريخة أو اقتخبت مشو ،ومشيا انقجحت ش اخرة اإلبجاع وتفاعمت مع خبختو ،فيػ خبيخ
برشاعة السدخح والدخ معا.

ججا لمرياغة السدخدية القريخة كبعس
يقجـ مادة مشاسبة ّ
كسا أف التخاث يسكغ أف ّ
األخبار والشػادر وأحاديث مجالذ األدب وغيخىا ،فإعساؿ الفغ في تحػيخىا إلى مدخديات
ججا بسذاىجة مفخدة ميدػر لمكتاب.
قريخة ّ
ثالثا :مقاربة في نساذج مدخدية /شخائق التذكيل:

أخخج ع .جالوجي نػعيغ مغ السدخديات في إشار كتابتو السدخدية الججيجة،

وىسا السدخديات الصػيمة(الشرػص السدخدية الصػلة) والسدخديات القريخة ججا(الشرػص
السدخدية القريخة) ،وسشتاوؿ نسػذجا مغ كال الشػعيغ محاوليغ التعخؼ عمى شخائق
اشتعاؿ الكاتب عمى الشز السدخحي وآليات تحػيمو إلى نز مدخدؼ.

وقج اختخنا لمشػع األوؿ مدخدية األقشعة السثقػبة ،ولمثاني مدخدية الصخيق.
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-1السدخدية /الشز الصػيل):

 -1-1مدخديــــة(األقشعــــــــــــــــة السثقػبــــــــــــــة) نسػذجــــــا:

يتجدج فيو انفتاح الشز السدخحي عمى الدخد برػرة مبيشة،
نتشاوؿ نسػذجا مدخديا ّ
ويتسثل فيو التجخيب بصخيقة معمشة؛ حيث يدتزيف الشز السدخحي الشز الدخدؼ،
ويددتعيخ مشو تقشياتو في تذييج بشية مدخدية ججيجة .ومدخدية(األقشعة السثقػبة)واحجة مغ

مدخديات ع .جالوجي التي تسيط المثاـ عغ ىػية الشز السدخدؼ وسساتو األسمػبية
والبشيػية.
بجءا ،تعتبخ الباحثة زبيجة بػغػاص مدخديات ع .جالوجي مذخرة االنفتاح

الشري عمى عػالع األدب والفغ ،بإدخاؿ عشرخ الدخد عمى الشز الجرامي ليتيح فشا ذا

قيسة جسالية قخائية ،وتشتذل الشز السدخحي مغ شخنقة اإلىساؿ ،إىسالو كشز أدبي
ججيخ بالقخاءة مثمو مثل الخواية والقرة والذعخ ،وعميو فإنشا سشتشاوؿ في ىحه الجدئية
حػؿ بيا نرػصو السدخحية إلى مدخديات ،وىحا مغ خالؿ
البحث في الريغة التي ّ
تشاوؿ مال مح القز والخواية كالسقجمة ،واالفتتاحية ،وتقشيات الدخد فييا مثل الدارد
وشبيعتو ،والسدخود ،ثع عشاصخ الجراما كالحػار ،والرخاع ،والحبكة ،والذخريات،
والمغة.

( )21

-السقجمة :تػجيو القارغ إلى اليػية األجشاسية الججيجة لمشز ،وتحجيج ميثاؽ القخاءة

والتمقي الحؼ يجور في فمظ الدخد عسػما.

االفتتاحية :وفيو يييئ الكاتب قارئو لػلػج عالع الدخد والتخييل ،ورسع خمفية تعخؼ بيحاالعالع وشخريياتو واحجاثو ،تداعج الستمقي عمى القخاءة والفيع والتأويل.
وذلظ ما أبخزتو زبيجة بػغػاص.
 -2-1مدخديــــة(األقشعــــــــــــــــة السثقػبــــــــــــــة)السذيج /الجفتخ األول:
 -21يشطخ :زبيجة بػغػاص :انفتاح الشز السدخحي عمى الدخد(مدخديات عد الجيغ جالوجي

نسػذجا) ،ورقة مقجمة لمسمتقى الجولي عبج الحسيج ببغ ىجوقة الخامذ عذخ،
http://www.benhedouga.com/content/
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-السدخحية( :الئحة) الذخريات:

الحاج القخواشي  :بصل ىحه الخواية في الخسديغ مغ عسخه حافع القخآف

الكخيع.

الفار ،الشذشاش :شاباف يعسالف تحت أمختو وتأثيخه.

الذيخ سالع :والج تفاحة شيخ في الدتيغ مغ عسخه فقيخ الحاؿ.
شيخ البمجية :وىػ صجيق القخواشي.

صاحب السقيى :صاحب السقيى العسػمية بالسجيشة.

السحيع ،الػزيخ :يتحجثاف عبخ شاشة التمفدة.
مخاد ،مرصفى :ولجا الحاج القخواشي.

تفاحة :ابشة الذيخ سالع في العذخيغ مغ عسخىا.

خجيجة :زوجة الحاج القخواشي.

(األقشعة السثقػبة،

أصػات...

مدخحية :ص)5:

األول):
الشز
السدخحي(السدخحية ندخة(:)1السذيج ّ
ّ -1-2-1
ّ
" مقيى شعبي متػاضع في شارع كبيخ...الكخاسي فارغة إال مغ بعس
الدبائغ،

بعزيع

واقف

عشج

يذخب

الحاسػب

قيػتو...يقبل

الحاج...لباسو أبيس وعسامتو صفخاء كبيخة وخيدرانو مدخخؼ...وقبل

أف يجمذ يدخع إليو نذشاش"

(األقشعة

السثقػبة،

مدخحية ،ص)7
األول):
-2-2-1الشز السدخدي(السدخدية ندخة(:)1السذيج ّ

"الذارع البائذ يذخع ذراعيو عغ آخخىسا ،عشج مشكبو يكبع مقيى شعبي

عتيق ،أماـ بابو الرجغ تتشاثخ كخاس فارغة ،خمف السحدب يشذط
صاحبو في التختيب والتشطيف ،يفتح السحياع عمى أغشية شعبية حديشة،
يقبل الحاج القخواشي بقسيرو الشاصع وعسامتو الرفخاء وخيدرانو
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السدخخؼ الحؼ ال يحسمو إال لمتباىي ،يتيجى بعس األوراؽ السثبتة

عمى الججار بأسى وحدخة ،يجمذ عمى كخسي خارجي ،يبجو أنيقا أكثخ

وخجاف متػردتاف ،يقبل عميو الشذشاش
مغ أؼ وقت مزى ،وجو حميقّ ،
وقج بجت عميو العجمة...بجيشا قريخا ،سخيع الحخكة ،تجؿ مالبدو
يقبل
السمػنة الزيقة وتدخيحة شعخه الغخيبة عمى حبو لسدايخة السػضةّ ،
الحاج القخواشي عمى كتفو"

(األقشعة

السثقػبة،

مدخدية ،ص)11
فيػم):
-3-2-1الشز السدخدي(السدخدية ندخة (:)2الجفتخ األولّ :

"الذارع البائذ يذخع ذراعيو عغ آخخىسا ،عشج مشكبو يكبع مقيى شعبي عتيق،

أماـ بابو الرجغ تتشاثخ كخاس فارغة ،خمف السحدب يشذط صاحبو في التختيب
فيػـ بقسيرو
والتشطيف ،يفتح السحياع عمى أغشية شعبية حديشة ،يقبل الحاج ّ
الشاصع وعسامتو الرفخاء وخيدرانو السدخخؼ الحؼ ال يحسمو إال لمتباىي ،يتيجى
بعس األوراؽ السثبتة عمى الججار بأسى وحدخة ،يجمذ عمى كخسي خارجي،

وخجاف متػردتاف ،يقبل عميو
يبجو أنيقا أكثخ مغ أؼ وقت مزى ،وجو حميقّ ،
الشذشاش وقج بجت عميو العجمة...بجيشا قريخا ،سخيعة الحخكة ،تجؿ مالبدو
يقبل الحاج
السمػنة الزيقة وتدخيحة شعخه الغخيبة عمى حبو لسدايخة السػضةّ ،
فيػـ عمى كتفو ،في عجمة يتخاجع محشيا رأسو مفتعال األدب"..
ّ
(األقشعة السثقػبة ،مدخدية ،ط:

،

ص)11
يسكغ مغ خالؿ مالحطة الشز في تجمياتو الثالثة السدخحية والسدخدية ،والسقابمة

الشز أثشاء االشتغاؿ عمى بشيتو بغخض
بيشيسا الػقػؼ عمى التعجيالت التي شخأت عمى ّ
تحػيمو مغ ىيئتو السدخحية إلى ىيئتو السدخدية ،فعالوة عمى تغييخ اسع شخرية الحاج

فيػـ .وقج اختار ليا االسع الججيج الحؼ جاء عمى صيغة
مغ الحاج القخواشي إلى الحاج ّ
(فعػؿ) لجاللة تختبط بالذخرية في سياقيا السدخدؼ.
السبالغة ّ
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وقج تجاوز الكاتب إرشاداتو السدخحية أو مالحطاتو اإلخخاجية ،التي اضصمعت

بالتعخيف بالذخريات ،إلى جانب ذلظ قجـ السذيج األوؿ في شكل(افتتاحية) ،وقج وردت
مفرمة مصشبة حاوؿ أف يتػسع في بشاء جسميا بإضافة الشعػت واألحػاؿ وما إلى ذلظ مغ
وسائل لغػية ،عسمت عمى تػسعة ما جاء قبل ذلظ في اإلرشاد اإلخخاجي.
األوؿ) بػ(الجفتخ األوؿ) ،واضعا
بيشسا في ندخة السدخدية الثانية استبجؿ (السذيج ّ
(فيػـ) عشػانا .وكل السذاىج الدبعة في السدخحية تتحػؿ إلى سبعة
لو اسع شخرية ّ
دفاتخ في السدخدية.
تزسشت

(االفتتاحية)اإلشارة

ومػاصفاتو(الذارع/السقيى)..وتقجيع

إلى
الذخريات

أو

السكاف
الخئيدة

الفزاء
(الحاج

القخواشي/فيػـ/الشذشاش)..وذكخ بعس مالمحيا وصفاتيا ال سيسا الخارجية الستعمقة
بالسطيخ .وال يخفى ما يعكدو ىحا التعخيف بالسكاف والتقجيع لمذخريات مغ إيياـ القارغ
بػاقعية الشز.
وقج أضفى الكاتب عمى االفتتاحية لسدات (شعخية) ميدت لغة الدخد والػصف مغ

خالؿ إضافة الشعػت واألحػاؿ -مفخدات وجسل وشبو جسل-ومجازات واستعارات وتقجيع
عدز شعخية
وتأخيخ ،وجسل فعمية ،واختفاء أدوات الخبط..وقج نتج عغ ذلظ اندياح ّ
االفتتاحية في السدخدية ،وفتح شيية الستمقي لمقخاءة واالستدادة واإلقباؿ عمى الشز
الججيج.

مفج اخ بشية
كل افتتاحيات السدخدية –مذاىج ودفاتخ-بالصخيقة ذاتيا ّ
وقج ّ
ترخؼ في ّ
حية.
اإلرشادات السدخ ّ

-4-2-1األقشعة السثقػبة :السذيج /الجفتخ الدابع:

الشز السدخحي(السدخحية ندخة(:)1السذيج الدابع):
ّ -5-2-1
ّ
"في البيت كاف الحاج نذشاش جالديغ وعمييسا صست عسيق حديغ".
(السدخحية ،ص:
)31
-6-2-1الشز السدخدي(السدخدية ندخة(:)1السذيج الدابع):
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"في البيت الحاج القخواشي حيث كاف يتقػقع عمى نفدو حديشا ،وقج
انيكو السخض ،قخيبا مشو عمى كخسي آخخ كاف يجمذ نذشاش وقج جممو

الحدف أيزا ،صست رىيب يصبق عمى السكاف كمو ..يدفخ نذشاش
بعسق ،يقػـ مغ مكانو".
( السدخدية ،ص)32:
-6-2-1الشز السدخدي(السدخدية ندخة (:)2الجفتخ الدابع :الياوية):

فيػـ يتقػقع عمى نفدو حديشا ،وقج أنيكو
"في البيت كاف الحاج ّ
السخض ،قخيبا مشو عمى كخسي آخخ يجمذ نذشاش وقج جممو الحدف

أيزا ،صست رىيب يكاد يصبق عمى السكاف كمو ،مػسيقى حديشة
تشبعث بيغ حيغ وآخخ مغ بعيج ،كأنيا قادمة مغ أعساؽ كيف عتيق،
مطاىخ فػضى وإىساؿ تعع السكاف ،نافحة مفتػحة وقج تيذع زجاجيا،
وتسدقت ستارتيا ،وعمى الججار تجلى اإلشار السحىب الحؼ احتزغ

فيػـ لدشػات شػيمة ،فجأة يدسع شخؽ عشيف عمى الباب،
صػرة الحاج ّ
فيػـ متخذبا ال يتحخؾ ،يشجفع نذشاش فدعا ،ثع يعػد إلى
يطل الحاج ّ
مكانو ،يشرت لحطات ،ال شيء ،يخيع اليجوء مخة أخخػ ،يمتفت

نذشاش إلى الحاج فيػـ ،يحاوؿ لفت انتباىو دوف ججوػ ،يدفخ نذشاش
بعسق ،كأنسا يتفجخ مشو بخكاف حدف وغزب ،يقػـ مغ مكانو قائال"..
(األقشعة السثقػبة ،مدخدية،
ط ،1،2020:ص)141

-2االشتغال عمى مدتػى اإلرشادات اإلخخاجية/السدخحية/القخائية:

-1-2اإل رشادات السدخحية مفيػما ووضيفتيا في السدخحية والسدخدية:
 -2-2اإلرشادات السدخحية/السالحطات اإلخخاجية:

يقػؿ ع .جالوجي في تعخيفيا" :ىي أجداء الشز السدخحي السكتػب التي تعصي

معمػمات تحجد الطخؼ أو الدياؽ الحؼ يبشى فيو الخصاب السدخحي ،ويحػؿ اإلخخاج ىحه
ّ
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( )22

و"تتزسغ "معمػمات مختمفة

سسعية".
اإلرشادات في العخض إلى عالمات مخ ّئية
ّ
ومتشػعة مشيا أنيا تحجد مكاف الحجث وزمانو ،وتبيغ أسساء الذخريات(قائسة
الذخريات) والسعمػمات الخاصة بكل مشيا أحيانا(الدغ ،الذكل الخارجي ،السيشة)كسا

يسكغ أف تحتػؼ عمى معمػمات حػؿ أداء السسثل(الميجة ،الشبخة ،الحخكة ،واالنفعاؿ،)..
باإلضافة إلى معمػمات حػؿ الجيكػر واإلضاءة واإلكددػار والسػسيقى والسؤثخات

الدسعية ،وذكخ اسع كل شخرية متكمسة قبل الحػار عمى امتجاد الشز".

( )23

بسا في

ذلظ" تحجيج العشاويغ الخئيدة او الستخممة بيغ الفرػؿ والسذاىج والمػحات ،وكل ما يتعمق
بالجيكػر  ،وبالسالمذ وبػضعية الذخريات وحخكاتيا ،وشخيقة كالميا ،وكيفية دخػليا
( )24

وخخوجيا".

وتقع اإلرشادات السدخحية في البجاية أو بعج ذكخ اسع الذخرية أو وسط

كالميا أو في نيايتو.

وعالوة عمى ذلظ ،فيي تتػسل إلػى " تدييل تحػيل الشز إلى عخض ،وىػ ما
يدتشتج مغ التدسية ،وتتػجو أساسا لسجسػعة القائسيغ عمى العسل مغ مخخج ومسثل

وسيشػغخاؼ وغيخىع ،إال أنو ليا دو ار ميسا آخخ ىػ مداعجة القارغ عمى تخيل شكل
العخض السدخحي ،بل وتخيل الحجث كسا يقع في الػاقع الحؼ يحيل إليو الكاتب( ،)25فإف

ليا دو ار أىع؛ إذ ىي الجدخ الشاقل مغ السدخحية إلى السدخدية،

الشز وبشيتو وىػيتو ،بإخزاع
يغيخ الكاتب مدار ّ
وتعتبخ مفتخؽ الصخيق حيث ّ
البشية المغػية في اإلرشادات والترخؼ فييا تفريال وتصػيال وتػقيعا وترػي اخ وتخمي اد مغ
خالؿ الدخد والػصف وما يشيزاف بو مغ غايات شعخية وجسالية ،تسشح الشز قػة تأثيخ
وجاذبية لمستمقي.

 -22يشطخ  :عد الجيغ جالوجي :السدخحية الذعخية ،ص.358 :
 -23عد الجيغ جالوجي :السدخحية الذعخية ،ص.359 :
 -24عد الجيغ جالوجي :السدخحية الذعخية ،ص.359 :

 -25عد الجيغ جالوجي :السدخحية الذعخية ،ص.360 :
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 -3-2المغة في بشية (اإلرشادات القخائية)عمى مدتػى الدخد ،الػصف والحػار في
السدخدية:

 -1-3-2لغة الدــــــــــخد في السدخدية:

تدتشج لغة اإلرشادات إلى ضسيخ الغائب(ىػ ،ىع ،ىي ،)...ابتجاء مغ السذيج

األوؿ لمسدخدية ،ومغ االفتتاحية " :يقبل الحاج القخواشي بقسيرو الشاصع وعسامتو
الرفخاء وخيدرانو السدخخؼ الحؼ ال يحسمو إال لمتباىي ،يتيجى بعس األوراؽ السثبتة
عمى الججار بأسى وحدخة ،يجمذ عمى كخسي خارجي ،يبجو أنيقا أكثخ مغ أؼ وقت
مزى"(السدخدية ندخة ،1ص،)7 :
فيػـ بقسيرو الشاصع وعسامتو الرفخاء وخيدرانو السدخخؼ الحؼ ال
"يقبل الحاج ّ
يحسمو إال لمتباىي ،يتيجى بعس األوراؽ السثبتة عمى الججار بأسى وحدخة ،يجمذ عمى
كخسي خارجي ،يبجو أنيقا أكثخ مغ أؼ وقت مزى( ..السدخدية ندخة  ،2ص)7 :
ويييسغ ضسيخ الغائب عمى فزاء الدخد وتقجيع الحػادث ،ويتجمى في األفعاؿ
السزارعة(:ال يشفعل ،يثشي ،يعتجؿ ،يػضح ،يزخب ،يقف ،يعاود ،يبحمق ،يقاشع.)....
تستاز جسل الدخد في السذيج األوؿ بالصػؿ حيشا وبالقرخ:

" -يجخؼ عسمية حدابية مدتعسال يجيو" (السدخدية :ص)7

 "يقبل الفار فجأة ،فيصػؼ الذيخ الػرقة ويزعيا في جيبو ويدتقبل الفأر الحؼ بجأأسسخ شػيال نحيفا أكثخ مغ قبل ،يبادر الفار بالتحية"
"-يقبل الفار مدخعا"

(السدخدية :ص،)18

(السدخدية :ص)26

 "يجس لو ورقة نقجية في يجه...يتطاىخ الحاج القخواشي بالتعفف ،ولكشو يسدظ السبمغويجسو في جيبو بدخعة" (السدخدية :ص.)26
والسالحع أف التعجيل أو التحػيل لع يتجاوز إضافة الػصف في السدخدية ،فالكاتب
تخؾ بشية اإلرشادات السدخحية دونسا تغييخ ،واكتفى بيحا الػصف:

"الكيل( :مشرخفا) غجا بعج صالة السغخب(.يجس لو ورقة نقجية في يجه).في الشدخة 2يتخمز الكاتب مغ االرشادات.
الحاج( :يتطاىخ بالتعفف) ال..ال داعي لكل ىحا (وقج انرخؼ الخجل)
ولج الكمب وىل تعمسشا بالسجاف حتى نفتيكع بالسجاف)"201

(السدخدية .)34
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نعج مثل ىحا الدخد الحؼ يؤديو الخاوؼ تجخالت مدتسخة ،مغ حيث
ويسكغ أف" ّ
التعميقات وتقجيع الذخػص في السكاف وحخكتيا والتعميق عمى ىحه الحخكة ،وإبخاز
أف ىحه التجخالت أخحت تذكل ليسشة وسمصة
مالمحيا السشفعمة دوما ،والالفت لمشطخ ّ
مدتسخة عمى الشز السدخحي)26("..
-2-3-2لغة الحػار في السدخدية:

فإف الباحثة تخػ" أف الحػار في الشز الدخدؼ
بالشدبة لمحػار في السدخديةّ ،
قرري أو روائي يؤدؼ وضيفتو الفشية السكسمة لػضيفة الدخد ،وبالتالي فيػ يذكل عشر اخ

بشائيا يتكامل مع العشاصخ األخخػ ،فقج ارتبط _دائسا_ بسزسػف الشز سػاء أكاف
حية ،فيػ
قرة قريخة أو قريجة شعخ ،إال أنو ارتبط أكثخ بالسدخ ّ
ّرواية أو ّ
نز مدخحي حكيقي دونيا ،وبسا ّأنو
يذكل ال ّ
ّ
طاىخة ّ
الفشية الثّابتة والخالجة التي ال يقػـ ّ
األدبية األخخػ ،فالسؤّلف السدخحي ال
الشرػص
الجرامي وغيخه مغ ّ
الفيرل بيغ ّ
الشز ّ
ّ
الخاوؼ الحؼ يداعج عمى التّعميق عمى األحجاث
الدخد الحؼ يرصشعو السؤّلف ّ
يسمظ ّ
الزػء عمى ما يجور داخميا وربط السػاقف بعزيا ببعس
وتحميل ّ
الذخريات وإلقاء ّ
وعزػيتو ،فالحػار ذو وضيفة مددوجة –وكسا
وسج الفخاغات التي تؤثّخ في متانة البشاء
ّ
ّ
الجرامي ،وإذا ما ذىبشا
لغػية تش ّ
عسمية اتراؿ عشاصخ البشاء ّ
طع ّ
سبق القػؿ -فيػ عالمة ّ

إلى السدخدية مػضػع دراستشا ،فقج ألفيشا الحػار قج تقمز ،ليتخؾ مكانو لمدخد ،إذ اقتخب
مغ الحػار الخوائي والقرري ،ويسكغ أف نتبيغ ذلظ مغ خالؿ السقارنة بيغ السدخحية

والسدخدية في السذيج الدادس مشيسا)(".
 -4-3-2األقشعة السثقػبة :السذيج /الجفتخ الدادس:

-1-4-3-2الشز السدخدي(السدخدية ندخة:)1

 -26يشطخ :زبيجة بػغػاص :انفتاح الشز السدخحي عمى الدخد(مدخديات عد الجيغ جالوجي
نسػذجا) ،ورقة مقجمة لمسمتقى الجولي عبج الحسيج ببغ ىجوقة الخامذ عذخ،

http://www.benhedouga.com/content/
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"في بيت الحاج القخواشي الػاسع يتسجد نذشاش فػؽ األريكة في ثيابو
البيزاء ،يعبث بمحيتو غيخ الستشاسقة ،يقف متسذيا في أركانيا ،يقمب
برخه في البيت وأثاثو الفاخخ ،محجثا نفدو.

-آه أييا الغبي ،لػ أجج شخيقا الستػلي عمى كل خيخاتظ فمغ أتخدد أييا

السشافق ،تدخؽ جيج الشاس لتعير ممكا وال تجرؼ أف السػت يشتطخؾ.

يفاجئو الحاج القخواشي داخال وقج تغيخ شكمو تساما ،صار لباسو تقميجيا

أبيس ،وغصت وجيو الحميق لحيتو ،وتػسصت جبيتو خانة سسخاء.
أنت تحجث نفدظ.-أبجا يا سيجؼ الحاج ،كشت أذكخ هللا.

ما شاء هللا ،ما شاء هللا ،انت رجل صالح مثمي.يحذ نذشاش بدخخيتو ،فيغيخ دفة الحجيث
انتطختظ شػيال ..خيخ إف شاء هللا؟يجمذ الحاج القخواشي في قمق ،في حيغ يبقى نذشاش واقفا

-مغ أيغ يأتي الخيخ؟ أصبحت ال أشيق رؤية الشاس"

(السدخدية :ص.ص)106-105
-2-4-3-2الشز السدخدي(السدخدية ندخة  ،2الجفتخ الدادس :االتقالب):

فيػم الػاسع يتسجد نذشاش فػق األريكة في ثيابو
"في بيت الحاج ّ
البيزا ،دون أن يتخمز مغ ححائو ،يعبث بمحيتو غيخ الستشاسقة،
مجنجنا أغشية قجيسة مغ أغاني الخاي ،يقف فجأة يقزع مغ حبة تفاح

كانت في صحغ مديغ ،ثع يعيجىا حيث كانت ،يقف متسذيا ،يقمب

برخه في البيت وأثاثو الفاخخ ،محجثا نفدو.

-آه أييا الغبي ،لػ أجج شخيقا الستػلي عمى كل خيخاتظ فمغ أتخدد

أييا السشافق ،تدخق جيج الشاس لتعير ممكا وال تجري أن السػت
يشتطخك.

يفاجئو الحاج فيػم داخال وقج تغيخ شكمو تساما ،صار لباسو تقميجيا
أبيس ،وغصت وجيو الحميق لحيتو ،وتػسصت جبيتو خانة سسخاء.
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-أنت تحجث نفدظ ،لقج جششت يا نذشاش.

يعجل نذشاش مغ عسامتو الخفيفة باضصخاب قائال:

فيػم ،كشت أذكخ هللا وأدعػ لظ.
أبجا يا سيجي الحاج ّيخبت الحاج فيػم عمى رأسو كأنسا يباركو.
ما شاء هللا ،ما شاء هللا ،انت رجل صالح مثمي.يحذ نذشاش بدخخيتو ،فيغيخ دفة الحجيث.

-انتطختظ شػيال ..خيخ إن شاء هللا؟

فيػم في قمق ،في حيغ يبقى نذشاش واقفا.
يجمذ الحاج ّ
-مغ أيغ يأتي الخيخ؟ أصبحت ال أشيق رؤية الشاس"

(األقشعة السثقػبة ،مدخدية ،ط،1،2020:

ص)141
-3-4-3-2لغة الحػار في السذيج الدادس:

-إ ف الحػار في السدخحية تتػالى فيو الذخريات الستحاورة باإلشارة إلى

أسسائيا ،عبخ تقشية الجور ،وفق مذاىج مختبصة ،مع امتداجو باإلرشادات التي تػضح

الحخكة ،واإليساء والييئة التي تكػف عمييا الذخرية.

إف الحػار في السدخدية يخزع لمدخد ،ويختفي ىحا التحجيج ،والستمقي ىػ الحؼ
ّيقػـ بحلظ ،حيث أف اإلرشاد السدخحي يدتقل عغ الحػار ،ويأخح وضعية الدخد ،الحؼ
قخبت ىحه التقشية السدخحية مغ
كاف وسيمة لجفع وتيخة األحجاث ووصف شخػصيا ،وبحلظ ّ
الفغ الدخدؼ الػصفي مغ الفغ السدخحي ،فأضحى بحلظ أداة تػاصمية بيغ الذخريات،
وفي الػقت نفدو أنتجت الحخكة والفعل.
 إضافة حػارات في السدخدية لع تكغ في السدخحية ،مغ ذلظ الحػار الجاخمي فيالشسػذج أعاله " آ ه أييا الغبي ،لػ أجج شخيقا ألستػلي عمى كل خيخاتظ فمغ أتخدد أييا
السشافق ،تدخق جيج الشاس لتعير ممكا" وقج كاف ليحا الحػار وضيفة ىامة مغ حيث
/فيػـ،
أنو يكذف عغ أبعاد الذخرية الجرامية الشفدية ،فخغع مػاالتيا لمذيخ القخواشي ّ
204

مجمة اآلداب والمغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العجد 11جػان2020
ىحه الذخرية االنتيازية ،إال أنو يبصغ لو شيئا مغ الحدج ،واالحتقار ،إلى حج التشاقس
( )27

أحيانا ،حيغ يعتخؼ بجخائسو ،وىػ مغ ساعجه عمى ذلظ".

لقج اتزحت مغ خالؿ التحميل الدابق لسدخدية (األقشعة السثقػبة)شخيقة كتابة
السدخدية وإعادة كتابتيا واالنتقاؿ بيا مغ مخحمة(السدخحية)إلى مخحمة(السدخدية) ،وقج
تبيغ وجو االختالؼ بيغ الشريغ مقابمة الشز السدخدؼ بدابقو السدخحي،
ساعجتشا في ّ
ومالحطة كل التحػيخات والتعجيالت ،إضافة وححفا ،التي المدت المغة والعشاصخ
األساسية مغ سخد ووصف وحػار .ومعايشة ما لحق اإلرشادات اإلخخاجية/القخائية مغ
تػسعة وتفريل.
واإلرشادات السدخحية أو السالحطات اإلخخاجية ىي"تدسية تصمق عمى أجداء الشز

السدخحي السكتػب التي تعصي معمػمات تحجد الطخؼ أو الدياؽ الحؼ يبشى فيو الخصاب
السدخحي ،ويحػؿ اإلخخاج ىحه اإلرشادات في العخض إلى عالمات مخئية أو
( )28

سسعية".

-2-3الشرػص السدخدية القريخة(السدخديات القريخة ججا):
-1السدخدية القريخة ججا /الشز القريخ):

 -1-1مدخديــــة قريخة ججا(عديدي) نسػذجــــــا:

" كاف الجػ ربيعيا مشعذا ،رغع ح اخرة الذسذ التي اشتجت ىحا اليػـ عمى غيخ عادتيا،

أصػات زبائغ راحػا ييخعػف إلى السقيى شمبا لكل ما يصفئ ضسأىع ،في ركغ قري
جمدا امخأة في الدتيغ ،تبجو أقل مغ سشيا وقج حخصت عمى أف تسشح لشفديا فتػة بربغة

الذعخ وبالسداحيق ،وبالمباس الحؼ صارت تختاره بعشاية فائقة ،كانت السطمة السمػنة

 -27يشطخ :زبيجة بػغػاص :انفتاح الشز السدخحي عمى الدخد(مدخديات عد الجيغ جالوجي
ن سػذجا) ،ورقة مقجمة لمسمتقى الجولي عبج الحسيج ببغ ىجوقة الخامذ عذخ،
http://www.benhedouga.com/content/

 -28مارؼ إلياس وحشاف قراب حدغ :السعجع السدخحي ،ص .32 :نقال عغ :عد الجيغ

جالوجي :السدخحية الذعخية في االدب السغاربي السعاصخ ،ص.358 :
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تعكذ أشعة الذسذ حسختيا فتسشح السكاف جػا رومانديا ،خمرت كمبيا الرغيخ مغ
سمدمتو الفزية الثسيشة ،قفد إلى حجخىا يمعق وجييا ،ضحكت قائمة:

عديدؼ ،أعخؼ أنظ اشتقت إلي.تحزشو إلييا ،يدخع إلييا الشادؿ:
-بع أخجـ سيجتي؟

تبعج الكمب عغ وجييا قائمة:
(...مدخح المحطة ،ص)100 :

خاتسة:

يقجـ ىحا الشسػذج السدخدؼ صػرة عغ شبيعة العسميات التي يشتيجيا الكاتب في

تحػيل نز مدخحي إلى نز مدخدؼ قابل لمقخاءة ومالظ لإلثارة التي يتسيد بو أؼ نز
سخدؼ آخخ.

وقج اشتغل الكاتب إلنتاج ىحا الشز وصياغة بشائو ،بذكل قػؼ ،عمى المغة في مدتػػ
الدخد والػصف والحػار ،والترخؼ فيسا كاف يدسى باإلرشادات اإلخخاجية واإلرشادات
القخائية.

يعج ىحا العسل نػعا مغ التجخيب في ضػء االنفتاح عمى األجشاس والفشػف

السختمفة ،وقج أتاح الفخصة إلنتاج نز يقتخب مغ الخواية والقرة ويمقى االىتساـ ذاتو
مغ الستمقي .ومع ذلظ يتسيد ويختمف ويحتفع بخاصية القابمية لمتسثيل والعخض عمى
الخكح أو الخذبة .ومغ ثع حطي بسكانة الشز السدخحي وأىسيتو ،وفاز بسكانة الشز
الدخدؼ وأىسيتو ،وجسع كل مدايا الشريغ مغ إثارة ودىذة ومتعة وفائجة.

تسكغ الكاتب مغ كدخ قػقعة الشز السدخحي؛ إذ أخخجو مغ نسصيتو الذجيجة ،وحخره

مغ ليسشة الحػار وسصػتو بتحميتو بالدخد والػصف -دوف أف يجخح كبخياءه عمى حج
قػؿ الكاتب-فقع ّادخخ لو عشاصخه الجرامية وأبقى لمسخخج تقشياتو السدخحية.

يعج ع .جالوجي رائجا في فغ السدخدية وفي مدخح المحطة أو فغ السدخديات القريخة،

شق شخيقيسا لمكتاب والقخاء وشخع بابيسا لمباحثيغ والجارسيغ والسؤرخيغ األدبييغ.
إذ ّ
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-تفتح السدخديات آفاقا ال حجود ليا لمباحثيغ دراسة وإضافة وإثخاء ،ولمسبجعيغ في تصػيخ

ىحا المػف األدبي الججيج.

 -تشجرج في مزسار التجخيب مغ خالؿ اقتخاح كتابة صيغ أخخػ لإلبجاع وتجخبة الدخد

او الحكي في نساذج غيخ مدبػقة وغيخ محتحاة أو محاكية لشساذج وصيغ جاىدة
مدتيمكة ،وخالؿ قػالب محجثة.

الشري عمى األجشاس األدبية السػازية واإلفادة مغ تقشياتيا
يشجرج في مزسار االنفتاحّ ّ
وأدواتيا وخرائرو األجشاسية في بشاء وإنتاج نز جامع متجاوز ،بعجما فقجت نطخية
الشقاء األجشاسي شخعيتيا السدعػمة الستػارثة وتياوت الحجود وانيارت الدجود وخخت
األسػار السقامة بيغ األجشاس األدبية.

الدخد مغ مفاليع
تخييميا
السدخدؼ فزاء
الشز
يشذئ ّّ
ّ
ّ
تسثيميا يتّدع لسا في حػزة ّ
وأدوات إجخائية في الكتابة ووسائل فشية في البشاء الشري.

مخاجع:

-عد الجؼ جالوجي :األقشعة السثقػبة ،مدخدية ،دار السشتيى لمصباعة والشذخ والتػزيع ،الجدائخ،

ط.2020 ،1 :
-

//

-

//

 :مدخح المحطة ،مدخديات قريخة ججا ،مقجمة نطخية ونرػص مدخدية،

-

//

 :السدخحية الذعخية في األدب السغاربي السعاصخ ،دار التشػيخ الجدائخ،

-

//

 :مدخحية األقشعة السثقػبة ،دار الخوائع لمشذخ والتػزيع.2010 ،

 :مدخدية "األقشعة السثقػبة" ،دار السعخفة.2013 ،

دار السشتيى لمصباعة والشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،ط.2017 ،1 :
ط.2012 ،1 :

 -مارؼ إلياس وحسشاف قراب حدغ :السعجع السدخحي ،ص .32 :نقال عغ :عد الجيغ

جالوجي :السدخحية الذعخية في االدب السغاربي السعاصخ.

زبيجة بػغػاص :انفتاح الشز السدخحي عمى الدخد(مدخديات عد الجيغ جالوجي نسػذجا)،ورقة مقجمة لمسمتقى الجولي عبج الحسيج ببغ ىجوقة الخامذ عذخ،

http://www.benhedouga.com/content/
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معالم التجربة الذعرية في طممية امرئ القيس
مقاربة سياقية ندقية

د.عبد الدميع مهفق جامعة دمحم البذير اإلبراهيي برج بهعريريج
الممخص:

تختز ىحه الجراسة بالبحث في معالع التجخبة الذعخية عشج امخغ الكيذ ،في

لكل مشيع تجخبة خاصة تكاد
العرخ الجاىمي الحؼ كان يعج بالذعخاء والسبجعيغ ،لكغ ّ
تدتقل عغ السحيط الحؼ وججت فيو ،وذلظ ما يطيخ في األنداق الثقافية التي شبعت
سسات الذعخاء الجاىمييغ وخاصة أصحاب السعمقات ،الحيغ كانػا أعالما في قبائميع ،وقج

تحكست في بشى قرائجىع عػامل وضخوف تختمف باختالف االنتساء القبمي ،والسقػمات
الحاتية التي تذخبػىا مغ بيئاتيع ،والمغة التي يتكمسػنيا ،وتػجياتيع في دروب الحياة
ونسط السعيذة.
الكممات مفتاحية :التجخبة الذعخية .األنداق الثقافية .السقػمات الحاتية .الطػاىخ المغػية.
ABSTRACT:
This study is concerned with the research in the poetic experience
for IMRAA ALKAIS during the JAHILI Era( period of ignorance) which
was full of poets and innovators, but for each one of them was a special
experience relevant almost different from independent from the
environment where it was found and that's what is manifest in cultural
consistency of Jahili poets features especially poets of HUNGED poems
(Moualakat) who were like teachers in their tribes.
key words: the poetic exprience. cultural contexts. Personal
constituents. linguistic phenomena.

مدخل
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كان امخغ الكيذ مغ أشيخ شعخاء الجاىمية ،و ّأول شعخاء السعمقات ترشيفا،
لكػنو ممكا شاع اخ مصبػع القخيحة فائق الذيخة ،لقجرتو عمى تعاشي القخيس نطسا وابتكا ار،
الجمغ ووصف ما
"إن ام أخ الكيذ أول مغ فتح الذعخ واستػقف وبكى ّ
حتى قيل عشوّ :
فتتبعو الذعخاء
فييا ،وىػ ّأول مغ شبو الخيل بالعرا ،والمقػة ،والدباع والطباء ،وال ّ
صيخ ّ

( )1
صػر في شعخه حياة البحخ الجاىمية بجقائقيا وتفاصيل معالسيا ،حيث
وقّمجوه"  .وقج ّ
كان العخبي الستخف يصمق العشان لّمحة ،فال يسمظ سمصان عمى الذيػة ،وال يحجع عغ

تحجىا حجود في الجاىمية.
غخائد الشفذ التي ال ّ
والجارس لصممية امخغ الكيذ يمسح الكثيخ مغ السطاىخ والطػاىخ الجاىمية التي
انعكدت في تجخبتو الذعخية ،صالحة لمتعسيع عمى الصبقة التي كانت تعير في مثل

ضخوفو ،وذلظ بفحز مؤشخات الخصاب الذعخؼ بآليات نقجية تعتسج عمى عمػم المغة
ّأوال ،مع االستعانة بإجخاءات الشقج األدبي القجيع والحجيث ،والعمػم السجاورة لألدب كعمع
الشفذ وعمع االجتساع والفمدفة واإلحراء الػصفي وغيخىا.
إن البشى الذعخية تتكافل في حسل شبكة السعشى ،مثمسا تستدج األنداق

الثقافية والسعخفية في خمج الذاعخ فال يسكغ إغفال ضاىخة لغػية أو ممسح أسمػبي أو ندق

نري مخكدؼ أو ىامذي في الخصاب دون معايشة أو تحميل وتأويل ،بسا يقتزيو السقال
والسقام معا ،ثع الدياق والحال ،وبعجىا السحيط والسجال ،وكل ذلظ بسيكانيدمات أداتية ال
تشأػ بالشز في سخاديب المحجودية السعشى ووىع السرصمح.

ال يتع سبخ أغػار السبجع التي تتجمى في خصابو ،إال بسقػمات إجخائية قادرة

عمى تفجيخ الشز مغ الجاخل ،حيث يتع االنتقال مغ ىشجسة الشز الخارجية التي تتكػن

مغ بشيات لغػية وغيخ لغػية ،وصػال إلى عسق الشز وفحػاه الحؼ ال يكػن فيو شيء

ترػر القارغ وخيالو ،بسا تمقفو مغ
ضاىخ سػػ السعاني والجالالت التي تتذكل في
ّ
مؤشخات نرية عغ شخيق الدسع (شفاىة) أو الخؤية البرخية (كتابة).

فالطاىخة المغػية ـ ـ إذا ـ ـ قادرة عمى نقل الحسػلة الجاللية مغ ذات مبجعة إلى

متمق ،دون إخالل بالخسالة السخجػة مغ العسل اإلبجاعي وداللتو ،ميسا كان نػع الذكل
تتشدل فييا .حيث تعتبخ المغة الشاقل األميغ
الحؼ تتجدج فيو واألساليب واألنداق التي ّ
السخن لمسحتػػ الجاللي الحؼ يخيج السبجع التعبيخ عشو ،سػاء تعّمق ىحا السحتػػ بالسذاعخ
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واألحاسيذ أو األفكار والكيع ،و"إن األلفاظ إذا كانت أوعية لمسعاني فإنيا ال محالة تتبع

السعاني في مػاضعيا .فإذا وجب لسعشى أن يكػن أوال في الشفذ وجب لمفع الجال عميو

أن يكػن مثمو أوال في الشصق"( .)2والمغة العخبية تجدج ىحا السشحى في أسسى صػره؛
كػنيا تذتسل عمى العجيج مغ السدايا تؤىميا لحلظ ،فيي التي تحػؼ الحخكات اإلعخابية

يحسل
الستشػعة ،واالشتقاقات الستعجدة والريغ الستسيدة ،حيث يدتصيع الستكمع بيا أن ّ

ولكأن المفع العخبي شحشة
المفع معاني المتشالية بتغيخ التخكيب والترخف في األسمػب،
ّ
مغ السعاني مثل التيار الكيخبائي ،لحلظ تبقى القخاءة في الخصاب العخبي قجيسا أو حجيثا،
تعجد القخاءات لمشز
شع اخ أو نث اخ خاضعة لسبجأ الشدبية واالحتسال ،وىحا ما يشتج عشو ّ
الػاحج.
النص:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بدقط المهى بين الدخهل فحـــهمل

فتهضح فالمقراة لم يعف رسمه

لـــــــما ندجتها من جنــهب وشمــــأل

تحممها
كأني غــــــداة البين يهم ّ

لدى سمرات الحي نـــــاقف حنظل

ترى بعر اآلرام في عرصـــــــــــــاته

وقيــــــعانــــــــــــــــــــها كــــــــأنه حب فـــمفـل
وتجمل
يقــــهلــــهن ال تــــــــهمك أسى
ّ

وقهفا بها صحبي عمي مطيـهم

إن شفـــــــائي عبــــــــــــرةٌ مهـراق ٌة
وّ
المدتهى الرهتي:

فهل عند رسم دارس من معهل

()3

ييتع ىحا السدتػػ بجراسة أىع الطػاىخ الرػتية التي تجمت في ىحا السقصع،

بجءا مغ مػسيقى اإلشار ،وصػال إلى مػسيقى الحذػ" ،ويفتخض ىشا أن الطاىخة

اإليقاعية الػاحجة تذكل عالقة في جدج متكامل متشام مغ العالقات اإليقاعية"( .)4وربط

كل ضاىخة بالسعشى الحؼ تشيس بو في الخصاب ،فكل ضاىخة صػتية تحسل داللة أو أكثخ
في الشز ،ال يسكغ إغفاليا بأؼ حال مغ األحػال ،ويبجأ التحميل بفحز الطػاىخ

الرػتية دون غيخىا مغ الطػاىخ األخخػ ،يخجع إلى شبيعة وجػد الخصاب نفدو ،إذ
يكػن صػتا مشصػقا قبل أن تجدجه الكتابة في الحخوف والكمسات.

إن الحجيث عغ عمع العخوض في الذعخ الجاىمي قج يطيخ لمجارس بأنو سابق

ألوانو في ذلظ العرخ؛ لكػن الذعخ الجاىمي أسبق تاريخيا مغ وجػد عمع العخوض؛
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باعتبار ىحا األخيخ ضيخ في العرخ األمػؼ مع الخميل بغ أحسج الفخاىجؼ ،ولكغ أصل

وجػد عمع العخوض باألساس ىػ الذعخ ،حيث أن الخميل لع يتػصل إلى أحكام وقػاعج

الذعخ الرػتية إالّ بعج دراسة كل شعخ العخب الحؼ سبقو ،ثع استخمز مشو تمظ األوزان

التي سساىا بحػ ار ودوائخا .غفل عغ بحخ واحج مشيا أدركو تمسيحه األخفر فدسي بحلظ

حجدىا
الستجارك ،وكان الذعخ العسػدؼ القجيع ال يخخج عغ تمظ األوزان بأوصافيا التي ّ

الخ ميل وتمسيحه ميسا كان غخض القريجة أو العرخ الحؼ قيمت فيو .لحلظ جاز دراسة
شعخ امخغ الكيذ بتمظ القػاعج ،وتصبيق أحكاميا عمى نطسو.

الدائرة:

تشتسي ىحه القريجة إلى دائخة السخمتف ،تزع ىحه الجائخة بحخ الصػيل

و"تدسى مختمفة الختالف ما فييا مغ الزابط خساسيا وسباعيا ويفتتح
والبديط والسجيج،
ّ
بحكخىا"( .)5وقج اتجو امخغ الكيذ إلى تػضيف أوزان بحخ الصػيل مشيا في ىحه القريجة.
الشفذ الصػيل ،ومقاشعو الرػتية ()02
فبحخ الصػيل مغ البحػر ذات
ْ
أقل بقميل مغ مقاشع بحخؼ
مقصعا ،مشيا ( )02مقصعا شػيال و( )2مقاشع قريخة ،أؼ ّ

دائخة السؤتمف ( )02مقصعا.

وقج يخجع اختيار الذاعخ لسقاشع مػسيكية تشتسي إلى دائخة السختمف لعجة

اعتبارات مشيا :أن حياتو كانت قائسة عمى االختالف والتشػع ،مغ أميخ متخف ،إلى ممظ
ضميل ،إلى ذؼ القخوح وىحه التدسيات تختبط بسخاحل عيذو الستشػعة أيزا ،بحخ ،ثع
صخاع ،وأخي اخ ضياع .لحا جاء نغع القريجة مختمف اإليقاع بيغ السقاشع الرػتية الصػيمة

مجدجا الحالة الذعػرية التي كان عمييا السبجع لحطة
والسقاشع الرػتية القريخة،
ّ
اإلبجاع ،والغخض السخجػ مغ وصف الصمل والبكاء عمى الجيار،ونعي األىل واألحبة.
بحر القريدة:

القريجة مغ بحخ الصػيل وسسي بيحا االسع "ألنو شال بتسام أجدائو"( .)6وىػ مغ

البحػر السسدوجة ،يتخكب مغ تفعيمتيغ مختمفتيغ (فعػلغ /مفاعيمغ) ،و"أصل الصػيل

مخات"( .)7أؼ يتخكب مغ أربع تفعيالت في كل شصخ (فعػلغ
فعػلغ مفاعيمغ أربع ّ
مفاعيمغ فعػلغ مفاعيمغ /׀׀0׀ 0׀׀0׀0׀ 0׀׀0׀ 0׀׀0׀0׀ ،)0وبسجسػع ثساني تفعيالت
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في كل بيت ،تحتػؼ عمى ( )02مقصعا صػتيا مشيا ( )02مقصعا شػيال و( )2مقاشع
قريخة ،وقج استعسمو الذعخاء العخب القجامى كسا وضع في األصل.

يؤول عمى ثالثة أوجو ،األول يتعمق بالتدسية المغػية لمبحخ،
وبحخ القريجة ّ
أما الثالث فيبحث في شػل الشفذ وقرخه عمى
والثاني يشطخ فيو ىل مسدوج أم صافي ّ

السج األفقي لألبيات .ذكخ الدجاج أن ابغ دريج أخبخه عغ أبي حاتع عغ األخفر قال:

سسيت الصػيل شػيال؟ قال :ألنو شال
"سألت الخميل بعج أن عسل كتاب العخوض :لسا ّ
بتسام أجدائو"(.)8
اتجو الذاعخ امخغ الكيذ إلى اختيار ىحا اإليقاع لعجة أسباب مشيا :كػنو يعاني

مغ فقج األىل واألحبة والجيار فحجع السعاناة يتصمب نفدا شػيال يالئع ذكخ مثالب

أما كػن تفعيالت بحخ الصػيل مسدوجة فقج
ومشاقب الجيار السشجثخة والطاعشيغ عشياّ .
يخجع إلى ذاتية السبجع نفديا ،التي امتدجت فييا عػاشف األلفة والفخاق والبحخ والذطف،
الدعادة والذقاء .وعالقة اسع بحخ الصػيل بسعشى وغخض السقصػعة فحلظ فيو داللة
شخيفة ،حيث كان شػل غياب الذاعخ عغ أىمو والقبيمة سببا في مقتل أبيو السمظ ورحيل
الجيار ،فخبسا لػ كان حاض اخ لحاد عغ أىمو ووششو.
العذيخة وانجثار ّ
روي القريدة:

حخف الخوؼ ىػ الػحجة الرػتية الرغخػ الجالة في الخصاب الذعخؼ ،يأتي في

خاتسة كل بيت مغ أبيات القريجة في الذعخ العسػدؼ ،وفي ىحه القريجة وقع اختيار
الذاعخ عمى حخف (الالم ) ،ليجعمو قافية لكل بيت ،حيث يشغمق عشجه معشى كل بيت.

الستأمل في حياة الذاعخ ومحيصو االجتساعي وضخوف معيذتو وأحجاثيا،
إن
ّ
أن ىحا الحخف (الالم) حاضخ في كل األسساء والحخوف الجالة عمى ذلظ ،فيػ
قج يجج ّ
ممظ ضميل ،ابغ ممظ ،يعير في نطام قبمي ،يشحجر مغ اليسغ اسسو امخغ الكيذ ،يشتسي

تغدلو بالشداء وخرػصا ابشة عسو فاشسة،
إلى الجشذ العخبي ،عدل عغ قبيمتو بدبب ّ
قخر
ولسا سسع بسقتل أبيو ّ
ليعير صعمػكا في البػادؼ ،يعاقخ الخسخ ويستيغ القشزّ ،
االمتشاع عغ تمظ الحياة الاللية ،والعػدة لمقبيمة مغ أجل االنتقام لجم أبيو ،واستخداد

السمظ الزائع" .فالذكل ىػ مجسػع العالقات السعقػدة بكل عشرخ داخل الشدق،

ومجسػع ىحه العالقات ىػ الحؼ يدسح لعشرخ ما بأداء وضيفتو المغػية"(.)9
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(التحػل) وىي مخحمة مفرمية في حياة السبجع لحطة
والالم جدء مغ كمسة
ّ
يعبخ بو
اإلبجاع ،وىي أيزا جدء مغ حخف الخفس (ال) ،وىحا السقصع الذعخؼ الحؼ ّ

الذاعخ عغ وصف األشالل ونعي األىل وتاج السمظ ،يػحي بسعشى شسػلي إلى الخفس

القاشع لسا آلت إليو القبيمة وحياتو الخاصة .فكل ىحا قج يجعل القارغ يتمسذ اختيارات
تخسخ المفع في خمج الحات السبجعة قبل مخحمة اإلبجاع
الذاعخ اإلبجاعية ويفيع مجػ ّ
الذعخؼ ،ومجػ تفاعل الرػت بالسعشى زمغ التعبيخ وإنذاد القريج" .وما دامت كل فكخة
ىي فكخة عغ شيء ،كسا رددت الفشػمشػلػجيا ذلظ عمى مدامعشا فسغ حقشا أن نتبع
مدمدل الجالالت إلى أن نرل إلى الذيء نفدو ومغ األندب أحيانا كثيخة ،عشجما يتعمق
األمخ بسادة السجلػل أن نتحجث بمغة األشياء"(.)10

وقج جاءت حخكة الخوؼ (كدخة) تدايخ الحالة الذعػرية التي كان عمييا السبجع

يتجخع كؤوس الحدخة
لحطة اإلبجاع ،فقج كان مكدػر الخػاشخ ،مجخوح السذاعخ،
ّ
واألسى بعجما فقج العخش واألىل والعذيخة واألحبة .فقج كان امخغ الكيذ يختار "ضخوب
اإليقاع ومداحات فزاء القريجة ليػحي بكيع تعبيخية تالئع مقتزيات األحػال وانفعاالت
الشفػس"(.)11

المدتهى التركيبي:

"لقج أصبح الشحػ في كثيخ مغ مباحثو يدتيجف تحميل عالقة األلفاظ السدتقمة

بالسعاني ،ثع يدتيجف تبعا لحلظ شبيعة الػحجات الكمية وعالقاتيا التجاورية التي يبجعيا

الشحػ ،أو لشقل إنيا ىي التي تبجع الشحػ الخاص بيا"(.)12

استيل الذاعخ ىحه الصممية بفعل الشجاء (قفا) ،لمجاللة عمى وقع الرجمة ومجػ

ترجع الحات السبجعة أمام ذلظ السػقف السييب ،وجاء ىحا الفعل عمى صيغة السثشى،

بأن الذاعخ كان مع رفيقيغ" ،وقيل بل خاشب واحجا وأخخج الكالم مخخج الخصاب
تػحي ّ
مع االثشيغ ،ألن العخب مغ عادتيع إجخاء خصاب االثشيغ عمى الػاحج والجسع ،وإنسا

فعمت العخب ذلظ ألن الخجل يكػن أدنى أعػانو اثشيغ :راعي إبمو وراعي غشسو ،وكحلظ
الخفقة أدنى ما تكػن ثالثة ،فجخػ خصاب االثشيغ عمى الػاحج لسخور ألدشتيع عميو"(.)13
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وىشاك مغ يخػ بأن ألف آخخ الفعل ليدت لمتثشية ،بل ىي لمتكخار والتقجيخ

السكخر ،وىحا
(قف ،قف) وتجشبا لحلظ في اإلبجاع الذعخؼ نابت (األلف) عمى الفعل
ّ
الخأؼ يتػافق كحلظ مع السػقف الحؼ ىػ بإزائو الذاعخ ـ الحدن والرجمة ـ فال ضيخ أن
وشجة األزمة ،والذاعخ ىشا يعاني مغ مأساة
يكخر الستكمع الكمسة تساشيا مع حجع السعاناة ّ
ّ
وحسمشي ثأره كبيخا ،ال
الفقج ومدؤولية االنتقام وىػ القائل عغ والجه :ضيعشي صغي اخ ّ

صحػ الي ػم وال سكخ غجا ،اليػم خسخ وغجا أمخ" .فإلحاق األلف أمارة دالة عمى أن السخاد
تكخيخ المفع كسا قال أبػ عثسان السازني في قػلو تعالى﴿ :قال ر ّب ارجعهن﴾
مشو :أرجعشي أرجعشي أرجعشي ،جعمت الػاو عمسا مذع اخ بأن السعشى تكخيخ المفع م اخرا.
( )14

السخاد

وقيل" :أراد قفغ عمى جية التأكيج فقمب الشػن ألفا في حال الػصل؛ ألن ىحه

الشػن تقمب ألفا في حال الػقف ،فحسل الػصل عمى الػقف ،أال تخػ إنظ لػ وقفت عمى
قػلو تعالى﴿:لندفعن﴾

( )15

لشدفعا؟"( .)16والتأكيج ىشا يػحي بحكيقة السػقف وصجق
قمت:
ً

السعاناة ،فيدتصخد في القػل الذعخؼ بفعل آخخ (نبك) معسقا التجخبة الذعخية في تيار

السأساة والحدن ،وىػ فعل مزارع بريغة الجسع ،يشقل الستمقي إلى داخل السذيج

السأساوؼ ليعير معو السعاناة ويؤكج في الػقت ذاتو قسة األسى والحدخة التي انتابتو في
تمظ المحطة اإلبجاعية .واالنتقال مغ األمخ إلى السزارع ،ىػ انتقال مغ االنفعال إلى

التّفاعل ،وقج اقتزت التجخبة الذعخية في مصمع البيت األول ىحا األسمػب ،دون تخك
فدحة شعخية بيغ الفعميغ وذلظ ما يعسق أواصخ التػاصل بيغ السبجع والستمقي.
لقج جاء الفعل السزارع في التخكيب عمى شكل جػاب الصمب الحؼ يدبقو (فعل

بكاء
األمخ) وىػ مجدوم بححف حخف العمة ،ليرػر استجابة الخفيقيغ ألمخ الذاعخ ً
وتفجعا ،كيف ال؟ والصمب مغ ممظ غالّب! يأمخ فيجاب .ولعل ىحا ما جعل الشقاد
ً
يقػلػن عمى امخغ الكيذ :إنو بكى واستبكى وقف واستػقف.

فجع بقػلو( :مغ ذكخػ حبيب
وبعجىا يشتقل الذاعخ لحكخ سبب البكاء والتّ ّ
ومشدل)( ،مغ) في المغة حخف تبعيس لكغ في ىحا الدياق أدت معشى التعميل ـ وحخوف

الجخ تشػب عمى بعزيا البعس في الكالم ـ والحكخػ ىػ كل ما يعمق بالحاكخة مغ أحجاث

تعُم ُق قد اخ وجب اخ عمى الشفذ البذخية ،لكػنيا قػة ضاغصة تتدمط
ذات وقع عمى الشفذْ ،
عمى خمج اإلندان وىي خارجة عغ إرادتو ،ال يدتصيع التخمز مشيا وإالّ تخّمز مغ
214

مجمة اآلداب والمغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جهان0202
الديئة واحتفع بالحكخيات الجسيمة .ومغ "يسعغ الشطخ في السقجمات جسيعا،
الحكخيات ّ
يخاىا تجور عمى معاني الذػق والحشيغ إلى الساضي .وأؼ شيء في حياة اإلندان ،في
كل زمان ومكان غيخ الحكخيات"(.)17

أن "الػقػف عمى األشالل،
(حبيب ومشدل) ىسا مؤشخان عغ الحكخيات ،ذلظ ّ
أن الذاعخ لع يجسع بيشيسا عبثا واعتباشا في مػقف واحج ،أو صػرة
وذكخ السحبػب ،و ّ
واحجة ،بل جسع بيشيسا ليخمد إلى الحياة والسػت"( .)18فمفع (حبيب) ورد نكخة يػحي

بحكخػ الحبيبة ،كسا يسكغ أن يػحي باألىل والعائمة ،وكحلظ يسكغ أن يذي بالعذيخة أو
القبيمة بخمتيا .وكحلظ لفع (مشدل) فإنو يعػد عمى مشدل الحبيب أو بيت العائمة أو عخش
متعجد الجالالت يالئع تشػع حياة الذاعخ ،واختالف مخاحميا.
السمظ؛ ألنو ورد نكخة فيػ ّ
السجخبة"(.)19
واستخجاع الحكخيات في الخصاب الذعخؼ "يختكد عمى جسمة مغ الق اخرات
ّ
ثع يشتقل الذاعخ إلى الذصخ الثاني مغ البيت األول (بدقط الّمػػ بيغ الجخػل

فحػمل) ليحجد السػضع بسعالع مكانية ثابتة ،ومغ الجيات األربع ،مكسال إياىا في البيت

تخيل القارغ حجود قبيمة السمظ الذاعخ لػججىا عمى الشحػ
الثاني (فتػضح فالسقخاة) ،فمػ ّ
التالي :مغ جية الذخق (الجخػل) ومغ الغخب (الحػمل) وذلظ ما يػحي بو الطخف (بيغ)
تحجه (تػضح) وجشػبا (السقخاة) ،والسكان في سفح كثيب الخمل (بدقط).
وشساال ّ
يجل عمى
إن تحجيج السكان مغ أربعة جيات ال يعشي معخفتو بجقة فحدب ،وإنسا ّ
يؤدؼ بالقارغ إلى فيع الصبقة التي يشتسي إلييا
وعي السبجع بحجود السسمكة وىحا ما ّ
الذاعخ (السخكد االجتساعي) ،إنو أميخ بغ ممظ يجب أن يعي حجود مسمكتو ،وجغخافيا

ش َب ال يعخف شيئا تمظ السشازل ...
وششو لمحود عشيا والديادة عمييا ،وليذ ألن "السخا َ
بل ألن ىحه السشازل تتجاوز في أبعادىا السػاد التي تؤلفيا في الحيد السػضػعي وكحلظ
السداحة السػضػعة ليا ،إلى أبعاد في نفذ الذاعخ"(.)20

(لع يعف رسسيا) أؼ لع يسحى أثخىا ومعالسيا ،والعبارة تعػد عمى السشدل ،بعج

تحجيج حجوده ورسع مػضعو ،وكانت العبارة تػحي في التخكيب بقػة األساس الحؼ بشي
عميو السشدل ،وىػ مجعاة لمتأمل كيف تحػل مغ معمع مكاني إلى مشعع استميام؟ ،يدتميع
حجؼ واالصصبار والجمج.
مشو الذاعخ مذاعخ التّ ّ
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فخغع محاولة الخياح شسذ معالسو إالّ أنو بقي صامجا شاىجا عمى مغ بشاه

ولكأن رياح الجشػب تخيج أن تغصي معالع السكان
وسكشو (لسا ندجتيا مغ جشػب وشسأل)
ّ
وتسحػىا ،فتأتي ريح الذسال لتكذف عشيا الغصاء وتشدع عشيا الخمال والسعالع صامجة
ثابتة ،لع تدتصع عػامل الحت والتعخية القزاء عمييا.
مػحجا ،وىػ
ومشو فإن الحات السبجعة اتحجت مع معالع السكان لتذكل مػقفا ّ
التحجؼ في وجو العػامل الصامدة ،التي تخيج أن تقزي عمى السكان واإلندان
الرسػد و ّ
معا .ولسا كان السكان معادال مػضػعيا يجػز لمقارغ أن يقػل :إن الذاعخ امخغ الكيذ

أراد أن يقػل :يجب عمي أن أصسج وأكافح في وجو ىحه الشػائب والسمسات ،مثمسا ترجت
ّ
معالع السكان لعػامل الحت والتّعخية.
ىشا اتّحج حال اإلندان بػاقع السكان في مخكدية الشز الذعخؼ ،حيث أصبح

تمسذ القارغ صػرة
الذاعخ يتحجث عمى السكان مخب اخ عغ أحػالو ،وإذا ّ
تحجث عغ الحات ّ
السكان ،وىحه الفاعمية الذعخية تصبع باقي أبيات القريجة التي تتحجث عغ أغخاض
مختمفة ،وتمظ محاولة مغ الذاعخ إلى ندج لحسة قػلية تمتحع فييا مذاعخ الخوح بخوح

العرخ الحؼ يعير فيو ،والبيئة التي احتزشتو.
ترى بعر اآلرام في عرصــــاته

وقيــــــعانها كـــــــأنه حب فـــمفـل

معب اخ عغ ذلظ السكان الحؼ أصبح قفخا،
ثع يدتصخد الذاعخ في الشطع الذعخؼ ّ
أؼ نػع مغ
فعسختو الحيػانات البخية ،وتخكت فيو بعخىا ،ولكغ ّ
بعجما كان آىال عامخاّ ،
الحيػان سكشو بعج اإلندان؟ إنيا اآلرام الشاعسة الذجيجة البياض التي تتمحذ بالشطخ إلييا

األعيغ ،وتذتيييا القمػب!  .وىشا ممسح آخخ يذي بو سياق الخصاب وىػ :قجسية السكان،
مقفخ لع يدكشو إال الجسيل مغ الحيػانات البخية.
حيث بعجما أصبح ّا
في ىحا البيت انتقل السبجع بعقل القارغ مغ األمخ والػصف الجقيق في البيتيغ
ال دابقيغ إلى الحػاس (الخؤية البرخية) لتعسيق الفيع وتػضيح الرػرة أكثخ ،وذلظ ما
يعدزه التذبيو التسثيمي (بعخ اآلرام ،كأنو حب فمفل).

"وفي معايشة السخئي لجػ فاعل (تخػ) ندتصيع أن نخصج ثشائية السصمق /السقيج

( )21
حػل الذاعخ
مغ خالل دراستشا لمحجث المداني حامل ىحه الثشائية الزجية"  .حيث ّ
ضسيخ السخاشب مغ صيغة التثشية والجسع إلى صيغة السفخد السخاشب (أنت) ،وىحا
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تحػل داللي وانتقال معشػؼ مغ التعسيع والكثخة إلى التخريز واإلفخاد ،حتى يجعل

الستمقي يذعخ وكأنو ىػ السخاشب بالسشصػق الذعخؼ وىحا مجعاة لجعل الستمقي في
مخكدية الخصاب متفاعال ومجركا.
لدى سمرات الحي نـــــاقف حنظل

تحممها
كأني غــــــداة البين يهم ّ

بػصل بالغي يتحػل الذاعخ مغ مخاشبة اآلخخ إلى وصف حالو ،ليرػر ذاتو

وىي تتجخع كؤوس الحدخة واألسى وم اخرة البيغ ولػعة الفخاق ،وىػ واقف في وسط الحي

محجدا الدمان (اليػم) ضخف زمان والسكان (سسخات الحي)
ودمعو يشدكب ألسا ووجعاّ ،
ضخف مكان ،وبحلظ يزيف مؤشخ آخخ مغ مؤشخات الحدن واألسى بعجما سبق وأن
حجد الػقت والدمان في ىحا البيت.
صخح بالسكان في البجايةّ ،
ّ
لقج صاحب التحػل في ضسائخ السخاشب ىحا تحػل في األزمان ،حيث بجأ

باألمخ والسزارع ليعػد لمساضي في ىحا البيت ،وىشا ممسح داللي وىػ :العػدة بحىغ

األول وسبب تعاسة الذاعخ ،كسا أنو
القارغ إلى معشى (ذكخػ) مجعاة البكاء في البيت ّ
تغدلو بشداء العذيخة ،وبجاية مأساة الفقج.
يخجع إلى زمغ مغادرة األحبة بدبب ّ

صػرت ذلظ السػقف
ما أحدن أداة التذبيو (الكاف) في بجاية البيت ،حيغ ّ
الحديغ ،ونقمت القارغ إلى معايذة التجخبة ،خاصة حيغ الترقت بأداة التػكيج (أن) التي
تج أر عغ الستمقي الذكػك في حكيقة السػقف ،لتديج صيغة اسع الفاعل (ناقف) السػقف
أؼ نػع مغ البكاء؟ .إنو بكاء الس اخرة
تأكيجا وفاعمية والتي تفيج استس اخرية البكاء وشػلو ،و ّ
واأللع الحؼ يرػره لفع (حشطل) في خاتسة البيت.
وتجمل
يقــــهلــــهن ال تهمك أسى
ّ

وقهفا بها صحبي عمي مطيهم

فيقف األصحاب حاال بجانب الذاعخ لسػاساتو ،وىع راكبػن مصاياىع يقػلػن :ال

تيمظ نفدظ تأسيا وتحد اخ عمى الطاعشيغ عشظ ،وارحع نفدظ بجسيل الربخ ،وىي عادة
صػرىا الحال في مصمع البيت (وقػفا)
جاىمية الػقػف مع الراحب في السحغ والذجائجّ ،
(تجسل) في نياية البيت.
وختسيا أمخ الخجاء
ّ

كان استيالل البيت باسع (وقػفا) يثبت حكيقة األمخ مع األصحاب ويؤكج

وقػفيع إلى جانبو ،وجاء الذصخ الثاني بثالثة أفعال (يقػلػن ،تيمظ ،تجسل) لترػر
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وشجة معاناتيا في ذلظ الطخف السكاني والدماني العريب وعجم قجرة
ترجع الحات ّ
ّ
الذاعخ عمى لسمسة جخاحو بشفدو.
إن شفـــــــائي عبرٌة مهراق ٌة
وّ
مؤكجا (وإن شفائي عبخة ميخاقة) بأن عالجو
فيجيبيع الذاعخ في البيت التالي ّ
مغ تمظ الرجمة وفي ذلظ السػقف ال يكػن إالّ بالجمع السشيسخ الحؼ يذفي غيع الشفذ
فهل عند رسم دارس من معهل؟.

فخشت فيسا مزى ،فالبكاء بقجر ما ىػ سمػك انفعالي تأثخؼ ىػ أيزا راحة مغ
التي ّ
بخدة فعل ىي البكاء ،ومغ
اليع وإخخاج لعػاشف جياشة ال تقػػ الشفذ عمى ردىا سػػ ّ

ورائو تأنيب لمزسيخ التعيذ الحؼ يؤنب اإلن دان إذا كان سببا في الفجيعة أو مقر اخ في

أسباب عجم وقػعيا.

ثع يدتفيق الذاعخ مغ بخاثغ الحدن واألسى باستفيام (فيل عشج رسع دارس مغ

معػل؟) ُيق أخ عمى وجييغ :األول ضاىخ سصحي مفاده أن الذاعخ مدتسخ في بكائو،
أما الػجو الثاني فيػ أعسق مغ
ويخيج أن يجسع مغ يبكي معو عمى تمظ الخسػم الباليةّ ،

يعػل عشيع في إعادة بشاء القبيمة مغ
األول داللة ،حيث أن الذاعخ يتداءل عغ مغ ّ
ججيج ،وبث الحياة فييا بعج مػتيا؛ لكػنو لع يقبل ما آلت إليو مغ فشاء وإقفار ،بعجما
اعتاد عمييا في شبابو آىمة عامخة مدتبذخة.

مججد فإنو بعج ما نطخ إلى
ّ
ويؤكج فالتخ بخاونو" :أن الذاعخ الجاىمي ،ىػ رجل ّ
تيجيج الػجػد بجخأة أكيجة ،اكتدب نذاشا ججيجا ،عدما قػيا .إن العدم عمى الحياة والعسل،
أن كل إمكانات العسل تقع في
ليذ مسكشا إالّ إذا أدرك اإلندان أن وجػده محجود متشاه ،و ّ
ىحا الحجود .واإلندان ممدم بتحقيق ىحه اإلمكانيات ،ىحا ىػ ما أراه في أبيات القجماء،

السيجد بالشديان ،شاىج عمى ما يحخك تاريخ اإلندان"(.)22
أن ىحا الذعخ
ّ
ولحلظ أعتقج ّ
المدتهى الداللي:

قامت وحجات األبيات عمى أسمػب السفارقة ،وتشامت أفكار الذاعخ في ىحه

القريجة عمى الثشائيات الزجية التي تجور حػل بشية صخاعية كبخػ (البشاء ≠ اليجم)،

مشػعة بيغ السكان والدمان والزسائخ والحال والسػاقف،
وكانت الثشائيات الزجية الرغخػ ّ
تزسشية (الحاضخ ≠ الساض) لقج كان الخاىغ
حيث بجأ في البيت األول بسفارقة زمشية
ّ
مفجعا مفدعا بعجما كان الساض سعيجا مفخحا .ثع انتقل في البيت الثاني إلى السفارقة
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السكانية (السشدل ≠ الخسع) ،إذ ال يربح السشدل رسسا إال بعجما كان مكتسل األركان قائع
األجداء .وفي الذصخ الثاني مغ البيت مفارقة الجيات (جشػب ≠ شسأل).

مقفخة ،إندان ≠ حيػان،
ليشتقل في البيت الثالث إلى مفارقات أخخػ بيغ (آىمة ≠ ّ
بتحػل السكان عبخ الدمان مغ آىل باإلندان والشعع إلى مقفخ
بعخ ≠ حب) وىي تتعمق ّ
حػل
يدكشو الحيػان وال يخػ فيو سػػ فزالتيا الستشاثخة في ساحاتو وباحاتو ،وذلظ ما ّ

مذاعخ الذاعخ مغ سعادة إلى تعاسة .وججلية الدمان بيغ الساضي والحاضخ مازالت
محبب لمذاعخ ،والحاضخ كمو مقت
تديصخ عمى خمج الذاعخ فكل شيء في الساضي ّ
مقيت" .فسجخد شخح الساضي عمى انو وحجه السشيخ ،واتخاذه نقصة مثالية متعالية يشبغي
معانقتيا ،مجخد ىحا الصخح يعشي أن الساضي ىػ السشذػد"(.)23

سببيا نأؼ األحبة ورحيميع عغ القبيمة في البيت الخابع ،وىػ فخاق وّلج صخاع مغ

نػع آخخ (المقاء ≠ الفخاق ،اآلخخ ≠ األنا) يعكذ تعمق الحات السبجعة باآلخخ الغادؼ بال

رجعة ،وما يالقيو الذاعخ جخاء ذلظ مغ وحذة ووحجة تخميو في شػاشئ اليأس لتتقاذفو
تقس وتديج.
أمػاج ّ
فتأتي خيػط األمل مغ األصحاب ـ ـ ـ في البيت الخامذ ـ ـ الحيغ أرادوا إخخاج
الذاعخ مغ ضمسات البحخ وأمػاجو السػجعة إلى شخفات الشجاة والحياة ،راجيغ مشو أن

جسل (أسى ≠ جمج) ،وشمب تحػل شعػرؼ يحسل الذاعخ مغ
يخخج مغ األسى إلى التّ ّ
ضالم الحدن إلى نػر الربخ ،وىي مفارقة تدتشيس السذاعخ اإليجابية في الحات

الدّيئة بقػػ فكخية واىتجاءات خاشخية تدتميع مغ
الدمبية ّ
السبجعة تخّمريا مغ السذاعخ ّ
تكافل األصحاب وسشجىع لمذاعخ.
ليجيب الذاعخ رفاقو في صجر البيت الدادس باالستدالم لتأنيب الزسيخ

والخكػن لمسذاعخ الحديشة ىشيية ،ثع يدأليع عغ مجػ استصاعتيع النقاذه مغ حالو،

جخاء
بإعادة ما ضاع ّ
وىجم (تخميع ≠ اىتالك) بدبب رحيمو عغ القبيمة وبعجه عشيا ّ
ترخفاتو الدمبية.
ّ
إن البشية الرخاعية الكبخػ (بشاء ≠ اليجم) التي تجور في فمكيا معاني األبيات،

تتعمق بالسكان (مشازل العذيخة) والدمان (الساض ≠ الحاضخ) ،واإلندان (أنا ≠ اآلخخ)،

فإن السبجع قج اتخح مغ السكان معادال مػضػعيا لمتعبيخ عغ حالو ،واستميع مغ
ومشو ّ
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الدمان فاعمية التحػل والتقمبات التي شخأت عميو ،وتػحي في عسػميا عغ فكخ أميخ

ضيع ممكا وفقج أىال وخدخ عذيخة ،يرارع مغ أجل االنتقام مغ اآلخخ واستخداد
متخف ّ
بتحجيات شبو مدتحيمة" .وبالشطخ إلى ىحه الثشائيات التي مغ أفاعيل الصمل في
ما ضاعّ ،

نقجر أنيا حخكات الدمغ عمى الزج مع اإلندان والصبيعة .وعشجما يعييا
الػاقع والشزّ ،
صشف أشياءه بيغ عجو وحميف .وىكحا
حجد مػقعو في الػجػد بعجما ّ
اإلندان ،يكػن قج ّ

يجدج الصمل ىشا جػىخ ما في تجخبة اإلندان الجاىمي مغ وعي لميذاشة وخزػع

السجمخة"(.)24
لمدمشية وفاعمية التغييخ
ّ

حجؼ والربخ
ألجل ذلظ بث روح الحياة في الجساد برػره مدتميسا مشيا قػػ التّ ّ
(ندجتيا مغ جشػب وشسأل) وىحا ترػيخ استعارؼ جعل الخيح تشدج الخمال عمى رسػم

السشدل وىي ثابتة لع تسحى؛ ألن ريح الجشػب التي تكخىيا العخب لكػنيا حارة وتحجث

الدوابع ـ ـ وقج أشمقػا عمييا عجة تدسيات مشيا :الدفػف ،الدسػم ـ ـ كانت تحاول شسذ
معالع السشدل ،فتأتي ريح الذسال الربا ـ ـ وىي محببة عشج العخب ـ ـ فتشدع تمظ الخمال
عمى الصمل وىػ صامج.

إنيا صػرة مشتدعة مغ البيئة العخبية الرحخاوية ،تعكذ بجقة ذلظ الرخاع الحؼ

كان يعيذو العخبي في ضل تمظ الطخوف الصبيعية القاسية ،والعقمية العخبية الجاىمية

القائسة عمى الغمبة ومشصق القػة واألخح بالثأر ،حيث البقاء لألقػػ وإثبات الػجػد ال يكػن
إالّ لألججر.

صػر
وكانت لقجسية السكان (القبيمة) في وججان العخبي مكانة خاصة ،فقج ّ

الذاعخ القبيمة السقفخة تدكشيا حيػانات جسيمة بعخىا يذبو الحب اليشجؼ ،وىػ تذبيو

فخخؼ لمعخبي ازدراء لميشجؼ ،كسا يشبئ عمى ثقافة العخبي السمسة بسا يحيط بيا مغ
يعدز قػل القائل بأن الذاعخ أميخ ابغ ممظ ،يجب أن يعي
حزارات ومجائغ ،وذلظ ما ّ
حجود دولتو واألجشاس السجاورة لو وثقافتيا في السأكل والبشاء وأدوات الحخب.
تحكخ الساضي يػم رحمت عائمة الحبيب عشيا بدبب
وىػ يرف قبيمتو السقفخةّ ،

فتخيل ذلظ السػقف الحديغ السؤثخ والسبكي،
ّ
تغدلو بو ،يػم كان يعير فييا وىي آىمةّ ،
وكأنو كان يجشي الحشطل التحاد الرػرتيغ في الس اخرة والسعاناة ،وىي صػرة مدتميسة مغ

الصبيعة الجاىمية القاسية ونباتيا.
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ثع يتحػل مغ الدمغ الساضي إلى الحاضخ بػقػف األصحاب عميو وىػ واجع

أمام رسػم القبيمة يشعاىا وشيف الساضي يقزو بفعمتو التي كانت مغ أسباب انجثار

القبيمة ورحيل أىميا( ،وقػفا بيا صحبي عمي مصييع) وىػ وقػف مجازؼ يعشي مدانجة
الخفاق لو ومػاساتيع لو وىػ ليذ وقػف استعجاد وخذػع.

الستأمل في السعجع الذعخؼ ليحه األبيات يتمسذ معالع البيئة الجاىمية مغ
إن
ّ
ّ
ضفة في سياق األبيات مشيا ما يتعمق بالحياة السادية( :مشدل ،المػػ،
خالل األلفاظ السػ ّ

الجخػل ،الحػمل ،تػضح ،السقخاة ،رسػم ،جشػب ،شسأل ،بعخ ،عخصات ،قيعان ،حب

فمفل ،سسخات الحي ،رسع دارس) ،وتػحي بالسعالع السكانية مغ مػاقع وآثار وبقايا ،وتعبخ
وترػر شبيعة القبيمة وما أصبحت عميو ،وىي كميا
عغ حال السكان زمغ اإلبجاع،
ّ
أسساء تثبت حكيقة السذيج.

ومشيا ما يتعمق باألحػال الشفدية والسعشػية واألحجاث ،فقج يجج القارغ في

تجسل) ،وأغمبيا
تحسمػا ،يقػلػن ،تيمظ،
ّ
الخصاب( :قفا ،نبظ ،ذكخػ ،يعف ،ندجت ،تخػّ ،
ردة فعل الذاعخ في مػقف الرجمة الحؼ تخكو فيو حال السكان بعج
أفعال تخصج ّ
حػل ،وتفاعل األصحاب مع الذاعخ ومدانجتيع لو .وفي مجسميا تخصج حخكتيغ
التّ ّ
متزادتيغ "تذكالن نديجا ضخوريا لػجػد إنداني يتحّقق مغ تػاجو األضجاد
ّ
( )25
وترارعيا" .
وىسا حخكتان تختمفان في تبخيخ الدمػك اإلنداني في الػجػد ،إحجاىسا تتجاوز

تيجد ىحا الػجػد ،وقج تسثمت ىحه الحخكة باألفعال (لع يعف السشفي
األسباب التي ّ

الستعجؼ ،يقػلػن
وتجسل الالزم) ،والحخكة الثانية تيجيجية ىجامة تخيج أن
الستعجؼ،
ّ
و ّ
ّ
جدجتيا األفعال (نبظ مزارع مجدوم؛
تقزي عمى الحزػر اإلنداني باليجم والفشاءّ ،

متعجؼ).
متعجؼ ،ندجت ّ
ألنو جػاب الصمب ،تيمظ ّ
وأخخػ تتعمق باإلندان والحيػان مشيا( :الحبيب ،اآلرام ،البيغ ،ناقف حشطل،
معػل) ،وتعكذ محيط الذاعخ السجتسعي،
صحبيّ ،
مصييع ،أسى ،شفاء ،عبخة ميخاقةّ ،
صّشفت عمى مخاحل حياتو تربح لفطة
وأىع الحيػانات التي تعير في بيئتو ،وإذا ُ

(الحبيب ،صحبي) تسثل حياة البحخ ،وألفاظ (البيغ ،ناقف حشطل ،شفاء ،عبخة ميخاقة)

أما كمستي (اآلرام،
معػل) تسثّال حالة الزياعّ .
تسثل مخحمة الرخاع ،وكمستي (أسىّ ،
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مصييع) فتسثّالن وسيمة التشقل والتخحال وشعام الخحمة ،وحياة التخحال والتشقل خاصية
ّ
جاىمية معتادة.
افتتح الذاعخ القريجة بأسمػب إنذائي (قفا) وىػ أمخ حكيقي؛ كػن الذاعخ

يسيج لسا يأتي مغ قػل وتفريل ،حيث بجأ
أقل مشو شأنا وبحلظ ّ
أميخ يخاشب مغ ىػ ّ
بتعبيخ السعتبخ السرجم (نبظ) فػقف واستػقف وبكى واستبكى ،ليشتقل بعج ذلظ إلى مجال

اإلخبار عغ أسباب ىحا الحجث الرادم باألساليب الخبخية الستشػعة ،التي غمبت عمى

أبيات الصممية وىي مالئسة لمتعبيخ عغ اآلالم والسعاناة التي ألست بالسبجع ومشاسبة
إلخخاج أكبخ قجر مسكغ مغ زفخات الحدخة وآىات األسى عمى نغع بحخ الصػيل ،لتحّقق

مجا أفكيا في األبيات يدتػعب خػاشخ التجخبة الذعخية ،ومػّلجات السػقف وأفكار
بحلظ ّ
السػزعة عمى جدج الخصاب.
الخؤػ ّ
أحذ الذاعخ
ثع يختتع ىحا السقصع ال ّ
صممي بأسمػب إنذائي استفيامي ،بعجما ّ
رد السفقػد الدائل الغادؼ ،وىػ استفيام غيخ حكيقي (فيل عشج رسع دارس مغ
بالعجد عغ ّ

معػل) يفيج الحيخة والحدخة ،ويعكذ ضياع الحات السبجعة في غياىب الزسيخ التعيذ
ّ
ترػر الخسػم
العاجد عغ تغييخ ذلظ السذيج السأساوؼ .إن غاية القريجة الذعخية التي ّ

والجيار والحيػان والصبيعة واإلندان ،ليدت إخبارنا بسعمػمات مشاخية وجغخافية ،وإنسا ىي

تعبخ عغ معاناة الذاعخ وما تثيخه فيشا تمظ السعاناة مغ عػاشف مساثمة.
ّ
"إن االنفعال الحؼ تثيخه القريجة يدتحق ىحا االسع مادام إحداسا فعميا باإلمكان

تختيبو ضسغ إحجػ مقػالت الحياة االنفعالية :الفخح والحدن ،والخػف واألمل .الخ .إالّ أن

بيغ ىحه االنفعاالت الػاقعية ،كسا نحذ بيا في حياتشا اليػمية ،وبيغ االنفعاالت الذعخية

فارقا أساسيا شبيعتو ضاىخاتية .ففي حيغ يكػن االنفعال الػاقعي معيذا بػاسصة األنا،

باعتباره واحجا مغ حاالتو الباششية ،فإن االنفعال الذعخؼ يكػن محدػبا عمى الذيء ،إن

الحدن الػاقعي تعيذو الحات عمى شخيقة أنا أُوجج باعتبار ىحا تحػيال لمحات نفديا،

الدبب الخارجي ليحا التحػيل .وعمى العكذ مغ ذلظ فإن الحدن
ويكػن العالع الخارجي
َ
الذعخؼ يجرك كرفة لمعالع .فالدساء الخخيفية حديشة ألنيا بمػن الخماد .يسكغ أن يقال

عغ الحدن األول بأنو ذاتي وعغ الثاني بأنو مػضػعي"(.)26
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إن الستسعغ في ىحا السقصع الذعخؼ يجرك تخنح الحات السبجع بيغ مػقفي
ّ
ليرػر مذيجا
االعتبار (السصمع) واالنكدار (نياية السقصع) بأساليب اإلخبار (الػسط)،
ّ
مكتسل الفرػل ،وكأنو يحكي قرة مكتسمة األركان (مقجمة ،وسط ،نياية) ،وىشا يدتصيع

القارغ أن يجرك الججلية التاريخية لمذعخ الجاىمي ،وقيسة شػاىجه في تدجيل األحجاث
عبخ العرػر الدمشية ،شخيصة أن يكػن "قاد ار عمى تحػيل عالقات الشفي الدمبي بيغ

أشخاف الثتائيات السحكػرة سابقا إلى عالقات نفي إيجابي ،أؼ إلى عالقات إغشاء

وإخراب وتكامل وتشاغع"(.)27
الخاتمة

إن قخاءة الذعخ الجاىمي بآل يات السقاربة الدياقية الشدكية ،تعشي التقخب مغ

الخصاب ّأوال ،ومغ حياة الحات السبجعة بتشػعيا ثانيا ،وتالمذ مالمح العرخ وروحو
ثالثا ،وىحه العشاصخ الثالثة ىي حجود التأويل التي يقف عشجىا القارغ؛ ألن السعاني
السكتشدة في الخصاب تؤول إلييا.

عيشة الصبقة الستخفة في عرخه،
أما بخرػص الذاعخ امخغ الكيذ الحؼ يسثل ّ
ّ
فقج كانت العبارات الذعخية في شمميتو صػرة صادقة تعكذ نسط عيذو وسمػك حياتو في

محجداتيا في ثالث عشاصخ أساسية ىي :القحل الصبيعي،
بيئة ضخوفيا صعبة ،تتمخز ّ
"إن عقجة العقع في (الصبيعة والحزارة واإلندان
واالنجثار الحزارؼ ،والقسع الجشديّ .
ككائغ متػالج) ىي أسذ الصممية ونػاتيا التي تتسحػر حػليا وتتشامى باالنبثاق عشيا"(.)28

إن "العقع ىػ السكػن لمحاضخ ،وىػ سبب الحكخػ .وعشجما يزيف إلى
وّ
>>
<<
<<العقع>> مفخدة عقجة فيػ يقجم بسا يعشيو لمذاعخ الجاىمي .ويفرمو عمى أنو الصبيعة
عمى ال زج مع اإلندان متسثال في القحط .وفي الحزارة متسثال في االنيجام .وعقع

اإلندان الستػالج متسّثل في القسع الجشدي"(.)29

ىحا عمى السدتػػ السعيذي الحياتي ،لكغ مغ ناحية الشزج الفشي في تعاشي

القخيس ونطع القريج ،كان عمى مدتػػ راق متسيد ،فقج كانت لو ممكة لغػية وأساليب
يذع
قل ما تججىا عشج أقخانو ،حيث يحدغ اختيار المفع الحؼ ّ
تعبيخية وتخاكيب أسمػبيةّ ،
داللة ،والتخاكيب واألساليب التي تالئع الغخض وتتساشى مع السػضػع دون تكّمف أو

صشعة.
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التمقي لجػ القارغ ،فشطع في
التقبل وحدغ ّ
وكأنو كان عمى وعي كبيخ بذخوط ّ
شمميتو بشى نرية تتكامل فيسا بيشيا صػتيا ونحػيا وصخفيا وبالغيا ومعجسيا ،فأرسل
خصابا في شكل لحسة قػلية مشدجسة السفاصل ،متدقة الييكل تشػء بحسػلة داللية تعكذ
تجدجىا بشية القريجة الكمية،
السػقف الحؼ ىػ بإزائو والتجخبة التي عاشيا ،برػرة فشية ّ
بػحجاتيا الجالة الرغخػ والعميا الستآلفة.
ههامش ومراجع
()1

أبػ عبج هللا الحديغ بغ أحسج الدوزني :شخح السعمقات الدبع ،تح :شالل أحسج ،دار الكتاب

()2

عبج القاىخ الجخجاني :دالئل اإلعجاز ،تح :دمحم رشيج رضا ،دار السعخفة ،بيخوت1978 ،م،

الحجيث ،القاىخة ،مرخ ،ط ،1سشة (2002م1423 ،ه) ص.12
ص.43
()3

امخؤ الكيذ :الجيػان ،تح :عبج الخحسان السرصاوؼ ،دار السعخفة بيخوت ،ط،2

(1425ه2004/م) ،ص(.)24 ،23 ،22 ،21

( )4كسال أبػ ديب :ججلية الخفاء والتّجمي ،دراسات بشيػية في الذعخ ،دار العمع لمسالييغ،
بيخوت ،ط1984 ،3م ،ص.101
))5

أبــػ يعقــػب يػســف بــغ أبــي بكــخ دمحم بــغ الدــكاكي :مفتــاح العمــػم ،مشذــػرات السكتبــة العمسيــة

الججيجة ،بيخوت ،لبشان ،دط ،دت ،ص.246

))6

ابغ رشيق القيخواني :العسجة في صشاعة الذعخ ونقـجه ،تـح :دمحم محـي الـجيغ عبـج الحسيـج ،دار

الجيل ،بيخوت ،ط1981 ،5م ،ج ،1ص.143
()7
))8
()9

الدكاكي :مفتاح العمػم ،مشذػرات السكتبة العمسية الججيجة ،بيخوت ،لبشان ،ص.251

ابغ رشيق القيخواني :العسجة ،ج ،1ص.143

جان كػىغ :بشية المغة الذعخية ،تخجسة :دمحم الػلي ودمحم العسخؼ ،دار تػبقال لمشذخ ،الجار

البيزاء ،السغخب ،ط2014 ،2م ،ص(.)28/27
()10

يشطخ ،السخجع نفدو :ىامر الرفحة رقع.27 :

( )11دمحم مفتاح :مذكاة السفاليع ،الشقج السعخفي والسثاقفة ،السخكد الثقافي العخبي ،الجار البيزاء،
السغخب ،بيخوت ،لبشان ،ط2000 ،1م ،ص.178

()12

دمحم عبج السصمب :البالغة واألسمػبية ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،مرخ1984 ،م،

ص.38
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()13

أبػ عبج هللا الحديغ بغ أحسج الدوزني :شخح السعمقات الدبع ،تح :شالل أحسج ،دار الكتاب

()14

قخآن كخيع ،بخواية حفز عغ عاصع ،دار عمػم القخآن ،دمذق ،سػريا ،ط1405 ،1ه،

()15

سػرة العمق :اآلية .15

()17

حديغ عصػان :مقجمة القريجة العخبية في الذعخ الجاىمي ،دار السعارف ،القاىخة ،مرخ،

()18

يشطخ ،عد الجيغ إسساعيل :مجمة الذعخ ،العجد الثاني ،الدشة األولى ،القاىخة ،مرخ ،سشة

الحجيث ،مرخ ،الكػيت ،الجدائخ ،ط ،1سشة (1423ىـ2002/م) ،ص.13

سػرة السؤمشػن :اآلية .99
()16

الدوزني :شخح السعمقات الدبع ،ص.13

1970م ،ص.228
.1964

()19

غاستػن باشالر :ججلية الدمغ ،تخجسة :خميل أحسج خميل ،السؤسدة الجامعية لمجراسات

والشذخ (مجج) ،بيخوت ،لبشان1982 ،م ،ص.49

()20
كسػني :الصمل في الشز العخبي ،دراسة في الطاىخة العخبية مطي اخ لمخؤية
سعج حدغ ّ
العخبية ،دار السشتخب العخبي ،بيخوت ،لبشان ،ط ،1سشة (1419ه1999/م) ،ص.53
()21

السخجع نفدو :ص.70

()22

فالتخ بخاونو :مجمة السعخفة ،الدشة الثانية ،العجد الخابع ،دمذق ،سػريا ،سشة 1963م،

()23

يػسف اليػسف :مقاالت في الذعخ الجاىمي ،دار الحقائق في بيخوت بالتعاون مع ديػان

ص.159

السصبػعات الجامعية في الجدائخ1980 ،م ،ص.121

( )24كسال أبػ ديب :الخؤػ السقشعة ص.322
()25
()26

كسػني :الصمل في الشز العخبي ،ص.77
سعج حدغ ّ
جان كػىغ :بشية المغة الذعخية ،ص.197

()27

كسال أبػ ديب :ججلية الخفاء والتجّمي ،ص.15

()29

كسػني :الصمل في الشز العخبي ،ص.35
سعج حدغ ّ

()28

يػسف اليػسف :مقالت في الذعخ الجاىمي ،ص(.)135/134
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واقع البحث األسموبي العربي وممارساتو بين عاممي المثاقفة والترجمة.
د.بوبكر الرديق صابري جامعة دمحم البذير اإلبراهيمي -برج بوعريريج

جمال بدعودي طالب دكتوراه جامعة دمحم البذير اإلبراهيمي -برج بوعريريج
الممخص:

الشقجية العخ ّبية استسجت
الشقجية الغخ ّبية مخجعا ومتكأ لمسشاىج
لقج كانت السشاىج
ّ
ّ
الجاللة وكان لمحػار الثّقافي
عجة في تحميل ّ
الشرػص لمػقػف عمى ّ
مشيا نطخيات ّ
والتّخجسة دور محػر ّي في نقل ىحه السشاىج مغ بيئتيا الغخ ّبية إلى البيئة العخ ّبية ،وقج نقل

الحجاثية عبخ نرػص أعالميا وكتاباتيع في معالجة
الشقاد العخب معالع ىحه السشاىج
لشا ّ
ّ
الشز
الطاىخة األدبية ومجارستيا ،مشيا " التحميل األسمػبي" الحي يجرس خرػصيات ّ

الشز في ذاتو خالفا لبعس السشاىج
األدبي ومسيداتو وتذكيالتو الفشية اعتسادا عمى ّ
الجراسات العخ ّبية؟ وماىي تجميات السثاقفة والتخجسة
األخخى .فسا ىػ واقع
األسمػبية في ّ
ّ
في مسارستيا؟ ىحا الدؤال السحػري الحي سشحاول اإلجابة عشو مغ خالل ىحه الػرقة

األسمػبية
مشيجية عغ
األسمػبية العخب مغ مفاـيع
التعخض لسا نقمو بعس أعالم
ّ
ّ
ّ
ّ
البحثية ب ّ
إلى البيئة العخ ّبية وسشخز بال ّحكخ عبج الدالم السدجي ،وسعج مرمػح ،وحسيج
لحسيجاني ،واألكاديسييغ الجدائخييغ يػسف وغميدي ،وعمي مالّحي لشتعخف عمى جيػدىع
في نقل معالع السشيج األسمػبي عبخ السثاقفة والتخجسة.

الكممات المفتاحية :األسموب -األسموبية -االنزياح -االختيار -الترجمة -المثاقفة
Abstract:
The Western critical approaches were a reference and basis for the
Arab critical approaches from which many theories were derived in
analyzing the texts to determine significance. Cultural dialogue and
translation had a pivotal role in transferring these approaches from their
Western environment to the Arab environment, and Arab critics have
conveyed to us the features of these modernist approaches through the
texts of famous figures and their writings when dealing with the literary
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phenomenon and its study, including "stylistic analysis", which studies
the peculiarities of the literary text, its features and the artistic
formations based on the text itself, unlike some other approaches.
Therefore, what is the reality of stylistics and its practices in Arab
studies? Through this research paper, we will try to expose the
methodological concepts that some Arab scholars conveyed about
stylistics to the Arab environment. We will focus, in particular, on Abd alSalam al-Masdi, Saad Maslouh, Hamid Lahmidani, and the two Algerian
academics Yousef Ouaghlissi, and Ali Mallahi to get acquainted with
their efforts in transferring the features of the stylistic approach through
acculturation and translation.
Keywords: style-stylistics-shift-selection-translation- acculturation

مقدمــــة:

عج الثّػرة التي أحجثيا العالع الّمغػي فيخديشانج دي سػسيخ في ميجان البحث
تُ ّ
الجراسات الّمغػية،
ّ
المغػي ،أخرب بيئة أتاحت الفخصة أمام العمساء لالستثسار في مجال ّ
وفتحت ليع مشافح عجيجة ُّ
أشمػا مغ خالليا عمى معالع وقػانيغ ججيجة تحكع الطاىخة
الشطخ عغ
عمسية
طاىخة الّمغػية تُجرس دراسة
االجتساعية ،وصارت ال ّ
ومػضػعية بغس ّ
ّ
ّ
ّ
فػضعت القػانيغ
كل االعتبارات التي ال تجخل في صمب اىتسام ّ
ّ
الجرس الّمدانيُ ،
التعخف عمييا بالتّحميل
طاىخة
شالع عمى أسخار ال ّ
الشطخيات والسشاىج لال ّ
وّ
ّ
االجتساعية و ّ
الجراسة.
وّ
فالثّقافة الّمغػية التي كانت سائجة قبل نذخ كتاب دي سػسيخ ()7771-7635

يخية
سشة  ،7774لع تكغ تتجاوز دراسة الّمغة في شكميا الخارجي ،فكانت دراسة تار ّ
الجاخمي ،إلى أن ضيخت أفكار دي سػسيخ
مقارنة لع تختخق ّ
الشطام الّمغػي ّ

) (Ferdinand de Saussureبطيػر كتابو "دروس في المدانيات العامة" عام 7774
 ،عغ شخيق تالمحتو كل مغ شارل بالي ) (Charles Ballyوألبيخت سيذياي (Albert
).Sechehaye

وعمع األسمػب الحي ضيخ عمى أيجي شارل بالي ،الحي أرسى قػاعجه أصبح مشيجا

األسمػبية بجراسة أسمػب األديب مغ خالل
قائسا مغ أبخز السشاىج الّمدانية حيث تقػم
ّ
التفخد عغ شخيق اإلختيار الػاعي لػسائل التعبيخ
دراسة العشاصخ التي يدتعسميا لتحقيق ّ
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تسيده ،لتكذف األسمػبية عغ مشابع
التي ّ
الحاتية.
األحكام
ّ

التسيد
التأثيخ و ّ

سية بعيجا عغ
بصخيقة عم ّ

مفيوم األسموب واألسموبية :

 -7األسموب عند العرب:

وكل شخيق
لمدصخ مغ ّ
الشخيل أسمػبّ ،
لغـــــة 8جاء في لدان العخب البغ مشطػر "8ويقال ّ
مستج فيػ أسمػب واألسمػب الصخيق والػجو والسحىب  ...ويجسع أساليب واألسمػب
الصخيق تأخح ؼيو واألسمػب بالزع الفغ ،يقال 8أخح فالن في أساليب مغ القػل أي في

أفانيشو"

1

الدمخذخي في " أساس البالغة " في مادة " سمب"  8وسمكت أسمػب
أما جار هللا ّ

فالن 8شخيقتو وكالمو عمى أساليب حدشة

2

أما األسمػب ) (styleعشج الغخبييغ يعػد إلى الكمسة اّلالتيشية ) (stilusوالتي

لمجاللة
تعشي) 8اإلزميل( أو)السشقاش( لمحفخ والكتابة ،وقج كان ّ
الالتيغ يدتعسمػنيا مجا از ّ
عمى شكمية الحفخ أو شكمية الكتابة.3

األسموب اصطالحا:

وقجمػا بعس اإلشارات
ارتبط مفيػم األسمػب عشج نقاد العخب القجامى بالبالغةّ ،
بالجراسات القخآنية "و ّإنسا يعخف فزل
التي تخز
األسمػبية ومشيع ابغ قتيبة الحي اىتع ّ
ّ
القخآن الكخيع مغ كثُخ نطخه ،واتّدع عمسو ،وفيع محاىب العخب وافتشانيا في األساليب ،وما
4
خز هللا بو لغتيا دون جسيع الّمغات "
ّ
الشطع ودوره في حجوث
كسا تحجث عبج القاىخ الجخجاني في "دالئل اإلعجاز" عغ ّ
يغيخ السعشى ىػ نطع األلفاظ وتختيبيا عمى
السعشى باعتبار ّ
أن األلفاظ متػفخة والحي ّ

ألنظ تقتفي في
أما نطع الكمع فميذ األمخ ؼيو كحلظّ ،
الػجو ال ّحي يقتزيو عمع الشحػ " و ّ
)(7ابغ مشطػ 8لدان العخب ،مادة)سمب( ،دار صادر ،بيخوت ،لبشان ،ج  ،ط ،4002 ،1ص433
) (4الدمخذخي 8أساس البالغة ،مادة )سمب( ،دار السعخفة ،بيخوت ،لبشان ،ص234

) (1صالح فزل 8عمع األسمػب مبادئو وإجخاءاتو ،دار الذخوق ،القاىخة ،ط ، 7776 ،7ص 71
) (2ابغ قتيبة 8تأويل مذكل القخآن الكخيع ،دار التخاث ،القاىخة ،مثخ ،ط ،7751 ،4ص74
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ِ
الشفذ ".5وبيحا فعبج القاىخ
نطسيا آثار السعاني ،وتُخِتّبيا عمى حدب تختيب السعاني في ّ
صخيقة الخاصة
"يشر ُّب عمى ال ّ
دعا إلى شمب السعشى ال إلى شمب الّمفع ،فاألسمػب عشجه ُ
تسيد ضخبا عغ ضخب،
في تختيب السعاني ،وما تحػيو ىحه ال ّ
نحػيةّ ،
صخيقة مغ إمكانيات ّ
6
وأسمػبا عغ أسمػب"

األسموبية فرع من المدانيات:

تعبخ الّمغة
فخق دي سػسيخ بيغ ثالثة عشاصخ 8الّمغة ،والّمدان ،والكالم ،حيث ّ
ّ
اإلندانية التي تتجّمى في تمظ القجرات الفصخّية التي يستمكيا اإلندان دون
عغ السمكة
ّ

كل فخد متكّمع – مدتسع يشتسي إلى
الشطام التّػاصمي الحي يستمكو ُّ
أما الّمدان فيػ ّ
سػاهّ ،
لعجة عػامل
مجتسع لغػي متجانذَّ ،
أما الكالم ،فيػ اإلنجاز الفخدي لّمدان وىػ خاضع ّ
تجعمو يختمف مغ فخد آلخخ ويقػم عمى محػريغ8

يتكػن مغ عشرخيغ
 -7السحػر االستبجالي(  )L’axe Paradigmatiquesالحي ّ
تتحجد بالسقابمة بيغ العشاصخ الّمدانية
الجاللية لمعشرخ الّمداني ّ
لدانييغ فأكثخ ،وأن الؿيسة ّ
التي تدبقو أو تمحقو أو بيسا معا.

فالكمسات بسعدل عغ اإلنجاز

الخكشي( )L’axe Syntagmatiques
 -4السحػر ّ
.7
الفعمي ىي في عالقة قائسة عمى التذابو مغ حيث تخكيب وحجاتيا في الحاكخة
مفيوم األسموب حديثا عند الغرب:

الشقج األدبي
ضيخ مرصمح األسمػب في بجاية القخن  77في معجع ) (Grimفي ّ
األلساني وفي السعاجع األنجميدية كسرصمح عام  ،7624وفي الفخندية عام ،87654
الذييخة الخاصة بالّمغػي
كسا تخجع الجراسات الحجيثة في تعخيفيا لألسمػب إلى السقػلة ّ

الخجل"  ،ومغ تعخيفات األسمػب عشج الّمغػييغ
الفخندي بػفػن ) "8 (Buffonاألسمػب ىػ ّ
الغخبييغ نحكخ تعخيف بييخ جيخو ) " 8 (Pierre Garouاألسمػب شخيقة لمتّعبيخ عغ
)(3عبج القاىخ الجخجاني 8دالئل اإلعجاز ،تح 8سعج كخيع الفقي ،دار اليقيغ ،مرخ ،4007 ،ص27

) (4دمحم عبج السصمب 8البالغة واألسمػبية  ،ص44

) (5أحسج حداني 8دراسات في المدانيات التصبيؿية ،ديػان السصبػعات الجامعية ،الجدائخ ،ط،4072 ،4

ص07

)(6صالح فزل 8عمع األسمػب  ،دار الذخوق ،القاىخة ،ط ، 7776 ،7ص 706
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9
وعخفو كحلظ "8ىػ وجو لمسمفػظ يشتج عغ اختيار أدوات التّعبيخ
الفكخ بػاسصة الّمغة " ّ ،
10
وتحجده شبيعة الستكّمع ومقاصجه"
ّ

إن مغ الييغ أن تُشتدع السعارف واألحجاث والسكتذفات أو أن
ويخى بيفػن)ّ "8(Buffon
تُ ّبجل ،بل كثي اخ ما تتخّقى إذا ما عالجيا مغ ىػ أكثخ ميارة مغ صاحبيا ،كل تمظ األشياء
ىي خارجة عغ ذات اإلندان ،أما األسمػب ىػ اإلندان عيشو لحلظ تع ّحر انت ادعو أو
تحػيمو أو سمخو ".11

كل
فسا يسكغ أن نخمز إليو مغ خالل ما ّ
تقجم ّ
أن األسمػب يختبط بصخيقة تعبيخ ّ
الرياغة التي ىي ركيدة العسل األسمػبي.
متكّمع عغ فكخه ومقاصجه مغ خالل ّ

مفيوم األسموب حديثا عند العرب:

يعخف أحسج الذايب األسمػب ّأنو "8شخيقة التّفكيخ والترػيخ والبحث والتعبيخ"،12
تبيغ شخيقة تفكيخه وكيؽية نطخه
خاصة براحبو ّ
كسا أورد تعخيفا آخخّ "8
لكل أسمػب صػرة ّ

لألشياء وتفديخه ليا وشبيعة انفعاالتو ،فال ّحاتية ىي أساس تكػيغ األسمػب" ،13مغ خالل

يتبيغ أن أحسج الذايب لع يخخج عغ تعخيف الغخبييغ لألسمػب ومشيع
ىحيغ التعخيفيغ ّ
أصمو
تعخيف الفخندي بػفػن الحي يعتبخ ّ
أن األسمػب ىػ ّ
الخجل ،كسا ربط بيغ ما ّ

بالشطع  "8األسمػب األدبي ىػ شخيقة
القجماء مغ دراسات
بالغية ،حيث ربط األسمػب ّ
ّ
الشطع والصخيق ؼيو ".14
الزخب مغ ّ
الكتابة أو شخيقة اإلنذاء ،أو ّ
عياشي ،دار الحاسػب ،حمب ،ط ،7772 ،4ص70
)(7بييخجيخو8األسمػبية ،تخ 8مشحر ّ
) (70بييخ جيخو 8السخجع نفدو ،ص 717

)(77عبج الدالم السدجي 8األسمػبية واألسمػب ،دار الكتاب الججيج ،ط ، 4004 ،3ص46

) (74أحسج الذايب 8األسمػب دراسة بالغية تحميمية ألصػل األساليب األدبية ،مكتب الشيزة السرخية،
مرخ ،ط ،7777 ،6ص23

) (71أحسج الذايب  8السخجع نفدو ،ص 712

) (72أحسج الذايب 8السخجع نفدو ،ص 22
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بأنوِ "8قػام الكذف عغ نسط التّفكيخ
أما عبج الدالم
يعخف األسمػب ّ
ّ
السدجي ،ؼ ّ
ّ
عشج صاحبو وتتصابق في ىحا السشطػر ماـية األسمػب مع نػعية الخسالة األلدشية َّ
السبمغة
ّ
ِ
السخاشب و ِ
الخصاب والسخاشب.
مادة وشكال" ،15فيػ يخكد في ىحا التعخيف عمى

وتفخده عغ غيخه مغ شخائق التبميغ األخخى بشاء عمى
وقج ّ
حجد الشّقاد مسيدات األسمػب ّ
ثالثة مشصمقات 8

يتع اختيار األلفاظ السشاسبة واستجعائيا مغ محػر االستبجال دون
 -7االختيار 8حيث ّ
ِ
السخاشب.
غيخىا الستػفخة في ذىغ
 -4التركيب )التأليف(  8وىػ نطع الكمسات السشتقاة مغ محػر االستبجال عمى محػر

متفخد .
فشية تجعل التخكيب أو ّ
التخكيب في شخيقة ّ
الشز ّ
ّ
 -2االنزياح :ويقرج بو خخوج التّعبيخ عغ ذلظ التّعبيخ العادي واستخجام ومشح األلفاظ

وضائف ججيجة لع تكغ معيػدة؛كأن تُسشح دالئل الحياة لمجسادات ؼيحجث الغسػض
الدىخ التي ُيتستع بيا وال ُيؿبس عمييا.
واإلبيام والستعة وتكػن التخاكيب أشبو بشفحة ّ
أن األسمػب ُيشطخ إليو مغ ثالث زوايا  8فإذا نطخنا إليو
ويخى ّ
الجارسػن ّ
ِ
كأنو إمزاؤه أو
حج تعبيخ بػفػن يختبط براحبو ّ
باالعتساد عمى السخاشب؛ ّ
فإنو عمى ّ

أما إذا نطخنا إليو باالعتساد عمى السخاشب فيػ بسثابة السصاردة التي
ختسو الخاصّ ،
أما إذا نطخنا إليو
يقػم بيا الستمّقي لمؿبس عمى السعشى الستخَّفي وراء ُّ
الدصػر ،و ّ
ِ
الشز
باالعتساد عمى الخصاب فيػ أساس عسل السخاشب ومجيػد السخاشب يتجّمى في ّ
ذاتو وألجل ذاتو.
مفيوم األسموبية:

لألسمػبية يعػد إلى بجايات القخن
أن السيالد الحؿيقي
يخى الباحثػن الغخبيػن ّ
ّ
العذخيغ ،مع تمسيح دي سػسيخ ومػاششو الدػيدخي شارل بالي الحي أسذ ىحا العمع في
كتابو الخائج "مبحث في األسمػبية الفخندية" )(Traité De Stylistique Francaise
) (73عبج الدالم السدجي 8األسمػب واألسمػبية ،ص 42
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األسمػبية يتدايج شيئا
بالجراسات
سشة  7707تحجيجا ،وابتجاء مغ ىحا التاريخ بجأ االىتسام ّ
ّ
16
األلدشية
العمسية
فذيئا ميتجيا بالسعصيات
ّ
ّ
تسيد بو الكالم
ويعخف جاكبدػن )(Jakobson
األسمػبية ّ
بأنيا "8بحث عسا ّ
ّ
بؿية مدتػيات الخصاب األدبي أوال وعغ سائخ أصشاف الفشػن
اإلندانية
ّ
ّ
الفشي عغ ّ
17
حج ذاتو لمكذف عغ تمظ الػسائل
ثانيا" ،
فاألسمػبية ىي بحث في األسمػب األدبي في ّ
ّ

متسي اد عغ باقي الفشػن األخخى.
التعبيخّية التي جعمتو ّ
بأنيا "8عمع ُيعشى
ؼيعخف
األسمػبية ّ
ّ
أما ميذال ريفاتيخ )ّ (Riffaterre
القارة في
بجراسة اآلثار األدبية دراسة
ّ
مػضػعية وىي لحلظ تُعشى بالبحث عغ األسذ ّ
الدياق
إرساء عمع األسمػب ،وىي تشصمق مغ اعتبار األثخ األدبي بشية تتحاور مع ّ

السزسػني تحاو ار خاصا" ،18وىحا ُيحيل إلى أساس السجرسة البشػية التي أرسى دعائيسا
كل
مػضػعية
عمسية
دي سػسيخ التي تُعشى بجراسة الّمغة دراسة
بغس ّ
ّ
ّ
ّ
الشطخ عغ ّ

االعتبارات األخخى.

األسموبية في الخطاب النقدي العربي8

تأخخ إلى سشػات
فإن انتقال
الشقج العخبي قج ّ
األسمػبية إلى ّ
وكيفسا كان الحالّ ،
ّ
الدبعيشيات مغ القخن الساضي)إذا قفدنا عمى أعسال متقجمة ندبيا ،لكشيا ال تعجو أن
ّ

السدجي
تكػن بالغة متججدة (..بفعل جيػد مذتخكة أسيع فييا كل مغ عبج الدالم
ّ
وشكخي عياد وجػزيف ميذال شخيع وعجنان بغ ذريل  ...وبعس األسساء الجدائخّية

خز األسمػبية بأشخوحة عسمية ضخسة وعبج
الراعجة
الجيغ ّ
يترجرىا نػر ّ
ّ
الدج الحي ّ
19
الحسيج بػزويشة وعمي مالحي ورابح بػحػش...
المددي8
أوال -:عبد الدالم
ّ
)(74يشصخ8يػسف وغميدي ،مشاىج الشقج األدبي ،جدػر ،الجدائخ ،ط ،4005 ،7ص54
) (75عبج الدالم السدجي 8األسمػبية واألسمػب ،ص 15
) (76بجري الحخبي فخحان 8السخجع نفدو  ،ص 73

) (77يػسف وغميدي 8مشاىج الشقج األدبي ،جدػر لمشذخ ،الجدائخ ،ط ،4005 ،7ص64
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عج كتابو
الجارسيغ العخب السيتسيغ
يعتبخ
وي ّ
السدجي مغ أوائل ّ
ّ
ّ
باألسمػبية الحجيثةُ ،
وسباقا
"
ّ
األسموبية واألسموب" نحػ بجيل ألدشي في نقج األدب السشذػر سشة  7755رائجا ّ

السدجي في ىحا الكتاب أن يشقل ىحا العمع إلى الّمغة
في ىحا السجال ،وقج استصاع ّ
أن يزع أىع مرصمحاتو بالّمغة العخ ّبية وأن يخبصو بالتّخاث ،20حيث ال نكاد نجج
العخ ّبية ،و ّ
األسمػبية
األسمػبية عشج العخب السحجثيغ يخمػ مغ اقتباسات كتاب
كتابا مغ كتب
ّ
ّ
واألسمػب .

السدجي في كتابو "ألسموبية واألسموب" وتحجيجا في مقجمة شبعتو
يخى عبج الدالم
ّ
أن ىحا العمع يختبط بالّمدانيات حيث
الثانية األسمػبية العخبية بيغ السكتدب والسشذػدّ ،

الشاشئ بعّمة نذػئو،
يقػل "8فسغ حقائق السعخفة أن
األسمػبية تختبط بالّمدانيات ارتباط ّ
ّ
الشقج األدبي الحجيث حتّى أخربو فأرسى معو قػاعج
فمقج تفاعل عمع الّمدان مع مشاىج ّ
عمع األسمػب ".21

المددي8
األسموبية عند
المرطمحات
ّ
ّ
سباقا إلييا
حجد
ّ
لقج ّ
السدجي بعس مرصمحات الحقل األسمػبي التي كان ّ
عغ شخيق التخجسة والسثاقفة ومغ ىحه السرصمحات نحكخ8
األسموبية 8
-1
ّ
يخى
الجال )" (stylistique
السدجي أن السرصمح الحي
استقخ بالعخ ّبية يعػد إلى ّ
ّ
ّ
وقفشا عمى دال مخكب جحره أسمػب ) (styleوالحقتو 8ـ ـيـّــة) ... (iqueفاألسمػب ذو
بالبعج العمساني العقمي ،وبالتّالي
الالحقة
مجلػل إنداني ذاتي ،وبالتّالي
ندبي و ّ
تختز ُ
ّ
ّ
السػضػعية إلرساء عمع
األسمػبية بجاىة بالبحث عغ األسذ
تعخف
ّ
ّ
السػضػعي ..لحلظ ّ

ونقل إلى العخ ّبية عغ شخيق
األسمػب " ،22فسرصمح
األسمػبية ىػ وليج الثّقافة الغخ ّبية ُ
ّ
العمسية )ـ ّـيــة( .
الجالة عمى
التّخجسة عبخ الجحر الّمغػي أسمػب مع إضافة ّ
الالحقة ّ
ّ

)(40أحسج اليادي رشخاش  8جيػد السدجي في حقل األسمػبية  ،مقال عمى السػقع8
)(http://www.arabiclanguageic.org

السدجي 8األسمػبية واألسمػب ،ص3
) (47عبج الدالم
ّ
) (44عبج الدالم السدجي 8م ن ،ص 62
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األسمػبية اليػم
أن الباعث األول ليحا العمع ىػ شارل بالي  "8ذلظ أن مجال
ويخى ّ
ّ
حجده باعثيا األول بالي ...فيخى لمخصاب نػعيغ 8ماىػ حامل
ما إن يقارن بالحقل اّلحي ّ
،23

لحاتو غيخ مذحػن البتّة وما ىػ حامل لمعػاشف والخمجات وكل اإلنفعاالت "
الفشي بتتبُّعيا لبرسات
كانت
تيتع بالخصاب ّ
ّ
تيتع بالخصاب بأنػاعو ،أصبحت ّ
األسمػبية ّ
ؼبعج أن

َّ
يتزح
يدسيو جػرج مػنان " ّ
بالتذويو" الحي يريب الكالم ،كسا ّ
الذحغ في الخصاب كسا ّ
األسمػبية بالبالغة العخ ّبية واعتبخىا الػريث
السدجي وبتساشيو مع الػاقع الّمداني ربط
أن
ّ
ّ
ّ

الذخعي ليا.
ّ
ِ
السخاشب والخصاب
السدجي نطخة األسمػبييغ إلى األسمػب مغ خالل
وقج ّبيغ
ّ
والسخاشب8
ِ
السخاشب( ،يقتبذ مغ كتابات عمساء األسمػب "يقػل دي
األول )
فسغ حيث االعتبار ّ
يسيد بيغ
إن األسمػب الفخدي حؿيقة بسا ّأنو ّ
لػفخ ّ
يتدشى لسغ كان لو بعس الخبخة أن ّ
الشثخ إن كانت
عذخيغ بيتا مغ ِّ
يسيد صفحة مغ ّ
الذعخ إن كانت لخاسيغ أم لكخناي وأن ّ
24
أما األسمػب فيػ اإلندان عيشو".
لبمداك أم لدتشجال"  ،وكحلظ مقػلة بيفػن ّ
الذييخةّ "8
بعجة كتابات مشيا ما أورده
يدتجل
أما مغ حيث اعتبار السخاشب
السدجي ّ
ّ
ّ
ّ

بأنو إبخاز
ؼيعخفو ّ
ريفاتيخ "حيغ ّ
يحجد األسمػب اعتسادا عمى أثخ الكالم في الستدقِبل ّ
شػه
بعس عشاصخ سمدمة الكالم وح ْس ُل القارىء عمى االنتباه إلييا بحيث إذا غفل عشيا ّ

عبخ
الشز وإذا حّمميا وجج ليا دالالت تسييدّية
مسا يدسح بتقخيخ ّ
أن الكالم ُي ِّ
ّ
خاصةّ ،
ّ
25
واألسمػب ُي ْب ِخُز" .
أما تحجيج ماـية
فيػضح
أما مغ حيث اعتبار الخصاب
ّ
ّ
السدجي ذلظ بقػلوّ "8
ّ
الزارب في م ْجسع ًرؤى الحجاثة
الخكغ ّ
األسمػب باعتساد جػىخ الخصاب في ذاتو فمعّمو ّ
ِ
السخاشب
فخضية
لسا يتج ّح ُر ؼيو مغ ركائد السشطػر الّمداني ،فإذا كان األسمػب في
ّ
فخضية السخاشب رسالة مغمقة
وشخرية ،وكان في
ألشعة الباث فك اخ
صحيفة االنعكاس
ّ
ّ
ّ
) (41عبج الدالم السدجي 8م ن ،ص 20
) (42عبج الدالم السدجي 8م ن  ،ص40
) (43عبج الدالم السدجي 8م ن ،ص 61
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فخضية الخصاب مػجػد في
فإنو في
عمى نفديا ال ُتف ُّ
س ججارىا ّإال يجا مغ أرسمت إليوّ ،
ّ
" 26
ذاتو

األسمػبية إذا ىي أداة مغ أدوات التحميل والقخاءة لمخصاب
أن
ويعتِبخ
ّ
السدجي ّ
ّ
شميت عمى ججرانو
الشقػش التي ُ
الرػر و ّ
األدبي ّ
لفظ شفخاتو واختخاق حػاجده وإزالة تمظ ّ

البث األدبي باعتباره ضاىخة
الجاللة مغ خالل ّ
البّمػري لمعبػر إلى السعشى والؿبس عمى ّ
مادتيا والغػص في أبعادىا الّمغػية.
تُ ُّ
جرك جساليتيا مغ خالل تذخيح ّ
حذ وتُ ُ

ندية
تتزسغ أىع السرصمحات
السدجي كتابو بسالحق
ضسغ
ّ
األسمػبية الفخ ّ
ّ
ّ
وقج ّ
أىع السخاجع التي اتّكأ
وما يقابميا بالعخ ّبية ،مع تحجيج مفاـيع ىحه السرصمحات وعغ ّ
السدجي في نقل ىحا العمع إلى العخ ّبية نججه أخح خاصة عغ كل مغ - 8شارل
عمييا
ّ
بالي وتخجع عغ كتابو )(Traité de stylistique française
 بييخ جييخو وتخجع عغ كتابو ).(La stylistique ميذال ريفاتيخ في كتابو ).(Essais de stylistique structurale -جػرج مػنان في كتابو (Clefs pour la Linguistique Traité de stylistique

). française

 دي لػفخ في كتابو ).(stylistique en poétique françaiseاألسمػبية واألسمػب بالغ في األكادمييغ العخب؛ حيث نيمػا
وقج كان تأثيخ كتاب
ّ
مشو في التأسيذ ألبحاثيع ورؤاىع.
ثانيا :سعد مرموح:

إحرائية" ىػ
النص األدبي دراسة أسموبية
أن كتابو" في
يخى سعج مرمػح ّ
ّ
ّ
الجرس األدبي العخبي السعاصخ وتخسيخ ألساليب السعالجة
حل أزمة ّ
إسيام لداني في ّ

طػاىخ
ياضية تتسّثل في إحراء ال ّ
لمشز األدبي اعتسادا عمى شخيقة ر ّ
ّ
العمسية السشزبصة ّ
الشز األدبي ليذ بسحس الرجفة
تتكخر في ّ
الّمغػية الججيخة بالسالحطة والؿياس والتي ّ
"الجراسات الّمدانية
أن ّ
و ّإنسا تكخارىا ُيشبئ عغ أغخاض ودالالت مقرػدة ،مذي اخ إلى ّ

) (44عبج الدالم السدجي 8م س ،ص 66
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الحجيثة قامت في األساس عمى ما ىػ عام ومذتخك ،أما األسمػبيات فقامت عمى أساس
دراسة التشػعات والفخوق" ،27مذي اخ إلى أخحه عغ بارث في َّ
مؤلِفو ( Style and its
 )Image , in Literary Styleوتػدوروف في دراسة لو بعشػان ( The place of
 ،)Style in the Structure of the Text in Literaryحيث يدتعسل مرصمح
السدجي .
المفارقة أو االنحراف في مقابل مرصمحي االندياح أو العجول لجى
ّ
 -7المرطمحات األسموبية عند سعد مرموح8
 -1-7تعريف األسموب 8يمتسذ سعج مرمػح تعخيفو لألسمػب مغ تعخيفيغ شييخيغ8

أ -األسمػب ىػ مفارقة)  (Departureأو انحخاف ) (Deviationعغ أنسػذج مغ
الشز
القػل ُيشطخ إليو عمى ّأنو معيار ) (Normوبالسقارنة بيشيسا يقع التسييد بيغ
ّ
الشسط ،ويذتخط لتسام السقارنة تساثل السقام بيشيسا .28
السفارق والشز ّ

ب -األسمػب ىػ اختيار )(Choiceأو انتقاء ) (Selectionيقػم بو السشذىء لدسات
لغػية معيشة مغ بيغ قائسة االحتساالت الستاحة في المغة

29

فاألمخ يقتزي معخفة التعبيخ

السعتاد العادي ّأوال ليكػن في اإلمكان معخفة التّعبيخ السعجول إليو ،ومعخفة قائسة
تع استبعادىا مغ قبل السشذئ بعج
االحتساالت عمى مدتػى السحػر االستبجالي والتي ّ
إعسال فكخه واختيار أحجىا دون غيخه ،والػقػف عمى شبيعة االختيار أكان عغ قرج أو
دون وعي مغ السشذئ ،مذي اخ أنو اتكأ في مقػلة االختيار ىحه عمى دراستيغ غخبيتيغ لكل

مغ  "Louis T. Milk" 8في ) Rhetorical Choise and Stilistic(8

و كحا "Jane R.Walpole" 8فيStyle Option callege Composition and ( 8

)communication
 -0-7المتغير األسموبي 8الستغيخات األسمػبية( )Stylistic Variablesىي مجسػعة
الدسات الّمغػية التي يعسل فييا السشذئ باالختيار أو االستبعاد وبالتكثيف أو الخمخمة،
ّ

) (45يشطخ 8سعج مرمػح  8في الشز األدبي دراسة اسمػبية إحرائية ،عيغ لمجراسات والشذخ،
القاىخة ،مرخ ،ط ،7774 ،7ص76
) (46سعج مرمػح 8م ن ،ص 44

) (47سعج مرمػح 8م س ،ص 44
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الشز ،وحيشئح تربح الستغيخات األسمػبية
وباتّباع شخق مختمفة في التػزيع
ّ
ليذكل بيا ّ
خرائز مسيدة ( )Stylistic Featuresمػائد ( ،30)Discriminatorsحيث أن
الستغيخ األسمػبي ىػ مادة متاحة أمام السشذئ وبعج اختيارىا ووضعيا في التخكيب تربح
ّ
أسمػبية وىي8
متغيخات
خاصية
ويسيد بيغ ّ
ّ
عجة ّ
أسمػبيةّ .
ّ
ّ
الذعخ -شخيقة تػزيع األبيات عمى
المتغيرات ّ
الشثخ عغ ِّ
كمية 8كاختالف ّ
الذ ّ
ّ
الرفحة...

 -المتغيرات الروتية 8أنػاع السقاشع -التػزيع الشدبي لمفػنيسات -الػزن العخوضي-

القاؼية – الجشاس -الدجع...

 -المتغيرات الررفية 8أقدام الكمع مغ اسع ،وفعل،وحخف  ،وضخف،ضسيخ -الريغ

الرخؼية...

التركيبية 8أنػاع الجسل (اسسية ،فعمية ،بديصة ،مخكبة إنذائية ،خبخية)-
المتغيرات
ّ
ّ
السخكبات الشحػية (جخ ،إضافة عصف ،بجل) -فشػن بالغية – الرحة الشحػية...
السعجسية -السفخدات السيجػرة – السفخدات الجخيمة –
اللية 8الػحجات
المتغيرات ّ
الد ّ
ّ
ّ
البعج الجاللي -فشػن بجيعية..
متغيرات ما فوق الجممة8شػل الفقخات وتػزيعيا -ىخمية البشية السشصؿية لمشز-
ّ
انفتاح الشز وانغالقو -الخبط بيغ الجسل -وسائل الدبظ – االلتفات...
ويػرد سعج مرمػح مرصمحيغ آخخيغ وىسا التّذكيل األسمػبي ()Stylization
و مرصمح التذخيز األسمػبي ( ،)Stylistic Diagnosisفاألول يعشي بو ذلظ العسل
الشذاط التحميمي الحي
أما الثاني فيػ ذلظ ّ
الحي يقػم بو السشذئ مغ اختيار وتخكيب ّ ،
األسمػبية.
ويتجدج في
يقػم بو الباحث
ّ
ّ

لمشرػص "التي تعصي مديجا مغ
ثع يعخض لمسعالجة
األسمػبية اإلحرائية ّ
ّ
ّ
الشز عمى السدتػيات
أدق خػاص
البيانات القابمة لمتػضيف في مجال الكذف عغ ّ
ّ

التحميمية السختمفة كافة ،ليدت الغاية إذن ىي الحرػل عمى أرقام مصمقة عارية مغ

) (10سعج مرمػح 8م ن  ،ص 45
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الشدبية القادرة عمى إنتاج مقارنات دالة"،31
ولكشيا الػصػل إلى األرقام والبيانات
الجاللةّ ،
ّ
ّ
األسمػبية ،يمجأ السحّمل األسمػبي إلى
الستغيخات
ؼبعج اإلحراء واستخخاج ندبة شيػع
ّ
ّ

العيشات الستجالء الجاللة؛ حيث تقػم الجراسة اإلحرائية عمى
فحز تمظ
الستغيخات أو ّ
ّ
الجراسة والؿيام بؿياس تشػع السفخدات ،حيث يصمق عمى
محل ّ
مشيج رياضي بأخح العيشات ّ
الكمسات الستشػعة مرصمح األنساط ) ،(Typesوعمى السجسػع الكمي لمكمسات مرصمح

ُّ
التحققات)) ،(Tokensحيث أخح ىحه الجراسة والسرصمحات وفق ما اقتخحو
و.جػندػن) (W.Johnsonفي مؤلفو، ( Language and Speech Hygiene8
ُّ
التحققات ،بعج
حيث يتع إيجاد ندبة التشػع بقدسة مجسػع الكمسات الستشػعة عمى مجسػع

إعجاد ججول مكػن مغ عذخة أسصخ وعذخة أعسجة يتع ؼيو كتابة جسيع مفخدات الفقخة
التشػع لسعخفة ندبة الثخوة
السجروسة ،ثع نقػم بذصب كل مفخدة َّ
تكخرت ،إليجاد ندبة ُّ
المفطية في أسمػب الكاتب أو الذاعخ .
ثالثا :يوسف وغميدي8

الجاللة
أن ّ
يخى يػسف وغميدي في كتابو "مناىج النقد األدبي الحديث" ّ
تدتقخ في الكتابة عمى كيؽية الكتابة ،وأن السيالد الحؿيقي
االصصالحية لألسمػب
ُّ

أسذ ىحا العمع في كتابو Traité de
لألسمػبية كان عمى أيجي شارل بالي الحي َّ
ّ
) ،( Stylistique françaiseكسا يتتبَّع في كتابو كيؽية نذأة األسمػبيَّة عمى أنقاض

العرخ البالغي الستخّىل وما واجيتو مغ حطخ وإعالن باإلعجام مغ قبل نفخ مغ الباحثيغ
ووقػف البعس اآلخخ مغ الباحثيغ مػقف السجافع عغ ىحا العمع كسا فعل جػرج مػليشيو
) (G.Moliniéويدتذيج يػسف وغميدي بسا سصخه عبج الدالم السدجي في كتابو
عجة اختراصات ويقتبذ مغ كتاب
األسمػبية واألسمػب وكيف وضعت األسمػ ّبية في ّ
السدجي في آليات الشقج األدبي الحي ح ّح ر ؼيو مغ ضياع اليػية العمسية لألسمػبية في
عمػم محاذية كالبالغة .

قخ يػسف وغميدي بفزل عبج الدالم السدجي عمى الباحثيغ العخب في
كسا ُي ّ
إشاعة ىحا العمع ونقمو مغ الثقافة الغخبية إلى نطيختيا العخبية بفزل السثاقفة والتخجسة
) (17سعج مرمػح 8م س ،ص 16
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حيث يقػل "8وقج نعثخ عمى معادل عخبي ليحا التذخيز والتححيخ لجى القصب األكبخ

لألسمػبية العخبية )الجكتػر عبج الدالم السدجي( الحي ح ّحر بمغة العالع الغيػر ،مغ
مػبة السعارف السحاذية" ،32وىحا اعتخاف صخيح مغ
ضياع اليػية العمسية
لألسمػبية في ّ
ّ
أىل األسمػبية عمى أىميا ويشترخ يػسف وغميدي إلى تخجسة مرصمح العمع )األسمػبية(
الحي وضعو السدجي عمى باقي التخجسات التي أوردىا بعس الباحثيغ العخب في مختمف

األقصار.

رابعا :حميد لحميداني:

الرواية" تداؤال حػل عجم ؾيام بالغة أو
يصخح حسيج لحسيجاني في كتابو "أسموبية ّ

الجراسات الغخ ّبية الحجيثة المدت ىحا
بالخواية في العالع العخبي رغع أنّ ّ
أسمػبية خاصة ّ
أن كثي اخ مسغ
السػضػع ،حيث يػرد في مقجمة كتابو " ومغ السفارقات السثيخة لالنتباه ّ
الخوائي في العالع العخبي إلى مشترف ىحا القخن كانػا يجرسػن
مارسػا ّ
الشقج القرري و ّ
طػاىخ الجسالية
الخواية بالسقاييذ
البالغية السأثػرة ..واعتسجت بذكل جػىخي عمى رصج ال ّ
ّ
ّ
ِ
خيب الخواية كل آماليا السعقػدة عمى ىحا الفغ
الجدئية .ولقج كان مغ الصبيعي أن تُ ّ

33
الخواية أنيا ال تحسل نفذ تأّلق العبارة وإشخاقيا في
الججيج"  ،حيث كان ُيشطخ إلى لغة ّ
الشقاد البالغييغ ىل كان عمييع أن
لغة ِّ
الفشية ،ويصخح التداؤل حػل ّ
الخسائل ّ
الذعخ و ّ

الذعخية أم كان عمييع أن
الخوائييغ أن يختقػا بأساليبيع إلى نفذ مدتػى الّمغة ّ
يصمبػا مغ ّ
الشقج
يبحثػا عغ آليات جيجة تسكشيع مغ دراسة ىحا الفغ الججيج باالعتساد عمى غيخ ّ

الخواية السعاصخة "
البالغي باالتّكاء عمى ّ
الجرس الّمغػي الحي تصػر عشج الغخب وواكب ّ
لمخواية في العالع العخبي أو غيخ العخبي مجيغ بالذيء
لحلظ فالتفكيخ في وضع بالغة ّ

34
قخ لحسيجاني أن كتابو
األسمػبية التي تصػرت لألسف في الخارج"
الكثيخ لألبحاث
ّ
وي ّ
ُ
أن يؤشخ
"أسموبية الرواية" ال يختسي ارتساء كامال في أحزان الشطخّية الغخ ّبية ،وحاول ْ

) (14يػسف وغميدي  8مشاىج الشقج األدبي ،جدػر لمشذخ ،الجدائخ ،ط ، 4005 ،7ص60

) (11حسيج لحسيجاني 8أسمػبية الخواية)مجخل نطخي( ،الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،السغخب،

ط ، 7767 ،7ص3

) (12حسيج لحسيجاني 8م س ،ص 4
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الخوائي ورصج الفخوق الجػىخية بيغ
لجراسة ججيجة ألجل ؾيام أسمػبية ججيجة لجراسة الفغ ّ
الخواية ،وقج اتكأ في عسمو ىحا عمى ما وججه في بعس الجراسات
أسمػب ِّ
الذعخ وأسمػب ّ
35

الغخ ّبية أىسيا مؤلفات ميخائيل باختيغ ضسغ مؤلفو جسالية ونطخية الخواية
36
الخوائي ولغتو"
لشاقج روسي آخخ بعشػان " األفكار واألسمػب  ،في دراسة الفغ ّ

 ،ودراسة

رابعا :عمي مالحـــي:

األكاديسي الجدائخي عمي مالّحي في كتابو "المجرى األسموبي لممدلول الذعري

الشقجية الفاعمة
الجراسات ّ
العربي المعاصر" ،الحي يحسل رؤية نقجية وقخاءات لسجسػعة مغ ّ
الذعخية العخ ّبية الججيجة،
الشساذج ِّ
في الفزاء الثّقافي العخبي ،مع قخاءات لجسمة مغ ّ
الذعخي العخبي التّقميجي بسا تزسشو مغ تقاليج أسمػبية،
وقخاءات لشساذج شعخّية لمخصاب ِّ
لع ي ِ
الذعخي
الشقج ِّ
قجميا الباحثػن عبخ مداحة ّ
خف تقجيخه لمجيػد ّ
قجية السعاصخة التي ّ
الش ّ
ُ
يعج "رؤية أسمػبية شسػحة ندعى مغ خالليا
في الػشغ العخبي ؛
ويػضح أن كتابو ّ
ّ
األسمػبية
شخ الخرػصيات
تقجيع ما يسكغ تقجيسو مغ مبخرات نقجية مغ شأنيا أن تؤ ِّ
ّ
الذعخية العخ ّبية الججيجة والتي تذكل آلياتيا وأدواتيا وتحِّق ُق
الجاللة ِّ
تتسيد بيا ّ
الكبخى التي ّ
37
قرة أم رواية ِبشية مكتؽية بحاتيا ،تخفس
أن ّ
كيانيا" .ويعتِبخ ّ
الش ّ
ز األدبي شع اخ كان أم ّ
أسباب الػساشة أثشاء عسمية التػاصل بيغ السمفػظ والسدتقبل حدب ما أورده جاكبدػن

الشقجي السعاصخ
في كتابو )(Essais de linguistique général
ألن السفيػم ّ
ّ
الجخػل في عسمية استقراء قرػى
يقتزي تجاوز مبجأ خارج الشز واالكتفاء بجاخمو و ّ
لحخكية الخصاب وآلياتو وانتطامو ،بشاء عمى ما ؼيو مغ عشاصخ إشارية متجاندة ؼيسا

بيشيا.

ِ
ر لو الباحث بأنو "مرصمح يخبصو عبج
ييس ُ
ومرصمح االندياح )ّ (L’ecart
التجاوز أو العجول في السفيػم البالغي العخبي وىػ مغ الشاحية
الدالم السدجي بعبارة ّ
(35)Mikhail Bakhtine : Esthétique et théorie du roman Galimard
)(14حسيج لحسيجاني  8م س ،ص 40

)(15عمي مالحي 8السجخى األسمػبي لمسجلػل
الجدائخ ،ط ،4005 ،7ص 5
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ترخف في استعسال الّمغة في ـياكل دالالتيا أو أشكال تخاكيبيا بسا يخخج
كل
ّ
ّ
العمسية ّ
الدسة اإلنذائية وقج أشمق عميو
الدسة اإلخبارية إلى ّ
عغ السألػف فيشتقل الكالم مغ ّ
جاكبدػن اسع خيبة االنتطار ".38
خاتمــــــــة:

الجرس األسمػبي الغخبي إلى الثّقافة
كان لمسثاقفة والتخجسة ا
دور محػريا في نقل ّ
الجرس األسمػبي
العخ ّبية؛ حيث اتكأ الباحثػن واألكاديسيػن العخب عمى مؤّلفات أعالم ّ
الحجاثية ونرػص أعالميا ،وكذفػا عغ كتاباتيع
التيارات
ّ
الغخبي ،ونقمػا معالع ىحه ّ
السدجي بعس مرصمحات الحقل األسمػبي في الّمدان العخبي
حجد
ّ
وتصبيق أدواتيا ،ف ّ
ولعل مغ أىع تمظ السرصمحات مرصمح العمع
الجارسيغ العخب السحجثيغ،
وأشاعيا بيغ ّ
ّ
رواد ىحا العمع أمثال شارل بالي،
نفدو )
ّ
األسموبية( و مرصمح )اإلنزياح( ،وقج نقل عغ ّ
وبييخ جييخو ،وميذال ريفاتيخ  ،وجػرج مػنان ودي لػفخ ،ونقل سعج مرمػح بثقافتو

االنجميدية عغ أعالم غخبييغ آخخيغ وتخجع عشيع وأوجج مرصمحات مخالفة لتظ التي
الستغيخ األسمػبي ،والتّذكيل
وضعيا عبج الدالم
ّ
السدجي ،كاإلنحراف أو المفارقة ،و ّ
الرواية) يختسي
قخ لحسيجاني أن كتابو (أسموبية ّ
األسمػبي ،والتّذخيز األسمػبي ،كسا ُي ّ
الخوسي أمثال
ارتساء ندبيا في أحزان الشطخّية الغخ ّبية ،باتّكائو عمى مؤلفات أعالم ّ
الشقج ّ
ميخائييل باختيغ وغيخه ،وسار عمى ىحا الشيج أعالم البحث األسمػبي بالجدائخ أمثال
(Traité de

خاصة عمى أفكار شارل بالي في كتابو
يػسف وغميدي الحي اعتسج
ّ
)،Stylistique françaiseكسا فعل ذلظ عمي مالّحي في تصبيق ىحا السشيج عمى
نساذج شعخّية قجيسة وحجيثة .

) (16عمي مالحي 8م س  ،ص 716
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السخاجع بالمغة العخبية 8

 ابغ مشطػر 8لدان العخب ،مادة)سمب( ،دار صادر ،بيخوت ،لبشان ،ج  ،ط4002 ،1 -أحسج الذايب 8األسمػب دراسة بالغية تحميمية ألصػل األساليب األدبية ،مكتب الشيزة

السرخية ،مرخ ،ط7777 ،6

 -أحسج حداني  8دراسات في المدانيات التصبيؿية ،ديػان السصبػعات الجامعية ،الجدائخ ،ط،4

4072

 -حسيج لحسيجاني 8أسمػبية الخواية)مجخل نطخي( ،الشجاح الججيجة ،الجار البيزاء ،السغخب،

ط7767 ،7

 -سعج مرمػح  8في الشز األدبي دراسة اسمػبية إحرائية ،عيغ لمجراسات والشذخ ،القاىخة،

مرخ ،ط7774 ،7

 صالح فزل 8عمع األسمػب مبادئو وإجخاءاتو دار الذخوق ،القاىخة ،ط7776 ،7 -دمحم عبج السصمب 8البالغة واألسمػبية

 يػسف وغميدي ،مشاىج الشقج األدبي ،جدػر لمشذخ ،الجدائخ ،ط4005 ،7 -ابغ قتيبة 8تأويل مذكل القخآن الكخيع ،شخحو ونذخه أحسج صقخ ،دار التخاث ،القاىخة ،مرخ،

ط7751 ،4

-أحسج اليادي رشخاش  8جيػد السدجي في حقل األسمػبية  ،مقال عمى السػقع8

)(http://www.arabiclanguageic.org

-الدمخذخي  8أساس البالغة ،مادة )سمب( ،دار السعخفة ،بيخوت ،لبشان

عياشي ،دار الحاسػب ،حمب ،ط7772 ،4
بييخ جيخو 8األسمػبية ،تخجسة مشحر ّ-صالح فزل  8عمع األسمػب مبادئو وإجخاءاتو ،دار الذخوق ،القاىخة ،ط7776 ،7

عبج الدالم السدجي 8األسمػبية واألسمػب ،دار الكتاب الججيج الستحجة ،ط4004 ،3 -عبج القاىخ الجخجاني 8دالئل اإلعجاز ،تحقيق سعج كخيع الفقي ،دار اليقيغ  ،مرخ ،ط،7

4007

-عمي مالحي 8السجخى األسمػبي لمسجلػل الذعخي العخبي السعاصخ ،أبحاث لمشذخ ،الجدائخ،

ط4005 ،7

المراجع بالمغة األجنبية:

Mikhail Bakhtine : Esthétique et théorie du roman Galimard
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ِ
البالغي ِة عند بعض النقاد العرب القدامى والم ْحدثين
تعريف مفههمِ الصهرِة
فراس طركي األحمد طالب دكتهراه

قدم المغة العربية تخصص نقد وبالغة – جامعة البعث – حمص – سهرية
الممخص:

َّ
محط إعجاب الشقاد القجامى كالسحجثضؽ،
الرؾرةُ البالغي ُة كانت كما زالت
كمرظمح الرؾرة حجيث ندبياً إ ْذ أخح الشقاد يظمقؾف ىحا السرظمح أخخيات القخف

التاسع عذخ كبجايات القخف العذخيؽ ،كىحا ال يعشي جيل الشقاد القجامى
بالسرظمح ،بل جعمؾه العشرخ األىؼ في بشاء القرضجة ،فتشاكلؾىا ِ
بالج ِ
رس كالتقضيؼ
ّ
كإطالؽ األحكاـ عمضيا ،كاختمف اتجاىات الشقاد في تعخيفيا كبياف ِ
حجىا ،فكانت
ّ
ْ
الفشية ،كالرؾرة األدبيةَّ ،
لكؽ
ليا مدسيات كثضخة مشيا :الرؾرة البيانية ،كالرؾرة ّ
أبضؽ ،لحلػ كجج البحث أغمب
اصظالح البحث عمى الرؾرة البالغية ُّ
أشسل ك ُ
أدؽ ك ُ

الشقاد – كالسيسا القجامى مشيؼ -قج اصظمحؾا عمى تدسية الرؾرة البالغية.

الكممات مفتاحية :الرؾرة – الترؾيخ – الرؾرة البالغية – القجامى –

السحجثضؽ.

Summary:
The rhetorical picture was and still is admired by old critics and
speakers, and the term image is relatively recent as critics began to
call this term the last of the nineteenth century and the beginnings
of the twentieth century. On it, the attitudes of critics differed in its
definition and the definition of its limit, so it had many names,
including: the graphic image, the artistic image, and the literary
image, but the term search on the rhetorical picture is more
accurate, comprehensive and clear, so the research found most of
the critics - especially the old ones - had termed the name of the
image Rhetoric.
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Key words: photo - photography - rhetoric - old - modern.

ِ
ِ
ِ
ِ
اتجاىات السجر ِ
الشقجيةَّ ،
ألف طبيعة
اس
باختالؼ
البالغية
يفات الرؾ ِرة
تختمف تعخ ُ
ُ
الفشي لمغة السجازية
البالغي ُة االستعساؿ ّ
الفشؾف تكخه القضؾد ،فقج تعشي الرؾرةُ
ّ

كسسؾه عمؼ البياف مؽ استعارة
لمتعبضخ عؽ السعشى ,كىحا ما تعارؼ عميو
ّ
البالغضؾف ّ
ترؾُر مؾقف ًا
كتذبيو كتسثضل ككشاية ،كقج ُّ
يجؿ مفيؾـ ُّ
الرؾرة عمى كصف تجخبة ما ّ
إندانياً لحغة قؾؿ الذعخ ،كقج تعشي الرؾرةُ الذكل الخارجي أك القالب لمسعاني،
ّ
أىسية الرؾرة البالغية في الذعخ كالشقج سؾؼ نأتي عمى بعض
كانظالقاً مؽ ّ
تعخيفاتيا باخترار عشج البالغضضؽ القجامى.

الرؾرة لغ ًة:

ِ
لعل ّأك َؿ طخ ٍ
اشتقاقو كاستعسالو
لتعخؼ مرظمح ما ,ىؾ البحث في أصل
يق
ُ
ندمكو ّ
ّ
غؾؼ كمعانيو التي أُنذئ مشيا حتى كصل إلى معشاه االصظالحي لجػ الشقاد
الّم ّ
ّ
كدارسي األدب.

المغؾي ُة في مادة (ص ك ر),
السعاجؼ
لغؾياً جاءت عمى ذكخه
ّ
كمفيؾـ الترؾيخ ّ
ُ
ِ
األصؾؿ ,مؽ
يقؾؿ ابؽ فارس(ت395ق):الراد كالؾاك كالخاء ,كمسات كثضخةٌ متبايشةُ
ِ
ص َؾر ،كىي ىضئ ُة ِخْمقتو( ,)1كيقؾؿ ابؽ
ذلػ ُّ
صؾرة ّ
كل مخمؾؽ ،كالجسع ُ
الرؾرة ُ
( )2
رَّؾْر ُت
سضجه(ت458ق)َّ « :
الرؾرةُ ّ
الذ ُ
كل«  ,كعشج ابؽ مشغؾر(ت711ق) :ك تَ َ
راك ُ َّ
فترؾر لي ,كالتَّ ِ
ساثضل ,كالرؾرة تَ ِخُد في كالـ
الذيء :تؾىست صؾرتَو
َّ
يخ :الت ُ
َ
ِ ِ ( )3
ِ
العخب عمى عاىخىا كعمى معشى حؿيقة الذيء كىضئتو كعمى معشى صَفتو  ,كفي
تاج العخكس ,لسختزى َّ
الذيء
رت
الدبضجؼ(1205ق) :الرؾرة الؾجو,
َّ
كترؾ ُ
َ
( )4
صؾره ,جعل لو صؾرة
تؾىس ُت صؾرتَ ُو
َّ
فترؾر لي  ,كفي السعجؼ الؾسيطّ :
ّ

مجدسة,كالرؾرة :الذكل كالتسثاؿ السجدؼ كصؾرة السدألة أك األمخ صفتيا كنؾعو,

يقاؿ ىحا األمخ عمى ثالث صؾر ,كصؾرة الذيء ماىضتو السجخدة كخيالو في

كترؾر الذيء أك الذخص رسسو عمى الؾرؽ أك الحائط
الحىؽ أك العقل,
ّ
كترؾر تكؾنت لو
كنحؾىسا بالقمؼ ,كاألمخ كصفو كصفاً يكذف عؽ جدئياتو,
ّ
( )5

كشكل ,كالذيء تخضمو كاستحزخ صؾرتو في ذىشو.
صؾرةٌ
ٌ
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كسا جاء ذكخ لفع الرؾرة كالترؾيخ في القخآف الكخيؼ في أكثخ مؽ

"كصؾركؼ
"كصؾركؼ فأحدؽ صؾركؼ"غافخ ,٤٦ :كقؾلو:
مؾضع ,لقؾلو تعالى:
ّ
ّ
فأحدؽ صؾركؼ كإليو السرضخ" التغابؽ ,٣ :كقؾلو تعالى ":في أؼ صؾرة ما شاء

ركبػ" االنفظار ٨:كقؾلو تعالى" :ىؾ هللا الخالق البارغ
السرؾر" الحذخ,٤٦ :
ّ
ّ
كخْمق ىضئة
ُّ
تجؿ معاني ىحا األصل المغؾؼ في القخآف الكخيؼ حؾؿ التذكضل كالذكل َ

أحدؽ أشكالكؼ ,كمّثمكؼ فأحدؽ أمثالكؼ ,كخمقكؼ عمى شكل
معضشة ,أؼ
َ
كصفة ّ
( )6
ِ
حدؽ السشغخ كاليضئة.
تاـ معتجؿ
حدؽ مدتؿيؼ ّ
ِّ
سبحانو(السرؾُر) ,كىؾ الحؼ صؾر جسيع
الحدشى
كسا ّ
أف مؽ أسساء هللا ُ
كل شيء صؾرة خاصة كىضئة مشفخدة بيا عمى اختالفيا
السؾجؾدات كرتّبيا فأعظى َّ
( )7
ككثختيا.
كقج كرد ذكخ الرؾرة في حضث الخسؾؿ الكخيؼ –صمى هللا عمضيؾسمؼ ,-قؾلو:

«أتاني ربي في أحدؽ صؾرة»(.)8

ىكحا يتبضؽ أف معاني ىحه األلفاظ تجؿ في أصل معشاىا ُّ
المغؾؼ عمى الذكل
ّ ّ
ّ
كاليضئة كالكيؽية كالرفة كالشؾع,فرؾرة الذيء خيالو في الحىؽ أك العقل.

الرؾرة في االصظالح

نتأمل في معشى الرؾرة
أف
ال يسكؽ إدراؾ معشى الرؾرة
البالغية قبل ّ
ّ
َ
ظؾر ىحه السرظمح عبخ
بذيء مؽ االخترار عشج عمساء البالغة القجماء ,كت ّ

الدمؽ.

معشى الرؾرة عشج عمساء البالغة القجماء:

تحجثؾا عؽ الرؾرةالجاحظ(ت255ىػ) ,في تعخيفو لمذعخ َّ
مؽ أكائل الحيؽ َّ
بأنو:

كض ْخب مؽ َّ
كجشذ مؽ التَّرؾيخ»( ,)9فالجاحع يقرج الترؾيخ
الشدج
«صشاع ٌة َ
ٌ
المفغي لمسعاني ,فيؾ كاف يجافع عؽ أىسية الذكل إزاء السزسؾف ,كبيحا يتزح
ّأنو يقرج بالترؾيخ ,صياغة األلفاظ صياغة حاذقة تيجؼ إلى تقجيؼ السعشى
( )10
حدياً كتذكضمو عمى نحؾ صؾرؼ كترؾيخؼ.
تقجيساً ّ
كعجىا
نراً ّ
كسا جاء عمى ذكخ الرؾرة قدامة بن جعفر(ت327ق) ,فاستعسميا ّ

356

مجمة اآلداب والمغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جهان0202

الييكل كالذكل لسا يقابل السادة كالسزسؾف ,فقاؿ«:إذ كانت السعاني بسشدلة السادة
السؾضؾعة ،كالذعخ فضيا كالرؾرة ،كسا يؾجج في كل صشاعة مؽ أنو ال بج فضيا

( )11
مؽ شيء مؾضؾع يقبل تأثضخ الرؾر مشيا»  ,فجعل لمرؾرة في الحىؽ شكالً

كإطا اًر خارجياً.

أماالباقال ني(ت403ق) ,فقج جاء عمى ذكخ الرؾرة بقؾلو«:لكل شيء طخيق
ّ

يتؾصل إليو بو كباب يؤخح نحؾه ؼيو ككجو يؤتى مشو ,كمعخفة الكالـ أشج مؽ
السعخفة بجسيع ما كصفت لػ كأغسض كأدؽ كألظف ,كترؾيخ ما في الشفذ
كتذكضل ما في القمب حتى تعمسو ككأنػ مذاىجه ,كإف كاف قج يقع باإلشارة

كيحرل بالجاللة كاألمارة كسا يحرل بالشظق الرخيح كالقؾؿ الفريح»( ,)12فسؽ

تدقخ في الشفذ كذلػ
السعاني المظيفة التي تحتاج إلى تسثضل كترؾيخ ,حتّى
ّ
بتحرضل صؾرتيا.
تحجيجا ،إ ْذ جعل
كالرؾرة عشج اإلماـ عبد القاهر الجرجاني(ت471ق) ,أكثخ
ً
كؾياس لسا
تسثضل
أف قؾلشا الرؾرة ،إنسا ىؾ
الرؾرة تسثيالً كؾياساً إ ْذ يقؾؿ«:اعمؼ ّ
ٌ
ٌ
نعمسو بعقؾلشا عمى الحؼ نخاه بأبرارنا ،فمسا رأيشا البضشؾنة بضؽ آحاد األجشاس ،تكؾف

الرؾرة فكاف تبضُّؽ إنداف مؽ إنداف كفخس مؽ فخس ،بخرؾصيَّة تكؾف
مؽ جية ُّ

في صؾرة ىحا ال تكؾف في صؾرة ذاؾ ككحلػ كاف األمخ في السرشؾعات ،ثؼ

عب ْخنا
كججنا بضؽ السعشى في أحج البضتضؽ كبضشو في اآلخخ بضشؾنة في عقؾلشا كفخًقا ّ
بأف قمشا لمسعشى في ىحا صؾرة غضخ صؾرتو في
عؽ ذلػ الفخؽ كتمػ البضشؾنة ْ
ذلػ ,كليذ العبارة عؽ ذلػ بالرؾرة شضئاً نحؽ ابتجأناه ،فضشكخه مشكخ ،بل ىؾ
مدتعسل مذيؾر في كالـ العمساء ,كيكؽيػ قؾؿ الجاحع :كإنسا الذعخ صشاعة
( )13

كضخب مؽ الترؾيخ».

الفشية لمسعشى ,أك ىي نغؼ الكمسات داخل
فالرؾرة عشج الجخجاني ىي الرياغة ّ
سياؽ لغؾؼ متفاعل ,كبحلػ ارتبظت الرؾرة البالغية عشجه بالشغؼ مؽ حضث الفيؼ
االصظالحي ,فالرؾرة داخل الدياؽ ُيقرج بيا الرؾرة الستسثمة في التذبيو
يتحجث عؽ ترؾيخ السعاني
كاالستعارة كالكشاية كالتسثضل ,كىؾ في مؾضع آخخ ّ

بقؾلو « :كمعمؾـ أف سبضل الكالـ سبضل الترؾيخ كالرياغة ،كأف سبضل السعشى
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الحؼ يعبخ عشو سبضل الذيء الحؼ يقع الترؾيخ كالرؾغ ؼيو»( ,)14يتزح في
نرو ىحا ّأنشا إزاء مرظمح الترؾيخ الحؼ أداره الجاحع قبمو.
ّ
فيؾ يخمي مؽ خالؿ ىحا القؾؿ إلى أنو مؽ أنرار الرياغة الجالة عمى السعشى,
فالرؾرة ىشا كفي كتابو دالئل اإلعجاز تعشي الرياغة ,فحضثسا ذكخ كمسة الرؾرة
( )15

فإف السقرؾد بيا الشغؼ أك الرياغة ,أك ما يحجث مؽ تفاعالت داخل الدياؽ.
ّ
فالرؾرة كسا يحكخىا عبج القاىخ ىشا ال تذضخ إلى مفيؾـ التقجيؼ الحدي لمسعشى –
ّ
كىؾ أحج كعائفيا األساسية -بقجر ما تذضخ إلى طخيقة الشغؼ أك الرياغة ,كتحجد
ؾيستيا الفشية تبعاً لمفخكؽ الكائشة بضؽ نغؼ كآخخ ,نجركو بعقؾلشا كإحداسشا

( )16
يدسى
كذكقشا ,كبترػؾيخ الكالـ تحرل صػؾرة الذيء في العقل؛ كىحا ما َّ
( )17

بالترؾر.
ُّ

بحىشية الشاقج البالغي ال ّحكاقة«,
درس عبجالقاىخ الجخجاني مرظمح الرؾرة
ّ
العقؾؿ مؽ مؾاد ّادخخت فضيا
تخُمقو
ك ّأياً ما كاف فالرؾرة عشجه تسثضل كؾياس ْ
ُ
( )18
كانتيت إلضيا عمى مداحة مؽ الؾجؾد».

تعجدت كجيات الَّشغخ في تحجيج مرظمح الرؾرة عشج عمساء البالغة القجامى,
ّ
أف مجلؾليا عشيؼ ال خالؼ ؼيو ,فأبدط
كاختمفت تعبضخاتيؼ في تحجيج السخاد بيا ,إال ّ

داللة لكمسة الرؾرة عشجىؼ « كأقخبياإلى األذىاف ىؾ داللتيا عمى التجديؼ ،أك عمى

لمخْؤية البرخية»( ,)19ىحا السفيؾـ ىؾ ما كاف عميو عمساء البالغة
األشضػاء القابمة ُ
القجامصفالتَّرؾيخ عشجىؼ يذسل أسالضب عمؼ البياف( التذبيو ،كالسجاز ،كالكشاية )،
ككحلػ يذسل التَّعبضخ بالحؿيقة أيزاً.

البالغية في كتب الباحثضؽ في العرخ الحجيث:
معشى الرؾرة
ّ
عسا قالو القجماء,
ال تبتعج تعخيفات الشّقاد كالباحثضؽ السعاصخيؽ لمرؾرة كثض اًخ ّ
دت بحدب اختالؼ التخررات ,كتعجدت
تعج ْ
لكؽ تعخيفاتيؼ لسفيؾـ الرؾرة ّ
ّ
تعخيفاتيؼ لسرظمحي الرؾرة كالترؾيخ ,كمؽ الرعب لمستتبع لسا كتبو الجارسؾف

تحجثؾا
عؽ الرؾرة ,أف يحغى بسا يؾحج كل تمػ الخؤػ ,فسشأكائل الباحثضؽ الحيؽ ّ

عؽ الرؾرة مصظفى ناصف إ ْذ يقؾؿ« :تدتعسل كمسة الرؾرة عادة لمجاللة عمى
كل مالو صمة بالتعبضخ الحدي ,كتظمق أحياناً مخادفة لالستعساؿ االستعارؼ
ّ
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الحدية كاالستعساؿ االستعارؼ,
لمكمسات»( ,)20فيؾ يقرخ الرؾرة عمى الجالالت
ّ
ؼي ِ
خخُج ما سؾاىسا مؽ الرؾرة ,كمفيؾـ الرؾرة أكسع مؽ ذلػ.
ُ
إف امتداج السعشى كاأللفاظ
كسا يخػ داود سمهم في تعخيف الرؾرة األدبية قائالًّ «:
دسى بالرؾرة األدبية»( ,)21إ ْذ يدتؾحي تعخيفو لمرؾرة مؽ
كالخياؿ كميا ىؾ الحؼ ُي ّ

فيسو لتعخيف الرؾرة عشج عبجالقاىخ الجخجاني ,في فكخة الشغؼ بضؽ المفع

كالسعشى.

كبحثيا جابر أحمد عصفهر مؽ خالؿ التخاث البالغي كالشقجؼ ليدتخمص

كجو مؽ أكجو الجاللة,
تعخيفو ليا بقؾلو« :طخيقة خاصة مؽ طخؽ التعبضخ ,أك ٌ
تشحرخ أىسضتيا ؼيسا تُحجثو في معشى مؽ السعاني مؽ خرؾصية كتأثضخ ,كلكؽ

تغضخ مؽ طبيعة
ّأياً كانت ىحه الخرؾصية ,أك ذاؾ التأثضخّ ,
فإف الرؾرة لت ّ
تغضخ إال مؽ طخيقة عخضو ,ككيؽية تقجيسو»( ,)22فالرؾرة
السعشى في ذاتوّ ,إنيا ال ّ
يتغضخ بحاتو مؽ صؾرة ألخخػ.
عشجه تعبضخ مخرؾص عؽ السعشى الحؼ ال ّ
كالرؾرة عشج عبدالقادر الرباعي« :أية ىضئة تثضخىا الكمسات الذعخية

( )23
لكشو في مؾضع
بالحىؽ شخيظة أف تكؾف ىحه اليضئة معبخة كمؾحية في آف» ّ ,
تحجث عؽ االنفعاؿ بؾصفو عشر اًخ مؽ عشاصخ الرؾرة ,كجعل الرؾر
آخخ ّ
( )24

فشياً.
تعبخ عؽ مؾقف إنداني عاـ ىي أكثخ الرؾر تأثض اًخ ّ
الحدية التي ّ
كيشغخ عمي عمي صبح نغخة أخخػ لمرؾرة فضخاىا« :التخكضب القائؼ عمى
َ
اإلصابة في التشدضق الفشي الحي لؾسائل التعبضخ التي يشتقضيا كجؾد الذاعخ –أعشي
ّ
خؾاطخه كمذاعخه كعؾاطفو -السظمق مؽ عالؼ السحدات ,ليكذف عؽ حؿيقة
محذ مؤثخ عمى نحؾ يؾقع الخؾاطخ
قؾؼ ناـ
ّ
السذيج أك السعشى في إطار ّ
الحدية التي فضيا
كالسذاعخ في اآلخخيؽ»( ,)25فجعل الرؾرة قائسة في التخاكضب
ّ

عشرخ االنفعاؿ كاإلثارة.

المغؾؼ الحؼ يتخح ندقاً معضشاً يدتثضخ
أف الرؾرة« :ذلػ التعبضخ
كيخػ شفيع الديد ّ
ّ
حدية ,مدتخجماً في ذلػ كل كسائل التأثضخ في المغة مؽ
في الشفذ مجركات
ّ
خاص»( ,)26فيؾ َي ُّ
عج
جخس
ّ
عبارات حؿيؿية كتذبضيات كمجازات ككمسات ذكات ْ
الحذ.
الرؾرة كل تعبضخ لغؾؼ يثضخ َّ
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كيفرل كامل حدن البصير الرؾرة بقؾلو« :ما يتساثل بؾساطة الكالـ لمستمقي
ّ
ترؾ اًر ,كمؾىؾمات تخسضشاً,
حداً ,كمعقؾالت فيساً ,كمتخيالت
ّ
مؽ مجركات ّ

كأحاسيذ كججاناً ,كما إلى ذلػ مؽ األشياء كاألمؾر التي تفزي إلضيا ىحه القؾة أك

إف الكالـ الحؼ يسثل
تمػ مؽ القؾػ السخّكبة في اإلنداف كعياً كمؽ غضخ كعيّ ,
مخكبة ,كقج يكؾف
الرؾرة عمى ىحا الشحؾ قج يكؾف كمسة مفخدة ,كقج يكؾف جسمة ّ
نراً مؤتمفاً»( ,)27فتذكضل الرؾرة عشجه قج تكؾف بالكمسة
ِفقخة
ّ
مستجة ,كقج يكؾف ّ
ترؾرات
السفخدة كسا تكؾف بالجسمة
ّ
السخكبة ,بسا يثضخه الكالـ في ّ
حذ الستمقي مؽ ّ
كإدراكات كأحاسيذ.
نالحع أف معغؼ التعخيفات الدابقة لمرؾرة اشتخط أصحابيا فضيا عشرخ

الحدية ,بؾصفيا مشظمقة مؽ عالؼ السحدات ,كىحا ال يسكؽ تظبيقو عمى جسيع
ّ
إف أدرجشا الرؾر الشفدية كالسعشؾية التي ترف مذاع اًخ
الرؾر ,كخرؾصاً ْ

كأحاسيداً ,كىحا مسا يكثخ ذكخه ,كفي القخآف الكخيؼ شيء كثضخ مؽ ىحه الرؾر(,)28
الشص القخآف ىؾ مجاؿ التظبضق عميو في دراستشا التي سشتشاكليا في الفرؾؿ
لكؾف ّ

اآلتية.

حدية أك برخية فقط؛
كلمباحث أحمد دهمان رأؼ آخخ ,فالرؾر ليدت ّ
«ألنيا قج تكؾف برخية كسسعية كمعشؾية كنفدية ,إضافة إلى أف الكمسات
كالعبارات تذكل الرؾرة إذا كانت مجازية ؼيجب أف يحقق الدياؽ السعشى السخاد

حضث يتظمب السعشى السؾقف نفدو»( ,)29ك يتابع تؾضح الرؾرة في مؾضع آخخ
كيخاىا« :تعبض اًخ عؽ نفدية الذاعخ ككعاء إلحداسو كفكخه ,تعضؽ عمى كذف معشى

أعسق مؽ السعشى الغاىخؼ ,إ ْذ تقجـ عقجة فكخية كعاطؽية في بخىة مؽ الدمؽ

( )30
كخْمقيا عشج
يبضؽ عسمية تكؾيؽ الرؾرة َ
كتؾحج بضؽ األفكار الستفاكتة»  ,تعخيف ّ
ّ
السبجع.

بأنيا« :تجديؼ لألفكار التجخيجية,
أما دمحم الصادق عفيفي
ؼيعخؼ الرؾرة ّ
ّ
ّ
حدية كانت أـ خيالية عمى أساس مؽ
كالخؾاطخ الشفدية كالسذاىج الظبيعية
ّ
( )31
يؾضح الؾسائل السدتخجمة
السبادغ»  ,فيؾ تعخيف أقخب لمجسالية الفشية ,إ ْذ لؼ ّ
في تجديؼ األفكار كالسعاني.
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في حضؽ رآىا محمهد سميم هياجنة« :ابشة الخياؿ الحؼ يجسع الستزادات,
كيريخ الستشافخات في بؾتقة كاحجة ,لِ َشُق ْل ّإنيا تجخبة حياتية كإندانية ,بكل ما فضيا
مؽ أبعاد داخمية كخارجية»( ,)32فجعل الخياؿ العشرخ األساس في إبجاع الرؾرة,
أف األفكار ىي التي تحخؾ الخياؿ لعسمية الخمق اإلبجاعي.
غضخ ّ
تشؾع
يعكذ ىحا
ّ
التعجد في التعخيفات لسرظمح الرؾرة عشج السعاصخيؽ ّ
أف مفيؾـ الرؾرة ليذ مؽ السفيؾمات البديظة
اآلراء ,كاختالؼ الخؤػ مسا ُي ّ
ؤكج « ّ
الدخيعة التحجيج ,ك ّإنسا ىشاؾ عجد مؽ العؾامل تجخل في تحجيج طبيعتيا كالتجخبة
( )33

كالذعؾر كالفكخ كالسجاز كاإلدراؾ الحدي ,كالتذابو كالجقة».
ّ
ّ َّ
فرمؾا
قج
الباحثضؽ
أف
ؽ
يبض
ة,
ر
الرؾ
مرظمح
يخي لتظؾر
ُّع التار َّ
ّ ّ
إف التتب َ
ّ
أف نغخيتيؼ قج قامت عمى مفيؾمضؽ :أحجىسا مؽ مشغؾر بالغي قجيؼ
ؼيو
القؾؿ ,ك ّ
َ
ّ
يقف عشج حجكد الرؾرة البالغية في التذبيو كالسجاز كالكشاية ,كتقجيؼ السعشؾيات
يزؼ
عؽ طخيق ربظيا بالسحدؾسات ,كثانضيسا :مؽ مشغؾر ّفشي جسالي حجيث
ّ
إلى الرؾرة البالغية نؾعضؽ آخخيؽ ,ىسا الرؾرة ال ّحىشية ,كالرؾرة الخمدية ,ىحا
السفيؾـ يرؾر السعاني كيجعل الخياؿ يختقي في عالؼ السؾجؾدات.

( )34

ىشاؾ مرظمح أخخ قخيب مؽ مفيؾـ الرؾرة عؽ لؼ يكؽ مخادفاً ليا في السعشى
كالجاللة ،كىؾ مرظمح الترؾيخ.

تعخيف الترؾيخ:

تظمق كمسة الترؾيخ ,في الجراسات األدبية عمى معاف مختمفة عشج

الجارسضؽ كتعجدت تعبضخاتيؼ في تحجيج مرظمح الترؾيخ ككثخت تعخيفاتيؼ بحدب
ترؾر اإلماـ عبجالقاىخ الجخجاني ,الحؼ
تخرراتيؼ ,أما الترؾيخ فيؾ نابع مؽ ّ
أف السدية في الكالـ ال تخجع إلى مجخد معشاه ,بل إلى كيؽية نغؼ الكمسات
يخػ ّ

كشبو ذلػ بعسمية صؾغ الخاتؼ ,ؼيقؾؿ في ذلػ«:كمعمؾـ
إلب اخزه لمدامع أك القارغّ ,
أف سبضل الكالـ سبضل الترؾيخ كالرياغة ،كأف سبضل السعشى الحؼ يعبخ عشو
سبضل الذيء الحؼ يقع الترؾيخ كالرؾغ ؼيو كالفزة كالحىب ،يراغ مشيسا خاتؼ

أك سؾار»( ,)35مؽ الؾاضح ّأنو ربط بضؽ الترؾيخ كالشغؼ ,كسا ىي عسمية
الرياغة.
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كسا ّبضؽ ذلػ ابؽ األثضخ(ت637ق) ,بقؾلو« :أف فائجة الكالـ الخظابي ىؾ
إثبات الغخض السقرؾد في نفذ الدامع بالتخضضل كالترؾيخ حتى يكاد يشغخ إليو

( )36
يؤدؼ الغخض ما لؼ يكؽ ؼيو
عياناً»  ,فالكالـ ال يثبت في ذىؽ الستمّقي كال ّ
ترؾيخ كخياؿ يؤثّخ في نفذ الدامع ,كالترؾيخ عشج عبجالقاىخ الجخجاني كمؽ

كل كيؽيات
جاء بعجه ,ال يقترخ عمى الؾسائط السعخكفة بعمؼ البياف ,بل يذسل ّ
صياغة الكالـ ,ذات الجالالت الحؿيؿية اك السجازية.

مؽ خالؿ حجيث عبجالقاىخ الجخجاني كابؽ األثضخ عؽ الترؾيخ ,جاءت

تعخيفات السعاصخيؽ لسرظمح الترؾيخ ,فضخػ بعض الباحثضؽ أف التَّرؾيخ نذاط

لغؾؼ غضخ مفارؽ لمتَّخكضب ،بل إف نذاط عشاصخ التخكضب ىؾ نذاط ترؾيخؼ(,)37
كىحه الخؤية ىي نفديا رؤية اإلماـ  -عبج القاىخ« ,فترؾيخ أؼ معشى يعشي
كركده في دالئل
عضشة ،كىحا السعشى َكثُخ
ُ
صياغتو كنغسو كتذكضمو عمى ىضئة ُم ّ
قزية
القزية األساسية التي يعالجيا الكتاب كىي
نغخ لظبيعة
ًا
اإلعجاز،
ّ
ّ
( )38
الشغؼ».
اسِتحزار صؾرة الذيء
كالباحث أحسج مظمؾب ّ
يعخؼ الترؾيخ بقؾلوْ « :
كيؤثّ ُخ في الشفؾس»(,)39
ليكؾف قخيباً أك معخكضاً عخضاً ّ
فشياً بجيعاً يؾحي بالسعشى ُ
كلعل ىحا التعخي ف ىؾ األقخب إلى فيسشا لسرظمح الترؾيخ الحؼ سيقؾـ عميو
ّ
كدب
البحث ,كتبشى عميو الجراسة التحمضمية آليات العحاب كالشعيؼ ,فالترؾيخ ُي ُ

كبياء ,كيجعمو أقؾػ أث اًخ كتأثض اًخ ,إذ «ال ريب أف ىشاؾ فخقاً بضؽ أف
السعشى ركنقاً
ً
تؽيض الكمسات بالسعاني كالسقاصج ,كأف تؽيض بيا األحجاث كالرؾر ,فخؽ بضؽ ما
يجؿ عميو لفع(الذجاعة) ,كما تجؿ عميو صؾرة(األسج) ,ببظذو كإقجامو كبأسو
ّ
كشجتو ,السعاني التي تؽيض بيا األحجاث كالرؾر أغدر ,كأبضؽ ,كأمكؽ ,كال ّبج أف
ّ
يكؾف ىحا القجر الدائج مقرؾدًا ,كأف ال يكؾف ىشاؾ سبضل إلى اإلبانة عشو إال ىحا
( )40

الظخيق».

خالقة
فعخفو بقؾلو« :عسمية إبجاع ّ
كدرس الباحث عضج سعضج يؾنذ الترؾيخ ّ
رؾر ما تسمكو الحات الس ِّ
رؾرة مؽ خياؿ مبجع بحضث
الس َّ
ُ
تزفي عمى السؾضؾع ُ
رؾر كأكصافو كمالمحو كتفاصضمو,
الس َّ
تسشح لو حخية الترخؼ في شكل الذيء ُ
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كحخية اإلضافة إلضيا أك الححؼ مشيا ,ككحلػ حخية التعجيل كالتغضضخ كفق إرادة
شكمية
السرؾر السبجع كمذضئتو كرغبتو ,كبسا يتؾافق مع أىجافو كيتؾاءـ مع غاياتوّ ,
كانت أـ مؾضؾعية ,جسالية أـ فكخية ,مادية أـ معشؾية ,)41(»,فإذا أُسقط ىحا

الترؾر كالغؾص في
التعخيف عمى التعبضخ القخآني ,أعظى لخياؿ القارغ حخية
ّ
تجشب التأكيل ؼيسا يجب التدميؼ بو مؽ
رسؼ تفاصضل بعض السؾاقف كاألمؾر ,مع ّ

اإلليية.
الحقائق
ّ

كانت ىحه بعض اآلراء في فيؼ مرظمحي الرؾرة كالترؾيخ ,كالتعخيفات

كثضخة لؼ يحكخ البحث مشيا إال غيزاً مؽ ؼيض ,كىي مع ىحا تتفق في أمؾر

كتختمف في أمؾر.

فالبالغضؾف كالشقاد القجامى لؼ يخخجؾا في تعخيفيؼ لمرؾرة عؽ اإلطار

,ألف كل مرظمح ميسا كاف عخيقاً في القجـ فإنو ال يأخح مؽ قجمو ىحا
المغؾؼ ّ
ّ
صيغة نيائية ،كال بج لو مؽ الرقل كالتظؾيخ كالتيحيب ,باستثشاء عبجالقاىخ
الجخجاني ,الحؼ أعظى لمرؾرة داللة اصظالحية.

( )42

أما نغخة الشقاد السحجثضؽ لسرظمح الرؾرة« ,قج بجا متأرجحاً بضؽ مجالضل ال
ّ
التقاء بضؽ أكثخىا كقج يتخمل تعبضخىا الغسؾض كعجـ التحجيج ،كألفاعيا كإف كانت ال

تخمؾ مؽ طخافة كنعؾمة إال أنيا عاجدة عؽ تحجيج السرظمح تحجيجاً عمسياً»(،)43

تخل مؽ تؾعيف السرظمحات.
عمى الخغؼ مؽ ّ
أف تعخيفاتيؼ لؼ ُ
بعج استعخاض أبخز ما قالو الباحثؾف في فيؼ مرظمح الرؾرة البالغية,

ِ
تعبضخ
البالغية :عمى أنيا:
يسكؽ التؾصل إلى محاكلة لعخض فيسشا لمصهرة
ُ
ٍ
ِ
ِ
فشية مؾحية
الذاعخ عؽ أفكاره كعؾاطفو كتجخبتو بألفاظ كتخاكضب ُم ْدتَ ْعسالً لغ ًة ّ
استعساالً مجازّياً مؽ تذبيو أك استعارة أك كشاية ،يكؾف
جي
العاَلؼ الخار ُّ
الخياؿ أك َ
ُ
مجدساً مسثّالً ،بػية التأثضخ في الستمّقي كإمتاعو
أىؼ عشاصخىا بإعيار السعشى
ُّ
ّ
كإقشاعو إلحجاث الجىذة كاالنفعاؿ.

سبب تدسضتو بيحا السرظمح بالرؾرة البالغية؛ َّ
ألف« الرػؾر تختمف في
أما
ُ
ّ
تأثضخىا عمى الشفذ ،سؾاء في ذلػ الرؾر الكالميَّة أـ الرؾر ِ
الحدػيَّة ،فيشاؾ
ّ
َّ
كلكؽ ثالثة
ػتبذع،
دتكخه كتُد َ
الرؾرة التي تخكقػ كتعجبػ ،كىشاؾ الرؾرة التي تُ َ
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تيد ىحه الشفذ َّ
ترل إلى أعساؽ نفدػػ ،بل ُّ
ىدة طخب كتقجيخ ،ؼبقجر ما يبجع

ِّ
السرؾر في تحدػضؽ صؾرتو ،يكؾف ليا مؽ التأثضخ في نفؾس اآلخخيؽ»(,)44
كيشغخ عمساء البالغة مشح اإلماـ عبج القاىخ كحتى العرخ الحجيث إلى الرؾرة

ِّ
الشص
ِف مؽ مكؾنات الشغؼ ،تتفاعل مع عشاصخ
مكؾ ٌ
ّ
البالغية عمى َّأنيا ّ
( )45
كمكؾناتو  ,فالرؾرة تتفاعل مع «مجسؾعة مؽ العالقات الستجاخمة كالستكاممة
لظاقات المغة كإمكاناتيا مؽ داللة ,كتخكضب ,كإيقاع كحؿيقة ,كصؾر مجازية،
كتخادؼ كتزاد  ....كغضخىا مؽ كسائل التعبضخ الفشي ,يسدح بضشيا الذاعخ؛ لتخخج

( )46
إنسا
نقال ك َّ
معانيو عمى درجة مؽ اإلبجاع»  ,كالرؾرة البالغية ال تشقل الؾاقع ً

ىي «إعادة تذكضل الؾاقع كنقمو بظخيقة إبجاعية يديؼ فضيا الخياؿ ،بحضث ال ُيشقل
الؾاقع أك ُيشدخ ،كاكتذاؼ العالقات الكامشة بضؽ الغؾاىخ كالجسع بضؽ العشاصخ
َّ
الستزادة أك الستباعجة في كحجة »( ,)47كليذ ىحا الكالـ بججيج ،كإنسا ىؾ تخديج
كإعادة صياغة لفكخ اإلماـ عبج القاىخ ,فاإلماـ عبج القاىخ عشجما َّ
يتحجث عؽ
بالغة التذبضيات كجساليا(,)48إ ْذ يقؾؿ«:كىكحا إذا استقخيت التَّذبضيات ،كججت

التباعج بضؽ الذضئضؽ كمسا كاف أشج ،كانت إلى الشفؾس أعجب ،ككانت الشفؾس ليا

..أنػ تخػ بيا الذضئضؽ مثمضؽ متبايشضؽ،
أطخب ....،كذلػ أفّ مؾضع االستحدافّ ..

مختمفضؽ ،كتخػ الرؾرة الؾاحجة في الدساء كاألرض»( ,)49كأشار عبج
كمؤتمفضؽ
َ
َ
القاىخ أيزاً إلى كؾف الرؾرة البالغية متفاعمة متجاخمة مع الشغؼ ،إ ْذ يقؾؿ« :إف

في االستعارة ما ال يسكؽ بيانو إال مؽ بعج العمؼ بالشغؼ ،كالؾقؾؼ عمى

( )50
عضشة ,كىحا
حؿيقتو»  ,فترؾيخ ُّ
ىضئة ُم ّ
أؼ معشى يعشي صياغتو كتذكضمو عمى ْ
أف القزية األساسية التي يعالجيا ىي
السعشى كرد كثض اًخ عشج عبجالقاىخ ,كال سيسا ّ

قزية الشغؼ.

( )51

الههامش:
( )1يشغخ :معجؼ مقاييذ المغة ,أبي الحدضؽ أحسج بؽ ِ
زك ِخّيا,تحقضق :عبج
فارس بؽ َ
الدالـ دمحم َى ُاركف ,الشاشخ :اتحاد الكتاب العخب2000 ,ـ ,الجدء,320-319/3:
َّ
مادة(صؾر).
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( )2يشغخ :السػُ ْحكؼ كالسحيط األعغؼ ,أبؾ الحدؽ عمي بؽ إسساعضل بؽ سضجه السخسي,
تحقضق :عبجالحسضج ىشجاكؼ ,دار الكتب العمسية ,بضخكت ,ط2000 ,1ـ ,الجدء.369/8:
( )3يشغخ :لداف العخب ,دمحم بؽ ُمكخـ بؽ مشغؾر األفخيقي السرخؼ ,دار صادر,
بضخكت ,ط ,1د/ت ,مادة(صؾر).
السمّقب
( )4يشغخ :تاج العخكس مؽ جؾاىخ القامؾس ,دمحم بؽ
ّ
عبجالخزاؽ الحدضشيُ ,
الدبضجؼ ,تحقضق :عبجالدتار فخاج كمجسؾعة مؽ المغؾيضؽ ,دار اليجاية ,الكؾيت,
بسختزى ّ
ط1965 ,2ـ ,باب (الخاء).

( ) 5يشغخ :السعجؼ الؾسيط ,إبخاـيؼ مرظفى ػ أحسج الديات ػ حامج عبج القادر ػ دمحم
الشجار ,تحقضق :مجسع المغة العخبية ,دار الجعؾة ,مرخ ,الظبعة الخابعة,2004 ,

الجدء ,528/1:باب(الراد).

( ) 6يشغخ :جامع البياف في تأكيل القخآف ,أبؾ جعفخ دمحم بؽ جخيخ بؽ يديج بؽ كثضخ بؽ

غالب اآلممي الظبخؼ ,تحقضق أحسج دمحم شاكخ ,مؤسدة الخسالة ,بضخكت ,ط2000 ،1ـ,

الجدء ,410/21:كالكذاؼ عؽ حقائق غؾامض التشديل كعضؾف األقاكيل في كجؾه التأكيل,
العالمة جار هللا أبؾ القاسؼ محسؾد بؽ عسخ الدمخذخؼ ,محيل بحاشية اإلماـ العالمة

أحسج بؽ دمحم ،السعخكؼ بابؽ السشضخ كتخخيج أحاديث الكذاؼ لإلماـ الديمعي ,دار

الكتاب العخبي-بضخكت ,سشة الظبع1407:ق ,الجدء ,546/4:كتفدضخ التحخيخ

كالتشؾيخ(,تحخيخ السعشى الدجيج كتشؾيخ العقل الججيج مؽ تفدضخ الكتاب السجضج) دمحم

الظاىخ ابؽ عاشؾر التؾندي ,الجار التؾندية لمشذخ– تؾنذ ,ط,1984 ,1:

الجدء.191/24:

( )7يشغخ الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ ,أبؾ الدعادات السبارؾ بؽ دمحم الجدرؼ,
تحقضق :طاىخ أحسج الداكؼ كمحسؾد دمحم الظشاحي ,السكتبة العمسية ,بضخكت ,ط,1

1979ـ ,الجدء.58/3 :

( )8مدشج اإلماـ أحسج بؽ حشبل ,أحسج بؽ حشبل  ,مؤسدة قخطبة – القاىخة ,د/ط,
د/ت ,الجدء ,344/8:رقؼ الحجيث.3484:

( )9الحضؾاف ,أبؾ عثساف الجاحع ,تحقضق عبجالدالـ ىاركف ,مظبعة مرظفى البابي
الحمبي ,مرخ ,ط ,1386 ,2ج.132/3:

( )10يشغخ :الرؾرة الذعخية في الشقج العخبي الحجيث ,بذخػ مؾسى صالح ,السخكد
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الثقافي العخبي ,بضخكت ,ط1994 ,1ـ,ص.21

( ) 11نقج الذعخ ,ألبي الفخج قجامة بؽ جعفخ ,تحقضق :عبجالسشعؼ خفاجي ,دار الكتب
العمسية ,بضخكت ,د/ط ,ص.53

الباقالني ,تحقضق :الدضج احسج صقخ ,دار
( )12إعجاز القخآف ,أبؾ بكخ دمحم بؽ الظضب
ّ
السعارؼ ,مرخ ,الظبعة الخامدة1997 ,ـ ,ص.244

( )13دالئل اإلعجاز ,عبجالقاىخ الجخجاني ,قخأه كعّمق عميو أبؾ فيخ محسؾد دمحم شاكخ,
مظبعة السجني ,القاىخة,ط1991 ,1ـ,ص.508

( )14دالئل اإلعجاز ,ص.197-196
()15

يشغخ :الرؾرة البالغية عشج عبجالقاىخ الجخجاني ,د .أحسج عمي دىساف,

مشذؾرات ك ازرة الثقافة ,دمذق ,ط2000 ,2ـ ,ص.184-183

( )16يشغخ :الرؾرة البالغية عشج عبجالقاىخ الجخجاني(مشيجاً كتظبيقاً) ,ص188
( )17يشغخ :التعخيفات ,عمي الجخجاني ,تحقضق :إبخاـيؼ األبيارؼ ,دار الكتاب العخبي,
بضخكت ,ط1،1405ق ,ص ,83باب(التاء).

الفشية في البياف العخبي ,ص.41
( )18بشاء الرؾرة ّ
( ) 19التعبضخ البياني رؤية بالغية نقجية ,د .شؽيع الدضج ,دار الفكخ العخبي ,القاىخة ,ط
ثانية1982 ,ـ ,ص.139

( ) 20الرؾرة األدبية ,مرظفى ناصف ,دار مرخ لمظباعة ,القاىخة ط1958 ,1ـ,
ص.3

داكد سّمؾـ ,مظبعة الدىخاء ,بغجاد ,ط1967 ,1ـ ,ص.81
( )21الشقج األدبيُ ,
( ) 22الرؾرة الفشية في التخاث الشقجؼ كالبالغي عشج العخب ,د .جابخ عرفؾر ,السخكد
الثقافي العخبي ,بضخكت ,ط1992 ,3ـ ,ص.323

الفشية في الشقج الذعخؼ دراسة في الشغخية كالتظبضق ,عبجالقادر الخباعي,
( )23الرؾرة ّ
دار جخيخ ,األردف ,ط2009 ,1ـ ,ص.85
الفشية في الشقج الذعخؼ ,ص.88
( )24يشغخ :الرؾرة ّ
( ) 25البشاء الفشي لمرؾرة األدبية في الذعخ ,د .عمي عمي صبح ,السكتبة األزىخية
لمتخاث ,د/ط1996 ,ـ ,ص.11

الدضج ,ص.32
( )26التعبضخ البياني رؤية بالغية نقجية ,شؽيع ّ
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الفشية في البياف العخبي ,ص.267
( )27بشاء الرؾرة ّ
( ) 28الترؾيخ بالحؿيقة في القخآف الكخيؼ ,نؾرة بشت جايد بؽ سعؾد الذخيف(,رسالة
ماجدتضخ) ,إشخاؼ :د .إبخاـيؼ بؽ عبجالعديد الديج ,جامعة اإلماـ دمحم بؽ سعؾد

اإلسالمية ,السسمكة العخبية الدعؾدية ,لمعاـ1434:ق,ص.14

( )29الرؾرة البالغية عشج عبج القاىخ الجخجاني ,ص.143
( )30الرؾرة البالغية عشج عبجالقاىخ الجخجاني ,ص.142

( )31الشقج التظبيقي كالسؾازنات ,دمحم الرادؽ عؽيفي ,د/ط1978 ,ـ ,ص.142

( ) 32الرؾرة الشفدية في القخآف الكخيؼ ,محسؾد سميؼ ـياجشة ,عالؼ الكتب الحجيث,
,عساف-األردف2008 -ـ ,ص2
طّ 1

( )33الرؾرة البالغية عشج عبجالقاىخ الجخجاني ,ص.143

( )34يشغخ :الرؾرة في الذعخ العخبي حتى آخخ القخف الثاني اليجخؼ دراسة في
كتظؾرىا ,د .عمي البظل ,دار األنجلذ ,بضخكت ,الظبعة الثانية1981 ,ـ,
أصؾليا
ّ
ص.15

( )35دالئل اإلعجاز ,ص.197
() 36

السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ ,أبؾ الفتح ضياء الجيؽ نرخهللا بؽ دمحم

بؽ األثضخ السؾصمي(ت 637ق) ,تحقضق :دمحم محضي الجيؽ عبجالحسضج ,السكتبة العرخية,

بضخكت ،ط1995 ,1ـ ,الجدء.78/1:

تميسة ,دار الثقافة ,مرخ,ط,1
( )37مجاخل إلى عمؼ الجساؿ األدبي ,د .عبج السشعؼ ّ
1982ـ ,ص.11
( ) 38الرؾرة الجسالية بضؽ القجماء كالسعاصخيؽ ,د عبج الحميؼ دمحم شادؼ ,مظبعة

الدعادة -ط1991 ,1ـ ,ص24-23

( )39معجؼ مرظمحات الشقج العخبي القجيؼ ,د .أحسج مظمؾب ,مكتبة لبشاف ناشخكف,
بضخكت ,ط2001 ,1ـ ,ص.163

( )40الترؾيخ البياني دراسة تحمضمية لسدائل البياف ,د .دمحم أبؾ مؾسى ,مكتبة كـبة,

القاىخة ,ط1993 ,3ـ ,ص.7

( ) 41الترؾيخ الجسالي في القخآف الكخيؼ ,عضج سعضج يؾنذ ,عالؼ الكتب ,القاىخة-
مرخ -ط2006 ,1ـ ,ص.123
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( ) 42يشغخ :نغخية الشقج العخبي رؤية قخآنية معاصخة ,د .حدضؽ عمي الرغضخ ,دار

السؤرخ العخبي ,بضخكت ,ط1999 ,1ـ ,ص.22
ّ
( )43نغخية الشقج العخبي رؤية قخآنية معاصخة ,ص.23

( ) 44البالغة فشؾنيا كأفشانيا (البياف كالبجيع) ,د .فزل حدؽ عباس ,دار الفخقاف,
عساف ,ط8,1423ق,ص . 13
ّ
( )45يشغخ :الترؾيخ البياني عشج شعخاء الخسؾؿ ,طاىخ عبجالسشعؼ عمي(,
ماجدتضخ) ,إشخاؼ :د .حدؽ مخيسخ ,جامعة األزىخ ,د/ت ,ص.30

( ) 46دفاع عؽ البالغة ,أ .أحسج حدؽ الديات ,مظبعة الخسالة ,ط1945 ,1ـ,
ص.62

( )47الرؾرة الفشية في التخاث الشقجؼ كالبالغي ,جابخ عرفؾر ,ص . 373
( )48يشغخ الترؾيخ البياني عشج شعخاء الخسؾؿ ,ص.32

( )49أسخار البالغة ,عبجالقاىخ الجخجاني ,تحقضق :محسؾد دمحم شاكخ ,دار السجني,
ججة ,ط1991 ,1ـ ,ص.130

( )50دالئل اإلعجاز ,ص . 100
() 51

يشغخ :الرؾرة بضؽ القجماء كالسعاصخيؽ ,د .دمحم عبجالعديد شادؼ ,مظبعة

الدعادة ,القاىخة ,ط1999 ,1ـ ,ص.24-23
المصادر والمراجع:

-1أسخار البالغة ,عبجالقاىخ الجخجاني ,تحقضق :محسؾد دمحم شاكخ ,دار السجني ,ججة,
ط1991 ,1ـ.

الباقالني ,تحقضق :الدضج احسج صقخ ,دار
-2إعجاز القخآف ,أبؾ بكخ دمحم بؽ الظضب
ّ
السعارؼ ,مرخ ,الظبعة الخامدة1997 ,ـ.

عساف,
-3البالغة فشؾنيا كأفشانيا (البياف كالبجيع) ,د .فزل حدؽ عباس ,دار الفخقافّ ,

ط.8،1423

 -4البشاء الفشي لمرؾرة األدبية في الذعخ ,د .عمي عمي صبح ,السكتبة األزىخية لمتخاث,

د/ط1996 ,ـ.

السمّقب بسختزى
-5تاج العخكس مؽ جؾاىخ القامؾس ,دمحم بؽ
ّ
عبجالخزاؽ الحدضشيُ ,
الدبضجؼ ,تحقضق :عبجالدتار فخاج كمجسؾعة مؽ المغؾيضؽ ,دار اليجاية ,الكؾيت ,ط,2
ّ
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1965ـ.

 -6الترؾيخ البياني دراسة تحمضمية لسدائل البياف ,د .دمحم أبؾ مؾسى ,مكتبة كـبة,
القاىخة ,ط1993 ,3ـ.

-7الترؾيخ البياني عشج شعخاء الخسؾؿ  ,طاىخ عبجالسشعؼ عمي (,ماجدتضخ) ,إشخاؼ:
د .حدؽ مخيسخ ,جامعة األزىخ ,د/ت.

-8الترؾيخ الجسالي في القخآف الكخيؼ ,عضج سعضج يؾنذ ,عالؼ الكتب ,القاىخة -مرخ-
ط2006 ,1ـ.

 -9الترؾيخ بالحؿيقة في القخآف الكخيؼ ,نؾرة بشت جايد بؽ سعؾد الذخيف(,رسالة
ماجدتضخ) ,إشخاؼ :د .إبخاـيؼ بؽ عبجالعديد الديج ,جامعة اإلماـ دمحم بؽ سعؾد

اإلسالمية ,السسمكة العخبية الدعؾدية ,لمعاـ1434:ق.

-10التعبضخ البياني رؤية بالغية نقجية ,د .شؽيع الدضج ,دار الفكخ العخبي ,القاىخة ,ط
ثانية1982 ,ـ.

-11التعخيفات ,عمي الجخجاني ,تحقضق :إبخاـيؼ األبيارؼ ,دار الكتاب العخبي ,بضخكت,
ط1،1405ق.

 -12تفدضخ التحخيخ كالتشؾيخ(,تحخيخ السعشى الدجيج كتشؾيخ العقل الججيج مؽ تفدضخ
الكتاب السجضج) دمحم الظاىخ ابؽ عاشؾر التؾندي ,الجار التؾندية لمشذخ– تؾنذ ,ط,1:

.1984

 -13جامع البياف في تأكيل القخآف ,أبؾ جعفخ دمحم بؽ جخيخ بؽ يديج بؽ كثضخ بؽ غالب
اآلممي الظبخؼ ,تحقضق أحسج دمحم شاكخ ,مؤسدة الخسالة ,بضخكت ,ط2000 ،1ـ.

-14الحضؾاف ,أبؾ عثساف الجاحع ,تحقضق عبجالدالـ ىاركف ,مظبعة مرظفى البابي
الحمبي ,مرخ ,ط1386 ,2ق.

-15دفاع عؽ البالغة ,أحسج حدؽ الديات ,مظبعة الخسالة ,ط1945 ,1ـ.

-16دالئل اإلعجاز ,عبج القاىخ الجخجاني ,قخأه كعّمق عميو أبؾ فيخ محسؾد دمحم شاكخ,
مظبعة السجني ,القاىخة,ط1991 ,1ـ.

-17الرؾرة األدبية ,مرظفى ناصف ,دار مرخ لمظباعة ,القاىخة ط1958 ,1ـ.
 -18الرؾرة البالغية عشج عبج القاىخ الجخجاني ,د .أحسج عمي دىساف ,مشذؾرات ك ازرة
الثقافة ,دمذق ,ط2000 ,2ـ.
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الدعادة -ط1991 ,1ـ.

-20الرؾرة الذعخية في الشقج العخبي الحجيث ,بذخػ مؾسى صالح ,السخكد الثقافي
العخبي ,بضخكت ,ط1994 ,1ـ.

-21الرؾرة الفشية في التخاث الشقجؼ كالبالغي عشج العخب ,د .جابخ عرفؾر ,السخكد
الثقافي العخبي ,بضخكت ,ط1992 ,3ـ.

الفشية في الشقج الذعخؼ دراس ة في الشغخية كالتظبضق ,عبجالقادر الخباعي ,دار
-22الرؾرة ّ
جخيخ ,األردف ,ط2009 ,1ـ.
-23الرؾرة الشفدية في القخآف الكخيؼ ,محسؾد سميؼ ـياجشة ,عالؼ الكتب الحجيث,
,عساف-األردف2008 -ـ.
طّ 1

 -24الرؾرة بضؽ القجماء كالسعاصخيؽ ,د .دمحم عبجالعديد شادؼ ,مظبعة الدعادة ,القاىخة,
ط1999 ,1ـ.

-25الرؾرة في الذعخ العخبي حتى آخخ القخف الثاني اليجخؼ دراسة في أصؾليا
كتظؾرىا ,د .عمي البظل ,دار األنجلذ ,بضخكت ,الظبعة الثانية1981 ,ـ.
ّ
-26الكذاؼ عؽ حقائق غؾامض التشديل كعضؾف األقاكيل في كجؾه التأكيل ,العالمة جار
هللا أبؾ القاسؼ محسؾد بؽ عسخ الدمخذخؼ ,محيل بحاشية اإلماـ العالمة أحسج بؽ دمحم،
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* النقد الثقافي للحداثة

Eric Lawrence Gans إيريك لهرانس غانز
 أحدن دواس:ترجمة الدكتهر

 سكيكدة – الجزائر1511  أوت02 جامعة

مداىسة "الحجاثة" في الطخوؼ الثقاؼية

: الملخص

ىحا البحث محاولة لخصج وتحجيج

السعاصخة كسا يتصخؽ إلى تحميل بعس مطاىخ ىحه الحجاثة الثقاؼية في ضل مجتسع

 مغ خالؿ دراسة جسمة مغ السفاـيع،إنداني يتأرجح بيغ ؾيع االستيالؾ وؾيع اإلنتاج

وثقافة الذباب والجعاية

، واألدب الذعبي،الحجاثية عمى غخار أدب الػعي الدائف

 ىل ما:  ليخمز في الشياية إلى شخح سؤاؿ جػىخؼ.ودورىا في خمق الؿيع وغيخىا
زاؿ لمشاقج الثقافي دور يسكغ أف يؤديو في عالع بال ثقافة ؟
 الكتابة، الثقافة، الحجاثة، الشقج الثقافي:الكلمات المفتاحية

Résumé
Cette recherche est une tentative de scerner et d'identifier la
contribution
de la «modernité» dans la conjoncture culturelle
contemporaine, elle aborde également l'analyse de certains aspects
culturelles de cette modernité dans une société humaine qui se dalance
entre les valeurs de production et les valeurs de consummation à travers
l'étude d'un certain nombre de concepts modernistes comme la littérature
de la fausse conscience, la littérature populaire, la culture des jeunes et
de la propagande et son rôle dans la création de valeurs, etc. et à la fin
pour conclure elle pose une question fondamentale: Quelle tâche restet-il donc pour le critique culturel dans un siècle désormais privé de
culture?
Mots Clés: Critique culturelle, modernité, culture, écriture
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ىحه األفكار محاولة لتحجيج مداىسة "الحجاثة" في الطخوؼ الثقاؼية الخاىشة؛ إنيا

تيجؼ إلى فتح الصخيق أماـ مديج مغ البحػث قج تكػف أكثخ عسقا ،مغ خالؿ تحجيج
نسػذج مغ البشى االجتساعية السػلجة لمؿيع اإلندانية الخاصة بالعرخ الحجيث .إنشا نعخؼ

"الحجاثة" بػصفيا بشية ىخمية اجتساعية قائسة عمى اقتراد الدػؽ ،وىحه اليخمية

لع تعج محجدة بقجرة البيع مغ قبل كل مغ مػاىبيا في الدػؽ .يفتخض أف التقجـ التقشي
سخيع بسا ؼيو الكفاية بحيث يدسح لمبيخوقخاشية ،وبجال مغ الجوراف حػؿ نفديا دوف ججوػ

يسكغ أف تكػف وضيؽية وبذكل حيػؼ – بسعشى انيا تخمق بشفديا وسائل زيادة فاعميتيا.

ويتزسغ ىحا الشطاـ في حج ذاتو تقييسا صارما؛ ف ػ "الججارة" التي تعخؼ بأنيا
القجرة الفعالة عمى اإلبجاع تحجد مدتػيات الػجاىة والجخل ،الخ وىكحا يسكغ تحجيج ؾيسة

كل فخد بذكل مػضػعي استشادا إلى الدػؽ .إف الشفاذية اإلجسالية لمتدمدل اليخمي
(التعميع العاـ السجاني ،الخ) ،يجعل مغ السدتحيل إمكانية خمق تثسيغ مزاد داخل

الشطاـ اإلنتاجي نفدو  -وىػ مغ ىحا الجانب "أحادؼ األبعاد"( ،)2عمى حج تعبيخ ماركػزه
(.Marcuse )3

تشقدع أنذصة أفخاد ىحا السجتسع بذكل صارـ إلى أنذصة إنتاجية وأنذصة

استيالكية .وكل نذاط إبجاعي حؿيقة يربح بالزخورة إنتاجيا ،ذلظ اف نجرتو تسشحو ؾيسة
تجارية .ولمحفاظ عمى عقالنيتو ،عمى التدمدل اليخمي أف يتػافخ عمى جياز اتراؿ

مخكدؼ وشامل؛ بحيث يسكغ لمياوؼ السبتجغ دائسا أف يقارف نفدو بالسحتخؼ الستسخس
وبالتالي إمكانية تغييخ وضعو في أؼ وقت .وىحه الحالة األخيخة ستطل نادرة ،ذلظ أف

الشطاـ ال يتصمب سػػ عجد قميل ججا مغ األفخاد الحيغ تتػفخ لجييع إمكانية إعادة شخوط

اإلبجاع (مػسيؿية أو أدبية مثال) عمى مدتػػ "اليػاة" (أؼ دوف رأس ماؿ ثابت).

إف االستيالؾ ،مغ حيث أف عسمية اإلنتاج تتخرز ،تربح شيئا فذيئا أكثخ

تجاندا وذلظ يعػد إلى مخكدية التػزيع ،ولكي يكػف لكل أشفاؿ شخائح اليخـ االجتساعي

مشح لحطة االنصالؽ فخصا متداوية ،مغ الزخورؼ أف يكػف اآلباء عمى اشالع عمى كل

التجارب السكػنة لمحياة الحجاثية ،وبالتالي أف يكػف لجييع جسيعا عادات االستيالؾ
نفديا .وحيشيا ستطيخ االختالفات اليخمية مغ خالؿ عالمات تجارية خالرة (في
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السالبذ ،عمى سبيل السثاؿ) أو مغ خالؿ التفػؽ اليامذي لػسائل الخاحة الحؼ يتصمب
تعقيجا تقشيا غاليا ( سيارة فارىة ذات نػافح ذاتية الشدوؿ).

ماذا سيكػف وضع الثقافة ،وبخاصة األدب ،في مجتسع "حجاثي" كيحا؟

إف شخح ىحا الدؤاؿ يكذف لشا أف اإلنتاج الجسالي في ىحا الشسػذج ال يتجمى إال
كسػضػع استيالؾ؛ أؼ مػضػع يمبي حاجة ممحة .وإلدخاؿ األدب كبشية عميشا أف نتبشى

أنثخوبػلػجيا أكثخ تعقيجا.

ولشبتجغ بالفخضية األولى والستسثمة في ضخورة األسصػرة الكػنية ،والتي نعخفيا
عمى أوسع نصاؽ مسكغ بأنيا االستعخاض الستالحق لتجخبة إندانية ممسػسة عمى شكل
شسػلية .يجب أف يعخؼ األدب عغ كثب بأنو :أسصػرة يطل االتداؽ فييا ثابتا في ضل

كل التحػالت التاريخية لمتجخبة اإلندانية.

ومفيػـ االتداؽ الثابت يدتتبع ضسشاً البشية ،أؼ نطاـ مفرمي مغ العالقات

داخل الذيء األدبي؛ يجب أف يفيع عمى ىحا الشحػ مغ قبل السدتيمظ الفخدؼ .إف
اختالؼ الغاية بيغ المحطات السختمفة لم ػ "شيء األدبي" يتزسغ بالزخورة اختالفا في
الجيج السبحوؿ ،وبالتالي في الؿيسة بيغ ىحه المحطات ،مسا يدتجعي إلدامية استخجاـ نطاـ

الؿيع اإلندانية.

ولكي يكػف "الذيء األدبي" أدبا ،فسغ الزخورؼ أف يكػف نطاـ الؿيع الحؼ

يتسفرل ؼيو الشطيخ لبشية دائسة ،أؼ أنو يقػـ عمى الصبيعة البذخية التي مغ شأنيا أف

تكػف مادة ألنثخوبػلػجيا عالسية ،عمى األقل داخل كمية تاريخية معيشة حيث تتع جسيع

التحػالت السحكػرة أعاله.

ىحه البشية الجائسة مغ الؿيع ،كسا يسكغ أف تفيع في األدب ،تذسل التقييع
السمسػس لمغايات ،وبالتالي وجػدىا اآللي السباشخ .أما الشذاط غيخ السباشخ الحؼ يؤدؼ

إلى ذلظ ،أؼ السحتػػ األدبي ،يجب أف يجمج داخل كمية واحجة بػصفو تجخبة إندانية

إف الفرل الحؼ يشحػ إلى أف يكػف كامال وشامال بيغ الشذاط السشتج والشذاط

االستيالكي في السجتسع الحجيث يجعل مغ ؾيع القصاع األوؿ تشفرل عغ ؾيع القصاع

الثاني بحيث ال تكػف أية صمة ممسػسة بيشيسا .فالؿيع السباشخة لالستيالؾ لع تعج مديصخة
عمى الؿيع الػضيؽية غيخ السباشخة لإلنتاج( ،وىػ ما يعشي أيزا نياية كل سياسة احتجاج
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ثػرية) .وبالتالي ،يحخـ سمػؾ االست يالكي مغ أؼ عالقة مباشخة مع الؿيع االجتساعية
العالسية في عالع اإلنتاج؛ إنو يشحػ إلى أف يربح متعة محزة خالرة .وىحا االتجاه

سػؼ لغ يكػف مقيجا إال عغ شخيق حجود نداىة األنا الفخدؼ الحؼ يجب أف يحسل كمتا

الػضيفتيغ (السشتجة والسدتيمكة) .لكغ ىحا األنا قج تع تذكمو في مخحمة سابقة مغ التصػر
االجتساعي؛ وال يدتصيع أف يؤسذ مػانعو عمى أؼ مغ الحاجيات االجتساعية داخل

الشسػذج ،وىكحا تبجو العقالنية تساما.
أوال  -المثقف

مشح بجاية العرخ الرشاعي (ما قبل الحجاثة) ،كاف تقجيخ الؿيع الثقاؼية عبخ

التاريخ يؤوؿ إلى فئة اجتساعية مغ السثقفيغ والتي عخفت نفديا في وقت الحق بجقة
أكثخ .مسكغ ججا أف يتع تذكل السجتسع "الحجيث" بغس الشطخ عغ ىحه السجسػعة .غيخ

أف تاريخانية الفغ العابخة ،وبخاصة تاريخانية األدب تجعل مغ التخاث الثقافي ؾيسة ثابتة

ضسغ الحجاثة ،والتي تتصمب تكػيشا متخررا لتكػف مػضع تقجيخ حؿيقي .تتحػؿ الؿيع
الثقاؼية في العسػـ مغ ؾيع استيالؾ ،إلى ؾيع إنتاج ،قخاءة الكتاب الكالسيكييغ التي
تتحػؿ إلى ميشة عمى نحػ متدايج وعسل الستخرريغ اليادؼ إلى تكػيغ متخرريغ

ججد بجال مغ تثؿيف أذواؽ السدتيمكيغ الستعمسيغ .إف السثقفيغ الستخرريغ يتخكدوف
بصبيعة الحاؿ في السؤسدات الجامعية ومعاىج البحػث ،وغيخىا ،وعشجما تربح قخاءة
السر َّسع
ىؤالء إنتاجا بجال مغ استيالؾ ،تبتعج كتاباتيع شيئا فذيئا عغ العسل الجسالي – َ

بػصفو غخضا مرفى لالستيالؾ – قرج التخكيد عمى العسل بػصفو كمية ،وغخضا

لمقخاءة السشتجة.

إف السخء الحؼ يستيغ القخاءة ،ولكشو يعير في مجتسع مجخد مغ صفة القجاسة
تساما حيث إعادة اإلنتاج الصقػسية مبخػسة الؿيسة بالشطخ إلى اإلنتاج األصمي ،يجب
عميو أف يدتخمز مغ القخاءة تصبيقا عسميا شخريا .إف ىحا البحث يتسػقع بيغ قصبيغ.

الكمية الذسػلية األدبية ىي مغ جية مشتج تاريخي قابمة لمتحميل وفق إجخاءات متعجدة؛
اجتساعية ولدانية وغيخىا،

ولكغ مغ جية أخخػ ىي كمية تجخيبية ،وبالتالي تدتجعي

التجخبة الذخرية لمقارغ الحؼ يعسل عمى الشحػ بيا باتجاه الترػؼ الكيشػتي ،وذلظ مغ

خالؿ التخكيد عمى العسل في حج ذاتو الستبعاد أؼ تجخبة مشتجة لمسعير .لتربح القخاءة
153

مجلة اآلداب واللغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جهان0202
الشقجية إعادة إنتاج إبجاعية لمعسل؛ الكتابة الشقجية ،ال كػصف لمعسل-الغخض
l'oeuvre-objet

ولكغ لمعسل-الكػف  .l'oeuvre-universبجال مغ دمج العسل

ضسغ مشطػمة كمية أكثخ شداعة ،يجمج الشقج كل تجخبتو االندانية ضسغ مشطػمة كمية
يسشحيا العسل.
ثانيا  -الكاتب

إف وضع الشقج األدبي يفدح السجاؿ بديػلة لمسأسدة .عمى عكذ الكاتب الحؼ
يعج ىػ ذاتو مشتجا لمؿيع األدبية.
لقج أصبح الكاتب بالفعل شخرية عمسانية بحتة ،قبل فتخة شػيمة مغ تأسيذ
السجتسع "الحجيث" ،وأساشيخه لع تعج تشتسي إلى خمؽية ثقاؼية مقجسة ولكشيا تقجـ نفديا

لخأؼ الذعب الحخ ..وأثشاء تييئة الكاتب لبشيات متساسكة مغ التجخبة اإلندانية ،وبالتالي
فخدانية في مجتسع دوف مشطػمة كمية أيجيػلػجية دالة عالسيا ،يسكغ ف أف يشبح مغ قبل
السجتسع السحافع السفكخ وذلظ مغ خالؿ إما تسجيج الحخية الفخدية بػصفيا تشطيسية

لمعالع (الخومانديػف) ،وإما مغ خالؿ إعالف استحالة أؼ مرالحة بيغ احتياجات الفخد
والسجتسع (فمػبيخ وكتاب الصبيعة) .ولكغ وضع الكاتب في السجتسع الحجيث يعخض

صعػبات أخخػ عجيجة مغ تمظ التي مثمتيا محاكسة فمػبيخ وبػدليخ.

يفتخض األدب الخوماندي وما بعج الخوماندي معارضة ضخورية بيغ نطاـ ؾيع
"أصيمة " لمفخد ونطاـ آخخ "زائف" والحؼ يحكع العالقات االجتساعية .كانت السرالحة بيغ
الشطاميغ لرالح األوؿ ضخورة بشيػية ليحا األدب (الحؼ مغ الػاضح أنو ال يسكغ تأسيذ

مشطػمة كمية إال عمى ؾيع تجخيبية أصمية) .سػاء أكانت ىحه السرالحة تجخؼ في العالع

الحؿيقي أـ في العالع الذخري لمسؤلف .في ىحه الحالة األخيخة ،يكػف العالع الحؿيقي
مفتػحا عمى األصالة ال عمى التجخبة السباشخة ولكغ مغ خالؿ "الخؤية" غيخ السقرػدة

لمكاتب.

إف السعارضة بيغ الؿيع الفخدية والؿيع االجتساعية ،بعيجا عغ االنزساـ الى تمظ
التي تع ذكخىا والستعمقة بالسعارضة ما بيغ ؾيع االستيالؾ وؾيع اإلنتاج في العرخ
الحجيث ،غيخ متالئسة مع ذلظ .وبقجر ما يطيخ السجتسع الرشاعي مالئسا وجيجا بسا ؼيو
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الكفاية لمخوماندييغ وخمفائيع عمى حج سػاء كشفي لكل ؾيسة إندانية ،يسكغ استبقاء حل
لالستس اخرية ما بيغ الفخد والسجتسع
وعمى العكذ مغ ذلظ ،تتزسغ السعارضة الشيائية بيغ ؾيع االستيالؾ وؾيع
االنتاج التخمي عغ أية رؤية لألصالة ..بشية فػؾية بخمتيا لسعاني خؽية أكثخ فأكثخ،
وكانت وضيفتيا كاف العسل كػسيط بيغ التجخبة الفعمية ،السذتخكة في السدتقبل القخيب،

والسشطػمة الكمية السؤسدة مغ قبل الكاتب ،تتياوػ أماـ الجليل السددوج لمسجتسع الحجيث،

والحؼ ىػ أف السعشى الػحيج لمشذاط اإلنتاجي ىػ أف يكػف وضيؽيا ،وأف السعشى الػحيج
لمشذاط السدتيمظ أف يكػف متَ ِعيَّا  . hédonistiqueوىحه االزدواجية األساسية كسيدة
لمسجتسع "أحادؼ البعج" يجعل مغ السدتحيل خمق مشطػمة كمية تجخيبية ذات بعج عالسي.

ورغع ذلظ فيحا ال يسشع خمق األساشيخ.
ثالثا  -أدب الهعي الزائف

إف مفيػـ وجػد "أدب شعبي" »« littérature populaire

أو "أدب فخعي"«

 » sous-littératureأسبق بكثيخ مغ السجتسع الحجيث .وأصبح التسييد بيغ األدب
الخدؼء واألدب الفخعي ضخورة ممحة إباف حؿبة ما بعج الخوماندية – بسجخد أف أصبحت

السرالحة بيغ الؿيع الفخدية والؿيع االجتساعية (أو بعبارة أخخػ ؾيع مباشخة ،وؾيع غيخ
مباشخة) ال يسكغ أف تحجث عمى مدتػػ التصبيق العسمي السقرػد .إلى جانب "الذخيخ"
( )5

فمػبيخ( Flaubert،)4نعايغ ضيػر " الصيب " فػيي»

 Feuilletوفي الجفاع التاريخي

عغ األدب الفخعي ،يجب عميشا مع ذلظ أف يقػؿ أف "الػعي الدائف" الحؼ يجدجىا ال
"الحؿيقي" ،ىػ الحؼ يبذخ بالسجتسع الحجيث.

إف الخواج األمخيكي ألفالـ السخيع( ( « camp« )6األفالـ القجيسة ،والسدمدالت

السخسػمة ،التحف الفشية الرشاعية ،الخ) يدتجعي االعت اخؼ الرخيح بأف فشػف الساضي

الفخعية لسا قبل العرخ الحجيث تحػز عمى ؾيسة أسصػرية عابخة لمتاريخ .ال ألف -األدب
الفخعي ،وحتى القجيع مشو ،يعج أكثخ مغ أؼ وقت مزى األدب الحؿيقي .لشػضح .إف

األدب الحؿيقي في الشياية واحجؼ  monisteوألنو كحلظ فإنو يثيخ تػت اخ شجيجا في

الحىشية الحجيثة التي تشصػؼ كل تجخبتيا السباشخة عمى ازدواجية أساسية .وحجىع األكثخ
تعمسا يتقشػف المغة القاسية ليحه الػاحجية .في السقابل ،يجمب األدب الفخعي السرالحة
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ليذ عغ شخيق خمق نطاـ معقج مغ الػساشات انصالقا مغ التجخبة الفعمية ،ولكغ

ببداشة مغ خالؿ استبجاؿ الػاقع التجخيبي بعالع أسصػرؼ أكثخ أو أقل حيث تتجدج ؼيو

السرالحة فػ ار عمى مدتػػ التصبيق العسمي  .praxisولكغ حتى السدتيمظ األكثخ

حساسا ليحا الفغ (األفالـ القجيسة ،والخوايات الذعبية ،وما إلى ذلظ) ،يبخىغ إلى مجػ ىػ
بعيج عغ تذكيل مشطػمة كمية مدتجامة مغ خالؿ أف يزحظ إلداما عمى السذاىج

الجشدية السثيخة .و مغ خالؿ الجسع بيغ جسيع الجػانب الفخدية واالجتساعية مغ التصبيق
العسمي ،تحت حساية ؾيع الفخد السدعػمة .إف الفغ الفخعي لكل عرخ يتيح رؤية التشازالت

الزخورية االعتباشية مع محىب الستعة .وما يسمكو الػعي الدائف مغ شفػلية ومغ حكسة
رجعية ،يسشعو مغ تذكيل مشطػمة كمية حؿيؿية لمتجخبة اإلندانية  -في األجػاء مخيحة

لتحقيق الخغبات الالشعػرية عغ شخيق الحمع - ،والؿيع االستبجادية لألنا البػيس ال
يسكغ أف يخاشخ بيا تعخيزيا لمخصخ .وسشتحجث في وقت الحق عغ إغخاءات األدب
الفخعي الججيج ،ليذ "الذعبي" ولكغ الػ ػػ"تحت-أرضي" مغ أجل تحخيخ أؼ قيج لمشدوات
الجشدية السثيخة.
رابعا  -ثقافة الذباب

كاف ميالد االستقالؿ الثقافي لمذباب البخجػازؼ ودوره كصميعة مع العرخ

الخوماندي .غيخ أنو تججر اإلشارة إلى أف ما بيغ نياية الفتخة الخوماندية والحخب
العالسية الثانية ،ضمت األوساط الصالئعية لمػ "بػـيسيا" األدبية والفشية مقيجة لمغاية .ولع
يجج الذباب الييسشة الثقاؼية التي ضيعيا في خزع ردود األفعاؿ ما بعج الخوماندية إال

في السجتسع الحجيث.

إف ما تعتخض بذأنو الذبيبة الخوماندية ضج أولئظ الكالسيكيػف األكبخ سشا كاف

أساسا االعت اخؼ عغ شخيق األدب ،الفئات التجخيبية لمسجتسع الرشاعي ،وبخاصة
القصيعة الشيائية عمى مدتػػ الػاقعي بيغ الؿيع الفخدية (السباشخة) والؿيع االجتساعية (غيخ
مباشخة ) ،وىي قصيعة تع تجاىميا مغ قبل األدب "الكالسيكي" كسا تع إىساليا بصخيقة

عسياء مغ قبل أتباعو.
لقج أحدت ال ذبيبة بذجة معارضة الؿيع ىحه أكثخ مغ جيل اآلباء ،وىي عمى
وشظ التخمي عغ األرستقخاشية الصبيعية لمصفػلة البخجػازية مغ أجل الحياة الرعبة
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القاسية لمػساشة االقترادية .،لكغ ،وكسا قمشا ،األدب الخوماندي الحؼ تجعػ إليو ال
يؤسذ نيائيا ليحه القصيعة داخل التجخبة التصبيؿية ،ولكغ يدعى إلى حج ما في ىحه
التجخبة ذاتيا مؤشخات الحاجة إلى السرالحة الشيائية (البحث عغ التعالي في المدوـ).
ىحه السرالحة تتع عمى أساس رؤية إسقاشية لمعالقات االجتساعية "األساسية" – تبايشا
مع العالقات الحؿيؿية ،وليذ "الدائفة" ولكغ مؤقتة وعخضية بجال مغ ذلظ - ،وىي رؤية

ال تعخؼ شيئا عغ السجتسع الرشاعي عجا وجػده الحالي (والتي تتجاىل "الكالسيكييغ"
أيزا).

ىحا الجيل يتخمز مغ جحيع "الػعي الدائف" فقط في أف ديسػمة التشطيع

اليخمي الرشاعي عمى مدتػػ الدياسي-اقترادؼ ال تبجو شخشا ال بج مشو لمبػرجػازية
الميبخالية ،الصبقة "العالسية" والشاقمة لمثقافة .باخترار ،ال يحتفي األدب بالسرالحة
"األساسية" إال في المحطة التي تزع فييا أساسا إمكانية األدب نفدو قيج التيجيج.
وبالتالي يفخض الذباب األدبي الخوماندي ذوقو عمى الجسيػر شالسا أنو متحدب بصبيعة
الحاؿ إلى تبشي الحمػؿ الديمة لسذاكل السجتسع الرشاعي .ىحه األساشيخ السفزمة ،اذا
لع تذكل بعج أدبا فخعيا ،غالبا ما تؤوؿ إلى أدب رديئ .إال أنو ال يداؿ أكثخ مغ اختالؼ

في الجرجة بيغ الخوماندية السشحصة والخواية السدمدمة ،بيغ الديجة بػتيفار
 Putipharوأسخار باريذ

( )8

( )7

Madame

 ،Les Mystères de Parisذلظ أف الديػلة الذبابية

الخوماندية تطل ضسغ مجاؿ االفتخاضي ،وال تشدؿ آليا إلى العالع الحؿيقي.

إف الكدػؼ الصػيل لثقافة الذباب يسكغ تفديخىا مغ خالؿ الرعػبة الكامشة في

األدب الصميعة ما بعج الخوماندي .أما بالشدبة لمديػلة نفديا ،والتي أصبحت

االختراص الحرخؼ لمػ "الػعي الدائف" ،فإنيا ال تسيد في شيء بيغ الذباب البخجػازؼ

واآلباء ،فاآلف وىي عمى دراية بالحاجة إلى التجاوزات األسصػرية الزدواجية الؿيع .وىكحا،

وعمى مجار قخف مغ الدماف ،اختفت الفجػة بيغ األجياؿ مغ السذيج الثقافي .وحتى

الكتاب الصالئعيػف األكثخ متعية (الجادائيػف ،والدخياليػف) لع يخمقػا حخكة لمذبيبة؛
وبالخغع مغ سحخ الديػلة الدخيالية ضمت وبذجة مختبصة في الشياية بالؿيع األدبية
الحؿيؿية ،وإلى السعاني الػسائصية .وكخد فعل ضج مجتسع أقخب إلى الحجاثة مغ

الخوماندييغ ،يبحث الدخياليػف عغ السباشخ عمى مدتػػ يرعب الػصػؿ إليو .ولكغ
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في الػقت نفدو ىع أكثخ تعشتا في مصالبيع مغ أجل التسكيغ ليحه الؿيع السباشخة وتأسيديا

في الكػف االجتساعي .وىحا ما يفدخ السغامخات الدمبية الدياسية لمسجسػعة الدخيالية:
بارتباشيا بكل الحخكات الثػرية الحخكة تمػ األخخػ ،إذ ال يسكغ أبجا أف ترل إلى
أيجيػلػجية سياسية خاصة بيا ،وذلظ أنو وإف كاف محىبيا الثقافي يحافع عمى البشيات
األساسية لمخوماندية ،فإف أىجافيا الدياسية ال يسكشيا التخمز مغ الخوماندية الثػرية.

إف أوضاع الصالئعية الثقاؼية لمعرػر الحجيثة شيء مختمف .بعيجا عغ العير

معدولة وغيخ مفيػمة مغ قبل الذباب ،أنجمجت البػـيسيا األدبية تقخيبا بالكامل معيا؛

تسمي الصالئعية عمى الذبيبة البخجػازية أذواقيا الجسالية ،أو بعبارة أخخػ تستمظ تتقاسسيا
معيا .ىحا صحيح ،بالصبع ،لكغ مغ اجل شالئعية خاصة :شالئعية "فغ البػب"

( )9

«

 pop-artو ثقافة "الييبيد"( « hippie)10وعمى العكذ ،ما تبقى مغ الصالئع القجيسة،
وبخاصة السػسيقى "الكالسيكية" الحجيثة (مػسيقى السدمدالت ،وما إلى ذلظ) ،تحتل
مكانة ال تحدج عمييا ،ويسكغ مقارنتيا في الػاقع مع الؿيسيغ عمى الثقافة القجيسة (أساتحة
األدب ،وما إلى ذلظ) ،أكثخ مسا يسكغ مقارنتيا مع مبجعي القرة.

العشرخ الججي ج في "ثقافة الذباب" في العرخ الحجيث ىػ مديج مغ "الديػلة"

كخاصية لمذباب مع ثقافة الػعي الخاشئ و ليذ الػعي الرحيح .إف ىحه الثقافة تجج

ليا أججادىا في الثقافة الذعبية القجيسة ،وليذ في لػتخيامػف
( )12

نخفاؿ

()11

 Lautréamontأو

.Nerval

في الػقت نفدو أنيا تتشاقس بذكل واضح ججا في الثقافة الذعبية لألجياؿ

الدابقة ،وبالتالي ،إثارة صخاع أجياؿ ال يسكغ إال أف يحكخنا وعمى نصاؽ أوسع "السعارؾ"

الخوماندية .فسا ىػ بالزبط مزسػف الثػرؼ ليحه الثقافة الججيجة؟

كسا ىػ الذأف بالشدبة لسعارضي الخوماندييغ الحيغ رفزػا في بجاية العرخ

الرشاعي الججيج ،رؤية ضخورة التعارض مجتسع-إنداف ،فإف كالسيكيي أيامشا ىحه

يعسػف أماـ تعارض مساثل ،يدع السجتسع الحجيث :ذلظ التعارض ما بيغ ؾيع االستيالؾ

وؾيع اإلنتاج.
لع يتجاىل األدب الذعبي القجيع السدتسج مغ الخوماندية والخوماندية اليابصة

الػضيعة التسييد بيغ ىحيغ السجاليغ ،كسا لع يتجاىل األدب "الكالسيكي" بالتأكيج الرخاع
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بيغ الفخد والسجتسع ،والحؼ يعج في الػاقع الثيسة الخئيدية لسأساة الكالسيكية الججيجة.
ولكغ ،مثل األدب الكالسيكي ُيخزع الؿيع الفخدية لالجتساعية مغ مشطػر مغ العاـ إلى
الخاص ،فإف ؾيع االستيالؾ تبجو كخغبات خاصة في األدب الذعبي" ،مذاكل" تبحث
عغ حمػؿ ،في ضل وجػد مكخس أساسا لإلنتاج .إف ثقافة الذباب ،وىي تخكد عمى ؾيع

االستيالؾ كسا ركد الخومانديػف عمى ؾيع الفخد تسثل (مثل الخوماندييغ ،والسجتسع بذكل
عاـ) عالع اإلنتاج كسكاف لمػساشة الشؿية .نشتج ،بصبيعة الحاؿ ،مغ أجل أف ندتيمظ،
ولكغ الذباب الحجاثي يجرؾ القصيعة التي تسشح ميجاف اإلنتاج نطاما خاصا لمؿيع ،مغمق
و زائف في نطخه.
إف صخاع الخوماندية-الكالسيكية ال يدتجعي في الشياية رفزا قاشعا لمتقاليج

الكالسيكية وأدبيا ،ولكشو قجـ بخىانا لفذمو في تأويل المحطة الحاضخة ،فذل غجا أكثخ
وضػحا مغ قبل الػضعية الستجىػرة التي تسيد ىحه التقاليج لجػ آخخ مسثمييا ..إف ميالد
( )13

ثقافة الذباب في الػاليات الستحجة مع الخوؾ أنج روؿ

 Rock-n-Rollفي

الخسديشات يتػافق أيزا مع اضسحالؿ السػسيقى الذعبية القجيسة القائسة عمى مػسيقى

الجاز  Jazzوالكػميجيا السػسيؿية؛ وفي الػقت نفدو ،فإف السػسيقى الججيجة  -فزال

عغ عشاصخ أخخػ مغ ثقافة الذباب – تخبط صالت مع التقاليج الذعبية القجيسة (-

السػسيقى األفخو -أمخيكية ،القرز الذعبية الخيؽية ،وما إلى ذلظ) .وفي كمتا الحالتيغ
نالحع اتجاىا بجائيا  -الحج إلى مرادر وششية أو غخائبية  -يذكل بحثا زمكانيا عغ

فزاء آخخ مغ شأنو أف يحافع عمى التكامل السفقػد :مجتسع وؾيسة فخدية لجػ

الخوماندييغ ،عالع إنتاج ورغبة لجػ الذباب الحجاثي .وبالشدبة لمبعس رؤية أسصػرية
لمسجتسع اإلقصاعي ،ولمبعس اآلخخ ،رؤية أسصػرية لمصبقات العاممة في السجتسع
الرشاعي .والقائسة شػيمة.
خامدا  -أصالة ثقافة الذباب

إف ضيػر سيػلة الذباب في العرخ الحجيث في السجاؿ الثقافي ليدت كسا

كاف في كثيخ مغ الشػاحي الدخيالية ،مجخد "ميدلة تكخار" لمسأساة التاريخية الكبيخة
لمخوماندية .وقج الحطشا مغ قبل أنيا تقع في التجاه السعاكذ لمخوماندية داخل "الػعي
الدائف" لمثقافة الذعبية .ىحه الشقصة تحتاج إلى تػضيح.
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لقج عخفشا الػعي الدائف الجسالي بػصفو دارة قريخة خيالي تقخيبا بيغ الؿيع
الفخدية والؿيع االجتساعية كسا ىي في الػاقع السباشخ؛ فبجال مغ السخور مغ خالؿ
الػساشات السعقجة لمػاحجية األدبية لتحقيق اتداؽ حؿيقي ،فإف أدب الػعي الدائف تحقق
اتداقا سصحيا وغيخ قابل لالستسخار في التاريخ ،وذلظ مغ خالؿ اعتبار االتحادات
العخضية لمؿيع كسا ىي مػجػدة في الػعي التمقائي لخجاالت العرخ مشطػمات كمية.

وىكحا تخمق ىحه التدػيات التشازالت اليذة لمخغبات والسػانع التي تبجو مثيخة لمدخخية في

مشطػر عرخ سابق ولػ بقتخة قريخة.
وبالتالي يتصابق الػعي الدائف بيحا التعخيف مع قخار خيالي إلشكالية
الخوماندية .تعتسج أىسيتو في العرخ الحجيث عمى الشسط الججيج السخسخ مغ قبل ىحه

اإلشكالية عشجما يتع إضافة التعارض الججيج اإلنتاج-االستيالؾ ضسغ حجود الؿيع
الفخدية.
وفي ىحه السخحمة يتجخل الجور األصمي تساما والسشػط بالذباب في خمق ىحه
الثقافة الججيجة والجعاية ليا .وإذا كانت الذباب الخوماندي حامال أيزا لثقافة ،فإف ىحه

الثقافة لع تكغ في صػرتو .فقج أعخب األدب الخوماندي حؿيقة عغ إشكالية سغ السخاىقة

ووضعو أماـ عا لع اإلعالـ الػساشة ولكغ ىحه الحمػؿ التي كسا تبجو لشا مرصشعة ،يجب

أف تحجث بالزبط عمى مدتػػ حياة الخاشج .وعمى العكذ يجيخ السخاىق العرخؼ ضيخه
تساما عغ عالع اإلعالـ" .وعيو الدائف" ،وعػض أف يؤدؼ بو إلى االنجماج في عالع

الخاشجيغ السشتج يدسح لو بتذييج عالسو الخاص كمو .ويتسيد عغ الػعي الدائف القجيع
السبشي عمى الديػلة الخوماندية ،في أف الحل الػسط األساسي في حجوث تجخبة تثبيط

في وقت واحج عمى السدتػػ التدامشي (الدانكخوني)  synchroniqueلتجخبة الخغبة
والسشع ،ولكغ عمى السدتػػ التعاقبي (الجياكخوني)  ،diachroniqueالحؼ يتسػقع بيغ
رغبة االرتياح الغخائدية (االستيالؾ) وانجماجو الزخورؼ السدتقبمي في عالع اإلنتاج.

ولكغ الػعي الدائف السخاىق ومغ خالؿ تحػلو إلى تعاقبية (دياكخونية) دوف أف يربح
حؿيؿية بالسعشى الحؼ أعصيشاه لمسرصمح في تحميمشا لمجسالية ما بعج الخوماندية ،ىحا

الػعي الدائف يتخمز مغ انغالقو ومغ حساقتو" ،بالسعشى الفمػبيخؼ لمكمسة) لتربح رىانا
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عمى التاريخ ،رىاف ميؤوس مشو وعجمي ،ولكغ جعل لو ما يبخره تساما مغ خالؿ الخبخة
التاريخية لمذباب .رىاف في الشياية عمى الحجاثة.
لشعخؼ أوال وبجقة أكثخ شبيعة التدػية .ال بج مغ القػؿ ،يبجو لمػىمة األولى يجب
اف نقػليا أنو ال تػجج تدػية أصال ذلظ أف السخاىق ،وىػ يتبع الشدوع السشحجر الصبيعي
لخغباتو ال يأخح عمى ما يبجو في االعتبار الؿيع االجتساعية والسػانع التي تشتجيا .إف

الذيء الػحيج الحؼ يبجو معخضا لمخصخ في مثل ىحه التدػية الجياكخونية التعاقبية ىػ
السدتقبل :فسغ خالؿ رفزو لتحزيخ نفدو لالنجماج السدتقبمي الالزـ في عالع اإلنتاج،

يقػـ السخاىق كسا قمشا بالسخاىشة عمى التاريخ ،دوف أف يبجو أنو قج انحخؼ عغ مبادئو
بالخغع مغ ذلظ.

لحا يجب عميشا أف نخػ عغ كثب ما يثيخ الذبية بالزبط في "الػعي الدائف"

بذكل عاـ.
إن يا ليدت تدػية صخيحة بأية حاؿ مغ األحػاؿ .البصل الذعبي ال يتخمى أبجا
عغ ؾيسو الذخرية ليخضخ نفدو شيع ًة في دائخة السجتسع .ما يحجث في السقابل إف
الخغبات الفخدانية ججا ليحا البصل تشكذف في العسق مشدجسة مع الؿيع االجتساعية؛ وفي
معطع األحػاؿ فإنو نحتاج إلى قميل مغ السداعجة لمقزاء عمى عؿبة مغ العؿبات
العخضية فالسجتسع في العسػـ يسكشو أف يتدامح كمية مع الؿيع الذخرية أكثخ مسا يحيل
إلى سػء الفيع القخيب.

إف حالة البصل السخاىق ال تختمف كثي اخ في الحؿيقة؛ وما يديجىا تعقيجا ىػ أف

في العرخ الحجيث يتزاعف التعارض بيغ الفخد والسجتسع .ولكغ عمى السدتػػ العاـ
لمسجتسع كسجتسع (وليذ كعالع الخاشجيغ لإلنتاج) إف رغبة السخاىقيغ يسكغ تحسميا فعال:

وجشػف السدتيمظ (الجشذ ،والسخجرات ،واألغخاض التخفييية) يسكغ أف تتػاجج في

السجتسع بذخط أف تطل مقترخة عمى سغ ما قبل البمػغ ،وبالتالي ما قبل اإلنتاج .إف
السخاىق الحجيث (ومعو أبصالو في مجالي الديشسا واألغشية) معخض لمتخاضي بحكع

شبيعتو ،وبحكع حؿيقة أف يطل مخاىقا " -في شخيق البمػغ "  -دوف إعادة مػضعة رغبتو

في سياؽ يكػف ؼيو بالغا حقا .وبالتالي فإف رفزو لعالع اإلنتاج ال يحػؼ البتة رفزا
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لمسجتسع كسجتسع؛ ويؤدؼ دو ار واضحا في ىحا السجتسع العاـ؛ دور ما قبل البالغ الحؼ ال
يقػـ بذيء آخخ غيخ االستيالؾ عمى خمؽية أنو غيخ قادر عمى االنتاج بعج.

ال يختمف الػعي الدائف الججيج في جػىخه في الشياية عمى مدتػػ التعارض

فخد -مجتسع عغ الػعي الدائف القجيع .،وبالخغع مغ ذلظ ماذا يسكغ أف نقػؿ عغ وعي
زائف يخفس االنجماج الكامل ،حتى و لػ كاف فقط مغ أجل العػدة إلى مدتػػ أدنى مغ

االنجماج ؟

ىشا وعمى وجو التحجيج حيث يأتي دور التعارض األساسي لمسجتسع الحجيث بيغ
ؾيع االستيالؾ وؾيع االنتاج .ألنو إذا كاف وعي السخاىقيغ "خاشئا " ،متشاقزا ومدتدمسا،

فأنو كحلظ رغسا عشو .ال يسكغ أف يكػف الحل االفتخاضي لمػعي "الحؿيقي" إال بالتخمي
الشيائي عغ العالع االجتساعي ،والسييسغ بذكل يائذ عمى اإلنتاج وؾيسو ،وإنذاء مجتسع

مدتقل مكخس كميا لمؿيع "االندانية" لالستيالؾ – وىحا الحؼ بالسشاسبة ال يعشي بجاىة
عجـ وجػد أؼ نذاط إنت اجي .وبيحا الذكل فقط يسكغ لمػ "الذباب" أف يتحػلػا ال إلى
مخاىقيغ ،ولكغ إلى كبار راشجيغ مغ نػع ججيج ،مدتقميغ عغ السجتسع القجيع السفكظ

والدائف .ولكغ ىحا سيكػف في الػاقع شخط شكمي بحت لػعي أدبي أو عسمي "حؿيقي".
وإف مثل ىحه العسمية ،مغ خالؿ راديكاليتيا ال يسكغ أف تكػف إال مجخدة ومثالية ،فانتازيا

ىخوب ال تختمف عغ الخياؿ العمسي .إنيا إذف بالشدبة لمسخاىق الحجاثي وعي زائف

ضخورؼ ،عمى األقل عمى السدتػػ الجسالي .اتداؽ األدب القجيع العابخ لمدماف ال يسكغ

الػصػؿ إليو .ولع يبق مغ الخفس الجسالي لمتصبيق العسمي اليػمي لمجيل الججيج إال
رفس مغ داخل الشطاـ االجتساعي ،رفس يتعاير في حل وسط مع االنجماج ،ولكغ
ليذ في المحطة التاريخية نفديا .إف الخىاف عمى التاريخ بكػنو رىانا ضسشيا في ىحا
الػعي يقع عمى وجو التحجيج في االفتتاح الجياكخوني بيغ الخفس واالنجماج .يخفس

السخاىق اآلف عالع اإلنتاج والديف ويشكخ في حالة الديف أولئظ الحيغ قبمػا ىحا العالع .إف
انجماجو السدتقبمي الذخري لغ يحجث أبجا في الػقت الحاضخ .وبيحا يكتدب "صخاع

األجياؿ" معشى وجػديا .فالكبار كانػا في الساضي شبابا .والذباف سيربحػف قخيبا كبا ار
 ولكغ االنتقاؿ بيغ الحالتيغ يػصف عمى أساس أنو حالة وفاة وميالد ججيج .قصيعةزمشية البشية تعبخ في شكل جسالي عغ انفراؿ نطع ؾيع االستيالؾ واإلنتاج.
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سادسا  -غهاية الفن "تحت أرضي"

تػجج وستكػف مػجػدة دائسا مدتػيات مختمفة مغ ثقافة الذباب .وبجقة أكبخ يقع

"الػعي الدائف الججيج" الحؼ يسيد ىحه الثقافة في غسػض حاسع بيغ الػعي الذسػلي

"الحؿيقي" والػعي القجيع الدائف لسجتسع ما قبل الحجاثة ،دوف السداس باتداؽ كمييسا
(سػاء أكاف اتداؽ في الكيشػنة ،أـ في الطيػر).

ويتجمى التعبيخ عغ ىحه اإلشكالية الجسالية في االتجاه السدسى "تحت أرضي"

( )undergroundلمثقافة أكثخ وضػحا مسا ىػ عميو الحاؿ في أساليب تعبيخية
كالػ"مخيع" ( ،)campوالغخائبية البػذية -اليشجية ،وغيخىا .يتع تعخيف الػ "تحت ارضي"
مغ خالؿ رفس أؼ تدػية مع اآلداب العامة والمياقة عسػما؛ ويؤدؼ ىحا الخفس بصبيعة

الحاؿ إلى الديصخة السدبقة في إنجازات ىحه الثقافة ،عمى السحتػيات التي مغ السفخوض

أف تكػف مكبػتة :صػر جشدية ،وفزالتية ،ودمػية .إف اإليساف الجسالي التي تتجمى في
ىحا الفغ ىػ في األساس :الحؿيقة تكسغ في الخغبة العسيقة غيخ السصبعة اجتساعيا.
إف االرتجاد السشفح تحت القيػد االجتساعية يحط مغ ؾيسة أؼ وساشة ،بسا في
( )14

ذلظ أؼ "فمدفة أنا" ،وحتى تمظ الستجمية في أعساؿ دؼ ساد

 . De Sadeونط اخ

لفذل الػحجة اإلسقاشية السحجدة في العسل نفدو ،يزصخ السذاىج إلى أف يعخض اتداقو
الخاص عمى سمدمة مغ العشاصخ تبجو غيخ متساسكة .وىكحا فإف التػتخ الشاجع قجيسا عغ
ألسعية في الجاللة السػضػعية سُيمفع مخفػضا في بحخ ذاتية بحتة.
تحتػؼ عشاصخ الفغ تحت-أرضي بعيجا عغ تفديخ بعزيا البعس في أنطسة
الػساشات السعقجة ،الجالالت األكثخ وضػحا عمى الفػر .لحطات غيخ مشاسبة لالنجماج
في أؼ ـيكل لمؿيع  -مسا يدتجعي وساشة مػضػعية  -االلتداـ بالتعميسات تسشع عغ
السذاىج أؼ راحة في االتداؽ ،وأؼ تػاصل ضسغ داللة كمية مذتخكة .وىكحا يترالح

الفغ تحت-أرضي مع الدادية ،وليذ لسرمحة األنا السذاىجة ،ولكغ ضجىا .إف قارغ
دؼ ساد ،بػصفو أنا مدتبجة ،ومشطسة لمدمغ االسقاشي و السشتج ،يسكشيا أف يتساىى مع

البصل الدادؼ ضسغ نداىة رغباتو السجافع عشيا اجتساعيا؛ إف مذاىج فيمع "تحت-أرضي"
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حجيث يؤدؼ في الػاقع دور الزحية .لكغ قمقو لغ يدتسخ إال باستسخار البحث في عسل
عغ مشطػمة كمية تجخيبية قابمة لمتشطيع  -قابمة لالستشداخ  -مغ قبل أناه.
أما اإلمكانية األخخػ ،الستػقعة في ىحا الشػع مغ الفغ في الشياية ،ىي أف
الس ذاىج سػؼ يشتيي بو األمخ في نياية السصاؼ إلى نبح كل فيع ،ويفدح السجاؿ بجال
مغ ذلظ إلى إرادة سمصة الرػر المحطية .فإذا كاف السذاىج الحؼ يتفاعل مع األنساط

القجيسة لالستيالؾ الجسالي ،بسعشى ،الحؼ يعير في كل مغ عػالع االستيالؾ واإلنتاج

في الػقت نفدو ،وبحدب الؿيع نفديا ،والحؼ اإلدراؾ الجسالي لمعسل يشصػؼ عمى
"استشداخ" االتداؽ لفائجة أناه الذخرية ،إذا كاف ىحا السذاىج (والحؼ لغ يكػف بالتأكيج

شابا) يذعخ في العسل تحت-أرضي ،بتحػيمو إلى ضحية ،ومحاولة إللغاء أناه مغ قبل

خالق العسل فيحا يعشي انو لع يقع بالخىاف التاريخي نفدو التحجؼ التاريخي لجسيػر
الذباب الستسيد ،وبالتالي غيخ قادر عمى دخػؿ حالة السذاركة ووحجة الذعػر الخاصة
التي خمقيا العسل .وإلغاء أنا السذاىج السخاىق في الػاقع ال تتع لرالح أؼ أنا سادية .ففي
نياية السصاؼ ،يدتدمع الخالق في اإلنتاج كسا يدتدمع السذاىج في االستيالؾ وفي ىحا

الرجد يكػف تػجو مخخجي اؿ "تحت-أرضي" نحػ ترػيخ تجاربيع االستيالكية السذاعة

الخاصة كسا ىي (العخبجة والميػ ،واألحجاث ،وما إلى ذلظ) .ويتحجد الػعي "السشتج" في

ىحه األنذصة التخفييية ،بصخيقة مثالية بحلظ الػعي الزخورؼ الستخجاـ كاميخا ..كل
إسقاشيو الغية .يتحج اإلنتاج مع االستيالؾ في شػباوية وجػدية أكثخ مسا ىي جسالية.

شػباوية مسػلة بالزخورة مغ قبل العالع الخارجي لإلنتاج الخاشج ،ولكغ ،في نياية

السصاؼ ،ليدت في حاجة لمترالح معو .ليتحقق االتداؽ ودوف تدػيات ،ولكغ بعيجا

عغ مجاؿ الجسالي اإلنداني العالسي ..فاألسصػرة ال تجعػ إلى تحجيج ىػية بالشيابة ،بل
يجب أف تعاش .وىشاؾ تقديع لمؿيع الػجػدية ميؤوس مشو كسا يبجو كحلظ الحؼ نحغ

نتحجث عشو تكدخ الػاحجية الججلية لخؤػ العالع القجيسة في السجتسع البخجػازؼ و ما قبل

البخجػازؼ قرج الػصػؿ إلى ازدواجية متعالية لمجيغ .وأعالـ ىحه الثقافة الججيجة ليدػا،
كسا الذعخاء الخوماندييغ ،كيشة الجيغ العمساني؛ إنيع قجيدػ التعالي الججيج .وفي أعيغ
ىؤالء البخابخة الذباب الستحسديغ لؿيع الخغبات الغخائدية ،فإف أنرار الثقافة القجيسة ليدػا
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في الحؿيقة

سػػ رومانييغ متحزخيغ ججا فاسجيغ ومختذيغ مغ قبل عالع اإلنتاج

الذيصاني بحيث ال يسكشيع أبجا تقبل الخالص الحؼ يخوف صػرتو الحية فال يعخفػنيا.
سابعا – شعبية الغمهض

إذا أفزت الشقصة القرػػ لثقافة الذباب إلى رؤية متدامية لمعالع ال يسكششا

رسع معالسيا وخصػشيا العخيزة ،فإف عشاصخ أخخػ ليحه الثقافة تدتفيج مغ صمة قخابتيا
مع الثقافة الذعبية القجيسة مغ أجل خمق أعساؿ غامزة ،قج تفدخ مغ قبل مدتيمكي

"الجيميغ" بكػنيا عامال مؤكجا لؿيع كل مشيسا.

إف العشرخ البشيػؼ الزخورؼ ليحا الغسػض ىػ التعارض بيغ "الرػرة

اإليجابية" لعالع االستيالؾ و"الرػرة الدمبية" لعالع اإلنتاج  -وىحا ما يتخجع غالبا في
السمسػس بتعارض بيغ "الذباب الصيب" و "الذباب الذخيخ" ( .)15ومثل ىحا التعارض
الييكمي ىػ عخضة لتفديخيغ متدقيغ بصخيقة مداوية :إما أف عالع اإلنتاج محكػـ عميو

حكسا غيخ قابل لالستئشاؼ ،مسا يجعل صفات مثل "شيب" و"شخيخ" خراال جػىخية،

وإما أنيا ليدت سػػ حػادث  ،وأف العالع السشتج يسكشو الػصػؿ إلى األصالة عمى أف
يدتبجؿ السػانع واألحكاـ السدبقة لمجيل القجيع بالعشفػاف الدميع والحيػؼ لمذباب .لجيشا في
الحالة األولى الػعي الدائف الججيج وفي الحالة الثانية لجيشا الػعي الدائف القجيع ..تتشاغع

األغشية بػصفيا نػعا مفزال مغ ثقافة الذباب مغ خالؿ عجـ وجػد تصػيخ لسحتػاىا،
وجخاء ىحا الغسػض وبالفعل تع تبشي السػسيقى الذعبية الججيجة مغ قبل أتفو فشػف الػعي

الدائف والستسثل في فغ اإلعالف والجعاية.
ثامنا  -هل تخلق الدعاية قيما؟

إف أحج أىع الطػاىخ األكثخ تسي اد في العرخ الحجيث ىػ تصػر وسائل االتراؿ

الجساىيخؼ .وتعج أىسيتيا جدء ال يتج أد مغ مفيػمشا لمحجاثة :التفخد والحزػر السصمق مغ

الدمع اليخمي االجتساعي ،وكحلظ نفاذيتو غيخ السحجودة تقخيبا ،يسكغ أف تكػف غيخ
معقػلة دوف وسائل اتراؿ قادرة عمى إعالـ العالع االجتساعي حػؿ الحالة الشدبية لألفخاد

والسشتجات داخل نطاـ إنتاجي في حالة تغيخ مدتسخة .وبالتػازؼ ،ومع الفرل القائع بيغ
ؾيع اإلنتاج وؾيع االستيالؾ ،تؤدؼ وسائل اإلعالـ وضيفتيغ مختمفتيغ ندبيا :بث
السعمػمات السػضػعية الستعمقة بقصاعات عالع اإلنتاج والتأثيخ في سمػؾ السدتيمظ في
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عالقاتو ،وبخاصة مشيا الخارجية مع ىحا العالع .أما ؼيسا يتعمق بالعالع الكمي ليحه

العالقات ،تشذخ وسائل اإلعالـ اإلبجاعات الجسالية لمػعي الدائف ،والتي تكػف مػضػعة
االنجماج والسرالحة فييا مػضػعة لمجعاية (البخوباغانجا)

وعمى صعيج عالقات السدتيمظ السمسػسة مع الدػؽ ،تشقل الخسائل اإلعالنية

ن يابة عغ السشتجيغ األفخاد .وخرػصية السشتج ىي ليدت في األصل عشر اخ ضخوريا في
جساليات الجعاية ويبجو جميا أف عرخنة السجتسعات االشتخاكية سػؼ يؤدؼ إلى التػسع

في فشػف اإلعالنات الرحؽية مذابية تساما لتمظ التي حجثت بالفعل في الجوؿ الغخبية.

إف التصػر السحىل لفشػف الج عاية وتأثيخه الستدايج الحؼ يدسح لمقصاع السشتج بالديصخة عمى
( )16

سمػؾ السدتيمكيغ أدػ بعمساء االجتساع عمى غخار أالف تػريغ

Alain Touraine

إلى استشتاج أف اليػية األساسية بيغ ؾيع االستيالؾ وؾيع اإلنتاج في السجتسع الحجيث أو

"السبخمج" .وىحا االستشتاج ،السعاكذ تساما الستشتاجشا ،يدتشج عمى التباس جػىخؼ بيغ

انجماج نطع لدمػكات وانجماج نطع الؿيع وىػ االلتباس الستزسغ أيزا في الػصف

الساركػزؼ  Marcusianلحؼ "البعج الػاحج".

و خزػع عالع االستيالؾ إلى متصمبات السشتجيغ ىػ بالفعل ميدة مغ ميدات

السجتسع الرشاعي ما قبل الحجاثي .أما الججيج فيػ في الحؿيقة الحجاثة نفديا ،التعارض
الالم ْشَف ِحيَّة
إنتاج-استيالؾ ونياية حخكات السعارضة الدياسية الجساىيخية ،والتي تغحييا
َ
الشدبية لمتدمدل اليخمي االجتساعي القجيع .وفي رأيشا ،أف تصػر وسائل االتراالت ال
يؤدؼ في ىحا التصػر إال دو ار ندبيا وأف استخجاـ ىحه الػسائل ألغخاض دعائية ال يغيخ

في األساس صخاع الؿيع القائع.
يحجث االلتباس السحكػر بيغ انجماج الشطع الدمػكية وانجماج الشطع الؿيسية عمى
الشحػ اآلتي :في مجاؿ الجعاية واإلعالف ،ال يشذخ العالع السشتج معمػمات مػضػعية عغ

ضخوؼ الدػؽ ،ولكشو يشذخ دعاية تدعى إلى تغييخ ؾيع السدتيمظ ،وال سيسا تمظ التي
تحجد سمػكاتو في ىحه الدػؽ .وتيجؼ اإلعالنات الرحؽية إلى استبجاؿ الؿيع الستبشاة

فعال مغ قبل السدتيمكيغ ،بؿيع أخخػ مفزمة مغ قبل السشتج مغ حيث أنيا تداىع في

نجاحو في الدػؽ؛ ويخمز عمساء االجتساع إلى أف تجاخل ىػية ىحه الؿيع الجعائية مع
ؾيع السشتج نفديا ،وبالتالي فخض الؿيع الذخرية لمسشتج عمى ذىشية وفكخ السدتيمظ.
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ليذ ىشاؾ ما ىػ أبعج مغ الحؿيقة .يتجاىل عمع االجتساع متحسال مجازفتو
الخاصة مفيػـ الغيخية ،ىحا التسييد بيغ األنا واآلخخ ،إما عغ شخيق اعتساد عمع الشفذ
الػضعي (كسا فعل تػريغ  ،)Touraineأو كسا فعل ماركػزه  Marcuseعغ شخيق
التخمي عغ الججلية الييجمية لرالح ماركدية مخوعة تذيج بالرخاع الصبقي السأسػؼ

عميو كثي اخ في فزاءات الحخية السسيدة والفخيجة مغ نػعيا .ولحا فسغ الزخورؼ أف نؤكج

بأنو حتى الؿيع التي تشادؼ بيا دعاية السشتجيغ اإلعالمية ىي عمى وجو التحجيج الؿيع
التي تتعارض مع تمظ التي تحجد سمػؾ ىؤالء السشتجيغ أنفديع .وعغ شخيق التالعب في
رغبات السدتيمظ ،ال تديع الجعاية واإلشيار في وحجة السجتسع الحجيث ،ولكغ في

تسدقو.

لقج كاف فغ الجعاية اإلشيار الفغ األكثخ تجىػ ار بالفعل في العرػر ما قبل

الحجيثة مغ بيغ فشػف الػعي الدائف ،ذلظ الحؼ يدعى إلى ادماج الخغبات الفخدية ليذ
في السجتسع بذكل عاـ ،ولكغ في سمػؾ اجتساعي خاص ججا .كسا ىػ الذأف بالشدبة

لألدب الذعبي القجيع الحؼ ال يحتػؼ عمى أؼ رفس أساسي لمتصبيق العسمي السعتاد ،وإف

الجعاية القجيسة ،وىي تعب خ مغ خالؿ شبيعتيا الخاصة عمى صخاع الؿيع بيغ السشتج
والسدتيمظ ،تجمب ىحا األخيخ بػساشة السشتَج الحؼ تع شخاؤه ،إلى اغتخاب ال يسذ وجػد
السدتيمظ الخاص فحدب وإنسا كل حياتو بذكل عاـ .إف الجعاية الحجيثة بػصفيا متعية،
غالبا ما تيسل ىحا االنجماج الكمي.

غيخ أنو مغ الخصأ ندبة الخغبة في االنجماج السسكغ وتذجيع القصيعة عسجا

بيغ نطامي الؿيع االثشيغ إلى أسياد الجعاية الحجيثة .يجب عميشا أف نخفس كل الشطخيات
االجتساعية التي تجعل مغ الؿيع الستعية الججيجة لالستيالؾ إبجاعا شيصانيا لمسديخيغ
االجتساعييغ ،وذلظ مغ أجل اليجؼ العاـ والخاص عمى حج سػاء والستسثل في تػفيخ

تدمية وتخؼيو استفخاغي لالنفعاالت لجسيػر مقيػر قرج استفخاغ جيػبو .ويبجو أف ىحا

السػقف ىػ السػقف األساسي لساركػزه  :Marcuseإنشا نتقبل التعارض بيغ نطامي الؿيع
االثشيغ ولكششا نخفس االعتخاؼ بػجػد ازدواجية حؿيؿية عمى أساس خزػع سمػؾ
السدتيمظ لمستصمبات اإلنتاجية .وتدتجعي ىحه الشطخية خمق مغ قبل الجعاية اإلعالمية

ليذ فقط تقييسات ججيجة لألغخاض السشتجة في الدػؽ ،وإنسا خمق نطاـ ؾيع ججيج،
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مخالف كمية  -عمى الخغع مغ اتفاقيسا عمى مدتػػ الدمػؾ الذخائي الخاص  -لمشطاـ
اإلنتاجي نفدو.
ويبجو أف الزخورة األونصػلػجية

( )17

لمتعارض بيغ الؿيع السباشخة وغيخ السباشخة

و بيغ الغخيدة والعقل ،ال يسكغ أف يتع تجميخىا مغ قبل إجخاء تػضيحي بديط يتسثل في
السزي قجما بالؿيع الغخيدية إلباحية مقرػدة مغ السشتجيغ .إف الؿيع الججيجة لالستيالؾ

ال تثار فحدب عغ شخيق الجعاية اإلعالنية ،وإنسا عغ شخيق اليياكل األساسية لمسجتسع

الحجيث كحلظ .وفي أسػأ الحاالت ،تكػف ىحه الؿيع جػىخية ال عخضية ،وال يسكغ ألؼ
دعاية إعالمية مشع بعس عشاصخ السجتسع ،بسا في ذلظ الذباب ،مغ جعميا مبادغ
وجػدية.

لحا يجب عميشا أف نخمز بجيييا إلى أف نياية الجعاية ليدت البتة تقػيس وحجة

الكػف الؿيسية؛ ومغ السؤكج أنو سيكػف أكثخ دقة أف نقػؿ إف الستعية الجعائية تسثل
باألحخػ ردة فعل ضج مشاخ سائج مغ اإلباحية ،مسثمػ الذخكات الكبخػ ال يسيمػف بصبيعة
الحاؿ إلى صجـ الزسيخ العاـ .إف فغ اإلعالف والجعاية يقمج بذكل عاـ وباستحياء

إبجاعات ثقافة الذباب (السػسيقى والخسػمات ،)...والحؼ يدسح أيزا بذكل دورؼ
الشذصاء الدياسييغ باتياـ الثقافة الججيجة بكػنيا باعت نفديا إلى "الصبقة القائسة" .إف
صشاعة اإلعالف والجعاية ال تؤدؼ دور الصالئعية الثقاؼية.
أخي اخ ال يداؿ فغ الجعاية محايجا بذأف مػاجية نطاميغ مغ الػعي الدائف.

ويكسغ اليجؼ مغ الجعاية في إثارة سمػؾ خاص في الدػؽ .وبحلظ سػؼ يجعػ الى كل

الؿيع السحيصة ،ميسا كانت .وفي سػؽ "التخؼيو" عمى وجو الخرػص ،ال تػجج حجود
واضحة تسثل االنتقاؿ بيغ راحة مصمػبة ضسغ الشطاـ اإلنتاجي ونذاط متعي ضار في

نياية األمخ .وإذا كانت شميعة دوريات الصالئعية ودويات الثقافة القجيسة متذابية في
نقصة معيشة ،فإنيا وبالتأكيج في إعالناتيا الجعائية .وىحا ليذ مغ السدتغخب إذا تحكخنا

بأف الجعاية ليدت سػػ نذاشا وسيصا بيغ اإلنتاج واالستيالؾ .حيث يجعى السدتيمظ

لتمبية حاجياتو ورغباتو ،شخيصة أف يتخمى عغ أمػالو في سػؽ السشتجيغ .إذا كانت ؾيع

السجسػعتيغ غيخ متفقة ،في نياية السصاؼ ،ؼبالتأكيج ليذ عمى السدتػػ السيكخو-
اجتساعي لمجعاية يجب البحث ،ال عغ مرجر ىحه القصيعة وال عغ حل ليا.
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االستخالص  -مهام النقد الثقافي

إف الحجاثة التي حاولشا تحميل بعس مطاىخىا الثقاؼية ،بال أدنى شظ ىي

الترشيف الخئيدي مغ تجخبتشا التاريخية .وإف كشا نعيذيا شػال وعخضا أو كشا نقف
متخدديغ عمى عتباتيا ،فإنيا تسثل بالشدبة لمحزارات الستقجمة في الغخب السشطػر
السباشخ الحؿيقي الػحيج بل وتسثل األفق السخئي الػحيج مغ تحت ضباب اليػتػبيا .نحغ

بحاجة ماسة إلى تحاليل سياسية وسػسيػلػجية واقترادية ليحه الطاىخة؛ نحتاج إلى

ترشيفات أكثخ تخررا وبيانات أكثخ دقة مغ تمظ السػجػدة في ىحه الػرقة .وسػؼ

يقػـ بيحه التحميالت متخررػف في مياديغ تكػف فييا نقج الحقائق الثقاؼية نابعا،

ومشحال إلى حج ما مغ إنداف صادؽ مغ العرخ القجيع ،ال يسكشو الحرػؿ إال عمى
تكػيغ سصحي .لقج تصػرت أزماف العمػـ االجتساعية واألنتخوبػلػجيا فأؼ ميسة تبقى

لمشاقج الثقافي اآلف في قخف محخوـ مغ "الثقافة"؟ إال أف يخػ نفدو محكػما عميو بشفس
الػبار مغ عمى قصع أثخية في "متحف وىسي"؟

لقج انتيى تاريخ األدب ومعو كل الثقافة القجيسة أو قارب عمى ذلظ .لغ يكػف

لجيشا راسيغ  Racineججيج ،أو بػدليخ  Baudelaireججيج كسا يسكغ أيزا أف يكػف لشا
"سفخ تكػيغ"  Genèseججيج أو إلياذة .Iliadeججيجة .لحا فإف ميستشا لع تعج ،كسا كانت

عميو في عيج سانت بػؼ

( )18

 -Sainte-Beuveالحؼ كاف يحمػ لو االعتقاد أيزا،

مغ خالؿ خصأ تشبؤؼ استذخافي بشياية األدب!  -لتحجيج السخشحيغ السحتسميغ لمخمػد.
كل شيء في عالسشا زائل وخالج في الػقت نفدو .ولكغ ما يقجمو الشاقج مغ ؾيسة لفيع

السجتسعات الحجيثة وثقافتيا  -ألنو حتسا ليا ؾيسة ما بصخيقتيا ،وسػؼ تكػف ليا دائسا
ىحه الؿيسة -ىػ ىحه الحاجة إلى كل مغ االتداؽ والذسػلية في آف والتي ال يسكغ
الحرػؿ عمييا إال مغ خالؿ الجراسة شبو الكيشػتية لمخوائع .كسشتجيغ لمشقج ،إنشا نستيغ
البحث في ىحه الشرػص الصافحة بالحقائق غيخ الجمية والبشى العسيقة والتي تعج عشاصخ

التداؽ تجخيبي إنداني .ربسا إندانية أكثخ مغ المدوـ في حؿبة مزصخة لمبحث عغ رؤية
متدقة مع التصبيق العسمي  praxisفي عبادات االستيالؾ.
ماذا يسكششا أف نفعل بسشطػمة كمية متدقة في مجتسع يتػاجو ؼيو الشطاـ واالتداؽ
كعجويغ؟ لغ ن ربح ،بالتأكيج ،الكيشة لجيانة جسالية .ال أحج لجيو حاجة ممحة ليحا "الػعي
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الحؿيقي" الحؼ جعمشا مشو ميشة .ولكغ في السجتسع الحجيث نحغ الػحيجوف الحيغ ال زلشا
نحكخ السعشى اإلنداني الحؼ مشحشاه ؼيسا سبق لمتاريخ .وإذا كشا ربسا غيخ قادريغ عمى

تغييخىا ،يسكششا عمى األقل حيث ال يخػ العمساء إال بشيات في غاية التذعب لمػسائل،
كذف وإجالء الغاية اإلندانية لمحجاثة.
جامعة كاليفهرنيا ،لهس أنجلهس.

اإلحاالت والههامش:

مالحظة :كل اإلحاالت والههامش للمترجم عدا الهامش رقم 11

1

* ىحا السقاؿ نذخ في "دفاتخ عمع االجتساع الجولية" Cahiers Internationaux de

Sociologie, Nouvelle Série, Vol. 52 (Janvier-juin: Presses Universitaires
)de France 1972

بعشػافCulturelle Critique de la Modernité :

2

إشارة إلى كتاب ىخبخت ماركػزه السػسػـ بػ" :اإلنداف ذو البعج الػاحج" One Dimentional

 ،Man 1964وىػ أىع أعسالو عمى اإلشالؽ بحيث وجو ؼيو نقجًا مذتخك ًا لمسجتسعات الخأسسالية
والذيػعية بحيث أف السجتسعات الرشاعية الحجيثة خمقت احتياجات وىسية لإلنداف ومغ خالؿ

أجيدة االعالـ واإلعالنات تع تػجيو جسيع األفخاد لمفكخ الالستيالكي.

يشطخ :ىخبخت ماركػز ،االنداف ذو البعج الػاحج ،تخ :جػرج شخابيذي ،دار اآلداب ،بيخوت،

.8811

3

مغ أىع أعسالو :العقل والثػرة  Reason and Revolution) 1941الحزارة والخغبة

( 8811باإلنجميدية )Eros and civilization :الساركدية الدػؼياتيةSoviet Marxism) :

 1958اإلنداف ذو البعج الػاحج One Dimentional Man 1964
4

جػستاؼ فمػبيخ ()Gustave Flaubert؛ ( ،)8111- 8188روائي فخندي ،درس الحقػؽ،

ولكشو عكف عمى التأليف األدبي ..كاف أوؿ مؤلف مذيػر لو « :التخبية العاشؽية » (– 8181

 ،)8181ثع « مجاـ بػفارؼ »  8111التي تستاز بػاقعيتيا وروعة أسمػبيا ،والتي أثارت قزية
األدب السكذػؼ .ثع تابع تأليف رواياتو السذيػرة ،مشيا « :ساالمبػ »  ،8188و« تجخبة

القجيذ أنصػنيػس » .8118
5

اوكتاؼ فيػيي  Octave Feuilletروائي وكاتب سخحي فخندي

ولج سشة  8188وتػفي

سشة  8181كاف عزػا في األكاديسية الفخندية .مغ أعسالو نحكخ - :كر ممظ ،دراما مغ
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خسدة فرػؿ - ، 8188 ،بالسا ،أو ليمة الجسعة السقجسة ،دراما في خسدة فرػؿ - 8181
الحدشاء الشائسة :مدخحية  - 8181يػميات امخاة  - 8111البيمػاف

كػميجيا مغ فرل واحج

 8111 ،وغيخىا
6

السخيع ،مرصمح مذتق مغ " "camperالفخندية (خيع) ،ويدتخجـ مغ قبل مؤرخي الفغ والشقاد

الثقافييغ لػصف شكل مغ أشكاؿ التعبيخ الخاصة بثقافة فخعية ساقصة وىحا الشػع مغ األفالـ
مغ تسثيل الذباب ومػجو لفئة الذباب مثمية الجشذ .وىي أسمػب في انتاج أفالـ داخل مجتسع

ذكػرؼ مثمي .
7

 Madame Putipharرواية روماندية سػداء ،تخوؼ قرة شابة مغ الصبقة الشبيمة وعذيقيا

ذو األصػؿ الستػاضعة والحؼ غادر ايخلشجا إلى فخندا بحثا عغ حياة أفزل.ىحه الخواية

لراحبيا بيتخوس بػريل  Pétrus Borelشاعخ ومتخجع وكاتب فخندي ولج في ليػف سشة

 8118وتػفي في مدتغانع بالجدائخ سشة .8118

8

أسخار باريذ  Les Mystères de Parisرواية فخندية نذخت كسدمدل مغ قبل يػجيغ سػ

 Eugène Sueفي صحيفة الحػار بيغ  8188و  .8181تتعخض ىحه الخواية الزخسة التي
تقع في  8881صفحة لمبؤس في مجيشة باريذ الفخندية ،وبعس الذخريات التي تدعى إلى
استعادة العجالة ،ترشف ما بيغ الخواية االجتساعية والخواية السدمدل ،وتعج بسثابة بجاية أدب

الجساىيخ .و يػجيغ سػ كاتب فخندي مغ مػاليج  8118في باريذ وتػفي في  ،8111عخؼ
بخوايتيغ مغ الخوايات السدمدمة ذات الصابع االجتساعي :أسخار باريذ ()8181-8188

والييػدؼ الستشقل .(1844-1845

9

فغ البػب ىػ حخكة فشية برخية ضيخت في مشترف عاـ  8811في بخيصانيا وفي أواخخ عاـ

 8811في الػاليات الستحجة.

وتحجػ فغ البػب التقاليج بتأكيجه اف استخجاـ الفشاف الذامل لكل

الػسائل البرخية الستػاكبة مع الثقافة شعبية يتػافق مع مشطػر الفشػف الجسيمة .والبػب يديل

السػاد مغ سياقيا ويعدؿ الكائغ ،أو أنو يجسعو مع الكائشات األخخػ ،لمتأمل .ومفيػـ فغ البػب
ال يذيخ إلى حج كبيخ إلى الفغ في حج ذاتو بقجر ما يذيخ إلى السػاقف التي أدت إلى ذلظ.

10

الييبد ( )Hippiesحخكة اجتساعية شبابية نذأت في الػاليات الستحجة في ستيشيات

وسبعيشيات القخف العذخيغ ثع ما لبثت أف انتذخت في باقي الجوؿ الغخبية .عخفت بخفزيا لمؿيع
االجتساعية في مجتسع االستيالؾ الرشاعي  ،ضيخت بيغ شالب كطاىخة احتجاج وتسخد عمى

ؾيادة الكبار ومطاىخ السادية والشفعية وثقافة االستيالؾ ،فقاـ بعس الذباب الستحمخ إلى التسخد
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عمى ىحه الؿيع والجعػة لعالع تدػده الحخية والسداواة والحب والدالـ .ميدوا أنفديع بإشالة الذعخ
ولبذ السالبذ السيميمة والفزفاضة والتجػؿ والتشقل عمى ىػاىع في مختمف األنحاء كتعبيخ عغ

قخبيع مغ الصبيعة وحبيع ليا.

11

الكػنت لػتخيامػف ( )Comte de Lautréamontوىػ المقب الحؼ كاف يكتب باسسو

ايديجور دوكاس ( .)Isidore Lucien Ducasseشاعخ فخندي ( ٤أبخيل 8188ـ مػنتفيجيػ،

األورغػاؼ  ۲٤ -نػفسبخ ۸۱٧۰ـ في الخابعة والعذخيغ مغ العسخ) ،يعج لػتخيامػف أوؿ مغ كتب
قريجة الشثخ وذلظ في كتابو ( أناشيج مالجورور )  Chants de Maldoror, 1867ومغ اىع

األسساء التي رسست عمى نحػ ما مالمح األدب الحجيث.

12

جيخار دؼ نخفاؿ ( )Gérard de Nervalيػـ  88ماؼ 8111ـ في باريذ الفخندية ،أديب

فخندي وناقج أدبي وشاعخ وكاتب مقاالت وكاتب مدخحي ومتخجع ،ورحالة اسسو الحؿيقي جيخار

البخوني ( .]Gérard Labrunieأجسع الشقاد عمى تستعو باستشارة عقمية وفكخ ثاقب .مغ بيغ

مؤلفاتوُ ،يحكخ مشيا «لػرالؼ (حػريات نيخ الخايغ)« رحمة الى الذخؽ و«ليالي أكتػبخ»
و«أوريميا» «بانجو ار» لو في الذعخ ديػاف «أوىاـ» وفي القرة «بشات الشار» يعج نخڤاؿ سمف
الخمدية والدخيالية ويختمف عغ أتباعيس ا في أف الحمع حؿيقة يعيذيا .وكانت تالزمو فكخة التكفيخ

عغ خصيئة غيخ محجدة وضخورة تصييخ الخوح .أما شعخه فقج تسيد برفائو ونقاوة كمساتو
وروحانيتيا .كسا أبخز في مجسل مؤلفاتو ازدواجية الشفذ البذخية وضسشيا في شباؽ بيغ الحمع

والػاقع

13

الخوؾ أنج روؿ (

 )Rock and rollنسط مغ العدؼ السػسيقي نذأ في أمخيكا في

الخسديشات مغ القخف العذخيغ ،تزع مػسيقى الخوؾ عشاصخ مغ عجة أنساط لمعدؼ السػسيقي
مثل :البمػز وبػغي ووغي ,الجاز (،الخيثع وبمػز) إضافة لتأثخه بسػسيقى الخيف األمخيكي:

الكانتخؼ والػيدتخف .ومغ أعالمو  :إلؽيذ بخيدمي ،كػيغ ،جػني كاش،ذا ىػ ،البيتمد ,ذا روليشغ
ستػند ،ليػف راصل وغيخىع

14

دوناتا ألفػنذ فخاندػا دػ ساد .معخوؼ بػساركيد دػ ساد

Donatien Alphonse

)François, marquis de Sade؛ ( .)8188 -8181كاف أرستقخاشيا ثػريا فخنديا وروائي.
كانت رواياتو فمدؽية وسادية متحخرة مغ كافة قػانيغ الشحػ األخالقي ،تدتكذف مػاضيع
وتخيالت بذخية دفيشة مثيخة لمججؿ وأحيانا لالستيجاف في أعساؽ الشفذ البذخية مغ قبيل

البييسية ،االغتراب...الخ كاف مغ دعاة أف يكػف السبجأ األساسي ىػ الدعي لمستعة الذخرية
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السصمقة مغ دوف أؼ قيػد تحكخ سػاء أخالؾية أو ديشية أو قانػنية .تع اشتقاؽ مرصمح الدادية
مغ اسسو ليربح مخادفا في المغة لمعشف واأللع والجمػية.

مغ أعسالو الخوائية :أياـ سجوـ السائة والعذخوف " "Les 120 journées de Sodomeأو
مجرسة الفجػر " )l'école du libertinage". (1785والتي اعتبخت مغ أبخز رواياتو وأكثخىا

إثارة لمشفػر والتي تخو يقرة أربعة أشخاص يدجشػف  88ضحية في قمعة ويجخوف عمييع شخقا
شتى مغ التعحيب الجشدي.

أليغ وفالكػر )8111( .تعاسة الفزيمة )8111( .يػجشي دؼ فارفاؿ أو جخائع الحب)8111( .
خصاب مػاشغ باريدي إلى ممظ الفخندييغ ( )8188جخائع الحب ()8118

15

عمى سبيل السثاؿ في الفيمع األمخيكي :الصالب الستخخج The Graduate

 16أالف تػريغ  Alain Touraineىػ عالع اجتساع فخندي ،مغ مػاليج سشة  .8881عسل باحث ًا
في السجمذ الػششي لمبحػث الفخندية حتى سشة  ،8811أسذ مخكد دراسات عمع االجتساع
العسل في جامعة تذيمي في سشة  ،8881وأصبح باحثا في إيكػؿ "إيتػديذ" في العمػـ بباريذ،

اشتيخ بتصػيخه مفيػـ مجتسع ما بعج الرشاعي ،إىتع بجراسة الحخكات االجتساعية ،وكتب الكثيخ

في ىحا السجاؿ ،ويحطى تػريغ شيخة واسعة في أمخيكا الالتيشية وفي أوربا ،حرل في سشة

عجة مؤلفات أثخت
 ،8881عمى جائدة "أمالفي  ،"Amalfiاألوربية لمعمػـ االجتساعية .لو ّ
السكتبة الدػسيػلػجية خاصة ،مغ بيشيا ،:الكمسة والجـ  8811السجتسع الخفي  :8818ما ىي

الجيسقخاشية؟  8888نقج الحجاثة سشة  8881سػسيػلػجيا  8881وغيخىا.

17

خاصة بعمع الػجػد األونصػلػجيا ( )ontologyىي أحج أقداـ الفمدفة فخع مغ السيتافيديقا

يعشى بصبيعة الحجوث أو الحؿيقة .بسعشى "الكيشػنة" أو عمع الػجػد ،ىػ أحج األفخع األكثخ

أصالة وأىسية في السيتافيديؿيا .يجرس ىحا العمع الكيشػنة ( )beingأو الػجػد ()existence
إضافة إلى أصشاؼ الػجػد األساسية في محاولة لتحجيج وإيجاد أؼ كياف أو كيشػنة ()entities

وأؼ أنسا ط ليحه الكيشػنات السػجػدة في الحياة .لكل ىحا فإف األنصػلػجيا ذات عالقة وثيقة
بسرصمحات دراسة الػاقع (.)reality

18

شارؿ أوغدتاف سانت ػ بػؼ  Charles Augustin Sainte-Beuveكاتب وناقج فخندي،

كتب العجيج مغ الجراسات التي كاف ليا تأثيخ ميع في تاريخ الشقج األدبي .اشتغل صحؽي ًا في
صحيفة «غمػب»  Globeربصتو صجاقة بفكتػر ىػغػ ،ثع انزع إلى مجسػعة«سيشاكل»
 Cénacleالتي ميجت لطيػر (الخوماندية) الفخندية .انتُخب عزػاً في األكاديسية الفخندية
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عاـ  .8188كاف الشقج األدبي عشج سانت ػ بػؼ «عمس ًا أدبياً مبشي ًا عمى «التاريخ الصبيعي
لمفكخ» .مغ أعسالو« :المػحة التاريخية والشقجية لمذعخ 8181والسدخح الفخندي في القخف الدادس
عذخ» (« ,)8181حياة وأشعار وأفكار جػزيف ديمػرـ»(« )8188شاتػبخياف ومجسػعتو األدبية
في الحؿبة اإلمبخاشػرية» ()8188

«السػاساة» ديػاف شعخ ()8111

(8181ػ« )8118أحاديث االثشيغ» (8118ػ)8188

«بػر رواياؿ»

إف مشيج سانت ػ بػؼ مشيج وصفي تحميمي ،يدعى إلى فيع عسيق لمكاتب وحقبتو ،فقج نجح في
التأريخ لمسؤسدات األدبية ،ولجور األجياؿ الفشية ،وكيؽية تذكيل صػرة الكاتب في عمع اجتساع

األدب.
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جماليات المبنى والمعنى في خطب البشير اإلبراهيمي
د .حسين مبرك جامعة :دمحم بوضياف المسيلة

خرائريا
المل ًخص ُ :يسًث ُل اإلمام "دمحم البذيخ اإلبخاليسي" مجرسة قائسة بحاتيا ،ليا
ُ
وخرػصياتُيا وفخادتُيا في عالع الكمسة اليادفة ،واإلحداس بعطع السدؤولية ،والذعػر
ُ

نحروا
بثقل األمانةُ ،
شأنو في ذلظ شأن العمساء العامميغ السدتقًميغ السجاىجيغ الحيغ ُ
الحق ،وال ًح ًب عغ الكيع اإلندانية الفاضمة ،بفكخ
الجيغ والػشغ ،وال ًحود عغ
أنفديع لخجمة ً
ً

ثاقب وعقل م دتشيخ ،ورؤية نافحة ،وفيع عسيق ونطخة شاممة لمحياة واإلندان ،وإدراك

حخر ،والتًصػر،
ججد ،و ً
واسع ،ووعي كبيخ بسقتزيات ً
الشيزة ونػاميذ الكػن ،في التً ُ
الت ُ
صائفة،
مفكٌخ تجاوز السحىب والجية ،وال ً
ضل مذخوع التًغييخ ،والبشاء واإلصالحً ،إنو ً
في ً

مػضػعي في شخحو،
الدياسي ،مشيجي ومعتجل في تفكيخهً ،
مدتق ٌل في عمسوُ ،
واالنتساء ً
نسػذج ُيقتجى بو في العمع
يىء في مػاقفو ،وىػ إلى ذلظ
ٌ
فع ٌ
ً
ال في أعسالو ونذاشاتو ،جخ ٌ
الرالح واإلصالح.
والتًخ ًبية ،و ً
الشيزة ،السشيج ،الكمسة ،مجرسة ،العمع ،اإلصالح
الكلمات المفتاحية ً :

Abstract:
The Imam "Mohammed al-Bashir al-Ibrahimi" is a school that has its
own characteristics, its peculiarities and its unique character in the
world of meaningful word and a sense of responsibility and trust and as
an independent scientists working, like mujahedeen of religion that have
dedicated themselves to serve religion and home country, to defend the
truth, defending the virtuous human values with an insightful mind, an
enlightened mind, a deep understanding and a comprehensive view of life
and human, wide awareness, a great awareness of the requirements of
the renaissance with the norms of the universe in the regeneration,
liberation and development under the project of change, construction
and reform. The Imam "Mohammed al-Bashir al-Ibrahimi" is a thinker
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who transcends doctrine, sect and political affiliation, is methodical and
moderate in his thinking, independent in his knowledge, objective in his
presentation, active in his work and activities, bold in his positions and is
a role model in science, education, righteousness and reform.

أن اإلمام " دمحم البذيخ اإلبخاليسي " قج خًمف ُخصبا كثيخة ومختمفة تختمف
شظ ً
ما مغ ً
أن اإلبخاليسي قج جاب كثي اخ مغ السشاشق واألقصار،
باختالف السشاسبات والسػاقف ذلظ ً

السدتسخة ،وإلقائو خصبا في السحافل والسشاسبات
مغ خالل رحالتو وسفخياتو وتشقالتو
ً
ياسية والثًقافية السختمفة .
ً
الد ً
الج ً
يشية والػششية ،والسػاقف ً

الذعب بسجيشة
يقػل" اإلبخاليسي " في خصبة ارتجميا بسشاسبة الحفل اًلحي أقيع بكًمية ً
ُ
قدشصيشة ،عام ستًة وثالثيغ تدعسائة وألف ،بسشاسبة ختع "عبج الحسيج بغ باديذ " تفديخ
تطيخ مقجرتُو عمى االرتجال ،وعشايتُو بأسمػب البالغة العخ ًبية،
القخآن الكخيع ،وفييا
ُ
لمدجع والجشاس ." :أييا السألُ ما
القػية ،و
احتفاؤه بانتقاء األلفاظ الجدلة
و ُ
ً
استخجامو ً
ُ

شسذ في الجدائ خ الحجيثة عمى مثل يػمكع باألمذ ،ولقج مزى بجاللو وروعتو،
أشخقت
ٌ
لدان بكمسة ،وال اختجمت مغ نعتو شفتان بحخف ،ال ُزىجا فيو ،وال
ولع يشصق في وصفو ٌ
ومات
لحقو ،وال ُغبشا لحكيقتو كيػم " شػقي " الحي قال عشو  :غبُشت حكيقتُو
عجم عخفان ً
َ
عقجا األلدش َة
ميع  ..و ًإنسا ىػ
جسالُيا..وضاع
كالم هللا ،وبي ُت هللا َ
ُ
ُ
الخيال العبقخ ُي ال ُس ُ
1
ػس عمى جساليا"..
وح َب َدا ُ
الشُف َ
بجاللياَ ،
أن
لعل ًأول ما يصالعشا بو ىحا ً
بكية الشرػص – ىػ ً
ز الحي أثبتشاه – عمى غخار ً
الش ُ
ً
جخُد
نفد ُو – يػما -بالمغة عمى ًأنيا ُم ً
"البذيخ اإلبخاليسي " في كتاباتو وخصبو ،لع يأخح َ

إن المغة
وسيمة لشقل األفكار ،وتخجسة العػاشف ،ووصف السػاقف وصفا تقخيخيا آليا ،بل ً
الكتًاب
–عشجه -ىي وسيمةٌ وغايةٌ في آن واحج ،عمى نحػ ما نججه في كتابات كبار ُ
أن "..وضيفة المغة لجى األديب ،ىي
الخكيبي" ً
الدياق يخى " عبج هللا ً
واألدباء وفي ىحا ً

وتعسيق الفكخة مغ خالل ىحا األسمػب أو ذاك ،2 "..وال
األدبية،
إحجاث الستعة
رػيخ و ُ
ً
ُ
التً ُ

1
الشثخ الجدائخي الحجيث ،د ط  ،الجدائخ ،السؤسدة الػششية
 عبج هللا الخكيبي  :تصػر ًلمكتاب ،3891 ،ص 75
2

 -السخجع نفدو ،ص 13
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ألنيا تختبط
أن ًفشا أقجر عمى التًأثيخ في الشفػس ،وإثارة السذاعخ كالخصابة
ً
نحدب ً
ُ
عشرخ الحساس وأسمػب اإلثارة .
وتعتسج
بالجساىيخ مباشخة،
ُ
َ
صفات جعمت مشو نسػذجا فخيجا مغ
لقج غمبت عمى اإلمام " دمحم البذيخ اإلبخاليسي "
ٌ
نػعو في روعة البيان ،وجسال األسمػب ،وجػدة العخض ،وإحكام الشدج،

وبخاعة

الرياغة  ،نسػذجا ُيسًثل البالغ َة في أرقى معانييا ،وخصيبا َلدشا ُم ًفػىا مغ الخصباء
ً
ممكػا ناصية القػل و ًأزًمة البيان ،وقجرة عمى االرتجال وفراحة الًمدان ،وقج
البمغاء الحيغ ُ
السػسػيية،
الجارسيغ ىحه الخرائز السالزمة لخصب اإلبخاليسي إلى ثقافتو
بعس ً
ً
رد ُ
ً
شالعو عمى عيػن األدب العخبي ،وتسثمو ألسمػب كبار أدباء العخ ًبية في أزىى
وا ً
عرػرىا ،وحفطو لم ُستُػن
األمخ الحي أليسو قجرة خارقة
الذعخًية ،وىػ
الجواويغ ً
المغػية ،و ً
ً
ُ
اء في خصبو
الت ُ
في حزػر البجيية ،واستحزار ً
الذاىج ،و ً
حكع في أساليب التًعبيخ ،سػ ٌ
ومحاضخاتو ،أو في دروسو ووصاياه ،إلى جانب " ضخوف التًخحال وعجم االستقخار مغ

جية ،وقجرة اإلبخاليسي الالً متشالية في االرتجال ،والخبخة الفائقة في إدارة الكمسة وتقميبيا
مغ جية ثانية "

1

أن " البذيخ اإلبخاليسي " ىػ واحج مغ العمساء العامميغ
وال يخفى عمى القارىء ً
الحل
الػعاة ،الحيغ لع
يقخ ليع قخٌارُ ،
قام ،ولع ً
ً
كثيخ التً ُشقل ،و ً
الدعاة و ُ
يدتقخ بيع ُم ُ
يس ًخ بسدجج ًإال
والتًخحال ،داخل الػشغ وخارجو ،فكان
اليشدل بقخية أو ً
ُ
يحل بسجيشة ،أو ُ
ومعًمسا ،فيتخك
ألقى كمسة ،أو خصبة ،ناصحا ،أو ً
مػجيا ،أو مخشجا واعطا ،أو ُم ًشبيا ُ
صجى كبيخا ،وأث اخ عطيسا.

أن االرتجالية كانت سببا مغ أسباب ضياع كثيخ مغ خصبو ومحاضخاتو
اضح ً
وو ٌ
التي كان ُيمقييا في مختمف السشاسبات والسقامات والسػاقف  .وقج ذىب "اإلبخاليسي "

ونزج َمَمكتو،
نفدو في تعميل ضاىخة االرتجال محلبا لصيفا ،يػحي ُبقًػة حافطتو ُ
ُ
ومػاتاة الكالم في
أجج مغ
ػل
ً
..":فإنشي ُ
وح ُ
زػر َبجييتوَ ،
ُ
ُ
وج َخيان َسميقتوُ .يق ُ
الديػلة ُ
فأحك َسا ذلظ في
ان
َ
مػاقف الخصابة ماال ُ
أججه في مػاضع الكتابة ،ثُ ًع جاءت العادةُ والسخ ُ
أججني في الخصابة مأخػذا بالبجيية،
وم َخُد ذلظ في نفدي ،وفي ُحكسي إلى ًأنشي ُ
شبعيَ ،

1

دمحم ميجاوي  :البذيخ اإلبخاليسي والعخ ًبية ،د ط ،بغجاد ،جامعة بغجاد ، 3891 ،ص337
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عيغ
وىي ال تَ َجعُ
وية و التًحكيظ وعخض األساليب واختيار أحدشيا ،وقج يُ ُ
لمخ ً
السجال ً
َ
صػَر الكالم وألفاضو
تجال
بالعحر ،و ً
ػره ً
مرح ٌ
ػب ُ
ُ
تجل عمى ارتجالوُ ،ش ُع ُ
بأن االر َ
السخ َ
أن ُ
ُ
حاسب عمى دقائقيا ،وال تبقى مغ السحاضخة
امع أن ُي
أعخ ٌ
َ
الد ُ
اض تشقزي ،فال يدتص ُ
يع ً
السجسم ُة ،وليدت الكتاب ُة كحلظ ، 1..وأثشاء إقامة " اإلب اخليسي "
الرػرةُ
ً
الكمي ُة ُ
ًإال ُ
مخة إللقاء ُمحاضخاتو عمى قدع التًاريخ ،وكان
بسرخ..في فتخة الخسديشاتً ،
تقجم ً

السحاضخات ارتجاال في
ػل":
ػعيا االحتالل الفخندي لمجدائخُ ،
ُ
مػض ُ
حيث ُيق ُ
..ألقيت ىحه ُ
أصػليا –
ًأياميا عمى تالمحة قدع التًاريخ في السعيج..وكانت إدارةُ السعيج  -جخيا عمى ُ

ػزعيا عمى الصالب ،وليذ مغ
أشارت في رسالتيا
السحاضخات لتصبعيا وتُ ً
إلي بكتابة ُ
ً
2
أن " اإلبخاليسي " لع
أكتب وأ
ُلقي مغ السكتُػب ، "..وىشا يشبغي أن نذيخ إلى ً
عادتي أن َ
َ
يعسج إلى كتابة ُخصبو ومحاضخاتو التي ُيمقييا ًإال تحت إلحاح بعس أصحاب
يكغ
ُ
ُ
عسمية إعادة الخصبة كتابة،
أن
الر ُحف ،لصبعيا ونذخىا بيغ ُ
الق ًخاء و ً
الشاس مكتُػبة ،غيخ ً
ً
ُ
الشفدي
التمقائي والتجاوب
فاعل ً
ثيخ مغ ح اخرة السشاسبة والسػقف ،كسا ُي ُ
ُي ُ
فقجىا الك َ
فقجىا التً َ
ً َ ً ً
جخُدىا مغ
مع
مسا ُي ُ
عج مغ أبخز سسات الخصبة ،إلى جانب ً
أن كتابة الخصبة تُ ً
ُ
الجسيػرً ،
نز ،أو
الجسيػر،
حػليا إلى ً
ُ
عاممي التًأثيخ والتًأثخ بيغ الخصيب و ُ
األمخ الحي ُيسكغ أن ُي ً
الدياق أشار
السشتج و ً
الستمقي عمى ً
حج سػاء،وفي ىحا ً
بشية قابمة لمتًأمل والتًفكيخ مغ قبل ُ

العسمية ،حيشسا أعاد صياغة خصاب،كان قج ألقاهُ ،بقػلو
" اإلبخاليسي " إلى مػقفو مغ ىحه
ً
3
ؤكج
 ":وأنا أب أُخ مغ ًادعاء ُمحاذاتو كسا أ
ُلقي ارتجاال في ألفاضو ومعانيو ، "..وىػ ما ُي ً
َ
جخ َي "اإلبخاليسي" عمى األسمػب االرتجالي مغ جية ،وامتالكو ناصية القػل ،وتحكسو
حيث يذاء ،وتقميبو عمى جسيع وجػىو،
في ضخوب الكالم ،ومقجرتو العجيبة في ترخيفو ُ
ػر .
سمػبو
ٌ
ضعف أو ُفتُ ٌ
دون أن ُيريب أ َ

1
2
3

الدابق ،ص 331
 السخجع ً دمحم ميجاوي :البذيخ اإلبخاليسي والعخبية ،ص 331-دمحم العيج تاورتة  :نثخ البذيخ اإلبخاليسي ،3818 – 3898 ،جامعة قدشصيشة ،3893 ،ص
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إن اإلبخاليسي ألقى خصبة ُمختَ َجَمة في دمذق في الخسديشات ،تحت عشػان
ػل ُ
أحجىعً ":
ُيق ُ
الحجيث عغ الح ًرة يػمئح مأُلػفا عمى األسساع ،وقج حزخ ىحه
يكغ
ُ
" هللا وال ًحرة " ولع ُ

ال
الخصب َة
الداعتيغ ،و ً
الذ ُ
ُ
جسع مغ العمساء ،و ً
ٌ
يخ مايد ُ
امتجت ىحه الخصبةُ مايخُبػ عغ ً
يتفخ ُجػن
وىػن إليوً ،
الخاح َة بيغ رجميو وعراه ،و ً
اس مغ حػلو ُ
مذج ُ
وكأنيع ً
الش ُ
واقفا يتشاوب ً

يخ مغ خصبتو،حتًى قام مغ وسط الحاضخيغ
عمى ألعاب ساحخ ماىخ ،وما إن انتيى ً
الذ ُ
يكخهُ ُش ُيػ َخ العسائع
الجيغ عَمع ً
األستاذ" عد ً
الستفتًحيغَ ،
الجيغ التًُشػخي " ،وكان مغ العمساء ُ
وشمب مغ اإلبخاليسي أن يدسح لو بتقبيمو تقجي اخ لذخرو ،واعتخافا
الرفخاء،
َ
والكتب ً
سػ مقامو . 1
وس ً
بعمسو ُ
محل إكبار وإعجاب مغ قبل مذايخ وعمساء عرخه في
وكان " البذيخ اإلبخاليسى "
ً
يقػل عشو ..":كان
الذام ومرخ والعخاق وىاىػ األستاذ " عاصع البيصار"
الحجاز و ً
ُ
لدانو
وتػىجت عيشاهُ ،وانذخح
تحجث اعتجل،
صجرهُ ،وانصمق ُ
اإلبخاليسي رحسو هللاُ إذا ً
ً
ُ
بالداعات ،فال
يتجفق بالج ُرر مغ ُ
ُ
محفػضو قخآنا وحجيثا ،شع اخ ونثخاُ ،مختجال الخصبة ً
مايذاء ،ثُ ًع
يدتصخد
تذعبت بو أش اخُف ُو،
عب وال
ُ
ُ
ُي ُ
يشحخف عغ السػضػع ميسا ً
ريب ُو التً ُ
ُ
يكػن
قػي ال ًحاكخة،
ػد إلى ُ
يحخص عمى أن ُ
حيث تػًقفً ،
يع ُ
ُ
ُ
وكأنو يق أُخ في كتاب ،كان ً
2
الكتب"..
عمسو حاض اخ إن غابت
ُ
ُ

السخمػقة التي
يكذف السكانة
ي،
وىحا – لعسخي-
ٌ
ُ
شاىج قػ ٌ
ُ
القػل وتجبيج الكالم ،بفزل سعة ثقافتو ،وغ ادرة معارفو ،وُقًػة
شغاف ُقمُػبيع ويؤثً ُخ فييع ًأيسا تأثيخً .إنو
الشاس ببيانو ،ويسمظ
األمخ اًلحي جعمو
يدحخ ً
َ
ُ
ُ
الشاجح ،وتػًفخت في خصبو ُك ًل الخرائز
خصيب ُم ًفػهٌ َلد ٌغ ،استػفى ُشخوط الخصيب ً
ٌ
الفشية والجسالية التي تسشحيا مكانة مخمػقة في دنيا األدب .
ً
فغ
يتبػُؤىا اإلبخاليسي في ً
ً
عارضتو ،وفراحة لدانو،

فإن
ثع ً
ً
ولعل الخرائز التي أشخنا إلييا سابقا ،ىي قػام الخصابة وأساسيا ،ومغ ً
ألن " األصل في الخصبة أن
ويفقجىا ماىيتياً ،
السقػمات ،ىػ ما ُيفدجىاُ ،
اإلخالل بيحه ً

1
2
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1
فإن غياب ىحه
كتب فيصالعيا ُ
ُتمقى لكي يدتسع إلييا ً
ثع ً
اس ،ال أن تُ َ
الش ُ
اء ، "..ومغ ً
الق ًخ ُ
فغ السقالة التي تذتخك معيا في الجػدة
الخرائز في الخصبة ،يجعميا
أقخب إلى ً
َ

المغػية والتًأنق في األسمػب .
ً
يقػل "دمحم البذيخ اإلبخاليسي " في خصبة ألقاىا غجاة افتتاح مدجج ومجرسة بقخية " الحشايا
الرالة والتًدميع عمى رسػل
" بتمسدان ،بعج يبارات التًحسيج والتًسجيج ،والثًشاء عمى هللا ،و ً
األمة في فكخي ،أو عخضت
هللا صًمى هللا عميو وسًمع ً " :إنشي ُكًمسا
ُ
استعخضت َ
حال ىحه ً
نفديا عمى عيشي قرجا في السحافل ،أو عفػا في السجامع واألسػاق ،تُمػ ُح لخاشخي آي ٌة
َ
ً
صخدة في األمع والقخون ،وقج الح لي عشجما اعتخضتشي ىحه
مغ كتاب هللا
الس ً
ُ
تشصق بدششو ُ

الخاشجة في أقرى القخية آي ٌة ،ىي مغ دالئل قجرة هللا
الجسػعُ الحاشجة ،بل ىحه الػفػد ً
ُ
ولكشيا – مع ذلظ – قخيب ُة
الجامغة عمى مشكخيو
ً
عمى البعث األخيخ ،ومغ الحجج ً
األول ،في ىحه الحياة الجنيا ،تمظ اآلية ىي
الحزػر في أذىان الستفائميغ مثمي بالبعث ً

بك ًل
مخة ،وىػ ُ
رميع ،قل ُيحيييا الحي أنذأىا ًأول ً
قػُلو تعالى ":قال مغ ُيحي العطام وىي ٌ
2
افتتاحيا بحسج هللا،
لعل ًأول ما يمفت االنتباه في خصب "اإلبخاليسي" ،ىػ
ُ
خمق عطيع " ً .
الرحابة والتًابعيغ ،جخيا عمى تقاليج
الدالم عمى رسػل هللا ،والثًشاء عمى ً
والرالة و ً
اآلداب اإلسالمية .

تتخد ُد كثي اخ في
أن اإلبخاليسي،
ونمحع في ً
يدتيل خصبتو بعبارات ً
الشز الحي بيغ أيجيشا ً
ُ
األعداء عمى سبيل
اس ،إخػاني
ان ،أييا
ً
األبشاء ،أييا ً
خصبو ،نحػ قػلو  " :أييا اإلخػ ُ
الش ُ
ُ

شج األذىان ،وتييئة الشفػس لمسػضػع ،والغاية التي يخمي إلييا ،ومخاعاة مبجأ
التًشبيو ،و ً
مػافقة الكالم لسقتزى الحال ،فالسشاسبة ىي افتتاح مدجج ومجرسة بالحشايا" ،وىػ مغ
اإلصالحية
عطيع ،يشجرج ضسغ األىجاف الكبخى التي مافتئت الحخك ُة
عسل
شظ
دون ً
ً
ٌ
ٌ
شيبةٌ لبحرة صالحة،مغ غخس
تشبخي ليا ،وتشافح عشيا ،وتدعى جاىجة لتحكيقيا ،وثسخةٌ ً

1
العامة
فغ السقالة
 دمحم عػض دمحم :محاضخات في ًً
األدبية ،د ط ،مرخ ،الييئة السرخية ً
لمتًأليف وا ًلشذخ  ، 3819ص 8
2
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مستج الجحور في أعساق التًاريخ وىػ ىحا الًمفيف
ُكَميا ُك ًل حيغ،
أصيل ثابتُ ،يؤتي أ ُ
ً
صًي ُبُ ،رغع تجيع
جسعيع ىحا
الرالح مغ أبشاء السجتسع الجدائخي ،اًلحيغ
الح ال ً
الر ُ
ُ
ُ
العسل ً
ً
ويقتبذ األفكار مغ نرػص
يدتميع السعاني،
ثع وججنا
ُ
ُ
األحجاث وقداوة الطخوف ،ومغ ً

القخآن ،معتسجا عمى ثقافتو السػسػيية التي تغتخف مغ التخاث العخبي واإلسالمي ،فميذ
وقابميتيع

يتػسع اإلبخاليسي خي اخ في أبشاء الجدائخ ،والتفاؤل بسدتقبميع
عجيبا أن
ً
لالنبعاث والشيػض والتًػثب ،مدتحز اخ ُسًشة هللا في خمقو ،حيغ يأخحون بأسباب الحياة
العديدة الكخيسة ،ونخاهُ يخبط في اندجام بيغ آية البعث الػاردة في القخآن ،وآية االنبعاث

الجيغ،
الخاسخ بشػاميذ الكػن ،وجخثػمة ً
ضل تذبعو باإلسالم ،وإيسانو ً
في الجنيا ،في ً
يقػل .. ":الحت لي آي ُة البعث مغ القخآن ،عشجما الحت لي آي ُة االنبعاث مشكع،
وىاىػ ُ
مت بريختي في الثًانية ،فسا زادت الثًاني ُة األولى ًإال
أج ُ
َج ُ
مت بريختي في األولى ،عشجما َ
فأ َ
إن مػت األُمع ،وحياة األمع ،لفطان
ان ،أييا
األبشاءً ،
تسكيشا وتثبيتا  ..أييا اإلخػ ُ
ُ
مصخوقان مدتعسالن في نرابيسا مغ الػضع المغػي كسػت األرض بالقحط ،وحياتيا

أجل مغ معشى
إن معشاىسا
يشبػ بيسا ذو ٌق ،وال
فيع ،و ً
ٌ
بالغيث ،ال ُ
ألوسع و ُ
ُ
مشصق ،وال ٌ
ومػت ال رجعة بعجه ًإال في اليػم اآلخخ،
ومػت الفخد ىحه ،حياةٌ محجودةٌ،
حياة الفخد،
ٌ
ُ
السخض فتُجاوى ،ويصخُقيا
ويمع بيا
وتمظ حياةٌ مسجودة األسباب،يشتابيا ً
ُ
الز ُ
عف فتُ ُ
عالجُ ،

فتذتج،
االنحالل
جركيا
وي ُ
ُ
الػىغ فتقػىُ ،
ُ
أن مغ
شار بالعمع.1"..
الشظ ً
ً
بالجيل فتُ ُ
اإلبخاليسي بالخرائز األدبية ،وتأنقو في

خم ُع ،وتطمع آفا ُقيا
ويعخض ليا
َ
ُ
االنتقاص فتُ ً
نز الخصبة ،يجرك احتفاء البذيخ
يتأمل ً
ً
الرياغة،
أساليب التًعبيخ ،واالىتسام بجسال ً

وقػة البيان،
وجسمُو قريخةٌ متخادفةٌ ،ولغتُو رصيشةٌ
فأفكاره متجاندةٌ ومعانيو متػاردةٌُ ،
ُ
ً
محكس ٌة ،قائس ٌة عمى االشتقاق والتخادف ،واألضجاد والتًجانذ واستخجام ألػان البيان ،الحي

أخرب وأقػى األدوات لترػيخ األحاسيذ ،وتجديج العػاشف ،وتخجسة األفكار
ىػ
ُ
خكب ،وتجديع
الس ً
وً
السجسل ،وتقييج العام ،وتبديط ُ
التجارب ،وقج كان " ُعسجتَ ُو في تفريل ُ
2
جخد "
الس ً
ُ
1
2

 -السخجع الدابق ،ص911 -917

الخحسان شيبان ":إمام البيان" ،الثًقافة ،العجد ( ) 3897( ،)95ص55
 -عبج ً

626

مجلة اآلداب واللغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جوان0202
السفيج والتًزاد ،بغخض تػكيج الفكخة وإيزاحيا،
وً
الشز كسا نالحع ال يخمُػ مغ التًكخار ُ
نحػ قػلو ":مػت األمع ،حياة األمع ،مػت األرض بالقحط ،وحياتيا بالغيث ،مػت الفخد،
لسا
وكأني بو
حياة الفخد ،حياة مسجودة ،حياة محجودة"..
يتسثل قػل ً
ً
الذاعخً :
ُ
ضجان ً
الزج .
ضجه
ُ
طيخ ً
حدشا ...و ُ
الزج ُي ُ
استُجسعا ُ
صػل ،في مثل قػلو ":يشتابيا
الس ً
وكثي اخ ما ُيفزي بو االستصخُاد إلى اإلششاب ،واالستخسال ُ
جركيا االنحالل
يمع بيا
جاوى ،ويصخقيا الػىغ فتقػى ،وُي ُ
ً
ُ
الز ُ
عف فتُ ُ
السخض فتُ َ
عالج ،و ُ
شار بالعمع "
ُ
خمع ،وتطمع آفا ُقيا بالجيل فتُ ُ
فتذتج ،ويعخض ليا االنتقاص فتُ ً

الدخد والتًقخيخ بأسمػب خبخي ،في حيغ اصصشع
الخصيب
كسا عخض
َ
ُ
أفكارهُ في مقام ً
اليػم فاتحة أليام
األسمػب اإلنذائي في مػضع الشرح والتًػجيو ،نحػ قػلوُ ":
..ع ُجوا ىحا َ
قجمة لكتاب
أضخعُ ،ع ُجوهُ كالبدسمة مغ لػح القارىءُ ،ع ُجوهُ ُم ً
ً
ىخ و َ
عمسية أز َ
أفخع و َ
أعصخ ،و َ

أليام السدتقبل،
تعجد األسفارُ ،
ُم ً
انفخػا فيو مغ األعسال ،ال مغ اآلمال ،اجعمُػهُ نسػذجا ً
أليامكع
يقرخ ُ
بكع ً
طخ ،فتجعُمػهُ ختاما ً
الش ُ
وشالعا مغ شػالع ُس ُعػدىا ،وأعي ُحكع أن ُ
1
الشز عمى قرخهً ،إال ًأنو يقػم شاىجا عمى احتفاء اإلبخاليسي
إن ىحا ً
القخيبةً . "...
بأساليب البيان ،مغ خالل انتقاء األلفاظ الجدلة والعبارات الفخسة الزخسة ،واستخجام

الدجع والجشاس ،واالشتقاق ،وما إلى ذلظ مغ أساليب التعبيخ عغ السعشى الػاحج بصخق
ً
مختمفة .

نز خصاب ،كان " البذيخ اإلبخاليسي " قج ألقاهُ عمى شخف مأدبة
وفيسا يمي
مقاشع مغ ً
ُ
يػف عخب ،وكان ذلظ
أقامتيا شعبةُ جسعية العمساء السدمسيغ بباريذ ،حزخىا ٌ
وض ٌ
وفػد ُ

سشة اثشيغ وخسديغ ألف وتدعسائة ،التي تُسًثل مخحمة تاريخية ضسغ إرىاصات الثًػرة
التًحخيخًية ،عام أربعة وخسديغ تدعسائة وألف ،يقػل  ":حزخات اإلخػان ،ىحه ليم ٌة
فاسسحػا
قباء – إن شاء هللا –
ارتفعت فييا ُ
الكَم ُ
ُ
ف ،وغاب عشيا العػاذ ُل ،وغفل عشيا ُ
الخ ُ

ديشيا،
الستعارف في ُرُسػم الخصاب ،فأنا برفتي رجال مدمسا ً
لي أن أخخج عغ الػضع ُ
أخاشبكع بسا جاء بو
الخوحية ،يحمُػ لي أن
أُمًث ُل اإلسالم في بداشتو وسساحتو واعتباراتو
ُ
ً

1
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السقجمة يشصمق
ُخًػة .1"..في ىحه
وم ُثمو العميا ،وىػ
وصف األ ُ
ً
ُ
اإلسالم في آدابو ال ًخاقيةُ ،
ُ
ان عمى غيخ مػعج في ديار
ػ
اإلخ
فييا
اجتسع
التي
العطيسة
السشاسبة
مغ
اليسي
اإلبخ
ُ
الذسل مخاشبا الحزػر بمغة اإلسالم،
فخندا ،لتصارح األفكار ،وتػحيج األىػاء ،وجسع ً

الخفيعة ،ثُ ًع يػاصل " اإلبخاليسي " حجيثو قائال  ":فأنا حيغ أخاشب
الدامية ،وقيسو ً
وآدابو ً
عيج أن أقف أماميع في ىحه الًمحطة ،ال يحمُػ لي
إخػاني الكخام الحيغ أتاح لي الح ُ
الد ُ
ع ً
أنفدشا،
ًإال أن أخاشبيع بيحا الػصف الجميل ،وىػ
ُ
ُخػة الحي مشح فقجناه لع نجج َ
وصف األ ً

كف ال قط ...أييا
ات انقصع ُ
حب ٌ
حبة فييا في ً
سمكيا فانتثخت ،فأصبحت ُك ُل ً
وك ًأنشا ً
تعب ُجون بعقيجة واحجة ىي
الجامع،
الػشغ
الستال ُقػن عمى ىػى واحج ىػ
ُ
اإلخػ ُ
الس ً
ُ
ُ
ان ُ
الذخ ُق الحي
يخ ىحا الػشغ الجامع ،ال ً
العػن كالكػاكب مغ أفق واحج ،ىػ ىحا ً
ص ُ
تحخ ُ
2
ساء"..
أرضو
أشمعت
سساؤه ً
القسخ وأشمعت ُ
ُ
األنبياء و ُ
سذ و َ
الذ َ
الح ُك َ
َ

أن " اإلبخاليسي " في مػقف اإلشادة بيحا الجسع
لعل ًأول ما نمحطو في ىحه الكمسة ً
ً
ُخًػة ،وأثخىا
الستآخيُ ،م ً
خك اد عمى رابط األ ُ
الس ً
ػحج والسػكب ُ
السييب ،والتًشػيو بيحا الجسع ُ
ثع نخاه
في جسع ً
الذسل ،وتػحيج األىجاف والجيػد بيغ أبشاء ً
األمة العخ ًبية اإلسالمية ً ،
يمتفت إلى إبخاز عػامل ىحه الػحجة ،وسبل تحكيقيا ،فيمخريا في ُح ًب الػشغ الجامع،
ُ
الجفاع عشو لتحخيخه مغ السدتعسخيغ الغداة،بمغة األديب البارع الحي يحد ُغ التًرخف في
وً

الدبظ ،ومتانة األسمػب ،ورصانة المغة ،والقجرة
أساليب الكالم ،وتشسيق العبارة ،وإجادة ً
الذػاىج ،والتًشػيع في األسمػب ،دون أن
عمى التًسثيل وتذخيز السعاني ،واستحزار ً
ضعف ،أو ركاكةٌ ،ودون تكمف ،واسسعو حيغ يقػل في الخصبة نفديا":
يشال أسمػبو
ٌ

تحية
أحييكع باسع جسعية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ ،وباسع شعبتيا السخكدية بباريذً ،
ً
وتحية اإلسالم الحي ىػ أصفى ما
العخوبة التي ىي أكخم ما أنجبت البذخية مغ سالئل،
ً
اعتقج مخمرا ًأنكع أزكى نباتو
الذخق الحي
ص َجفةُ الػحي مغ آللىء،
تذ ً
وتحية ً
ُ
ً
طت عشو َ
الرابخة،
الرفػة السختارة مغ ُبشاتو ،وأُ ً
حييكع باسع الجدائخ العخبية السدمسة السجاىجة ً
و ًأنكع ً
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ان مغ شجخة العخوبة ،وزىخةٌ ًفػاح ٌة مغ
فيشان مغ دوحة اإلسالم ،وفخعٌ رًي ٌ
رغ ٌ
التي ىي ُغ ُ
1
الذخق"..
رياض ً
إن اإلبخاليسي حيغ يعخض لقزايا العخب والسدمسيغ  ،يتجاوز الحجود القصخية واإلقميسية
ً
ثع نخاه يعسج إلى استحزار التًاريخ لتجمية
ً
الزيقة التي ُ
تحػل بيغ السخء وأخيو  ،ومغ ً

ضعف ،واليعتػره ُفتُػر ،
الرػرة ،و إعصاء القجوة  ،وأخح العبخة ،بأسمػب ال يعتخيو
ٌ
مػشحة بالبيان في غيخ تكمف ،وال تعسل
الشطع  ،وديباجة جسيمة ً
ولكشيا سبائظ غاية في ً
ً
كأنيا الساء الدالل ،أو الدحخ الحالل ،تتيادى في جالل ،تائية في دالل،
وال ترشع ً ،
الخوابط التًاريخية ،وأواصخ األخػة
تخفل في
َ
كسال..إنو ً
يبيغ مطاىخ التًػاصل الحزاري و ً

جدجىا المغة العخبية ،والتاريخ
األمة العخبية و
ً
اإلسالمية التي تُ ً
التي تجسع بيغ أبشاء ً
السذتخك ،واإلسالم الجامع بيغ السغخب العخبي ،الحي تسًثل الجدائخ إحجى لبشاتو،
والسذخق ،وىي جدء مغ بشائو ،وتتًزح ىحه الرػرة أكثخ في قػلو ...":ومازالت متًرمة
ً ق
دتربح
الف ًتػَة ،ومازالت متًرمة ً
القػَة و ُ
بالذخق اإلسالمي ،تَ
ُ
بالذخ العخبي ،تدتسج مشو ً
وتعير عمى ذكخياتو. 2"..
وتتغشى بأمجاده،
ُ
بأنػاره ً ،

الستججدة في لغتيا،
الخاقية في أسمػبيا ،الخربة في أفكارىا،
ً
ً
إن ُخصبو نسػذ ٌج لمخصابة ً
الغديخة في معانييا ،الجسيمة في صياغتيا ،تعتسج في عخضيا عمى تداحع السعاني،
وكأن الخجل يغتخف مغ بحخ ،بفزل ما أُوتي مغ ثقافة مػسػيية،
وتعالق األفكار،
ً
الذػاىج والقخائغ واألدًلة عمى
أتاحت لو أن يدتقي مغ معيغ السػروث األدبي واإلسالمي ً
الشيزة
وتحقيق ً

سبيل اإلقشاع والتًأثيخ ،وربط الساضي بالحاضخ ،لبشاء السدتقبل
يػرد نساذج ألعالم وعطساء في تاريخ
ً
الذاممة ،و ً
الدياق ُ
التحخر مغ السدتعسخ  .وفي ىحا ً

حخُروا الًمدان واإلندان
اإلسالم مغ األبصال الفاتحيغ ،وحسمة رسالة اإلسالم الحيغ ً
ق
الديخ عمى
ونذخوا ً
الجيغ ،و ُ
ُ
أشاعػا اليقيغ في مذار األرض ومغاربيا ،لالقتجاء بديخىع ،و ً
بالذخق متيشة،
الرمة ً
نيجيع ،واقتفاء آثارىع وأعساليع الخالجة ،فشخاه يقػل...":وىي عمى ً
متسدكة بحبمو إلى أن يخث هللا األرض ومغ عمييا ،ومازالت قائسة عمى
كانت ومازالت
ً
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حدان بغ شخيظ ،بالتًعيج والحفع ،ومازالت ناشقة بمدان ىالل بغ
غخس ُعكبة والسياجخ و ً
السػًرُخ
دسييا ُ
عامخ بغ صعرعة مشح شغت مػج ُة أبشائو عمييا ..تمظ السػج ُة التي ُي ً

السشرف إنارة لألذىان
السؤرُخ
دسييا
ُ
ُ
السجحف إغارة عمى األوشان ،وتخخيبا لمعسخانُ ،
ً
وي ً
1
وتعخيبا لًمدان. "..

لقج كان "اإلب اخليسي" يتسًث ُل العخوبة واإلسالم ،ويخبط بيشيسا ربصا عزػيا ،باعتبار أن
ثع
العخ ًبية ىي
ُ
لدان اإلسالم ووعاؤه و ال يد ُ
ال يعتسج في عخض أفكاره عمى اإلجسال ً

وضجه ،والمجػء إلى االشتقاق
التًفريل ،ويعتج بالسقارنات والسػازنات ،وإيخاد الًمفع
ً
والتًػليج ،وغيخىا مغ أساليب التًعبيخ عغ السعشى الػاحج بصخق مختمفة ،وىي خرائز

ائحيع بأرقى الشرػص
تح ًكخنا بفصاحل المغة العخبية ،اًلحيغ امتمكػا ناصيتيا ،فجادت قخ ُ
الذسال
ان لع ُيؤثًخ الفاتحػن الستعاقبػن عمى ً
وأجسميا وأجػدىا ،نحػ قػلو ":أييا اإلخػ ُ
أن
مسا أثًخ
اإلفخيقي ،وال أثًخت
اإلسالم وأثًخت العخ ًبيةُ ،ذلظ ً
ُ
األديان ً
الخاحمةُ إليو ،جدءا ً
ُ
أما اإلسالم
القػة ،وشخيعة االستغاللً ،
الفاتحيغ ليحا الػشغ قبل اإلسالمً ،إنسا جاؤوه بجيغ ً
فقج جاء بالعجل واإلحدان وجاء وافيا بسصالب الخوح ،ومصالب الجدع ،وجاء إلقخار

الرحيح في ىحه األرض  ، 2"..كسا يجعػ اإلبخاليسي في صخاحة
اإلندانية بسعشاىا ً
التميج لالستخشاد بو،
ووضػح إلى ضخورة االلتفات إلى الساضي العخيق ،والسجج ً
واالقتباس مغ مآثخه وتخسع خصى رجاالتو وعطسائو ،لبشاء الحات ،ومػاجية السراعب
إن
حجيات،
وً
ً
الت ً
وصج التًيارات الػافجة ،والسحاىب السدتػردة ،وىػ ما يتجًمى في قػلو ً ..":
القػم يحتقخون حاضخنا الحي أوصمػنا إليو ،ويعتقجون ًأنشا صبيان ،فيتح ًك ُخون ماضييع

حقشا ،بل مغ واجبشا أن نعخف
ويشكخون عميشا ذلظ ،فسغ ً
ُ
ليبشػا عميو حاضخىع ومدتقبميعُ ،
عسخوه في مياديغ الحياة ،فشعخف مغ ىػ أبػبكخ؟ ومغ ىػ عسخ؟
الخجال الحيغ ُ
ماضيشا و ً

ق
الس ًثشى
وحد ُ
ان وشار ومػسى وشخيف في الغخب وماصشع ُ
 ،ونعخف ماصشع عكبةُ ً
الذخق ً . 3".إنيا نسػذج لمخصيب الحي ال تأسخه السشاسبة
وسعج وخالج وقتيبة في ً
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الشطخة حاضخ البجيية ،قػي
الخاىشة،
جل ناف ُح الخؤية ،ثاقب ً
ً
ولكشو ر ٌ
والتخىشو المحطة ً
الذػاىج ،وإيخاد الحجج ،وتقميب السػضػع عمى
الحافطة ،لو قجرةٌ عجيب ٌة عمى استحزار ً

عخج بو نحػ
بالدامع مغ الساضي إلى الحاضخُ ،لي ً
جسيع وجػىو ،واستيفاء الفكخة ،يشتقل ً
فيح ًكخك
السدتقبلً ،
كأنسا يق أخ مغ سفخ ُحذي عمسا ومعارف ،وأخبا ار وشعخا ،وأندابا وأياماُ ،
ثس ُغ العسل
يز عمى مبجأ الػحجة ً ،
"بدحبان" ،وىػ إلى ذلظ حخ ٌ
ألنيا أساس القًػةُ ،ي ً
الشيزة ،وقػ َام ُك ًل تًقجم ورقي ،ويشبح الخالفات والعربيات
والعمع ،ويخى فييسا
عساد ً
َ
الزعف ،واالنجثار
ً
تقػض السجتسعات ،وتخمي بيع في مياوي التخمف و ً
اليجامة التي ً
الذاىج مغ القخآن الكخيع ،ومغ مأثػر
الع ُج ًو ًقػة وتكالبا عميشا ،ممتسدا ً
والتًالشي ،وتد ُ
يج َ

نكػن كسغ
الذعخ ،كسا يتًزح في قػلو..":كحلظ يجب ًأال نقزي أعسارنا في التًالوم ،و ًأال ُ
ً
بعزيع عمى بعس يتالومػن" فإذا تالومشا فميكغ ذلظ زج اخ عغ
قال فييع القخآن  ":وأقبل ُ

الحق ولقج نيى شػقي إخػانشا السرخييغ
الذ ًخ ،وردعا عغ الخالف ،ثع رجػعا سخيعا إلى
ً
ً
ن
تجب
وبخأىع في مػقف ُ
الوم عغ قزيتيع واالستعجادً ،
حيشسا كانػا يتالومػ  ،فيذغميع التً ُ
بعزكع عمى الخصب
فيو السؤاخحةُ الػششيةً ،
الخشاد ،فقال :ال َيمُع ُ
ليخدىع إلى سبيل ً
القػمُ ،كم ُكع أبخياء .
بعزا...أييا ُ

الشػم مغ عدم
الراحي حيغ يدتيقع مغ ً
فمشجع الًمػم والعتاب جانبا ،ولشفعل مايفعمو ً
الذيصان ومعاودة
وجج ،فبحلظ نمحق القػافل
السبكخة ،ال بالتًبا ُ
شؤ واإلخالد ولعغ ً
ً
وتذسيخ ً
1
صاقات،
الشػمً . "..إنيا كمس ٌة لذحح العدائع ،وشحغ اليسع واستشياض الشفػس ،وتعبئة ال ً
ً
الزسائخ وإدراك
ونبح الخالفات وا ًلشعخات ،لتحخيخ الشفػس والعقػل واألوشان ،وإيقاظ ً
السعالي .

ىاما في أدبو –
يتػجو اإلبخاليسي إلى مخاشبة فئة ً
الذباب – وىي فئة شغمت ً
ثع ً
حي اد ً
ً
األمة،
حاثا ًإياىع عمى ضخورة حسل أيباء األمانة السشػشة بيع ،والشيػض بػاجباتيع تجاه ً

الستشبي  :وأىػى مغ
ألنيع مشاط أمميا ،وقػتيا الحيػية ،ومدتػدع أمانييا ،مدتذيجا بقػل
ً
ً
تقػم
الس ً
الرعجة ُ
الفتيان ُك ًل سسيحع ...كرجر ً

كبات الخسيذ العخمخم .
الفالة وخالصت ...بو
العيذ
خصت تحتو
َ
الخيل ً
ُ
ُ
1
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فغ الخصابة يسًثل امتجادا
وقج ذىب األستاذ " دمحم ال ً
أن اإلبخاليسي في ً
صاىخ فزالء" إلى ً
فيعج مجرسة قائسة بحاتيا،
أما فشو في الخصابة والكتابةُ ،
لسجرسة البمغاء العخب بقػلوً ":
فخيجة مغ نػعيا ،تُح ًك ُخ بسجج العخبية في أزىخ عيػدىا ،فإذا كتب خمتَ ُو الجاحع ،وإذا
1
الستشبي ،وإذا سجع ضششتو سصيحا "..
شعخ حدبتو
ً

وضل مػضػعُ العخبية واإلسالم محػ ار أساسيا في خصب اإلبخاليسي ،ومجا ار لشذاشاتو
الحثيثة ،لصالسا نافح عشيسا ،وغالب مغ أجل تكخيديسا وتخسيخيسا في الشفػس والعقػل،
وتيقشػا ًأنشا لغ نزيع ولغ نفشى
درسػنا
وفيسػناً ،
وىاىػ يقػل ":أييا اإلخػان ً
ُ
إن القػم ُ
2
الذخق"...
مادمشا
القػية لإلسالم ،والعخ ًبية و ً
ُ
بالعخى ً
متسدكيغ ُ
ً
اعتساده عمى آلية السقارنة باألوضاع
صب اإلبخاليسي،
ُ
الدسات التي انصبعت بيا ُخ ُ
ومغ ً

لسساثمة عشج الذعػب والسجتسعات وشخيقة التًعامل مع ىحه األحجاث واألوضاع،
اُ
وك ُل ذلظ أدعى إلى االعتبار،
وترخيف الجيػد ورسع الخصط لتغييخىا ،والخالص مشياُ ،

يشية لجى الجدائخييغ ،نحػ
وأقػى عمى استشياض اليسع ،ونفخ الخوح الػششية و ً
الج ً
وع ُجو العخاق ىػ
السعتجي عمى جدء ً
مشا معتجيا عمى جسيع األجداءَ ،
قػلو...":ولشعتبخ ُ

ضع أجدائيا ،وما فعمتو
َع ُجو ً
مخاكر ،ولشتح ُكخ مغ خرال األمع ما فعمتو إيصاليا في ً
أن
عيغ في
ألسانيا ،و ما فعمتو فخندا اًلتي لع تشع ليا ٌ
قزية األلداس و المػريغ ،ولػ ً
ً
االنكميد مغ أشخاف
ُمعتجيا اعتجى عمى جدء مغ انكمت اخ – وىي كجديخة العخب -لتجاعى
ُ
3
ػض ُح لشا بجالء
ات
فمع ال ُ
ٌ
نكػ ُن كحلظ ؟ً . "..إنيا شحر ٌ
وومزات ،تُ ً
األرض الستخجاعوَ ،

الشيزة ،وبشاء
أن اإلبخاليسي ُمًم ٌع بتاريخ األمع،
جرك ألسباب ً
عارف بتصػر السجتسعاتُ ،م ٌ
ٌ
ً
التػيية ،كسا تتجًمى في
الحزارة،
بريخ بصخائق التًغييخ ،وأساليب اإلصالح والبشاء و ً
ٌ

العقمية في عخض القزايا ،وبحث السػضػعات ،عمى اختالف أبعادىا
أسمػبو ال ًشدع ُة
ً
تقػم عمى الحجاج ،والتًحميل السشصقي ،السبشي عمى
أىسيتيا ،وىي ندعةٌ
وآثارىا و ً
ُ
1
الخائج البذيخ اإلبخاليسي" ،الثقافة ،العجد (، )3815( ،)95
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زيع
الخأي أن ُي ً
االستجالل والسػضػيية والتًفديخ ،في مثل قػلو ":ليذ مغ سجاد ً
إن مغ
السججي أن يجخل معيع في ججلً ،
ً
الز ُ
عيف وقتَو في لػم األقػياء ،وليذ مغ ُ
ػبػن
يج ًخ إلى إنابة،
نعمع ً
ُ
أن القػم ال يتُ ُ
تسام معشى الًمػم أن ً
يتدبب في تػبة أو ُ
ونحغ ُ
أنف َدشا عمى التًقريخ ،ونقخعيا عغ االنكياد آلراء ىؤالء
اجب أن نُمػم ُ
وال يح ًك ُخون ،فالػ ُ
شسع
شسعشا في تػبتيع فيػ
أما
و
لػمشا ًإي ُ
ُ
اىع فيػ لػم ُ
ُ
الخخوف لمحئب ،و ً
إلرشادىع...أما ُ
ً
أضافخهُ،
السثل الخارق مغ تػبة الحئب فقًم ُسػا
الخخوف في تػبة الحئب ،فإن أردتُع أن تخوا
َ
ُ
َ
القػي
ػنػا زيادة فييا،
أنيابو ،كحلظ إن أردتُع تػب َة
فاحتقخوا ًقػتَ ُو ،واحح ُروا أن ُ
تك ُ
اىتسػا َ
ُ
ً
و ُ
عفاء ،ومغ
يتراغخ ،ثُ ًع يشخح ُل ثُ ًع يُداويكع ،فإذا ىػ أقل مشكع و
فإنو
أضعف ً
ً
...إنشا ُ
ُ
ُ
ض ُ

داءهُ قتَم ُو ،فسغ الػاجب عميشا أن ال نتعاضع
ُ
القًػة أن نعتخف ً
عفاءً ،
بأنشا ُ
كتع َ
ألن مغ َ
ض ُ
1
الفتات مغ مائجة الحياة"...
ال ًإال ُ
بالكحبُ ،
مادمشا ال َنش ُ
يفج مغ
ال اإلبخاليسي في ُك ًل خصبو،
يمتفت إلى التًاريخ ،ليدتقي مغ معيشو ،و ُ
ُ
و ال يد ُ
اإلسالمية لتحمية أسمػبو ،وتمػيشو بآيات البيان ،وعشاصخ الجسال ،ووسائل
األدبية و
ثقافتو
ً
ً
ممكػا ناصية المغة العخ ًبية،
السب ًخزيغ اًلحيغ ُ
اإلمتاع واإلقشاع ً ..إنو و ٌ
احج مغ األعالم ُ

إمام
فانقادت ليع ًأزمتُيا ،فػعػا أسخارىا ،و ُ
أدركػا خباياىا وجػاىخىا ،وتغحوا بخوائعياً ،إنو " ٌ
تفقو في أسخارىا ،وتغحى بآدابيا ،واستشار بقخآنيا ،حتًى أقام لشفدو
في العخبية وبالغتياً ،
ىبية صالحة ألن تكػن
مشيا مجرسة،
ُ
تذيج ً
ال كسا كانت في عرػرىا الح ً
بأن العخ ًبية ماتد ُ
الفغ والجسال. 2"..
مجيشة العمع و ً

عامل
وعالع
ممتدم،
خب
ًإنو
أديب بارعٌ
عطيع ،و ٌ
ٌ
ٌ
وم ً
ٌ
ٌ
ٌ
خصيب بارعُ ُم ًفػهٌ ،ومعًم ٌع كبيخُ ،
كل السػضػعات ،ويتشاول كل
رمح خبيخ و
ٌ
مجاىج ،وم ٌ
ممتدم استصاع أن يصخق ً
ٌ
الجسة،
القزايا التي كانت تذغل بال الج ادئخييغ ،مغ خالل جيػده ً
الجبارة ونذاشاتو ً

محسػد في الحفاظ عمى
وفزل
بارز،
وأعسالو الجميمة التي كان ليا أثخ
ودور ٌ
ٌ
ٌ
مذيػدٌ ،
ٌ
ىػًية الذعب الجدائخي وثقافتو وشخريتو .
ً

1
2
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نز الخصبة التي ألقاىا "اإلبخاليسي" في حفل التًأبيغ اًلحي أُقيع
وفيسا يمي
ٌ
مقصع مغ ً
الجسع
ششب " ،يقػل فييا.. ":ماىحا
بسشاسبة ال ًحكخى األربعيغ لػفاة الجكتػر" دمحم بغ أبي َ
ُ

جل ما ليحا
الحاشج ،و ما ىحه ُ
ُ
حجوة ،وما لألحياء ُح ُ
الد ُ
ذخوا في صعيج األمػات ً ،
الس ً
مخ َ
ورضعاء التًفكيخ،وأسخة
الفخيق السستاز مغ إخػان األدب ،وأخجان القمعُ ،
وعذخاء البحثُ ،
الخىيب ،ويشدُعػن بيحا السشدع الغخيب ،لػال داع دعا،
الكتابة والقمع،
يطيخون بيحا السطيخ ً
ُ
حق عديد
حث فأزعج ..بمى ماىحا
وباعث بعث ،وسائق ً
ُ
الحذج فػق التُخاب ًإال لقزاء ً
الس ًثقُفػن عمى
ثػى تحت التُخاب ،مات دمحم فأسف العارُفػن لفزمو عمى فزمو...وأسف ُ
تتحقق آمالُو في
ىحا الػشغ البائذ أن يشقرف عَم ُس ُو
احج اآلحاد فيو ،قبل أن ً
السفخد ،وو ُ
ُ
1

آمال العمع فيو"..
العمع ،أو ً
تتحقق ُ
أنيا مفعس ٌة بشبخة حديشة باكية ،شافح ٌة َبشَفذ عاشفي
لعل ًأول مانمح ُ
طو في ً
نز الخصبةً ،
ً
ً
شبىء عغ عطع السراب ،وجالل الخزء في فقج " دمحم بغ أبي َش َشب" ،وقج
ً
متأجج ً
قػيُ ،ي ُ
الشدج رصيشة مػجدة،
جع ىحا
الشطعُ ،محكسة ً
اإلحداس في ُجسل وصيغ بجيعة ً
َ
تخ َ
ومدجػعةٌ ،قائسة عمى تػليج السعاني ،واشتقاق صيغ تعبيخية متًدقة األلفاظ ،مشدجسة

لكأنيا قصعة
الشز حالوة وشالوة ،ونغسا مػسيكيا آسخا ،حتًى ً
التًخاكيب أضفت عمى ً
الخىيب ،القخيب  ،..إلى جانب
شعخًي ٌة ،نحػ قػلو  :إخػان ،أخجان ،عذخاء رضعاءً ،

خاصية ال تتأتًى ًإال لمفصاحل الحيغ أُوتُػا
خاصية ً
التػليج والتًججيج في لغة التًعبيخ ،وىي ً
ً
ولدت
حث فأزعج، "..
جػامع الكمع ،كسا في قػلو  ":داع دعا ،باعث بعث ،سائق ً
ُ
يعسج إلى اصصشاعو تكمفا مشو ،بل
بالدجعً -أنو كان ُ
ُ
أحدب " اإلبخاليسي" – عمى ُولُػعو ً
الفشي،
يشثال عميو انثياال ،وىػ
كان
األمخ الحي أضفى عمى كالمو َمدحة مغ الجسال ً
ُ
ُ

قسة في البيان ،وآية في
زماميا وأحدغ
الكاتب
الدجع أداةٌ إذا امتمظ
َ
ُ
تػضيفيا ،كانت ً
َ
و ً
كثيخ مغ الشقاد ،كابغ األثيخ" ،و"ابغ أبي الحجيج" .
الجسال ،وىػ ما أشار إليو ٌ
بفشػنيا،
واإلمام اإلبخاليسي و ٌ
السبخزيغ في امتالك أساليب المغة العخ ًبية ،والسعخفة ُ
احج مغ ً
جع
وشخائق التًعبيخ والبيان فييا و ً
الد ُ
الجراية بأدوات وعشاصخ الجسال في صػرىا " ،يأتيو ً

1
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1
أن عشاية اإلبخاليسي
حدغ مأتاهُ ،
شظ فيو ً
ويشرخف عشو فيحمُػ ُمشرخُفو "  ،وم ًسا ال ً
في ُ
ُ
ُ
بالمغة ،والتًأنق في أساليبيا ،قج ًأدى بو إلى االىتسام بجدالة التًعبيخ ،ورصانة التًخكيب

ثع نخاه يفخط في استعسال التًخادف واالشتقاق،
وفخامة الًمفع ،وحدغ ً
الدبظ ،ومغ ً
السحجًوة،
واإللحاح عمى الفكخة ،واإلمعان في الػصف ،نحػ قػلو  ":الجسع الحاشج ،الدمخ
ُ

الفخيق السستاز ،ماىحا
محسج ،فعخفت ىحه ال ً
الحذج ،ال ً
صائفةُ
ُ
صائفة  ..وفي قػلو ":مات ً
الس ًثقُفػن  ،..عَم ُس ُو
مغ مات ،وعخفت ًأنو مات ،مات
محسج فأسف العارُفػن ،وأسف ُ
ً
احج اآلحاد فيو"..
السفخد ،و ُ
ُ
خاصيةٌ ماثم ٌة في خصبو ،مغ باب
أما التًشػيع في األساليب ،بيغ الخبخ واإلنذاء ،فيي ً
ً
مخة أخخى  ،نحػ قػلو ":ما
مخة أخخى ومػافقة الكالم لسقتزى الحال ً
مخة ،والتًأثيخ ً
التًشبيو ً

الحذج؟ ".
ىحا الجسع؟ ما ليحا الفخيق ؟ ما ىحا
ُ
قؤول ،قج دانت لو الفراحة ،وانقادت لو البالغة،
دغ
إن "البذيخ اإلبخاليسي"
خصيب َل ٌ
ً
ٌ
ٌ

بحق-
تفخق في غيخه ،فكان – ً
فكان فارسا مغ فخسان العخ ًبية اجتسع فيو مغ الحدشات ما ً
الدياق  ،ذىب " أحسج بغ ذياب" إلى القػل...":و ًإنشي
ُمة  .وفي ىحا ً
عر اخ وجيال ،بل أ ً
لع أر في تػنذ ،وال أعخف في الجدائخ ،ولع أسسع في خصباء وأدباء ،وعمساء األقصار

ائق التًعبيخ،
يشق ُل إليشا
الذخقية ،الحيغ ُ
العخ ًبية ً
األثيخ أصػاتيعَ ،مغ استقامت لو شخ ُ
ُ
صالقة وال ًحالقة والًمباقةُ واالرتجاليات ،مثل ما
أزمة البالغة ،وواتتو في الًمدغ ال ً
وانقادت لو ً
2

كل ذلظ"..
أُوتي اإلبخاليسي مغ ً
لقج عالج " اإلبخاليسي " مختمف القزايا والسػضػعات التي تتًرل بذؤون الجدائخ
عامة ،وخًمف رصيجا ىائال مغ الخصب العرساء التي تسًثل العخ ًبية
والعخب ،والسدمسيغ ً

الدياسة والثًقافة والعمع والحخًية،
في أرقى أساليبيا ،فكانت لو
ٌ
خصب في االجتساع و ً
الخبانييغ
وحقػق اإلندان،والعجل ،وغيخىا مغ السػضػعات التي ال تخفى عمى العمساء ً

اليجاة الػعاة،أمثال البذيخاإلبخاليسي. .
1

 -عبج السالظ مختاض  :نيزة األدب العخبي السعاصخ في الجدائخ ،الصبعة الثًانية ،الجدائخ،

لمشذخ والتػزيع ،ص 311
ً
الذخكة الػششية ً
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نقد الشعر في الجزائر
األداة واإلجراء

د.سهيلة بوساحة جامعة دمحم البشير اإلبراهيمي برج-بوعريريج
الملخص:

ِ
مؤسدة لشغخية الذعخ
يؾجج في السذيج الشقجي الجدائخي جيؾد نقجية يسكؽ اعتبارىا ّ
في الجدائخ ،مثل جيؾد كل مؽ عبد هللا الركيبي ،يحي الشيخ صالح ،وصالح خرفي

والتي تحتاج لقارئ ٌي ّؿيؼ خظابيا الشقجي ويقف عمى الخمؽية السعخؼية القائسة مؽ طبيعة
العالقة بيؽ خظاب اإلبجاع وخظاب الشقج ،ومجى تأثخ الشقج الجدائخي بتقاليج نغخية نقج

الذعخ ،مؽ خالؿ تتبع مختمف قزايا نقج الذعخ التي اىتؼ بيا الشقاد في الجدائخ ،خاصة

األوائل مشيؼ؛ ويأتي كل ىحا لمؾقؾؼ عمى مجى حجاثة الخظاب الشقجي الجدائخي

والتأسيذ الشغخي لمذكل السعخفي الشقجي الحي بجأه الشاقج األوؿ .لحا سأحاوؿ معايشة
مختمف قزايا الذعخ التي تغيخ في دراسات أوائل نقاد الذعخ في الجدائخ لػ:

تقيجوا بيا ،مؽ خالؿ ما
 أقف عمى كيؽية استثسار ىؤالء لألداة الشقجية التي ّ
يكذف عشو السدتؾى اإلجخائي في نرؾصيؼ.
 استخمص أىؼ مسيدات وخرائص التجخبة الشقجية الجدائخية في مجاؿ الذعخ.

 ضبط السدارات السعخؼية والسشيجية والشقجية التي اتبعيا الشاقج الجدائخي في نقج
الخظاب الذعخي.

 أقف عمى واقع نقج الذعخ في الجدائخ وآنيتو ،والتعخؼ عمى سسات حجاثة
الخظاب الشقجي الجدائخي.
الكلمات المفتاحية :الشقج الجدائخي ،نقج الذعخ ،الجيؽ والثؾرة ،اإلجخاء.
Résumé:
Dans la scène critique algérienne, il existe des efforts critiques
qui peuvent être considérés comme le fondateur de la théorie de la
302
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poésie en Algérie, tels que ceux d'Abdullah al-Rukibi, Yahya
Sheikh Saleh et Saleh Kherfi, qui ont besoin d'un lecteur qui
évalue son discours critique et se fonde sur les connaissances
existantes sur la nature de la relation entre le discours créatif et le
discours de la critique, et l'étendue de La critique algérienne a été
influencée par les traditions de la théorie de la critique de la
poésie, en retraçant les différents problèmes de la critique de la
poésie auxquels les critiques de l'Algérie ont prêté attention, en
particulier le premier d'entre eux. Je vais donc essayer d'examiner
les différents problèmes de poésie qui apparaissent dans les études
des premiers critiques de poésie en Algérie pour:
•Découvrir comment ils ont investi dans l'instrument monétaire
auquel ils ont adhéré, à travers ce que le niveau procédural révèle
dans leurs textes.
•Dessiner les traits et caractéristiques les plus importants de
l'expérience critique algérienne dans le domaine de la poésie.
•Contrôler les chemins cognitifs, méthodologiques et critiques que
la critique algérienne a suivis pour critiquer le discours poétique.
•Je me tiens sur la réalité et la critique de la critique de la poésie
en Algérie, et j'apprends les caractéristiques de la modernité du
discours critique algérien.
Mots clés: Critique algérienne, critique de poésie, religion et
révolution, procédure.
:مقدمة

 مقارنة بالشتاج الذعخي،يجج الستتبع لحخكة نقج الذعخ في الجدائخ قمة الجراسات الشقجية

الغديخ وعسق التجخبة الذعخية الجدائخية والتظؾرات التي مدت الخظاب الذعخي
 وحتى عمى مدتؾى، األسمؾب والسزسؾف، الذكل، عمى مدتؾى السؾضؾع،الجدائخي

أف وعمى السدتؾى التشغيخي الشقجي لؼ يحظ الخظاب الذعخي باىتساـ
ّ ّ إال.البشية الذعخية
الشقاد العخب والجدائخييؽ مشيؼ بخاصة؛ ومختمف الجراسات الشقجية تتجو إلى الخظاب
 أو ّأنو تجخبة إبجاعية حجيثة تيافتت، كؾنو شكال أدبيا ججيج عمى الثقافة العخبية،الخوائي
 دوف أف يحغى،مختمف التجارب الشقجية عمييا مدتعيشة بسختمف السشاىج الغخبية

 ومع معاناة الشقج الجدائخي تؾجج.الخظاب الذعخي الجدائخي بشفذ االلتفاتة واالىتساـ
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ِ
مؤسدة لشغخية الذعخ في الجدائخ ،مثل جيؾد كل مؽ عبد هللا
جيؾد نقجية يسكؽ اعتبارىا ّ
الركيبي ،يحي الشيخ صالح ،وصالح خرفي ،وغيخىؼ مؽ الشقاد .وبعج معايشة نرؾص
أف أىؼ القزايا الشقجية
تبيؽ ّ
نقج الذعخ في الجدائخ ،والسشجدة مؽ طخؼ نقاد أكاديسييؽ ّ
تؼ التخكيد عمييا ،ىسا قزيتي الجيؽ والثؾرة؛ باعتسارىسا مؽ أىؼ قزايا الشقج
التي ّ

الحجيث ،لحا سأحاوؿ أف أتتبع كل قزية عمى حجى ألقف عمى مدتؾى نقؾد الذعخ

ثؼ التعخؼ عمى سسات حجاثة الخظاب الشقجي الجدائخي.
الثؾري والجيشي الجدائخي ،ومؽ ّ
قضايا نقد الشعر في الجزائر:


قضية الثورة:

مخ نقج الذعخ الجدائخي الحجيث بسخحمة الشقج التقميجي وفق قؾاعج ومعاييخ

البالغة العخبية مؽ شكمو ،ووفق مبجأ األغخاض الذعخية الحي كاف تقميجا نقجيا عخبيا
أصيال ،بحيث ترشف القريجة الذعخية ضسؽ الغخض الحي تتشاولو ووفق السدار

التاريخي ليحا الغخض أو ذالػ ،بغض الشغخ عؽ الفتخة الدمشية التي عيخت فييا ،إالّ في

حاؿ السخاحل التاريخية الكبخى التي سجمت تحؾالً في الحوؽ العاـ في تمقي الذعخ؛ كسا

حجث في العرخ العباسي األوؿ مع الذعخاء الحيؽ دعؾا إلى مقاطعة البشية التقميجية

لمقريجة العخبية مؽ حيث مظمعيا ومؽ حيث مؾضؾعاتيا ،كسا عشج أبي نواس مثال .وقج

سمػ الشقاد العخب في عرخ اإلحياء مدمػ الشقج العخبي التقميجي ودعؾا إلى ضخورة

التسدػ بالسعاييخ الشقجية التي أسديا الخعيل األوؿ مؽ الشقاد العخب أمثاؿ ابن طباطبا،

اآلمدي ،قدامة بن جعفر وغيخىؼ ،ومؽ أىؼ القزايا التي كانت محؾر نقاش عمسي جاد
قزية العالقة بيؽ الذكل والسزسؾف ،فعمى الخغؼ مؽ مقؾلة الجاحظ الذييخة "السعاني

أف الشقج العخبي القجيؼ في جسمتو لؼ ييسل مدألة السزسؾف،
مظخوحة في الظخيق" إالّ ّ
وبالتالي أعظاىا الشقج الحجيث في الجدائخ وغيخىا مؽ الجوؿ العخبية أىسية كبخى بؾصفيا

خظابا يدتجيب بقؾة لثقافة العرخ ،تأسيدا عمى التقمبات التاريخية التي حجثت في العالؼ
العخبي ،وبخاصة في الجدائخ التي أرغستيا الغخوؼ التاريخية القاسية لإلستجابة

الالمذخوطة لمغخوؼ السأساوية التي عاشيا السجتسع الجدائخي في عل االحتالؿ
الفخندي ،ومؽ ثؼ كانت قزايا السزاميؽ الذعخية محؾ ار أساسيا لشقج الخظاب الذعخي

الجدائخي الحجيث؛ ومؽ أىؼ القزايا التي تشاوليا ىحا الشقج قزية الثؾرة بؾصفيا أبخز
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أف مزسؾف ىحا الذعخ في تمػ السخحمة
حجث في تاريخ الجدائخ الحجيثة ،مسا يعشي ّ
السؾجو لمقارئ الجدائخي ،أكثخ مؽ اىتسامو بالسدائل الفشية.
بالحات كاف ييتؼ بالخظاب
ّ

تسعؽ الشيخ صالح صؾرة الثؾرة الجدائخية في الذعخ الثؾري ووججىا ارتدست بسالمحيا
ّ
1
أف الذاعخ الجدائخي لؼ يكؽ
البارزة وحتى في جدئياتيا الجؾيقة األمخ الحي ّ
يتكذف معو ّ
وحؾلو إلى قزية إبجاعية شغمت كل
بسعدؿ عؽ الؾاقع االجتساعي وتبشى الحجث الثؾري ّ

يجؿ
أف قزية البخوز الرخيح لمثؾرة بسالمحيا وجدئياتيا ُ
مبجع وفشاف ،ويعتبخ نقاد الذعخ ّ
عمى " ُّ
تظمع الذعخاء نحؾ آفاؽ مخحمة الثؾرة التي فرمت عيج اإلصالح عشيا" 2فبجاية
التحزيخ لمثؾرة يكؾف عمى يج اإلبجاع الحي يتبشى الفكخة الثؾرية ويدعى جاىجا عؽ طخيق

الفؽ وليذ الفكخ ،إلى تخسيخيا في األذىاف وتحخيض الذعؾب السزظيجة وإبخاز السبادئ

الثؾرية التي تكؾف حتسا مخالفة لألوضاع الدائجة ،والعسل عمى تخغيب غالبية فئات
السجتسع لمؿياـ بتغييخ األوضاع ،وىحا ليذ بجعا أُبتجع مع الثؾرة الجدائخية؛ فػ "تاريخ

الثؾرات جسي عا ،بغيخ استثشاء ،يبجأ بسا ندسيو مخحمة اإلرىاص الثؾري في الفكخ واألدب"

3

أف اإلصالح
ويدسى األدب الحي يدبق مخحمة الثؾرة األدب اإلصالحي؛ عمى اعتبار ّ
مخحمة تدبق الثؾرة ويكؾف األدب اإلرىاصي ثؾرة يقؾـ بيا السبجعيؽ والسفكخيؽ ثؼ تأتي

الثؾرة السدمحة التي يقؾـ بيا الجشؾد والسجاىجوف ،وقج كاف الذاعخ الجدائخي يجعُ إلى
أف وطشو في حالة مخاض
الثؾرة الؾطشية مؽ خالؿ شعخه ّ
ألنو يذعخ بحاسة الفشاف ّ
سيتؾلج عشو حجث قج ُيغيخ مجخى حياتو وحياة األمة العخبية 4وىؾ ممدـ أف ُيداىؼ في
1أنغخ :يحي الذيخ صالح .شعخ الثؾرة عشج مفجي زكخيا –دراسة فشية تحميمية .ط .1دار البعث
لمظباعة والشذخ ،قدشظيشة الجدائخ .1987 .صص.82-81 :

2عبج جاسؼ الداعجي .الذعخ الؾطشي الجدائخي بيؽ حخكة اإلصالح والثؾرة– .دراسة -مشذؾرات
التبييؽ /الجاحغية ،الجدائخ  .2002ص.151 :

3عائذة عبج الخحسؽ .ؾيؼ ججيجة لألدب العخبي القجيؼ والسعاصخ .ط .2دار السعارؼ ،القاىخة.
 .1992ص.245 :

4أنغخ :عبج هللا خميفة ركيبي .قزايا عخبية في الذعخ الجدائخي السعاصخ .ط .3الجار العخبية
لمكتاب .ليبيا ،تؾنذ .1977 .ص.69 :
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والدة ىحا الحجث وأف ُيييء الذعب الجدائخي لسجابيتو؛ فانظالؽ الثؾرة الجدائخية "يبخىؽ
ّ
أف مجتسعا ججيجا قج ُولج عمى األرض الجدائخية" 1يحؾي فئات شعبية مختمفة عؽ
عمى ّ
الفئات التي رضخت لالستعسار وسايختو وىؾ يساطل.
وبالفعل أستؾعب الذاعخ الجدائخي فكخة ال وجؾد لثؾرة ما "لؼ تدبقيا طميعة

ألي ثؾرة أف
فكخية وأدبية ،تتكفل بتعبئة القؾى السحخؾرة والظاقات الكامشة؛ فال يسكؽ ّ
يقخر
يتحقق وجؾدىا سياسيا دوف أف تسخ بسخحمة "الثؾرة الفكخية والتعبئة الؾججانية التي ّ

التاريخ ّأنيا طميعة كل ثؾرة؛ فسؽ السدتحيل أف تتؼ مخحمة التّحفد الثؾري في ضسيخ األمة
2
عبخ عؽ
بسعدؿ عؽ الفكخ والفؽ " فالسبجع فخد يشتسي إلى جساعة وىؾ ممدـ بأف ُي ّ

طسؾحات الجساعة التي يشتسي إلييا ،وأف يذارؾ في التعبئة الجساىيخية والتؾعية لمؿياـ

الستسعؽ في الذعخ الجدائخي الحجيث يججه قج أرىص بالثؾرة وتكيؽ بيا ،بل
بالثؾرة ،و ّ
ودعا إلييا برخاحة في أغمب األحياف ورمد إلييا في بعض األحياف األخخى ،و ّإنو لسؽ
أغخب وثبات الخياؿ في ىحا الذعخ ،أف يتكيؽ حتى بسكاف الثؾرة ،وبانظالقيا مؽ

3
أف الثؾرة الجدائخية قج ُسبقت بإرىاصات شعخية يجعؾ فييا
الجباؿ" وىحا تأكيج عمى ّ
الذعخاء أبشاء الجدائخ لمشيؾض والتحخر.

أف نغؼ
لقج ُوّفق شعخاء الثؾرة الجدائخية في تجديج طسؾحات الذعب الجدائخي ،ذلػ ّ
4
الذعخ الؾطشي والحساسي ىؾ "تمبية لمجسيؾر وتعبي اخ عؽ الثؾرة السزظخمة في نفدو"

قجميا الذاعخ الثؾري صائبة ،وىحا أمخ ال تحكسو الرجفة و ّإنسا
وقج كانت الحمؾؿ التي ّ
مؤسدة ،فالذاعخ يعتسج عمى الؾعي الؾاقع الحي يسمكو الذعب الجدائخي
ألف مشظمقاتيؼ
ّ
َ
1فخاند فانؾف .سؾسيؾلؾجية ثؾرة .تخجسة ذوقاف قخقؾط .ط .1دار الظميعة لمظباعة والشذخ،
بيخوت .1970 .ص.16:

2أنغخ :عائذة عبج الخحسؽ .ؾيؼ ججيجة لألدب العخبي القجيؼ والسعاصخ .ص.255-254 :

3عبج هللا ركيبي .دراسات في الذعخ العخبي الجدائخي الحجيث .ط .1الذخكة الؾطشية لمشذخ

والتؾزيع ،الجدائخ  .1981ص.54 :

4شؾقي ضيف .األدب العخبي السعاصخ في مرخ .ط .10دار السعارؼ ،مرخ .1992 .ص:
.54
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ويبشي وعيو السسكؽ و"بيحه الشساذج التي قيمت قبيل الثؾرة السدمحة استجاب الذعب الؾفي

لشجاء الذعخاء وحقق ليؼ حمسيؼ بتحخيخ الؾطؽ مؽ األعجاء الغالسيؽ" 1وأبظل الذعخ

أف اإلبجاع يراحب الحجث ويكؾف مجخد سخد ألحجاث الؾاقع،
الثؾري الجدائخي فكخة ّ
وتشتفي عشو الفشية ويكؾف أقخب إلى التاريخ مشو إلى اإلبجاع ،وبالتالي تشتفي قزية
اإلرىاص األدبي التي تٌقخ بيا مختمف نغخيات نقج الذعخ ،خاصة الشغخيات الحجيثة التي
مقجما الحمؾؿ لسذكالتو ،وكّمسا
أتاحت الفخصة لمخياؿ الحي يشظمق مؽ الؾاقع ليخجع إليو ّ
كاف الخياؿ مؤسذ نجح الذعخ في تحقيق دوره الحي أُنيط بو.

مثمسا نجحت الثؾرة الجدائخية في تقجيؼ الشسؾذج اإلنداني نجح الذعخ الثؾري

الجدائخي في تقجيؼ الشسؾذج الفشي لمذعخ الثؾري ،مؽ خالؿ تكييف بشيات القريجة

التقميجية وأغخاضيا الذعخية بسا يشاسب مؾضؾعو الثؾري ،فقج كاف شعخاؤنا "مختبظيؽ

الجيج مشو دائسا -يقتفؾنو ويحتحونو" 2ويحاولؾا استمياـ أغخاض
بالشسؾذج القجيؼ –وليذ ّ
الذعخية التقميجية لمتعبيخ عؽ مؾضؾعيؼ الججيج ،فمؼ يكؽ ىجفيؼ خمق الذكل الفشي

الستسايد لحلػ قّمجوا ،وليذ محاولة مشيؼ الرتياد آفاؽ بشيؾية ججيجة لسؾضؾع ججيج تسّثمو

الثؾرة ،فقرائج الذعخ الثؾري الجدائخي "تعج عمى األصابع ،ونحؽ في أشج الحاجة إلى
مثميا؛ ألنيا ىي وحجىا تبخز حؿيقة ثؾرتشا ،كثؾرة إندانية تيجؼ إلى تحخيخ اإلنداف في
الجدائخ ،وفي غيخ الجدائخ ،وتعظي صؾرة متكاممة شاممة لكل أفخاد الذعب وطبقاتو،

3
لكشيا لؼ
وتبخز مالمح مجتسعشا الججيج الحي يؤمؽ بالحق والخيخ والجساؿ وبالحخية" ّ
ُ
ألف شعخاء الثؾرة الجدائخية حاليؼ حاؿ
تشجح في إعظاء الشسؾذج الفشي لمذعخ الثؾريّ ،

شعخاء الثؾرة في أقظار عخبية أخخى "غيخ قادريؽ عمى إبجاع شعخ متسيد ،واكتفؾا بأف

محجدة وقؾالب شكمية قرارى ىسيؼ
عالجؾه في نظاؽ نسظية محرؾرة في مؾضؾعات ّ
 1أنيدة بخكات .أدب الشزاؿ في الجدائخ .مجمة الثقافة .اصجارات و ازرة الثقافة .الدشة الدادسة
عذخة .العجد .95سبتسبخ ،أكتؾبخ .1986ص.295 :

2عباس الجخاري .تظؾر الذعخ العخبي الحجيث والسعاصخ في السغخب .1990-1830ط.1

مظبعة األمشية ،الخباط .1997 .ص.613 :

3عبج هللا ركيبي .دراسات في الذعخ العخبي الجدائخي الحجيث .ص.71 :
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فييا أف تشقاد ليؼ المغة ويشزبط ايقاع الؾزف والقاؼية والمغة والبشية" 1دوف البحث عؽ
شكل فشي مختمف ،فمؾ حجث وسسحت الذخوط الثقاؼية والتاريخية لمذاعخ الثؾري

الجدائخي ألوجج لسؾضؾعو الججيج شكال فشيا متسايدا ،لكشو اكتفى بالتقميج واستمياـ الشسؾذج
الفشي القجيؼ.

عبخوا عؽ العرخ ،ومؽ خالؿ رؤية
ُيحاوؿ الذعخاء مؽ خالؿ تقميجىؼ لمقجامى أف "يُ ٍّ
تُعظي شعخىؼ بعض السالمح السسيدة ،في إطار البيئة والؾاقع" 2واعتبخ ركيبي تجارب
الذعخ الثؾري الجدائخي مع قمتيا مداىسة في دعؼ األدب العخبي الثؾري الحجيث" 3خاصة
مؽ ناحية السزسؾف السختبط بالؾاقع ،فسع ؾياـ الثؾرة التحخيخية "أصبح السؾضؾع الحي
تجور حؾلو جسيع أعساؿ الذعخاء ىؾ حخب التحخيخ ومقاومة السدتعسخ ،رفزا لالستغالؿ

والتدمط" 4وىي مؾضؾعات نجح شعخاؤنا في استيعابيا والتعبيخ عشيا ،لكؽ "لؼ ُيتح ليا أف
تتبمؾر في أشكاؿ متظؾرة" 5كل ما يسيدىا بعض السالمح التي ُوّفق الذاعخ الثؾري في
تكييفيا مع ما يستمكو مؽ فشيات قّمج فييا الذعخاء القجامى ،ومع ذلػ استظاع تحؾيل ما
يعتسل في الؾاقع إلى شعخ ،كذف عؽ التداـ شعخاء الجدائخ؛ األمخ الحي أدى بشقاد الذعخ
في الجدائخ إلى االىتساـ بقزية نقجية حجاثية ،وىي رسالة الذاعخ التي تظالبو بػ

"االضظالع بأعباء الخسالة الفشية ،وبجا واضحا أف االىتساـ بالسزسؾف ،لجى األدباء

6
ألف قزية الثؾرة قزية
والشقاد الجدائخييؽ ،كاف أوضح وأكبخ مؽ االىتساـ بالذكل الفشي" ّ
مريخ الذعب الجدائخي ،والذاعخ حتّؼ عميو التدامو معالجتيا والتعخيف بيا وتقجيؼ الحمؾؿ

1عباس الجخاري .تظؾر الذعخ العخبي الحجيث والسعاصخ في السغخب .ص.613 :
2
3
4

السخجع نفدو ،ص.621 :

عبج هللا ركيبي .دراسات في الذعخ العخبي الجدائخي الحجيث .ص.81 :
أنغخ :عبج العديد شخؼ .السقاومة في األدب الجدائخي السعاصخ .ط .1دار الجيل،

بيخوت .1991.ص.63:

5

عباس الجخاري .تظؾر الذعخ العخبي الحجيث والسعاصخ في السغخب .ص.621 :

6عسار بؽ زايج .الشقج األدبي الجدائخي الحجيث .السؤسدة الؾطشية لمكتاب ،وحجة الخغاية.

الجدائخ .1990 ،ص.146-145 :
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ليا ،دوف إعظاء أىسية كبيخة لمخظاب الحي اكتفى ؼيو بذكل القريجة العسؾدية دوف بحؿ

غيب قزايا الذعخ الثؾري وبشياتو الفشية
جيج في استيعاب الفكخ التججيجي ،األمخ الحي ّ
التي لؼ يعالجيا الشقج الجدائخي السيتؼ بالذعخ الثؾري ،وبالتالي "يتداقط كل نقج لمذعخ

يقؾـ عمى أساس ايجيؾلؾجي صخؼ ،كسا يتداقط كل نقج جسالي صخؼ" 1وانحياز نقاد

الذعخ الحجيث في الجدائخ إلى السزسؾف الثؾري عمى حداب خظابو حاؿ دوف مدايختو

صعب مؾقعتو ضسؽ ىحه الشغخيات ،فيشاؾ فشيات
لشغخيات نقج الذعخ الحجيثة ،مسا ّ
يسكؽ الؾقؾؼ عمييا في الذعخ الثؾري وتكذف لشا عؽ الجيج اإلبجاعي لمذاعخ ،لكؽ الشقج
غيبيا اىتساما مشو بالسزسؾف الذعخي.
أىسميا أو ّ
ولقج خص الشاقج الجدائخي يحي الشيخ صالح نرو السعشؾف" :شعخ الثؾرة عشج

ألنيا أىؼ قزية عاشيا األدب الجدائخي الحجيث مؽ جية،
مفجي زكخيا" لقزية الثؾرة؛ ّ

أف
وما كتب عشيا يظغى عميو الجانب التاريخي الجاؼ مؽ جية أخخى .ويخى الشاقج ّ
مفدي زكريا شاعخ الثؾرة األوؿ ودراسة شعخه تعشي دراسة شعخ الثؾرة في الرسيؼ ،بحيث

لؼ تغيخ أي دراسة عمسية لذعخه؛ فأراد التخكيد عمى الجانب الفشي في شعخ الثؾرة،

أف األداة الفشية عشج الذاعخ الجدائخي ججيخة بالجراسة ،بقجر ما
مشظمقا مؽ قشاعة مفادىا ّ
ولعل جدءا كبي اخ مؽ وضؾح مزاميشو وقؾة أسخىا
ىي ججيخة بيا مزاميشو الثؾرية،
ّ

لمدامع يخجع إلى تمػ األداة السبجعة .وتشاوؿ الشاقج قزايا الذعخ عشج الذاعخ الخاصة

بسزاميؽ الثؾرة ،عمى الخغؼ مؽ أف جيجه مؽ أجل الجراسة الفشية ،إال أنو ال يسكؽ –

حدب الشاقج -فرل السزسؾف عؽ الجانب الفشي إال نغخيا ،فبيشيسا عالقة تفاعل ججلية
تجعل تقجيؼ أرضية مزسؾنية ألي دراسة فشية أم اخ الزما.

أف الشقج الجدائخي لؼ يؾؿ اىتساما كبي اخ لمذعخ الحي اتخح مؽ الثؾرة مزسؾنا لو،
مسا يعشي ّ
وأىسل الشرؾص اإلبجاعية التي اتخحت مؽ الثؾرة مؾضؾعا ليا ،خالفا الشقج الغخبي الحي
كاف عمى دراية ووعي بسا يقؾـ بو األدب مؽ دور في نرخة الذعؾب وتؾصيل رسالة
الثؾرة أكثخ مؽ أي وسيمة إعالمية أخخى؛ فقج كاف "توماس بين" رجل دعاية ذي قؾة
ميسة في التاريخ األمخيكي وذلػ عؽ طخيق كخاستيؽ اثشتيؽ إحجاىسا Common

1

دمحم ناصخ .شعخ الثؾرة مؽ جانبو الفشي .ص.127 :
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 Senceطبعت في  ،1776وفييا دعؾة جخيئة رنانة لالستقالؿ الكامل عؽ انجمتخا .ثؼ
كتب "ت .بين" كخاسة سساىا باألزمة "األوقات التي تمتحن أنفس الرجال" وقخئت عمى

الجشؾد قبل انترار ترينتون  -فقج كاف يدؾد فيالدلفيا اليمع بدبب اندحاب الؾحجات
األمخيكية آنحاؾ عمى طؾؿ نيوجرسي -وقج قامت بعسل عغيؼ؛ ىؾ اإلبقاء عمى روح
معشؾية عالية لمجشؾد وتعبئتيؼ لمثؾرة واالنترار.1

فكخ في خؾض مسارسة نقجية أولى تيتؼ بالثؾرة
يؾجج مؽ نقاد الذعخ في الجدائخ مؽ ّ
أف ما كتب عشيا يغمب عميو الظابع التاريخي الجاؼ ،وىؾ
كقزية نقجية ،عمى اعتبار ّ
الشاقج "يحي الشيخ صالح" الحي اعتبخ الذعخ الثؾري الجدائخي الشسؾذج األكسل الحي
أف نقاد الذعخ في الجدائخ قج فّؾتؾا عمييؼ بمؾرة
يعكذ الثؾرة الجدائخية في الرسيؼ ،و ّ
نغخية نقجية لمذعخ الثؾري الؾاقعي ،ويؤكج ناقجنا غياب الجراسات العمسية لمذعخ الثؾري

قجميا
الجدائخي ما عجا دراسات مقتزبة تغيخ في بعض مشاسبات الثؾرة أو الجراسة التي ّ

2

وركد فييا عمى الجانب السؾضؾعي دوف الفش ي
دمحم ناصخ عؽ شعخ مفجي زكخيا ّ
ويدتثشي بعض الشقاد الجراسات التي أنجدىا الباحثؾف الخواد أمثاؿ أبؾ القاسؼ سعج هللا
وعبج هللا ركيبي ودمحم مرايف ودمحم ناصخ 3إذ يسكؽ اعتبار ىحه االستثشاءات بسثابة

أف "الذخوط
األرضية التي ميجت الظخيق لمؿياـ بالجراسات الفشية ،عمى اعتبار ّ
تحجد الذكل والسزسؾف وتحقق وحجتيسا ذروة
السؾضؾعية لمتظؾر التاريخي ىي التي ّ

التظؾر الفشي" 4فال داع إلى فرل الذكل عؽ السزسؾف ،فإذا نجح الذاعخ في تكييف
الذكل مع السزسؾف تحّقق لعسمو السيدة الفشية.

1

انغخ :فؾرستخ وفؾؾ .ثالثة قخوف مؽ األدب .تخجسة جب اخ ابخاـبؼ جبخا .ج .1دار مكتبة الحياة

بيخوت( .دت) .ص 99 :وما بعجىا.

2

يحي الذيخ صالح .شعخ الثؾرة .ص.10-9 :

3عبج هللا العذي .مقجمة كتاب الرؾرة الفشية في الخظاب الذعخي الجدائخي .لعبج الحسيج ـيسة.
ط .1دار ىؾمة لمظباعة والشذخ والتؾزيع ،الجدائخ.2005 ،
4

نبيل سميساف .أسئمة الؾاقعية وااللتداـ .ط .4دار الحؾار لمظباعة والشذخ والتؾزيع ،سؾريا-

الالذؾية .2005 -ص45 :
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 قضية الدين:

السمفت لالنتباه في الداحة اإلبجاعية في الجدائخ غ ادرة الشتاج الذعخي الجيشي،

ؾيؼ السجتسع وأدى
والحي "أسيؼ مؽ ناحية مزسؾنو وشكمو الفشي في التعبيخ عؽ ّ
وعيفتو االجتساعية والشفدية السشؾطة بو ،وما يحتاجو ىؾ جيج ناقج يؾليو عشاية
واىتساما ويجفع بو إلى األماـ 1مؽ خالؿ بمؾرة نغخية نقجية لمذعخ الجدائخي ،تدتسج
مادتيا ومختمف مقؾالتيا وقزاياىا الشقجية مؽ الخظاب الذعخي الجدائخي ،وال يسكؽ

الحجيث عؽ حخكة أدبية أو تظؾر جسالي دوف تحميل العالقة السؾجؾدة بيؽ األدب

أف األدب الجدائخي بعامة والذعخ بخاصة لؼ يختبط بحخكة نقجية
ونقجه ،غيخ ّ
وتقؾمو ،وانحرخ الشقج في األبحاث الجامعية الستخررة وبعض
مراحبة ّ
تؿيسو ّ

االنظباعات الرحؽية التي لؼ تخؽ إلى مدتؾى اتجاىات نقجية ومجارس جسالية ذات
معالؼ نقجية واضحة ،مسا جعل دراسة ىحا األدب وتحميمو تعتسج أساسا عمى نغخيات
ومعاييخ جسالية عامة ذات مخجعيات غخبية ال تأخح الخرؾصية الثقاؼية والمغؾية في
تظبق معاييخ جسالية وشكمية مدتشبظة مؽ اآلداب الغخبية.
االعتبار؛ ّ
ألنيا ّ
ظؽ الشاقج "عبد هللا الركيبي" لقزية إىساؿ الباحثيؽ لمذعخ الجيشي الجدائخي
ولقج تف ّ

الحجيث رغؼ غ ادرة التجارب ؼيو ،ففي "العرخ الحجيث تكاد الجراسات األدبية تخمؾ

التؾجو نحؾ إبخاز األثخ القخآني في الذعخ العخبي الحجيث" 2نغ اخ لذيؾع قرائج
مؽ
ّ
السجيح الشبؾي ؼيو ،وليذ حاؿ األدب الجدائخي بأحدؽ مؽ حاؿ الذعخ الجيشي ،فسا

"أقل الجراسات التي كتبيا الباحثؾف والشقاد عؽ األدب العخبي في الجدائخ قبل ثؾرة

فجخ
التحخيخ وفي أثشائيا وبعجىا ،رغؼ أىسيتو البالغة في التعبيخ عؽ اإلنداف الحي ّ

1أنغخ :عبج هللا ركيبي .الذعخ الجيشي الجدائخي .ص.42 :

 2شمتاغ عبؾد شخاد .أثخ القخآف في الذعخ العخبي الحجيث .السؤسدة الؾطشية لمكتاب .الجدائخ،
 .1985ص.5 :
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ىحه الثؾرة" 1فالجشاية ليدت عمى شعخنا الجيشي وحجه فحتى الذعخ الثؾري لؼ يمق
اىتساـ الشقاد ،واعتبخه الناقد تشاقض أو تغافل مؽ الجارسيؽ أدى إلى تغييب خظاب

ويثسخ في ضؾء مؾضؾعات الذعخ الجيشي
الشقج الحي كاف بإمكانو أف يتفاعل ُ
الستشؾعة.

يبخره ،فالسترفح
إىساؿ نقج الذعخ الجيشي الجدائخي الحجيث ليذ لو ما ّ
أف الذاعخ كاف يتأمل واقع السجتسع وما استذخى ؼيو
لمذعخ الجدائخي الحجيث يمحظ ّ

مؽ أدواء ،محاوال إصالحو مؽ زاوية الجيؽ 2حيث أثبت الذعخ مشح القجيؼ ّأنو خظاب
سمظؾي عمى مشاحي الحياة الفكخية والدياسية والخوحية ،أما إذا كاف اإلشكاؿ مع

السزسؾف فالجيؽ باعتباره إيجيؾلؾجيا تغمغمت مزاميؽ اإلبجاع ،فيحا التشاوؿ ليذ
مقرؾ ار عمى الذعخ الجدائخي وحجه؛ إذ لعب الجيؽ دو ار ىاما في حياة الذعب

الؾطشية والدياسية واالجتساعية ،وكاف تأثيخه قؾيا في الذعخ مشح القجيؼ"3؛ فاألدب

العخبي القجيؼ متدؼ بالغ اىخة الجيشية مشح ميجه ،ونجج ذلػ عشج بعض الجاىمييؽ أمثاؿ
زىيخ بؽ أبي سمسى وقذ بؽ ساعجة وطخفة بؽ العبج حيث لؼ يعجـ شعخىؼ السدحة
ال جيشية ،كسا نجج حداف يرؾر كثي اخ مؽ السؾاقف التي حجثت في عيج الخسؾؿ(ص)
وفي جسمتيا ذات صبغة ديشية ،كسا نجج ذلػ عشج الخؾارج والذيعة ومؽ الخظأ

فإف السبادئ األولى لتمػ الفخؽ
اعتبارىسا أنيسا محـباف قائساف عمى الدياسة وحجىاّ ،

 1حدؽ فتح الباب .شعخ الذباب في الجدائخ–بيؽ الؾاقع واآلفاؽ -السؤسدة الؾطشية لمكتاب.

الجدائخ .1987 ،ص.5 :
2
3

عبج هللا ركيبي .الذعخ الجيشي الجدائخي .ص.563 :

أنغخ :السخجع نفدو ،ص.5 :
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1
يفجخ بيدخ
لؼ تػ في أصميا سياسية ولكشيا كانت ديشية ويخى خرفي ّ
أف الجيؽ وما ّ
وأصالة في الشفذ مؽ مذاعخ ،قج كاف نبعا صاؼيا لمذعخاء 2قجيسا وحجيثا.

ولقج أرجع ركيبي عشاية الذاعخ الجدائخي بالجيؽ لغخوؼ العرخ التي أعظت

التجيؽ كسا
لمجيؽ أىسية خاصة انظبعت في قرائجه ،وليدت عشايتيؼ بو بدبب ندعة ّ
3
أف نقاد الذعخ الجيشي في الجدائخ قج خخجؾا بالذعخ
يعتقج البعض ليفيؼ مؽ ىحا ّ

أقخ اإلسالـ
الجيشي عؽ ميستو األصمية التي ّ
أعج مؽ أجميا ،وىي خجمة الجيؽ؛ إذ ّ
تقؾـ األداة
بسذخوعية الذعخ شخيظة أف يكؾف أداة لخجمتو "والشغاـ الحي يؤسدو ،وال ّ
بحاتيا بل بؾعيفتيا ،فيؾ كؾسيمة لغاية أشخؼ مشو وأعمى ؼيذخؼ ويعمؾ بقجر ما

يدتميؼ ىحه الغاية ويختبط بيا ويخجميا ويفيجىا 4فيحه األسباب لؽ تشحدخ ويبقى

الذعخاء "يتغشؾف بشدعات الذعب الؾطشية وباإلسالـ" 5وفي ىحا تأكيج عمى "التالحؼ
الستيؽ ما بيؽ الجيؽ والؾطؽ" 6وعخوؼ العرخ والسجتسع حيث "نذيج دور الجيؽ في

حيؾيتو وىؾ يحّقق عسمو االجتساعي ،حيؽ ييجؼ إلى غاياتو الخاصة الستسثمة في
ثؼ يخمق شبكة
خمق الذبكة الخوحية التي تخبط نفذ السجتسع باإليساف باهلل ومؽ ّ

العالقات االجتساعية التي تتيح ليحا السجتسع أف يزظمع بسيستو األرضية 7فمؼ

1

أنغخ :عبج السالػ مختاض .نيزة األدب العخبي السعاصخ في الجدائخ .1954-1925ط.2

الذخكة الؾطشية لمشذخ والتؾزيع ،الجدائخ .1983 .ص12 :

2أنغخ :صالح خخفي .الذعخ الجدائخي الحجيث .السؤسدة الؾطشية لمكتاب ،الجدائخ.1984 .

ص.89 :
3

4

أنغخ :عبج هللا ركيبي .الذعخ الجيشي الجدائخي .ص.8 :

أنغخ :أدونيذ .الثابت والستحؾؿ –بحث في اإلبجاع واإلتباع عشج العخب .ط .7ج .1دار

الداقي ،بيخوت لبشاف .1994 .ص.198 :

5أنغخ :شؾقي ضيف .األدب العخبي السعاصخ في مرخ .ص.56 :

6دمحم بؽ سسيشة .في األدب الجدائخي الحجيث–.الشيزة األدبية الحجيثة في الجدائخ :مؤثخاتيا–

بجايتيا-مخاحميا.ط .1مظبعة الكاىشة ،الجدائخ .2003 .ص.14 :

7أنغخ :مالػ بؽ نبي .ميالد مجتسع .ج . 1شبكة العالقات االجتساعية .تخجسة عبج الربؾر

شاىيؽ .إصجار نجوة مالػ بؽ نبي .1984 .ص.73 :
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يكتف الجيؽ اإلسالمي "بالبقاء حيا كجدء مؽ اإليجيؾلؾجيات السييسشة ،بل مازاؿ يشتج

1
ألنو ببداطة "عقيجة إليية
تفشج األوضاع االجتساعية والدياسية" ّ
إيجيؾلؾجيات مقاتمة ّ
يشبثق عشيا نغاـ كامل لمحياة اإلندانية" 2فالجيؽ باعتباره جسمة العقائج والعبادات ليذ

عقائج فخدية بل "عقيجة الجساعة ،وىي ما بو تربح الجساعة جساعة" 3لحلػ يسكؽ

ألنو ارتكد عمى
مجدجا لظسؾحات الجساعةّ ،
اعتبار الذعخ الجيشي الجدائخي الحجيث ّ
ُعج مؽ أجل الجساعة لتشغيؼ حياتيا.
الجيؽ الحي أ ّ

أدرؾ مفكخو الجدائخ أىسية الجيؽ وفاعميتو واستعانؾا بو لمشيؾض بالجدائخ عمى جسيع

أف كل اقتخاح لتشغيؼ الذؤوف
األصعجة ،في الؾقت الحي "استقخ في أذىاف العمسانييؽ ّ
الدياسية وتخظيط السشاىج االقترادية واالجتساعية عمى أساس الجيؽ حخكة رجعية،

عمى اعتبار ّأنيؼ يشغخوف بعيؽ العقل والسرمحة التي ارتقت بسقتزاىا الحزارة
4
"أكجت الحخكة اإلصالحية أىسية الجيؽ في الحياة " 5مسا دفع
األوربية " ولقج ّ

السرمحيؽ الج ادئ خييؽ إلى الشفؾر مؽ كل ما لو عالقة بالسدتعسخ ،حتى األفكار
واإليجيؾلؾجيات والعؾدة إلى التخاث اإلسالمي واتخاذه كسؾرد إيجيؾلؾجي ،ولجأ الذاعخ

الجدائخي الحجيث إلى الجيؽ بجافع مشاقزة إيجيؾلؾجية السدتعسخ الفخندي ،ففي فتخة
فدخخ شعخه لمجيؽ حتى ُ"يجحض بو
االستعسار لؼ يكؽ لمذاعخ مدؤولية غيخىا
ّ

 1جمبيخ األشقخ .الجيؽ والدياسة اليؾـ مؽ مشغؾر ماركدي .تخجسة سساح ادريذ .مجمة اآلداب
العجد  .2008 /16ص.60 :
2

أحسج زكي تفاحة .حؾار بيؽ الفكخ الجيشي والفكخ السادي .دار الكتاب البشاني بيخوت ،لبشاف.

 .1986ص.47:

3يحي ىؾنجي .نحؾ الؾاقع –مق االت فمدؽية .دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع ،القاىخة .1986 .ص:
.79

 4أنغخ :زكخيا سميساف بيؾمي .االتجاه اإلسالمي في الثؾرة السرخية سشة  .1919ط .1الشاشخ
دار الكتاب الجامعي ،القاىخة  .1983ص.6 :

5دمحم كشاي .الذعخ اإلصالحي الجدائخي الحجيث .ص.9 :
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1
أف قزية اتخاذ الجيؽ مؾضؾعا لمذعخ عيخت في الذعخ
شخيعة الغدو" عمى الخغؼ ّ
أف "العالقة بيؽ
القجيؼ ،وىؾ ما يتفق ؼيو ركيبي وخرفي مع الجارسيؽ الحيؽ يخوف ّ

الجيؽ والذعخ مؾغمو في القجـ ومتجاخمة ،إذ تخجح أغمب الجراسات نذؾء الذعخ في

2
أف "السؾقف االستعساري مؽ الجيؽ قج دفع الجدائخييؽ إلى
أحزاف الجيؽ " غيخ ّ
مقاومتو تذبثا بجيشيؼ ،وتعمقا بسعتقجاتيؼ الخوحية " 3وضخوري أف يتخح الذعخ

الجدائخي نفذ السؾقف مؽ االستعسار ويخجع إلى الذعخ الحي اتخح مؽ الجيؽ
مؾضؾعا لو.

سار الذعخاء السحجثيؽ في شعخىؼ الجيشي في الجدائخ عمى "نيج األقجميؽ مؽ حيث
السؾضؾع حيث كاف ىحا الشؾع كثيخ الذيؾع عمى ألدشة الذعخاء مؽ لجف عيؾر

4
يعبخ عؽ
اإلسالـ إلى يؾمشا ىحا" إذ يسكؽ لمذعخ أف "يحسل مزاميؽ ديشية وأف ٍّ
أغخاض ديشية مثمو في ذلػ مثل أي وسيمة أخخى يدتعيؽ بيا الجيؽ لمتعبيخ عؽ

مزاميشو خارج الرمؾات والشرؾص السقجسة" 5ولؼ يخخج شع اخء الجدائخ عؽ ىحا

الشيج ،وانتذخ شعخ السجيح في الجدائخ بالرؾرة التي كاف عمييا في القجيؼ ،حيث

التقميج ؼيو واضح في السؾضؾع 6فالذاعخ ليذ لو إالّ السحاكاة والتقميج ؼيسا يتعمق

بالسجيح الشبؾي ،ومؽ الرعب أف يتفؾؽ الذاعخ الحجيث عمى مؽ سبقو في السجيح

أنغخ :عبج هللا التظاوي .حخكة الذعخ في عالؿ السؤثخات اإلسالمية .دار غخيب لمظباعة والشذخ

1والتؾزيع ،القاىخة .1997 .ص.16 :

السقجس في الذعخ العخبي -ط.2
 2كامل فخحاف صالح .الذعخ والجيؽ -فاعمية الخمد الجيشي
ّ
دار الحجاثة لمظباعة والشذخ والتؾزيع ،لبشاف .2006 .ص.148 :
دمحم كشاي .الذعخ اإلصالحي الجدائخي الحجيث–قزاياه السعشؾية والفشية.)1962-1925( -

رسالة ماجدتيخ .جامعة الجدائخ ،معيج المغة واألدب العخبي .الدشة الجامعية.1994-1993 :

3ص.10 :

4أنغخ :سعج الجيؽ دمحم الجيداوي .أصجاء الجيؽ في الذعخ السرخي الحجيث .ج .1مؽ مظمع
العرخ الحجيث إلى ثؾرة  .1919ط .1مكتبة نيزة مرخ بالفجالة .دت.ص.47 :

5كامل فخحاف صالح .الذعخ والجيؽ .ص.20 :

6أنغخ :عبج هللا ركيبي .الذعخ الجيشي الجدائخي .ص.50 :
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الشبؾي ،خاصة الذاعخ الجدائخي الحي تعخضت ثقافتو لمحرار والسظاردة ولزعف
1
سؽ قؾاعجىا القجامى وأجاد فييا وبقي لمذاعخ
شجيج مؽ جخاء االستعسا ر فقج ّ
الحجيث معارضتيا ومحاولة تكييفيا مع ثقافتو وعخوؼ مجتسعو "وال غخابة في ذلػ

في فتخة لؼ يكؽ مظمؾبا مؽ أولئػ الذعخاء ،وال مؽ السشتغخ لجييؼ أف يفمدفؾا قزايا

يرخح بحلػ ويظخحو مؽ مشغؾر ديشي محض" 2وىحه السعالجة تست
العقيجة ،فيؾ
ّ
بيا مختمف القرائج الجيشية عبخ العرؾر ،فسيسة الذاعخ التعخيف بالجيؽ وقزاياه
وعدتو.
ومبادئو ،خاصة التي تحفظ كخامة اإلنداف ّ

ومؽ الشقاد مؽ يشفي صفة التقميج عؽ الذعخ الجيشي الجدائخي ،ومؽ بيشيؼ صالح

خرفي الحي يخاه "تظّمع غيخ مألؾؼ في السقاييذ التقميجية؛ إذ يسكؽ اعتباره تجخبة
شعخية أضافت نفدا ججيجا في شعخنا" 3والتسذ مؽ الشقاد الخفق بالذعخ الجدائخي

عل حبيذ أربعة ججراف وأالّ نظالبو بالسجارس األدبية السعاصخة وىؾ
وبالذاعخ الحي ّ
ال يكاد يعثخ عمى الكؾة التي يظل بيا عمى ماضيو وتاريخ آبائو وأججاده ،نظالبو

بالثؾرة األدبية وىؾ يسج يجه في الغالـ يتحدذ بريرا مؽ تخاثو األدبي فال يجج

يتحجد لمشاقج حدب خرفي الظخيق الحي يزع ؼيو
إليو سبيال ،وأماـ ىحه الغخوؼ ّ
خظؾاتو لجراسة الذعخ الجيشي ،إذا أراد أف يكؾف مختبط بالؾاقع ال محّمق مع السثل

والشغخيات السجشحة ،وبيحا يجج أغمب الشرؾص الذعخية الجدائخية تجعؾه إلى إكبارىا

واإلعجاب بيا .4فعمى ناقج الذعخ الجيشي أف يزع في حدابو الغخوؼ الثقاؼية التي
حاصخت الذاعخ الجدائخي وحالت دوف انفتاح شعخه عمى نغخيات الذعخ ومدايختو

لسختمف التظؾرات والثؾرات التي شيجتيا آداب العالؼ ،ويشغخ إليو بسشغار صاحبو
مخاعيا الذخط التاريخي الحي ُكتب ؼيو.
1أنغخ :السخجع نفدو ،ص.207 :

2أنغخ :عبج هللا التظاوي .حخكة الذعخ في عالؿ السؤثخات اإلسالمية .ص.16 :

3
4

أنغخ :صالح خخفي .الذعخ الجدائخي الحجيث .ص.357 :

أنغخ :صالح خخفي .شعخ السقاومة الجدائخية .الذخكة الؾطشية لمشذخ والتؾزيع ،الجدائخ .دت.

ص.210 :
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أف نقاد الذعخ الجيشي في الجدائخ عمى وعي بالعالقة الؾطيجة بيؽ
وما يسكؽ تأكيجهّ :
أف الذاعخ الجدائخي عشجما اتخح مؽ الجيؽ مؾضؾعا
الذعخ والجيؽ ،وتؾصمؾا إلى ّ
ومدؽ حجود الحات الزيقة ،ليتحجث في مدائل جؾىخية وأخح يمتفت إلى
كدخ ّ
لذعخه ّ
1
عبخ عؽ
السجتسع ليداىؼ في حل مذاكمو" و ّ
أف "الذعخ الجيشي الجدائخي الحجيث قج ّ

وججاف أصحابو وعؽ العقيجة الخوحية لمسجتسع " 2مسا يعشي "طػياف اإليجيؾلؾجيا

الجيشية" 3عمى الذعخ الجدائخي الحجيث بدبب اتخاذه الجيؽ مؾضؾعا لذعخه؛ عمى

أسدت لسا ندسيو اليؾـ بالذعخ
اعتبار ّ
أف "السسارسة اإلسالمية األولى ىي التي ّ
4
أف انحرار الذعخ الجدائخي الحجيث في
اإليجيؾلؾجي" في حيؽ يخى دمحم ناصر ّ
األغخاض الجيشية كاف نتيجة تعمقو بالدوايا والسداجج 5وليذ لو عالقة بإيجيؾلؾجيا
معيشة ونفى الجور الحجاثي الحي لعبتو القريجة الجيشية في العرخ الحجيث ،والتي
أف الجيؽ كاف قؾة تدشج السجتسع عشجما يتعخض لغخوؼ
جعميا ركيبي "شاىجا عمى ّ
قاىخة كالتي عخفتيا الجدائخ " 6واعتبخىا خرفي انعكاسا لمعاطفة الجيشية لمذعب

الجدائخي؛ إذ ُيسّثل الجيؽ لمذاعخ الجدائخي مؽ مشغؾر ركيبي العقيجة الخوحية الخاسخة
في وججانو ووججاف الذعب ،ليحا كادت تختفي األغخاض األخخى ليشحرخ في الجيؽ
ودواعيو وأصبح معغسو في السجائح والترؾؼ ،فريحا أو ممحؾنا ،بيشسا كانت

الغخوؼ في الفتخة الدابقة قج ساعجت عمى انتذار قرائج البظؾلة والتحخيض عمى

الجياد ومجح انترارات األميخ واإلشادة ببظؾلتو ،وإف لؼ تشذ فكخة الجيؽ 7ويتفق
نقادنا مع الخأي القائل بانعكاس "الؿيؼ والسالمح الجيشية التي تخاطب الحذ الجيشي
1أنغخ :عبج هللا ركيبي .دراسات في الذعخ العخبي الجدائخي الحجيث .ص.14 :
2

عبج هللا ركيبي .الذعخ الجيشي الجدائخي .ص.713 :

3

جمبيخ األشقخ .الجيؽ والدياسة اليؾـ مؽ مشغؾر ماركدي .ص.64 :

5

أنغخ :دمحم ناصخ .الذعخ الجدائخي الحجيث–اتجاىاتو وخرائرو الفشية  .1975-1925دار

6

عبج هللا ركيبي .الذعخ الجيشي الجدائخي .ص.233 :

4

أدونيذ .الثابت والستحؾؿ –بحث في اإلبجاع واإلتباع عشج العخب .ج .1ص.199 :

الغخب اإلسالمي ،بيخوت-لبشاف .1983 .ص.19 :

7أنغخ :عبج هللا ركيبي .الذعخ الجيشي الجدائخي .ص.22 :
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والشؾازع الشفدية في األدب الجيشي" 1والتي لؾ ُقخئت قخاءة معسقة فاحرة الستظاع
القارئ الؾقؾؼ عمى مجلؾالت حجيثة لمذعخ الجيشي الجدائخي وعمى الكثيخ مؽ
خرؾصيات الذعب الجدائخي.
خاتمة:

انظمقت مؽ حذ وطشي ،ورغبة في تقجيؼ شخريات نقجية جدائخية وإبخازىا لمؾجؾد،
ومؾقعة ىؤالء الشقاد الخواد الحيؽ كانت ليؼ الجخأة في تجخيب خظاب الشقج ،واستظاعؾا

بإمكاناتيؼ البديظة أف يتؾلؾا تقييؼ خظاب الذعخ الجدائخي رغؼ خرؾصيتو .ولقج أسيست

ىحه الجراسات في إثخاء الثقافة الجدائخية التي كانت وما تداؿ نسؾذجا إندانيا لو صجى
أف:
عالسيا .وما يسكؽ قؾلو ّ


تقييؼ ىحه الجراسات يؾازي خط األبحاث العخبية وحتى العالسية ،وبإمكانيا أف



أوائل نقاد الذعخ في الجدائخ ججيخيؽ بالقخاءة والشقج ،تجاربيؼ الشقجية عسيقة

تؤسذ لشغخية نقجية خاصة بخظاب الذعخ في الجدائخ.

ألنيؼ خاضؾا غسار التجخبة الشقجية لمذعخ
تدتحق االىتساـ والتقييؼ والتعخيف بياّ ،
الجدائخي بسا يحسمو مؽ أبعاد ايجيؾلؾجية وفي فتخة تاريخية حخجة ،وفي عخوؼ ثقاؼية
وسياسية واجتساعية صعبة.

مدت نغخية الذعخ،

نقادنا عمى وعي وإدراؾ لسختمف التظؾرات والتغيخات التي ّ
دراسات أسيست بذكل كبيخ في تظؾر األدب الجدائخي عمى الخغؼ مؽ إمكانيات
أصحابيا السحجودة ،مقارنة بغخوؼ الشاقج السعاصخ التي لؼ تكؽ مؾاتية لجراسات وأبحاث

أكثخ عسقا.


السقاربات الشقجية السشجدة مؽ طخؼ أوائل نقاد الذعخ يسكؽ إدخاليا ضسؽ

خظاب الشقج األكاديسي ،الحي تؾلى ميسة تفعيل عسمية القخاءة الشقجية لمشص الذعخي

الجدائخي.

1

أنغخ :عسخ بؽ قيشة .الخظاب القؾمي في الثقافة الجدائخية .مشذؾرات اتحاد الكتاب العخب.

 .1999ص.36 :
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الذخوط الشقجية تتؾفخ في نقاد الذعخ في الجدائخ مؽ حيث كفاءتيؼ السعخؼية

وحديؼ الؾطشي ،ومؽ حيث السخجعيات السعخؼية والسشيجية التي اعتسجوىا؛ حيث كاف
لشقاد الذعخ في الجدائخ مشيج نقجي واضح السعالؼ يغيخ مؽ خالؿ تقييؼ الذعخ بظخيقة
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نساذج من شعر األطفال في الجزائر
دراسة أسمهبية

مشال روابح طالبة دكتهراه جامعة دمحم البذير اإلبراهيسي برج بهعريريج.

السمخص:

الشقج في حقل أدب األشفاؿ ،كسا نحاوؿ
ندعى مغ خالؿ ىحه الجراسة إلى بياف أىسية ّ

التّقخب مغ واقع ىحا األدب في العالع العخبي وفي الجدائخ عمى وجو الخرػص في ضل
الشقجي
ونذجع لسذخوع تأسيذ أدب أشفاؿ يقػـ عمى السشيج ّ
غياب ّ
الشقج الستخرزُ ،

السحكع عمى مدتػى التّشطيخ ،أما عمى مدتػى التّصبيق فإنشا نتشاوؿ نرػص مختارة مغ
شعخ األشفاؿ في الجدائخُ ،نحاوؿ فيياالقتخاب مغ إبجاع شعخائشا في ىحا السجاؿ ،ونقػـ
الشز األدبي
عمى مقاربتيا نقجياً عمى ضػء السشيج األسمػبي التّعبيخي الحي يدتيجؼ ّ

كاشفاً عغ بشياتو وجسالياتو وفق عجة مدتػيات صػتية وتخكيبية وداللية ،...لشرل في
الشقجي ،و َّ
األخيخ إلى التّأكيج عمى ضخورة السشيج َّ
الشقج األدبي لسػاكبة ىحا اإلنتاج،
الشقج.
والشيػض بأدب األشفاؿ سػاء عمى مدتػى اإلبجاع أو ّ

الكمسات السفتاحية :أدب -شفل -شعخ -نقج -مشيج -األسمػبية التّعبيخية.

Abstract :
This study aims at shed light upon the importance of the criticism role
in children's literature field. In the absence of specialized criticism, we
are trying to study thoroughly the fact of this literature in Arab world,
especially in Algeria and to support also creating children's literature
project based on the critical method which is fined-tuned by the level of
theory on the one hand.
On the other hand, we select some children's poems in Algeria, trying to
be so closer to our poets' creativity in this field, and then we will analyze
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it by stylistic expressive method that intends to show constructs and
esthetics of literary text according to many phonetic, syntax and semantic
levels and so on, to emphasize, on the end, the exigency of the critical
and literary method for keeping up with the productivity and improving
Children's literature for both of Creativity and Criticism levels.
Keywords: Literature, Child, Poem, Criticism, Method, StylisticExpressionism.

مقدمة:

ومتسيدة عشج العخب؛ نط اًخ لكثخة
تبػأ أدب األشفاؿ في اآلونة األخيخة مكانة مخمػقة ُ

انذغاؿ الباحثيغ ؼيو ،ووعييع بأىسية الكتابة ليحه الفئة الخاصة ،والتي تُػلج صفحة
بيزاء ،نشقر عمييا نحغ أسص اًخ تُعج مغ ذىب إف استصعشا بػعيشا أف نػجييا التّػجو

الدميع ،وأف ًنعج ليع أدباً راؾياً و مشيجياً وفق أسذ ومعاييخ مزبػشة تُشاسب
الرحيح و ّ
أعسارىع وثقافتيع ،أدباً مدمياً وىادفاً في نفذ الػقت ،فسغ أعج الصفل فقج أعج أمة
بأكسميا؛ ألنو ىػ الّمبشة األولى التي يقػـ عمييا السجتسع ،وليحا أخحت األمع الستقجمة

مؤخ اًخ عمى عاتقيا االىتساـ بالصفل ،وباألدب السػجو لو.

الشز السػجو
الشز األدبي برفة عامة ،وعمى ّ
لمشقج األدبي مالحطاتو عمى ّ
ولسا كاف ّ
بالشقج غاية حج ذاتيا؛ ألنيا تديج مغ
لمصفل برفة خاصة؛ كاف بحلظ ارتباط أدب األشفاؿ ّ

الشز السػجو لمصفل وتقػيسو؛ مداىسة
حافدية الكتابة ،وكاف وضع السشيج الدميع لتحميل ّ
الشقجي ليذ حك اًخ عمى أدب
الشز ،وإضاءتو ،فالسشيج ّ
فاعمة في ترحيح وترػيب ىحا ّ

فالشقج يثخي األدب ويشسيو
الكبار فقط؛ والبج أف يكػف ألدب الرغار نريب مغ ىحا؛ ّ
الشيػض بأدب األشفاؿ،
ويعسل عمى ارتقائو ،ليأخح بيحا كل واحج دوره في السداىسة في ُ

فالكاتّب ىع مغ يبجعػف في الكتابة لمصفل ،بيشسا ُّ
الشّقاد ىع مغ يكتبػف الخمػد ليحا
ُ
اإلبجاع.

ومغ ىحا السشصمق نصخح األسئمة التّالية ،والتي تجخل في صسيع إشكالية البحث وىي
كاآلتي :ما ىػ واقع أدب األشفاؿ في العالع العخبي ،وفي الجدائخ برفة خاصة في ضل

الشقج السشيجي أو السشيج الشقجي السحكع والسشاسب لو؟ وكيف ساىست األسمػبية
غياب ّ

الشز الذعخي السػجو لمصفل في الجدائخ تحميالً
التّعبيخية كسشيج نقجي حجيث في خجمة ّ
وتقػيساً ونقجاً ؟
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 -/1واقع أدب الظفل في العالم العربي في ضل غياب الشقد السشيجي:

احتل أدب األشفاؿ مكانة ميسة في العرخ الحجيث "نتيجة لػعي السجتسعات

الستّقجمة ،ومجى إسياـ ىحا األدب في تخبية الصفل ،وتثؿيفو :فكخياً ،واجتساعياً ،ونفدياً،
وخمؿياً ،مغ خالؿ القخاءات الحخة في اختيار ما يجحبو ويحبو"( ،)1كسا عخؼ نيزة كبيخة
ُ

الشذخ والتّخجسة ،خمفت إبجاعات غديخة ،ووفخة في اإلنتاج،
عشج العخب مغ خالؿ اإلبجاع و ّ
الشقجية التي تدتيجؼ أي عسل أدبي ،وكسا قاؿ الجكتػر
السسارسة ّ
والتي َج َّخ ْت وراءىا ُ
سسخ روحي الؽيرل' :ال أشظ في أف أسئمة أدب األشفاؿ وثقافتيع انتقمت مغ السعالجة

الػصؽية والتاريخية في الدبعيشات إلى السعالجة الشقجية في أُخخيات التدعيشيات"( ،)2لكغ

السحكع
ىحه السعالجة ّ
الشقجية لع تػازي الكع اليائل مغ اإلنتاج؛ بدبب غياب السشيج ُ
والستبع ،وغياب الخبخة السصمػبة في السسارسة ِّ
الشقجية التّصبيؿية التي تداىع في غخبمة
الشرػص اإلبجاعية السقجمة لمصفل ،وتكذف عغ جسالياتيا ،وتدتشبط مػاشغ الجػدة مغ

الشقج بيحا خادـ ليحا األدب ،ومػجو لو.
الخداءة فييا ،ليكػف ّ
الشقج السػجو ألدب األشفاؿ في بالدنا العخبية نججه ُيعاني مغ
وإذا ما تصخقشا إلى واقع ّ
الشقج األدبي السػجو إلى كتب األشفاؿ ،في عجد كبيخ مغ دوؿ
تأخخ كبيخ ،وغياب "ف ّ
العالع ،قجيع يعػد إلى أكثخ مغ نرف قخف ،وىحا يعشي أف َّنقادنا متخّمفػف في ىحا

السيجاف أيزاً" ،)3("...وإف" كاف أدب األشفاؿ قبل سشػات يسخ بأزمة وجػد ،فقج أصبح
اآلف يسخ بأزمة جػدة  ،أو بعبارة أدؽ صارت أزمة الكع التي يعاني مشيا أدب األشفاؿ

أزمة في الكيف فقج تػسعت الكتابة لألشفاؿ وكثُخ ُىػاتيا والسدتفيجوف مشيا ،لكغ معطع
ىحه الكتابات تتع في غيبة َّ
الشقج ،وفي غيبة الخقابة الػششية ،ؼيجئ ما يشتج فييا أدباً
مختمف السحتػى ،معاداً لمتّحػالت االجتساعية والشدوع إلى التّصػر ،الحي قل أف يخمػا مشو
( –)1شخايحة ،ـيفاء ،أدب األشفاؿ ومكتباتيع ،عساف ،األردف ،ط1990 ،3:ـ ص.22 :

( -)2د.سسخ روحي الؽيرل ،أدب األشفاؿ وثقافتيع-دراسة نقجية،-إتحاد الكتاب العخب،

1998ـ ،ص.5 :
( )3

– إبخاـيع محسػد { وآخخوف} ،ثقافة الصفل واقع وآفاؽ ،دمذق ،دار الفكخ1997 ،ـ،

ص.72:
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( )1
تقجـ أي
قصخ في مذخؽ الػشغ العخبي ومغخبو "...؛ وألف " ّ
الشقج عامل ىاـ مغ عػامل ّ
أدب .وىػ ضخوري لمغاية عشجنا ،في ىحه األياـ ،عمى وجو الخرػص ،بدبب إؾباؿ

الحخة تفتح أبػاب
الشقج والحػار والسشاقذة َّ
ىب َّ
كل( مغ َّ
ودب) عمى الكتابة لمصفل .فسغ ّ
السرػرة ،والقرز والحكايات الجسيمة ،واألشعار
أماـ السؤلفات الخائعة ،والسدمدالت
َّ
( )2

الخؽيفة السستعة والسفيجة."...

الشقج الستخرز "حيث
ومشو فقج شيج أدب األشفاؿ في الػشغ العخبي غياباً كبي اًخ في ّ
الذخوط الزخورية
الكتاب يحاولػف الكتابة لمصفل دوف مخاعاة أدنى ّ
إنشا نجج الكثيخ مغ ُ

في عسمية الكتابة ،في ضل غياب نقاد مؤىميغ لستابعة ما ُيكتب مغ نرػص مػجية
لمرغارُّ ،
فالشقاد عمييع أف يستمكػا حداً نقجياً وثقافة واسعة قرج تحقيق عسمية اإلبجاع

السػجية أصالً لألشفاؿ في شتى مجاالت الكتابة(. )3

وإذا تصخقشا إلى واقع أدب األشفاؿ في الجدائخ كعمع لو أصػلو ومشاىجو ،نججه مداؿ

متأخ اًخ مقارنة بشطيخه في السذخؽ العخبي الحي كانت لو األسبؿية في ىحا ،ألف "الجراسات

الشطخية أو التحميمية لع تكغ في مدتػى الكع اليائل مغ اإلبجاعات السػجية لتيحيب

() 4
الجؾيقة
الجراسة ّ
األشفاؿ وتشسية الحوؽ األدبي لجييع  ،ولحا لع ُي ْجرس أدب األشفاؿ ّ
الشقجية ،وإذا ألؿيا نطخة
والسشيجية ،مسا أدى إلى فجػة كبيخة بيغ الحخكة اإلنتاجية والحخكة ّ

الشقجية التي ُوجيت إلى أدب األشفاؿ في الجدائخ نججىا قميمة ججاً؛ بل
عمى األعساؿ ّ
وتُعج عمى األصابع ،ولع تتجاوز السخحمة األولية ،وحتى وإف تشاولت جانباً معيشاً؛ فإنيا
الشتائج السصمػبة التي تخجـ
أغفمت العجيج مغ الجػانب األخخى ،ولع تَُم َع بكل السعصيات و ّ
الشز السػجو لمصفل ،أي أنيا لع تكغ في السدتػى السصمػب ،مقابل كثخة اإلنتاج؛ ىحا
ً
( -)1د .عبج العديد السقالح ،دراسات عغ األدب العخبي والصفل العخبي" الػجو الزائع" ،دار

السديخة ،بيخوت ،لبشاف1985 ،ـ ،ص.36:

( - )2إبخاـيع محسػد { وآخخوف}  ،ثقافة الصفل واقع وآفاؽ ،مخجع سابق ،ص.73-72:

(  -)3عبج هللا بػجالؿ :األشفاؿ والتمفديػف ،السجمة الجدائخية لالتراؿ ،جامعة الجدائخ،

يشايخ1996ـ،ع ،13ص.77:

()4
الشقج ،مجمة العمػـ اإلندانية،
 أ.د بغ سالمة الخبعي ،أدب األشفاؿ في الجدائخ بيغ اإلبجاع و ّع ،31 :جػاف 2009ـ ،ـ:أ ،ص.210 :
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يصبع مغ مؤلفات لألشفاؿ،
األخيخ الحي أصبح ُيصخح مؤخ اَخ بكثخة دوف أي رقابة لسا
ُ
التصبيقي الحي ُيعشى بالتّحميل والتّقػيع.
بالشقج والتّرحيح والحي نقرج بو الجانب ّ
مقارنة ّ
الشقج في حقل أدب األشفاؿ سػاء في
إف مغ أىع األسباب التي ساىست في غياب ّ

الجدائخ أو في العالع العخبي عامة ىي َّ
الشطخة الدمبية أو نطخة االستخفاؼ إلى ىحا
األدب ،والتي حكست عميو مغ عجة زوايا ضيقة ،خاصة مغ الشقاد الحيغ" يعتبخونو أدبا
لمرغار ال يخقى إلى مختبة األدب ،فيػ في نطخ الكثيخيغ مشيع تعميسي في شبيعتو ،غث

الشقج األدبي الجاد" ( ، )1أي ال يدتحق أف تُبحؿ ؼيو كل الجيػد
في مادتو ال يدتحق ّ
الشقجية التي تتشاوؿ أدب الكبار وتػليو العشاية الكبيخة عمى حداب أدب األشفاؿ ،والخػض
ّ

ويػصميع إلى الذيخة
في نرػصو وتحميميا ونقجىا بالشدبة ليع لغ يجمب ليع األضػاء ُ
كسا ُيػصميع ليا أدب الكبار؛ وكأنيا أيزاً نطخة احتقار ليحا األدب؛ بأنو أدب سيل ال
يحتاج إلى بحؿ جيػد نقجية متعبة في تحميمو و تزييع الػقت معو إف صح التّعبيخ.
وىشاؾ مغ حكع عمى أف الكتابة لألشفاؿ تُشدؿ مغ مدتػى الكاتب أو أنيا دوف
الخمدية التي تثيخ
مدتػى؛ ألنيا تجعل كتابتو بديصة وخالية مغ األساليب اإليحائية ،و َّ

القارئ...ولكغ ىحا غيخ صحيح ،ؼبداشة الّمغة ،ووضػح الكمسات في أدب األشفاؿ ال
الدحاجة ،والديػلة التي يطشيا البعس ،وفي نفذ الػقت ىحا ال يعشي أف كل
يعشي ّ
السزاميغ السقجمة لمصفل يجب أف تكػف ألفاضيا سيمة وبديصة ،فيشاؾ مغ ُكتّاب
األشفاؿ مغ عشجه "ميالً خصي اًخ لمتّبديط َّ
السدخة
وتجشب السػضػعات غيخ
الحج ّ
الدائج عغ ّ
ّ

أو الرعبة ،ويتأتى ىحا في أغمب األحياف مغ التّأكيج السفخط عمى صغخ حجع األشفاؿ،
إف ىحا السيل قج يمغي
نسػىع وتدايج قجراتيعّ ،
وافتقارىع لمقجرة ،مغ دوف التأكيج الكافي عمى ّ

يعػد عمى ححؼ األمػر التي
أو يعكذ الجػىخ الحؿيقي لؿيسة أدب األشفاؿ؛ إذ ّإنو قج ّ
األىسية مغ ىحا األدب"("،)2فػميدت كل كتابة ذات لغة سيمة ىي الكتابة
ىي في غاية
ّ
(  -)1إبخاـيع أحسج نػفل ،أضػاء عمى أدب األشفاؿ ،ط ،1دار ومكتبة الكشجي لمشذخ والتّػزيع،
السسمكة األردنية الياشسية2014،ـ ،ص.254 :

الديكػلػجية ألدب األشفاؿ ،تخجسة مػسى الدػداني 1985 ،ـ،
األىسية
( -)2سانجرز ،جاكميغ،
ّ
ّ
األجشبية ،دار الحخية ،بغجاد ،ع ، 3سشة ،5ص52:
الثقافة
ّ
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السالئسة لألشفاؿ ،بل إف أدب األشفاؿ ىػ ذلظ الحي يكػف عمى صمة وثيقة وحسيسة

بسعخفة الصفػلة ذاتيا ،ومعخفة شبيعتيا ،وحاجاتيا ،مغ حيث كػنيا مخحمة ليا خرائريا
( )1

التي تسيدىا عغ غيخىا مغ مخاحل الشسػ عشج اإلنداف".

ومغ أسباب ىحه السعاناة أيزاً ىػ اقتحاـ ىحا السجاؿ األدبي-في حقل أدب األشفاؿ-
دوف امتالؾ الػسائل الفشية والسعخؼية السصمػبة" ،فالقػاعج األساسية في فغ الكتابة برفة

عامة تسثل أساس الكتابة لألشفاؿ ،وكاتب األشفاؿ ال تغشيو السػـبة عغ الجراسة ،وال
الشفذ محل عسمو باألصػؿ الفشية لكتابة القرة
تحل معخفتو بأصػؿ التخبية وعمع ّ
( )2
والسدخحية".

الديل السستشع ،فسغ الديل أف نقخأىا ونفيسيا ،لكغ
إف الكتابة لمصفل تشجرج تحت راية َّ

الرعب أف نكتب يا؛ ألنيا تجخبة محفػفة بالرعاب ،تتصمب مغ مشجدىا خبخة وتسخس،
مغ ّ
ورؤية عسيقة ،وأسمػب فشي دقيق ،مع مخاعاة االعتبارات التّخبػية والفكخية والدمػكية
الشفدية لمصفل ،ومغ الرعب أيزاً نقجىا وتحميميا التّحميل السزبػط ،بدبب ضعف
وّ

الشقج ،وبعمع
السسارسة
الشقجية ،والخؤية السشجية التي تتصمب اإللساـ الػاسع بتقشيات ّ
ّ
الشفذ ،وفيع أدب الصفػلة فيساً واسعاً بعيجاً عغ التّصبيق اآللي السبشي عمى أحكاـ جاىدة
ّ

يست
ومدبقة،
الخقابة أيزاً إلى كثخة اإلنتاج ،لكشو إنتاج فارغ ال ُ
وأدى غياب ّ
لإلبجاع برمة ،إضافة إلى القرػر الكبيخ في الس عالجة؛ والحي فتح الباب عمى مرخعيو

لكل مغ لو مػـبة وميل ليحا السجاؿ إلى الخػض في الكتابة لمصفل دوف االلتداـ بأدنى

معاييخ وضػابط الكتابة الرحيحة والدميسة والسشيجية التي ال ُيدتياف بيا؛ وإنسا يديجىا
الشقج تسي اًد وشيخة.
ّ

كسا ُيعاني أدب الصفل في الجدائخ خاصة مغ قمة الباحثيغ والستخرريغ في ىحا
الشقجية السػجية إلييع ،وإىساؿ الجولة والييئات السيتسة بالصفػلة
السجاؿ؛ وقمة البحػث ّ

( -)1إبخاـيع دمحم عصا ،عػامل التّذػيق في القرة القريخة لصفل السجرسة االبتجائية،ط،1مكتبة
َّ
الشيزة السرخية ،القاىخة1994،ـ ،ص.65:
(  -)2سسيخ عبج الػىاب أحسج ،أدب األشفاؿ ،قخاءات نطخية ونساذج تصبيؿية ،عساف ،دار

السديخة لمشذخ والتػزيع ،ط2006 ،1ـ ،ص198:
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وعجـ تقجيسيع َّ
الجعع السادي الحي يديج مغ حافدية اإلبجاع ،واالشتغاؿ عمى نجوات

وممتؿيات تجعع أدب الصفل وتُعخؼ بو ،حتى في الجامعات الجدائخية والعخبية برفة
جر ُس كسادة ثانػية وليدت رئيدية؛ وكأنو أدب درجة ثانية،
عامة نجج تّجريذ أدب الصفل ُي َّ

وتجريدو ال يتعجى مجخد التّعخيف الشطخي بو وبأشكالو وتاريخو ،وال يتصخؽ إلى الجانب
التَّصبيقي وإلى مشيجية الكتابة لمصفل ،أو جانب عمع الشفذ الستعمق بالصفل ،أو يتشاوؿ
الشقجية الحجيثة ،كسا تشاوليا أدب الكبار ،فأدب األشفاؿ
نرػصاً لتحميميا وفق السشاىج ّ
في الجدائخ مداؿ بحاجة إلى البحث والجراسة .ولحلظ "البج مغ تزافخ الجيػد ،واختيار

الكفاءات العمسية واألدبية الشاضجة ،لتتػلى الكتابة األدبية لمصفل ،في ضل وعي سميع
بقجرات الصفل ،وفي حجود السفخدات التي يتعامل معيا ِسِشياَ ،وضسغ خصة قػمية وإندانية
( )1

تدتيجؼ بشاء اإلنداف".

إف أوؿ ما يجب أف يشتبو إليو الكاتب لمصفل ،ىػ أف يأخح بعيغ االعتبار الستمقي ،وىػ
الصفل بالجرجة األولى ،والحي يتمقى ىحا العسل األدبي بالقبػؿ أو الخفس ،مغ خالؿ ذوقو
وفصختو مع مخاعاة "أف يتفق اإلنتاج األدبي في حقل األشفاؿ مع درجة نسػىع الشفدي،

فإف الّمغة التي يكتب بيا يجب أف تتفق بجورىا مع درجة نسػىع المغػي  ،)2( "..فأىع

السحجدة ٍ
لدغ
مذكل يؤثخ سمباً في ميجاف أدب الصفل ىػ" :إشكالية الكتابة العذػائية غيخ
ّ
الفشية ،وعجـ التّفخيق بيغ األدب الحي يتحجث عغ األشفاؿ،
معيشة( )...وضعف
الرياغة ّ
ّ

( )3
الشقج أو السشيج
واألدب الحي يخالصيع ُ
كقخاء"  ،ىحه الكتابة لمصفل مازلت بحاجة إلى ّ
الشقجي السحكع الحي يحمميا ،ويقػميا ،ويؿيسيا ،ويجفع بيا إلى األماـ.
ّ

وتعجدت ،فإنيا القت نفذ السريخ
وإذا كانت السشاىج ّ
الشقجية تصػرت في أدب الكبار ّ
في أدب األشفاؿ؛ حيث مخت بعجة مخاحل بجاية بالتّخكيد عمى الصفل وعمى خرائرو
(-)1عبج العديد السقالح ،دراسات عغ األدب العخبي والصفل العخبي ،مخجع سابق ،ص.37 :

( -)2سسيخ عبج الػىاب أحسج ،أدب األشفاؿ ،قخاءات نطخية ونساذج تصبيؿية ،مخجع سابق ،ص:
.196

(  –)3دمحم الطاىخ ،أشكاؿ أدب األشفاؿ :قريجة الصفل ،نجوة أدب األشفاؿ في األردف ،واقع

وتصمعات ،و ازرة الثقافة ،األردف1989 ،ـ ،ص.63:
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بالجراسات
ّ
الشفدية والعقمية والجدسية؛ أي االىتساـ بالجانب التّخبػي لمصفل ،ثع االىتساـ ّ
العامة ليحا األدب وتصػره التّاريخي ووضيفتو ،ثع التّخكيد عمى تخكيبة الصفل وجشدو

بالجراسات االجتساعية واإلندانية لمصفػلة ،وكل ىحه
وشخريتو مغ قبل السخترػف ّ
التػجيو ،ثع جاءت
الشقج و ّ
السخاحل الدابقة لع تُعشى بالعسل األدبي ولع تعصو حقو مغ ّ

بعجىا مخحمة التّخكيد عمى مزسػنو مغ خالؿ دراستو دراسة وصؽية وليدت نقجية ،إلى
الشقجية الحجيثة عميو ،و تحميمو و التّعامل
أف وصمشا أخي اًخ إلى إمكانية تّصبيق الشطخيَّات ّ
( )1

معو كجشذ أدبي يدتحق االىتساـ.

إذف فالسشاىج الشقجية كثيخة ومتشػعة ،إضافة إلى تشػع أشكاؿ أدب األشفاؿ مغ قرة
وشعخ ومدخحية...والسقاـ ال يدسح لشا بتشاوؿ كل ىحا ،ولحلظ وقع االختيار في ىحا

الشز الذعخي السػجو
البحث عمى السشيج األسمػبي أو أسمػبية التّعبيخ الّمغػي في تحميل ّ
ّ
الشز الذعخي السػجو لمصفل
لمصفل ،وسأكتفي بتدميط الزػء عمى بعس الشساذج مغ ّ

في الجدائخ ،وليحا اختخت بعس الشرػص السختمفة والتي ُجسعت في سمدمة واحجة ؛
تسحػرت تحت عشػاف "لغتي العربية"؛ حيث تشاولت نرػصاً تعميسية مقجمة لمصفل

بعشاويغ شبو متذابية ،وأىجاؼ متػحجة ،ولعجة شعخاء مختمفيغ ،لشصخح الدؤاؿ التّالي :ىل
الشز الذعخي السػجو لمصفل والػقػؼ عمى
السشيج األسمػبي التّعبيخي كفيل بدبخ أغػار ّ
جسالياتو؟ وإلى أي مجى استصاع شعخاء الجدائخ تقجيع شعخ مشاسب لمصفل بأسمػب متسيد

يدتيػي ذائقتو؟

السقدمة لمظفل في
الذعرية
 -/2أسمهبية ال ّتعبير الّمغهي في نساذج من الّشرهص ّ
ّ

الجزائر:

تدعى الجراسة األسمػبية إلى مقاربة األعساؿ األدبية ،و َّ
الكذف عغ الخرائز التي

البعس؛ متخحة في ذلظ عجة شخؽ واتجاىات؛ كاف مغ بيشيا االتجاه
تُسيدىا عغ بعزيا ّ
التّعبيخي ،أو عمع األسمػب التَّعبيخي الحي ارتبط مفيػمو بعالع المغة الدػيدخي "شارل

بالي" (1947-1865ـ) والحي اعتبخىا "العمع الحي يجرس وقائع التَّعبيخ الّمغػي مغ
ناحية محتػاىا العاشفي ،أي التّعبيخ عغ واقع الحداسية الذعػرية مغ خالؿ الّمغة وواقع

( ُ -)1يشطخ :إبخاـيع أحسج نػفل ،أضػاء عمى أدب األشفاؿ ،مخجع سابق  ،ص.254 :
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الّمغة عبخ ىحه الحداسية"( ،)1فاألسمػبية التّعبيخية إذف ىي"دراسة لؿيع تعبيخّيػة وانصباعيػة
خاصة ،بسختمف وسائل التّعبيخ التي في حػزة الّمغة ،وتختبط ىػحه القػيع بػجػػد متغيخات

أسمػبية ،أي تختبط بػجػد أشكاؿ مختمفة لمتّعبيخ عغ فكخة واحجة ،وىػحا يعشي وجػد
متخادفات لمتّعبيخ عغ وجو خاص مغ أوجػو اإليرػاؿ"()2؛ أي أنيا تبحث في كل ما ىػ
لغػي ،مغ خالؿ ما تعكدو ىحه الّمغة مغ انفعاالت و أفكار وعػاشف ومذاعخ ناجسة

الكذف عغ األشكاؿ التّعبيخية التي
عغ شخؽ التّعبيخ ،لتكػف ميسة األسمػب ىشا ىػ ّ
الشحػية
الرخؼية و ّ
الرػتية و ّ
استخجمتيا ىحه الّمغة ،مغ خالؿ استثسار كافة السدتػيات ّ

لمشز وتحقيق التّفاعل
البشى التّعبيخية التي قاـ عمييا ّ
وّ
الجاللية ،وصػالً إلى استشصاؽ ُ
اإليجابي بيغ السبجع والقارئ.

وبسا أف شعخ األشفاؿ غشي باإلمكانيات التّعبيخية ،مسا يحفد الباحث إلى دراسة

مزسػنو دراسة تّعبيخية ،فصخيقة التّعبيخ ىي أوؿ ما يجحب الصفل ويحببو في القخاءة،
ويتخؾ انفعاالت في نفديتو ،وشعخ األشفاؿ "ىػ كالـ مػزوف ذو حذ مػسيقي فريح أو
عامي يتزسغ أفكار ومذاعخ وخياالً ومعشى مقفى وغيخ مقفى يديخ وفق قػاعج محجدة ،

صالقة والسخونة واألصالة واستس اخرية األثخ"
ويتدع بعشاصخ أربعة ىي ال ّ

( .)3

وليحا سأقف عمى مجسػعة مغ َّ
الذعخية الستشػعة السقجمة لمصفل في الجدائخ،
الشساذج ّ
مغ خالؿ مقاربة السدتػيات التّعبيخية في لغة ىحا الذعخ ،وأيزا االقتخاب مغ أسمػب
الشقجية ،التي نأمل أف تفتح الصخيق لمبحث
شعخائشا الجدائخييغ ،وتقجيع بعس السالحطات ّ

الشقج السػجو إلى أدب
أكثخ في ىحا السجاؿ ،كسا تزيف ولػ بالذيء القميل إلى حقل ّ

الصفل الجدائخي ،والعخبي برفة عامة.

-1/2ال ّتعريف بالّشرهص السختارة:
(–)1د صالح فزل  ،عمع األسمػب (مبادؤه وإجخاءاتو ،مشذػرات دار اآلفاؽ الججيجة ،بيخوت،

ط1985 ،1ـ ،ص.17 :

(  -)2بييخجيخو :األسمػبية :تخجسة د .مشحر عياشي:مخكد اإلنساء الحزاري ،سػريا ،حمب ،ط٢
 ، ٤٩٩١ص.53:

(  –)3سسيخ عبج الػىاب أحسج ،أ دب األشفاؿ قخاءات نطخية ونساذج تصبيؿية ،مخجع سابق،

ص.112:
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تع جسعيا تحت عشػاف" :لغتي العربية"()1؛ ألنيا
الشرػص السختارة ىي قرائج شعخية َّ

تتحجث عغ الّمغة العخبية ،وأىسيتيا ،وفزائميا ،وحخوفيا ،تحت راية الذعخ التّعميسي
السقجـ لمصفل والحي ُيعج "لػف مغ الذعخ يزعو الكبار لمرغار ،أو لسغ ىع في حكسيع

مغ الستعمسيغ بيجؼ تمقيشيع وتػسيع مجى السعخفة العسمية والشطخية لجييع في شتى

الحقػؿ والسياديغ"

() 2

أما مغ ناحية مػضػعاتو فقج "تشػعت السػضػعات في الذعخ

التّعميسي ما بيغ لغػية وأدبية وديشية وعمسية ،وتأتي السػضػعات الّمغػية خرػصا لتعميع
األشفاؿ الحخوؼ اليجائية والحداب في شميعة السػضػعات" ،)3( .وىحا ما تحػيو ىحه
الشرػص السختارة ،حيث تزع ىحه السجسػعة اثشي عذخ قريجة  ،أغمبيتيا جاء بعشػاف
صاىخي ،سكيشة بمعابج ،ومشيا
عاـ وىػ" :لغتي" لشاصخ معساش ،فتيحة سعيػد ،جساؿ ال ّ

ما أضاؼ ليا كمسة أو اثشيغ ،كػ "لغتي لغة الزاد" ؿ :أحسج أميغ ّبيػض ،و "يا خير
الجيغ باوية ،وباقي العشاويغ كانت
الّمغات" لسرصفى دمحم الغساري ،و"لغة العرب" لرالح ّ
خاصة بالحخوؼ والكالـ واإلعخاب ،وىي كاآلتي" :حروف لغتي" لحدغ دواس ،و"أغشية

الحروف" ،و"الكالم وأقدامو" ؿ":لدىخ حدشاوي" ،و"تعمم الحروف العربية" لرالح الجيغ
"التعريب" لسحسج األخزخ الدائحي.
باوية ،و ّ
التعبيرية:
الدراسة األسمهبية ّ
ّ -2/2
أ /السدتهى الرهتي:

( )1

 -ناصخ معساش ،لغتي العخبية( نرػص شعخية مختارة) ،سمدمة آفاؽ لمصفػلة ،03

مشذػرات الػشغ اليػـ ،ط2015 ،1ـ

()2
الشز الذعخي السػجو لألشفاؿ في الجدائخ،دراسة تحميمية التجاىاتو وأنساشو
 العيج جمػليّ ،الفشية ،رسالة مقجمة لشيل شيادة دكتػراه عمػـ ،تخرز أدب عخبي حجيث،
وبشيتو ّ

2005/2004ـ ،ص.54:

(  -)3السخجع نفدو ،ص.55 :
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وىػ الحي ُيعالج اإلمكانات التّعبيخية التي تحسميا التّكػيشات الرػتية وفق خرائريا
السخخجية والفيديائية والتّػزيعية )1(.ومغ ىشا يتجمى دور السدتػى الرػتي في البحث عغ
الؿيع التّعبيخية التي تتػاجج فييا مغ خالؿ التَّحميل َّ
الجاخمي والخارجي لألصػات الّمغػية،

بجاي ة باألصػات وصفاتيا وخرائريا؛ ىحه األصػات التي تشبع مغ لغة يتخحىا الكاتب
وسيمة لمتّعبيخ عغ دالالتو وأفكاره وأحاسيدو ،وإيراؿ مغداه ومقرجه لمقارئ في عجة
شخؽ ،لكل شخيقتو في التّعبيخ سػاء مغ خالؿ تػضيف األصػات السجيػرة أو السيسػسة،

أو مغ خالؿ اإليقاع و الشغع والتكخار ..فعمى الجارس أف يبحث عغ العالقة القائسة بيغ
ىحه األصػات والحالة الذعػرية لمسبجع.

وبعج دراستشا ليحه السجسػعة الذعخية؛ نحاوؿ أف نقف عمى أىع الطػاىخ الرػتية التي

تسيدت بيا ىحه القرائج؛ بجاية باألصػات الرائتة ،وذلظ مغ خالؿ تػضيف الحخكات

الصػاؿ( ا-و-ي)،حيث كاف لرػت السج( األلف) وصػت (الياء) حزػر قػي في ُجل
القرائج ،أما صػت (الػاو) فيػ غائب تساماً في معطع ىحه القرائج؛ وسبب ىحا

الخغبة في التّعبيخ عغ حب ىحه المغة ،وتحبيب الصفل بيا؛ فاأللف مغ أقػى
االختيار ىػ َّ
الدامع ،لسا يحسمو
السج ،يحسل إمكانية تّعبيخية متسيدة ،ولو تأثيخ كبيخ في أذف َّ
أصػات ّ

مغ إحداس عسيق نابع مغ الػججاف ،كع أف صػت الياء ىػ األكثخ مالئسة لمتّعبيخ
السباشخ والرخيح ويتفق مع البداشة والػضػح ،وىػ ما يالءـ مع قجرات الصفل ،نمسح

التػضيف جمياً عشج أحسج أميغ بيػض في قػلو:
ىحا ّ
ُل َغ ِتي ِعْش ِدي َزِادي ِم ْن ِعْممٍ ِبالش ِادي

ِ
َف ِبيا ى ْدي ِ
َم َج ِادي
َ َ ُ َ
اليادي َو َم َباىي أ ْ
أما بالشدبة لألصػات الرامتة ،سشخكد عمى األصػات السجيػرة والسيسػسة؛ حيث نجج

تػضيفاً متشػعاً ليا ،فيشاؾ قرائج شغت عمييا األصػات السجيػرة والذجيجة؛ كقريجة:
أحسج أميغ بيػض وقريجة فتيحة سعيػد ،وجساؿ شاىخي  ،ولدىخ حدشاوي "الكالـ
( -)1د .محي الجيغ محدب ،األسمػبية التّعبيخية عشج شارؿ بالي ،أسديا ونقجىا ،عمػـ المغة،

محكسة ترجر أربع مخات في الدشة ،كتاب دوري ،ـ ،01:ع1998 ،2:ـ ،دار
دراسات عمسية ّ
الغخيب ،القاىخة ،ص.55:
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وأقدامو"  ،وىش اؾ مغ شغت عمييا األصػات السيسػسة والسخققة

كقريجة :ناصخ

معساش ،وحدغ دواس ،ومرصفي دمحم الغسازي ،وىشاؾ مغ َّنػع بيغ السجيػر والسيسػس؛

وىحا ىػ األندب ما دامت القرائج تحسل عشػاف الّمغة العخبية ،وترف كل حخوفيا

األبججية ،ونجج ىحا التّشػيع حاض اًخ في قريجة لدىخ حدشاوي "أغشية الحخوؼ" ،ودمحم
األخزخ الدائحي" ،وأخي اًخ نجج مغ ّنػع أيزاً بيغ السجيػر والسيسػس ،لكغ ىحا التَّشػيع
جاء متدمدالً حيث كاف القدع األوؿ مغ القريجة لألصػات السجيػرة ،بعجىا جاءت

السيسػسة في القدع الثاني؛ وىحا ما نججه عشج :سكيشة بمعابج ،وصالح الجيغ باوية،

بالرػت السجيػر ثع التّصخؽ إلى السيسػس يجؿ عمى نػع مغ القػة والتّحجي ،كسا
والبجء َّ
يحسل شحشة تعبيخية مكثفة ،تعكذ االعتداز بيحه اّلمغة وتسجيجىا ،كسا تجحب ذىشية

القارئ الرغيخ وتدتيػيو ،في السقابل تحسل األصػات السيسػسة خاصية تعبيخية تشبع

مغ أعساؽ َّ
الشفذ  ،وتعكذ كل مذاعخ الحب والػد ليحه المغة ،وىحا ما الحطشاه في
َّ
فالديغ ىػ األندب
بعس القرائج التي شغى عمييا صػت "الديغ والياء والتاء"ّ ،
لمػصف مادامت كل القرائج ترف حخوؼ وكمسات المغة العخبية ،كسا قاؿ مرصفى

دمحم الغسازي:

ُل َغ ُة ِ ِ
الرساَل ِة واأل ِ
ين
َم ْ
..ما أ ْ
اس َم ِ َ َ
َج َس َل ْ
الر َساَلة َ
َن ْف ِدي ِ
ين
هل ِب َسا ُن ِدُّر َو َما ُن ِب ْ
الر َساَل َة و َ
الر ُس َ

وأيزاً دمحم األخزخ الدائحي:
َث ْهَرةُ األ َْم ِ
س َس َت ْبَقى ُم ْد َت ِسرْه

َن ْح ُن َش ْع ٌب َعَربِي ُمْش ُذ َكاَنا
س َيْر َضى ِس َهى الز ِاد لِ َد َانا
َل ْي َ
والياء والتاء ىسا صػتاف لميسذ الخقيق السحبَّب إلى نفدية ومذاعخ الصفل الحي ال

يشاسبو الرػت العالي وال تدتيػيو نبخة التّحجي  ،كسا قالت سكيشة بمعابج:
َحالَ َىا
َما أَ ْط َي َب َيا َما أ ْ
اىا
َما أَ ْك َسَم َيا َما أَ ْغَش َ
اض ِ
اىا
َف َ
الد ْحُر ِم ْن َم ْجَر َ
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كسا عكدت األصػات السجيػرة أيزاً في القرائج غاية العشػاف؛ وىػ االفتخار بيحه الّمغة

واالعتداز بيا بأعمى صػت ،نجج ىحا في قػؿ جساؿ الصاىخي:
ِ
ِ
ِ
العالِي
ا ْقَ ْأر ذي ُ
الج ْسَم َة َيا َخال ْد ا ْق ْأر َىا بالرهت َ
ا ْق ْأر ِذي الجسَم َة ِفي َف ْخ ِر وبِره ٍت يز َخر ِب ِ
الك ْب ِر
َ َْ َ ُ
َ
ُْ
مغ ىشا نقػؿ أف داللة األصػات كاف ليا ؾيسة تعبيخّية في اّلمغة السػجية لمصفل ،مغ

الشز ،وأيزا يتفق مع
الدميع الحي يتفق وسياؽ ّ
خالؿ االنتقاء الرحيح واالختيار ّ
الشرػص السختارة.
السغدى األسمػبي التّعبيخي الحي تيجؼ إليو ّ

وإذا ما انتقمشا إلى التّكخار الحي ُيعج أسمػباً تعبيخياً في حج ذاتو ،كسا ُيعتبخ سسة بارزة
الكاتب لمصفل؛ ألف التّكخار يديج مغ وضػح
في أدب األشفاؿ ،بل ومغ أىع ما يعتسجه ُ

السعشى وتخسيخو في ذىغ الصفل الحي مازلت ذاكختو غيخ قادرة عمى حفظ واستيعاب كل

ما ُيقجـ لو ، ،فالتّكخار يداعج عمى ذالظ ،كسا يسشحو نػعاً مغ التّخكيد أثشاء استخجاعو
السعاد ،وما نالحطو في ىتو القرائج ىػ غمبة ىحا األسمػب التعبيخي ،وتعجد
لمكالـ ّ
مطاىخه ،بيغ تكخار الحخؼ ،وتكخار ال كمسة ،وتكخار الجسمة ،وتكخار السقصع ،وأكثخ تكخار
سجمشاه عمى مدتػى القرائج ىػ تكخار الكمسة؛ حيث نالحظ أف أكثخ كمسة تع تكخارىا في

معطع القرائج ىي كمسة "لغتي" ،وكانت في القرائج التي تحسل عشػاف "لغتي" لكل مغ
أميغ بيػض وناصخ معساش ،وفتيحة سعيػد وحدغ دواس ،وسكيشة بمعابج ،وصالح

الجيغ باوية "لغة العخب" ،تأكيجاً مشيع عمى أىسية ىحه الّمغة وؾيستيا ،تالىا بعج ذلظ تكخار
"الحروف األبجدية" في قريجة لدىخ حدشاوي"أغشية الحخوؼ" ألكثخ مغ مخة ،مع تكخار

لكمسة "ىذي" بيغ كل حخؼ لمتّعخيف أكثخ بالحخوؼ ،وىحا أسمػب جيج لتدييل حفطيا
عمى كل شفل قارئ  ،كسا نجج تك اخ اًر لكمسة "أىهاك" ،وكمسة "الرسالة" في قريجة
مرصفى دمحم الغسازي؛ وكأنو أراد أف يخسخ في ذىغ الصفل مشح صغخه حب الّمغة ؛ألنيا

لغة القخآف قبل أف تكػف لغة الحزارة ،ونجج أيزاً تكخار لكمسة "عمسشي" في قريجة
صالح الجيغ باوية "تعمع الحخوؼ العخبية" ،وتكخار كمسة "انظقيا" و"اقرأىا" عشج جساؿ

الصاىخي؛ تأكيجاً مشيع عمى فعل القخاءة ،وتكخار كمسة "حرف" عشج حدغ دواس؛ إشادة
كخر
مشو بأىسية الحخؼ،أما تكخار السقصع فقج كاف في قريجة جساؿ شاىخي فقط؛ حيث ّ
مقصع:
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ِ
ِ
ِ
الي
الع ِ
ا ْقَ ْأر ذي ُ
الج ْسَم َة َيا َخال ْد ا ْق ْأر َىا بالرهت َ
ِ
الج ْسَم َة َيا َخ ِال ْد) أكثخ مغ مخة؛ وكأنو ُيرخ عمى
كسا كخر الصاىخي الجسمة (ا ْقَ ْأر ذي ُ
فعل القخاءة ويأمخ بو  ،وتكخار آخخ لمجسمة في آخخ قريجة لسحسج األخزخ الدائحي؛
ط ِشي) أراد مغ خالؿ ىحا التّكخار أف يخبط لغة الزاد
ط ِشي َيا َو َ
ط ِشي َيا َو َ
وىي جسمةَ ( :و َ
غائب ،نمسحو
بالػشغ العخبي وأف يجافع عشيا وعغ ىحا الػشغ ،أما تكخار الحخؼ فيػ
ُ

فقط في قريجة صالح الجيغ باوية" لغة العخب" ،مغ خالؿ تك اخره لحخؼ الجخ (في) في

مجحو لّمغة العخبية وما فييا مغ خرائز وصفات جسيمة.

ديل عمى الصفل
والتّكخار جاء لمتّأكيج عمى ىحا السحتػى التّعميسي بصخيقة محببة تُ ُ
الحفظ ،كسا تُخسخ الفكخة في ذىشو ،فإف كاف التّكخار مسل بعس الذيء في شعخ الكبار؛

ومفيج في شعخ األشفاؿ.
وميع
فيػ
ناجح ججاً
ٌ
ٌ
ٌ
أما السػسيقى الخارجية ،والتي سشخكد فييا عمى القرائج وشكميا ،وبحػرىا ،بجاية
بالييكل العاـ لمشرػص؛ حيث نالحظ أف معطع الشرػص الذعخية جاءت عمى َّ
الشسط
التّقميجي لمقريجة ؛ وىػ ما كاف أكثخ مالئسة َّ
لمصابع التّعميسي الحي تتزسشو القرائج،

الشسط السألػؼ؛
ماعجا قريجة صالح الجيغ باوية "تعمع الحخوؼ العخبية التي خخجت عغ ّ
ألنيا كانت ذات شابع حػاري  ،والغسازي أيزا لع يمتدـ الصابع التّقميجي فكمساتو كانت

تحسل بعس القػة والتّحجي وىي بعيجة قميالً عغ غاية التعميع والتّعمع؛ نمسح فييا صػت
الزسيخ وشمب الحخية ،وىػ ما يتشاسب والذعخ الحخ ،أما إذا انتقمشا إلى التّفعيالت

الذعخية ،والتي نالحظ أنا الرجارة فييا كانت لمبحخ الستجارؾ فقج احتل
والبحػر ّ
السختبة األولى؛ حيث نمسحو في معطع الشرػص الذعخية السختارة ؛عشج كل مغ أحسج

أميغ بيػض ،وفتيحة سعيػد ،ومجدوء-الستجارؾ -عشج وسكيشة بمعابج  ،وصالح الجيغ
باوية "لغة العخب" ،ثع يميو بحخ الخجد عشج لدىخ حدشاوي"أغشية الحخوؼ" و مجدوءه –
الخجد -عشج ناصخ معساش ،والبحخ الكامل عشج كل مغ حدغ دواس ،والغسازي، ، ،
والبديط عشج الصاىخي ،و مجدوء الخمل عشج لدىخ حدشاوي "الكالـ وأقدامو" ،والدخيع

عشج صالح الجيغ باوية "تعمع الحخوؼ العخبية .وكسا قمشا سابقاً أف بحخ الستجارؾ ىػ مغ
األقخب لألسساع
كاف الغالب في معطع القرائج؛ فيػ األكثخ مالئسة لسزسػف القرائج و ُ

لسا ؼيو مغ"خفة وسخعة في تالحق أنغامو ،مسا يجعمو صالحاً لألغخاض الخؽيفة
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والطخيفة" ( ،)1كسا تسيدت أيزاً باقي البحػر بديػلتيا؛ مسا سيل اإليقاع وجعمو خؽيفا
مالئع لمصفل ،وأيزاً لجأ بعس الذعخاء إلى تقميز بعس األبيات مغ خالؿ "الجدء"
َّ
الشغع السػسيقي السصمػب ،كسا أف
الدخعة في اإليقاع وحقق ّ
مثالً ؛ مسا زاد مغ الخفة و ّ
البحػر القريخة ىي األندب لذعخ األشفاؿ ،أما بالشدبة لمقاؼية والتي تمعب دو اًر ميساً في
لفت انتباه الصفل وجحبو وتديل عميو الحفظ والتّسخف ،فإنشا نالحظ عشج أغمب الذعخاء عجـ

خخوجيع عغ نطاـ القاؼية السػحجة وعجـ االستغشاء عشيا ،مسا حقق جانب ميساً مغ

اإليقاعية والسػسيؿية ،فتمظ اّلشغسة السعادة محببة ججاً إلى نفدية الصفل ،لكغ ىحا ال يسشع
أف يكػف عشج البعس تشػيع بديط استجعاه اليجؼ التّعميسي الحي يحسمو مزسػف
القرائج ،كسا كاف حخؼ الخوي متذابو إلى ٍ
حج كبيخ عشج معطع الذعخاء؛ حيث نمسح

الشرػص الذعخية؛ وىحا لسا
الجاؿ" كخوي بكثخة في معطع ُ
تػضيفيع لحخؼ "الشػف و ّ
ليسا مغ وقع وصجى في الشفػس؛ ألنيسا مغ الحخوؼ السجيػرة والػاضحة والتي تؤثخ

في األسساع وتجحب االنتباه.

التركيبي:
ب -/السدتهى ّ
يعالج ىحا السدتػى" َّ
الصاقة التَّعبيخية الكامشة في أشكاؿ التَّخكيب َّ
الشحػي لمجسل؛ وذلظ

مثل ما يحجث-العتبارات تّعبيخية -مغ تقجيع وتأخيخ ،وححؼ ،واختيار بجائل تّخكيبية
لريغة بالتّعبيخ عغ الجػانب الػججانية -مثل :التّعجب ،والسجح والحـ ،واالستفياـ

السجازي...إلخ ،)2(".فيػ مغ أىع السدتػيات التي تصخؽ إلييا السشيج التّعبيخي في دراسة

الذعخي بػجو
السسيد لمخصاب األدبي ،و ّ
األسمػب؛ ألنو يكذف عغ السمسح األسمػبي ُ
الشز.
الخرػصّ ،
فالذاعخ يختار ألفاضو بعشاية لكي تتشاسب ومقاصج ّ
ومغ خالؿ تتبع َّ
الطػاىخ التّخكيبية في القرائج السجروسة ،نالحظ تشػعاً في التّخاكيب
االسسية والفعمية؛ ولكغ الحزػر األقػى كاف لمتّخاكيب االسسية التي دّلت عمى الثَّبات

(ُ -)1يشطخ :نازؾ السالئكة ،قزايا الذعخ السعاصخ،دار العمع لمسالييغ،بيخوت ،ط1978 ،5:ـ،
ص.132 :
(  -)2د.محي الجيغ محدب ،األسمػبية التّعبيخية عشج شارؿ بالي ،مخجع سابق ،ص.61 :
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واالستقخار؛ شبعا ألنيا تتشاوؿ عشػاف يتدع بالثبات وعجـ التّغيخ؛ ألف الدماف والسكاف قج
يتغيخ؛ لكغ الّمغة العخبية وحخوفيا تبقى ثابتة ال تتغيخ ،كسا تتسيد ىحه الجسل بالبداشة
وىػ ما يتالءـ مع السدتػى اإلدراكي لمصفل ،ما عجا بعس األبيات التي كاف تستاز
تخاكيبيا بكثافة تعبيخية تتجاوز البداشة نػعاً ما ،لكشيا ال ترل إلى درجة الغسػض

والتّعقيج ،مثل قػؿ الغسازي:
أْ ِ
ين
الي ِج ْ
يب َي ْسَش ُع ِشي ،والَ الحْر ُ
ف َ
َى َهاك ،الَ الت ْغ ِر ُ
الَ لمتآَم ِر ِفي ِحس ِ
ين
اك ُي ِر ُ
اس ِس ْ
يد َقْت َل َ
الي َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ين
ين ُي َب ُ
يته َن ال َغ ْدَر،والحْق َد الدف ْ
ال لمذ َ

أما التّخاكيب الفعمية فكانت في بعس القرائج ،نمسحيا كثي اًخ في قريجة ناصخ معساش(
تزىه-أحفظيا-تفرح إن قرأتيا -تذكر إن كتبتيا-تجري عمى المدان-تفهح بالسعاني
 ،)...مغ خالؿ تػضيفو لمفعل السزارع ،ىحا األخيخ نمسحو أيزاً في قريجة حدغ دواس
ولكغ بشدبة قميمة ( يدري -أىهاك ،)..كسا نججه -الفعل السزارع -في قريجة جساؿ

الصاىخي ( يزخر-يتألق ُتدرك ،)..ونجج فييا أيزاً حزػ اًر كبي اًخ لفعل األمخ ( اق أر-
انظق -راقب -ال تخذى ،)...ونمسح فعل األمخ أيزاً في قريجة لدىخ حدشاوي (
احفظو -فاحفظها ،)..أما قريجة لدىخ حدشاوي"أغشية الحخوؼ" فشج فييا مديج بيغ الفعل
الساضي والسزارع ( عمسشي -ذ ّكرني -ساعدنا-يجري -يدكن-نحترم ،)...ومرصفى

الغسازي أيزاً وضف الفعل السزارع( أىهاك -أعذق -يبيتهن -يتآمرون -نفدي،)...
ونجج الفعل الساضي والسزارع عشج

صالح الجيغ باوية "تعمع الحخوؼ العخبيَّة" (

عمسشي-يترتبُ -تبدين-يركض-يأتي-يفتك-يحسيشي ،)...ونمسح أيزاً تػضيفاً لمفعل
الجاؿ عمى السدتقبل عشج كل مغ الصاىخي الدائحي وحدغ دواس (ستحهز-
السزارع ّ
سأرعى-ستبقى ،)..نجج في ىحا التػضيف نػعاً مغ األمل والتّفاؤؿ لسدتقبل المغة
التخاكيب بديصة وسيمة دلت عمى التّججيج والتّشػيع واالستس اخرية
العخبية ،كسا كانت معطع ّ
 ،نمسح فقط بعس التّخاكيب السخكبة نػعا ما عشج صالح الجيغ باوية في قػلو ( عمسشي

بابا أن أقرأ ...أن أكتب  ،)...والغاية مغ تػضيف األفعاؿ وخاصة الفعل السزارع ىػ

الشز ،لكي ال يذعخ
رغبة الذعخاء في إضفاء جدء مغ الحيػية والحخكة داخل كمسات ّ

الصفل بالسمل ،خاصة وأف ىجؼ القرائج تعميسي ،فعامل الحخكة يديج مغ تذػيق القارئ
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حبب الصفل أكثخ في القخاءة والحفظ ،كسا كاف
ويزفى نػعاً مغ السخح داخل ّ
وي ّ
الشزُ ،
لصابع الخصاب أىسية كبيخة في إدخاؿ الستمقي إلى عالع القريجة ،عشج كل مغ الصاىخي

صفل.
ولدىخ حدشاوي في مخاشبتيا السباشخة لم ّ

أما بالشدبة إلى أساليب بشاء التّعبيخ الّمغػي ،والتي تشحرخ بيغ األسمػب الخبخي
شػياف األساليب الخبخية؛ ألف السحتػى تعميسي
واإلنذائي فإنشا نجج في ُمعطع القرائج ُ

وىحا ما يشاسب السقاـ ،كسا نجج ألسمػب التَّػكيج ضيػ اًر أو ممسحاً بار اًز في معطع

الشرػص ،سػاء بالتّػكيج عغ شخيق تكخار الحخؼ ،أو الكمسة ،أو الّمفظ ،أو العبارة؛
ُ
كانت الغاية مشو تأكيج السعشى وتخسيخو في الحىغ مغ خالؿ ؾيامو عمى تكخار التّخكيب،

التػكيج "إن" لديادة التّأكيج عمى الحقائق ،نجج ىحا األسمػب حاض ًاخ
أيزا باستخجاـ أداة ّ
و ً
عشج ناصخ معساش ( إن قرأتيا-إن كتبتيا ،)...وعشج حدغ دواس( إني أىهاىا ،)..وعشج

الغسازي ( إن الحزارة ىاىشا ، )..وعشج الدايحي ( إنشا نبشي فخار الهطن ،)..وعشج

لدىخ حدشاوي ( إني أحب الذاي ) ،أما الشفي أو التّخاكيب السشؽية فشججىا في قريجة
حدغ دواس ( ال يبمى -ال يدحر ،)..وعشج سكيشة بمعابج ( لن أىسميا -لن أنداىا،)..
تين ،)..وكاف الغخض مشيا التّأكيج عمى نقصة معيشة؛ وىي أف المّغة
وعشج الدائحي ( لم ُ
العخبية ستزل راسخة في فكخ كل عخبي ،ال يجب عميو أف يشداىا وال أف ُييسميا.

الشرػص السختارة ،وساىست
كسا شكمت التّعابيخ اإلنذائية ممسحاً أسمػبياً تعبيخياً في ُ
في خمق جػ مغ التػاصل والحػارية بيغ الذاعخ و الصفل القارئ ،بعجة أشكاؿ تشػعت

بيغ األمخ والشجاء والشيي والتّعجب ،وكاف الشجاء ىػ األكثخ حزػ اًر في معطع القرائج؛
حيث نمسحو عشج فتيحة سعيػد ( يا لغة القرآن -..يا لغتي..يا لغة الزاد -..يا

ميراثي ،)..وجساؿ شاىخي( يا خالد ،) ..وحدغ دواس ( يا لغتي -..يا لحن،) ..

ومرصفى الغسازي ( يا خير المغات،) ..ولدىخ حدشاوي"الكالـ وأقدامو" ( يا وليد -..يا
التاريخ ،) ..وصالح الجيغ باوية"تعمع الحخوؼ العخبية" ( يا
غالم ،) ..والدائحي ( أييا ّ
أبتي-يا أطفال ... )..إلخ ،فأسمػب الشجاء يجحب الصفل ويثيخ انتباىو كسا يداىع في
إيراؿ الفكخة بصخيقة واضحة ومباشخة وىػ ما يتالءـ مع نفدية الصفل وقجراتو العقمية،

كسا نمسح أسمػب التّعجب عشج كل مغ الصاىخي ( ما أجسل ذا الحرفا ،) ..والغسازي (
ما أجسل اسم الرسالة – ..ما غيرىا حفظت شريعة ربشا طُهال الدشين ،)..وسكيشة بمعابج
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( ما أطيبيا -..ما أكسميا -..ما أحالىا -..ما أغشاىا ،)..و نجج أسمػب الشيي عشج

الصاىخي ( ال تخذى  )..لدىخ حدشاوي ( ال تكذب ،)..واألمخ عشج الصاىخي ( اق أر-
انظق -راقب... )..إلخ ،ومشو فقج ساىست كل ىحه األساليب اإلنذائية في خمق جػ مغ
التّفاعل الستبادؿ بيغ الذاعخ والصفل ،ىحا األخيخ ُيربح بجوره مذاركاً فعاالً في تذكيل
ويشسي ممكات ال ّحكاء عشجه ،فيتعمع بيحا السحتػى السقجـ
دالالت ّ
الشز ،مسا يقػي نذاشو ُ

لو بصخيقة محببة وم ِ
ذػقة.
ُ

الشسط
البعس مغ التّخاكيب االندياحية؛ وىي التّعابيخ الخارجة نػعاً ما عغ ّ
كسا نمسح ّ
السألػؼ كػسيمة أسمػبية وجسالية تثيخ القارئ ،ومغ ىحه التّخاكيب نجج ضاىخة التّقجيع

والتّأخيخ بارزة بذكل ممفت لالنتباه؛ كطاىخة أسمػبية تتسثل في تقجيع وتأخيخ العشاصخ
السذكمة الخصاب الّمغػي وتغييخ مػقعيا األصمي ،وأىع تقجيع وتأخيخ نمسحو في ىتو

الشرػص السختارة ىػ تقجيع االسع عمى الفعل أو عمى الجسمة الفعمية في أكثخ مغ

مقاـ؛ سػاء كاف اسساً مفخداً ،أو جسمة اسسية ،أو خبخ ،أو شبو جسمة ؛ نجج ذلظ عشج

ناصخ معساش ( ألنيا جسيمة تفهح بالسعاني ،) ..وفتيحة سعيػد ( ُتراثاً يحزن أوالدي-

حباً يخمه من أضداد ،)..وجساؿ شاىخي ( لغة القرآن ُتجسميا-حرفاً يتألق ميده اًر-
كمسات ُفرحى قد حسمت ، ) ..وحدغ دواس ( حرفاً نهراني عذب د ّفاق يجري
دب يدكن
كالكهثر ، )..ولدىخ حدشاوي( بابا عمسشي األسساء -جرو يجري خمف سميم – ُّ

لمتآمر في حساك ُيريد قتل
في األدغال -ىذا صديقي
ىيثم جاء ،)..والغسازي ( ال ّ
ُ
الياسسين ، ) ..وفي سياؽ آخخ نمسح تقجيع الخبخ شبو جسمة "الجار والسجخور" عمى

السبتجأ عشج أحسج أميغ بيػض ( بيا ىدي اليادي -بيا غّشى الذادي ،) ..وصالح
الجيغ باوية ( في أحرفيا سر الحقب -في فحهاىا بين الكتب ،)..و ناصخ معساش (
التحريف لقد كفا...)..إلخ .والغاية مغ تقجيع
في لغتي عجائب ، )..والصاىخي ( عشو ّ
االسع عمى الفعل ىػ التّأكيج عمى أىسية االسع ،خرػصاً وأف القرائج تخكد عمى الّمغة

وحخوفيا وكمساتيا وترفيا ب سختمف األوصاؼ السحببة إلى الصفل والسالئسة لشفديتو؛ وىحا
ما يشصبق عمى األسساء والرفات أكثخ مغ األفعاؿ ،كسا زاد تأخيخ الفعل والجسمة الفعمية

وشبو الجسمة مغ جسالية الرػرة والتّعبيخ الفشي ،مسا ًيثيخ القارئ الرغيخ ويعػده عمى
مثل ىحه األساليب مغ الرغخ.
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أما إذا انتقمشا إلى أسمػب الححؼ؛ فإنشا ال نججه في كل القرائج ،بل في البعس فقط؛

وىحا راجع إلى التّعبيخ والخصاب السباشخ والّمغة البديصة السػجية لمصفل ،نمسحو عشج
الغسازي في قػلو ( ال لمذين يتآمرون في حساك ...ال لمذين ُي َبيتهن الغدر...قاُله :

التأخر..قمت أنتم رمزه.يا مترفين)  ،وكأنو يدتيجؼ ذىشية الصفل الرغيخ ليصخح الدؤاؿ:
ّ
مغ ىع ؟ ىل ىع أعجاء الّم غة؟ أـ أعجاء الجيغ؟ .ونجج ىحا األسمػب عشج حدغ دواس في

قػلو ( أصمي سامي

لهني أسسر) ،تقجيخىا لػف بذختي سسخاء  ،وأيزا ىشاؾ ححؼ

عشج صالح الجيغ باوية " لغة العخب" في قػلو ( لغة الزاد

أمي ..وأبي ) ،فاألصل

ىػ :لغة الزاد لغة أمي وأبي ،وىحا الححؼ لع يكغ لتفادي التّكخار ،فالتّكخار ميع ججاً

لمصفل؛ ولكشو كاف تجشباً لإلخالؿ بالييكل العاـ لمقريجة ،وفي قريجتو األخخى" تعمع

الحخوؼ العخبية" نمسح ىحا األسمػب في قػلو ( عمسشي األحرف واألشكال  ..وما عشيا قد

يترتب  ، )..فكل ما يتختب عشيا فقج تع ححفو؛ مغ أعجاد ،ألػاف...عمى سبيل السثاؿ ،ثع

يقػؿ ( لن أسأم أبداً ،)...والتّقجيخ :لغ أسأـ أبجاً مغ حجيثظ ،وأيزاَ يقػؿ ( باء :بجع
يأتي..يذىب) ،والتقجيخ :يأتي ثع يحىب .وسخ جساؿ ىحا األسمػب ىػ مداىستو في
تشذيط عقل الصفل وتحفيده أكثخ لمتّفكيخ ،ؼيجعمو الذاعخ في رحمة دءوبة بحثاً عغ الكمسة
السححوفة والسعشى السصمػب ،ليسمئ ىحا الفخاغ الحي تخكو الذاعخ ،فيتعػد عغ بحؿ جيج
في البحث مغ جية ،ويشذط عقمو ويحفد خيالو مغ جية ثانية.

ج -/السدتهى السعجسي والداللي:

الدياؽ العاـ
نيجؼ مغ خالؿ ىحا السدتػى إلى دراسة ّ
الجالالت السختمفة التي يقجميا ّ
لمقرائج ،والتي عبخت عشيا لغة األبيات ،وبعج اشالعشا عمى أبيات الشرػص الذعخية

السختارة نالحظ أف تّعبيخية السعجع تحسل لغة مباشخة وبديصة وواضحة؛ ألنيا لغة مػجية

لمصفل أوال –كسا قمشا سابقاً -مغ جية ،وأنيا قرائج مغ الذعخ التّعميسي الحي يحسل
التمسيح والغسػض؛ لكشيا مسدوجة
الجاللة السباشخة ،لغة بعيجة عغ ّ
السزسػف الػاضح و ّ
بالعػاشف واألحاسيذ والسذاعخ ،لغة تخاشب عقل الصفل وتدتيػي قمبو وخيالو،

ؼيحبيا-الصفل -قبل أف يتعّمسيا ويحفطيا عغ ضيخ
وتدتيجؼ وججانو في نفذ الػقتُ ،

قمب ،وىحا ما فعمو أغمب الذعخاء في ىحه الشرػص ،مغ خالؿ تػضيفيع لعجة حقػؿ

داللية ؛ كاف السعجع الخئيدي والغالب فييا ىػ "الحقل ال ّتعميسي" أو "حقل الّمغة العربية"،
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والحي بخز في كل القرائج مغ خالؿ تػضيفيع لعجة كمسات متذابية خاصة كمسة( :

المغة -العربية-الزاد-الكالم-الحرف-الحروف األبجدية-العمم -عمسشي-اق أر-أكتب-
ال ُفرحى -األدب-الذعر ...إلخ) ،فتقخيباً كل ىحه الكمسات ُمعادة في كل الشرػص
السختارة ؛ وىي الكمسات السشاسبة لسػاضيع القرائج وأىجافيا ،ثع يميو "حقل اإلندان"؛
والحي نمسح أيزاً تذابو ممحػضاً في كمساتو في كل القرائج ماعجا قريجة الغسازي؛
ألنو كاف يتحجث بزسيخ الغائب بجوف ٍ
ذكخ لألسساء ،نحكخ مغ ىحه الكمسات (

األجداد-المدان-الرهت-اإلندان-األب-األم-الظفل-بالل-وليد-ىيثم-سعيد-

غالم...إلخ) ،ثع نمسح "حقل العاطفة" ونججه بار اًز وبرفة ممفتة لالنتباه ؛ وىػ ما حخؾ
الجساد والدكػف السػجػد في الحقػؿ الدابقة وأضاؼ نػعاً مغ االنفعاؿ والسذاعخ التي

تتالءـ ونفدية الصفل ،حيث كانت أىع كمساتو تتسحػر حػؿ ( الحب -الفرح-الجسال-

الذكر-الخير -العذق-اليهى ،)...وكانت في كل القرائج ما عجا قريجة لدىخ
حدشاوي" الكالـ وأقدامو"؛ ألنو كاف يتحجث عغ قػاعج المغة وأقداـ الكالـ ،..ثع نجج
"حقل الظبيعة

والكهن" عشج معطع الذعخاء والحي أضاؼ أيزاً نػعاً مغ الجساؿ

والحيػية و التّفاؤؿ والحخكة داخل الشرػص في عجة كمسات ُيحبيا الصفل ( الربيع-
الزىهر-الساء-الياسسين-الذجر-الغابة-بحر...إلخ) ،وىحه كانت أىع الحقػؿ البارزة في
ىحه الشرػص الذعخية ،لكغ ىشاؾ حقػؿ نمسحيا في بعس القرائج فقط كػ "حقل

الحيهان " الحي نججه برػرة واضحة عشج صالح الجيغ باوية "تعمع الحخوؼ العخبية"،
ولدىخ حدشاوي " أغشية الحخوؼ" مثل تسثيميع بػ:

( الدب-األرنب-الجسل-الفيل-

الظير ،)..حيث كاف تػضيفيع ألسساء الحيػاف لغخض تعميسي؛ وىػ تعّمع الحخوؼ ،لجحب

الصفل ولفت انتباىو أكثخ؛ ألف الصفل يحب عالع الحيػاف ويسيل إليو كثي اًخ ،ونمسح أيزاً

حقالً بعيج نػعاً ما عغ الحقػؿ الدابقة ،وعغ الغخض التّعميسي؛ وىػ "حقل الحرب"،
نججه عشج الغسازي في تػضيفو لكمسات ترب في ىحا الدياؽ كػ ( :التآمر-الغذر-
الحقد ،)..وىي كمسات غخيبة بعس الذيء عغ عالع الصفػلة البخيء.

أما بالشدبة لمسعاني وداللتيا؛ فقج جاءت كل كمسات الشرػص الذعخية تقخيباً مبشية

عمى عالقة التّخادؼ والتّذابو في سياؽ واحج بعيج عغ التّزاد والتشاقس ،والغسػض
والخمػز السبيسة ،مسا زاد في وضػح السعشى و تأكيجه وتّخسيخو في ذىغ القارئ ،كسا كاف
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لمرػر البيانية والبالغية حزػر أسمػبي تعبيخي واضح خاصة الرػر التذبييية التي
نمسحيا برػرة واضحة خاصة عشج حدغ دواس ( :لغتي مظر وندى ،لغتي كدمي شيء

غال ،لغتي أزىار فيحاء ،حرف نهراني عذب دفاق يجري كالكهثر ،لغتي مهج بحر
ماء ،)..وعشج ناصخ معساش ( خظهطيا جسيمة كزىرة الريحان ،)..و فتيحة سعيػد (
عذبة عمى المدان كالربيع في البدتان-أنت لي ُّ
كالترجسان  ،)..وسكيشة بمعابج ( أنا

طير في دنياىا ،)..والغسازي ( أنت لي فجر اليقين )..وصالح الجيغ باوية ( لغتي
كشز ، )..وكاف التّذبيو البميغ ىػ الغالب وذلظ بيجؼ تقخيب السعشى أكثخ والتّأكيج عميو،
أما الرػر االستعارية والتي شكمت بجورىا ممسحاً أسمػباً بار اًز في معطع الشرػص
السختارة

نججىا حاضخة برػرة جمية

عشج كل مغ

أحسج أميغ بيػض( :ىهاىا

إنذادي-بيا غشى الذادي بسهاسم أعيادي – لغتي صهتي الرادي ،)..-و ناصخ

معساش ( :تفرح إن قرأتيا -تذكر إن كتبتيا –تجري عمى المدان،)..و جساؿ شاىخي (

التغريب يسشعشي ،وال
خظاً يتساوج مدحه اًر -حرفاً يتآلق ميده اًر ،) ..والغسازي (ال ّ
الحرف اليجين – الذين ُيبيتهن الغدر ، )...وسكيشة بمعابج( :فاض الدحر من

التاريخ ِ
سج ْل كل فترة -أي مجد لبالد ال تغار-تتشاجى
مجراىا،)..و الدائحي ( :أييا ّ
بمدان مدتعار – لداناً قد تحديا بو حتى زمانا – لغة..ال َت ُي ِن ،)..وحدغ دواس (:دمي

يدري فيو الحرف األزىر ..حرف حمه ..بل أحمى من طعم الدكر  ،)..و كاف أيزاً

حزػر عشج كل مغ أحسج أميغ بيػض (ليا في األجداد عذق في
لمرػر الكشائية
ٌ
األكباد ، )..وصالح الجيغ باوية" :لغة العخب" ( بيا نرقى فهق الدحب ... )..إلخ .

خفاء ،ونقمت كمسات
وكل ىحه الرػر البيانية الستشػعة زادت الّمفظ جساالً والسعشى
ً
السمل بعس الذيء خاصة عشج الصفل الحي
الشرػص ودالالتيا مغ السحتػى التّعميسي ُ

ال يحب الذيء الثابت والجامج ،فكدتو ىحه الرػر ُحمة مغ ألػاف البياف التي مشحت
التحفيدي ،فجفعت القارئ الرغيخ لتذغيل ذكاءه والغػص في
الشز الصابع التّذػيقي و ّ
ّ
الشز الستخؽية بحثاً عغ السعشى والسغدى السصمػبيغ.
دالالت ّ
 خاتسة:

بالشقج والتّقػيع ،وىحا ما الحطشاه بعج تحميمشا
ختاماً نقػؿ أف أدب األشفاؿ ججيخ ّ
لشرػص مغ شعخ األشفاؿ في الجدائخ؛ والتي كانت غشية َّ
بالطػاىخ األسمػبية التّعبيخية
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الفشية،
والجسالية ،بمُغة متشػعة تجسع بيغ األىجاؼ التّخبػية والتّعميسية وبيغ الؿيع الجسالية و ّ
كسا كاف ىحا الذعخ يستمظ بعس الخرػصيات والسعاييخ السزبػشة التي تشصبق عمى

الصفل وثقافتو ،وتُخاعي حاجاتو َّ
الشفدية وخمفيتو الفكخية ،ومغ ىشا نقػؿ بأف السشيج
وفعاؿ في حقل أدب األشفاؿ؛ ألنو يديجه مكانة وؾيسة ،ويداىع في
ّ
الشقجي ضخوري ججاً ّ
رفع مدتػاه وإضاءة جػانب خؽية ال يمسحيا السشيج الػصفي التّحميمي.

وليبقى بيحا السجاؿ -أدب األشفاؿ  -بحاجة إلى السثابخة واالجتياد ،وصحػة أىل العمع
ِ
السقجمة
واالختراص ،و بحاجة إلى السديج مغ الػعي والثقافة واإللساـ بيحه السادة ُ
لمصفل ،ى حا األخيخ الحي يحتاج إلى مخاعاة لحاجاتو ونفديتو ،وبالصخيقة واألسمػب الحي
يجسع بيغ ىحا وذاؾ ُليقجـ ليع أدباً نافعاً ومدمياً وخادماً لستصمبات ىحا الصفل بأسمػب
يدتيػي ذائقة ىحا الصفل ويذػقو ويقجـ لو الستعة والفائجة ،وأيزا يحفد كل مغ رفع قمسو
ليشقج ىحا العسل ،ؼيجعمو يشقجه بحب وشغف وافتخار.
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أبعاد الصورة الشعرية عند عمر أبي ريشة
د .سعود مريم

د .فطيمة سعود
جامعة الجلفة

الملخص  :اتسع مفيػم الصػرة الفظية و تجاوز حصخه في الشبيهيو والطجياز ميج،طا ى إلي

الشبكيل الفظ الكم حيجثاا وديجت وضيفية الصيػرة اليل ال اشفية و الشي ايخ في ا حسياسى
لشص ي م مايييا ار لا لخأليية اي ثييل ف ي ثظلييل فكختييو وئاشفشييو إل ي م اخ ييو و ييامايو ومس ي

الطلال ىػ رصج خصا ز الصػرة الب خألة لجى البائخ السػري ئطخ أب رألبة ى واليحي
 ،ييج مييغ الب ي خان الييحثغ نط يػا بيييغ ايصييالة و الشججثييج ف ي إبييجائيع ى خاصيية ف ي صييػره
الب ي ي خألة الطشسي ييطة الحاتيي يية ى وا ،هي ييان ى و تػفخىي ييا ئم ي ي ئظصي ييخ الطفان ي ي ة ى و الشم ي يػألغ

ال يياشف

و تشظ ييػب ص ييػره ت ييا ل ييحلظ بي يييغ ص ييػر ال ييحىػلى وص ييػر ال م ييػ ى مفي ييجا مي ييغ

الخومااسية ى مطشدنا ظاصخ الصهي ة
الكلمـــات المفتاحيـــة  :الص ييػرةى الحاتي يية ى ا ،ه ييان ى الشظ ييام ى المشي يداج ى الشبي ي يزى
ال اشف ى الخومااسية

abstract :
In olden days, the artistic images surpassed comparison and
metaphore to arrive to what exists nowadays ; entire artistic formation.
The image has become a way to transfer emotions and affect senses.
Thus, it leads the reader to mesure the writes ‘s genius to deliver his
ideas and feelings to the reader and listner.
The actual article aims at revealing the characteristics of poetic images
in the syrian poet abu richa ‘s works, who is taken as one of the poets
who mixed betwen originality And novelty , particularly in subjective and
allusive poems with a kind of surprise and emotional colouring, This
image are a mixture of surprise,, superiority romance and ellements of
nature.
Key – words
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Poetic imagery – subjectivity – allusion – increase – mixture withe
– nature – imagination – personification – remantic variety – surprise
superiority-

مقدمة :

،س

ىحا الطلال إل تسميط الضػن ئم الب خ السػري مغ خالل أحج أئالمو ى

إذ إن لكل بمج ش خاؤه مطغ حطمػا لػان فغ الكمع ئهخ ايزمان ى و ف
الهجثث ى ومع اخشياراا ئم

البائخ السػري السفيخ  :ئطخ أب

الخومااسية ى حيث تشجفق ئػاشفو ى و تشجم
ت خألج صػره الب خألة ؟

تجخبشو إل الطشمل ئم
إل

رألبة و بجا و

خصا صو اي مػبية الفظية فكيف فان

 -1تعريف الصورة الشعرية:
الصػرة الب خألة ى

إشار ئصخاا

فيفية تظاول البائخ لمطخ يات و الػنجاايات ف

مهاولة لظلل

رنة فهيخة مغ الش ايخ ف مبائخه و ااف التو و ف ذلظ إشارة

شهي ة الصػرة الػنجاايةى و مج،طا فان مفيػم الصػرة الفظية ثشخاوح بيغ الشبهيو و

الطجاز 1و ربطا الشطايل و ال ش ارة أ،ضا في فطا ،لػل ئهج اللاىخ الجخناا ت (474
2

نل مها غ الكالم إن لع الل فميا مشفخئة ئظياى و ران ة إلييا"
ىي) "أصػل فهيخة ين ّ
أما حجثاا فلج تجاوز الخومااسيػن ال خب الصػر اللج،طة مصمليغ ال ظان يخيمشيع
ثهجئػن صػ ار نجثجة اضخة مبهػاة

ػاشف نياشة و ئطجوا إل

تكايف الصػر" 3و

خصػ خصػات وا ة ف الظطخألة والشصهيق فغجت أمخب إل الط ظػألات إذ أص هت وضيفة

الصػرة الل ئاشفة أو تػضيم حالة أو بيان حكيلة فػضيفة الصػرة ئظج ح ى
الط ظ
ليا

4

مجطالى و

الل

ج أن فاات تسشطج مغ الطا ي و الطهسػس أص م ال يال مصج ار

و ىحا ما أوضهو البائخ و الظامج ا اكميدي فػلخ ج ف ت خألفو لمصػرة إذ ى

،صظفو إل خيال أول  :و ىػ الشصػر الحي ،بشخك فيو ئامة الظاسى و
اشاج لم يال و ّ
ز الطهجئيغ ى ثشجاوز
ىػ تملا ى و م خف ى مػامو الطالحطة وخيال اااػي ّ ، :
الطالحطة و ال ا ة إل

ا بجابى و ثشع

ج ئطمية صيخ و إذا ة ى اع تبكيل و خمق
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5
الصػرة الفظية ا حساس ئم ائش ار أايا
نجثج و ثؤفج ّ
الجار ػن الطهجاػن ئم ربط ّ
6
و يمة اارتو "إذ تص م الصػرة مايا ار لما لخألة حيغ تبكّميا ئاشفة"

،هاول بيا اي ثل الل فكختو و

و  ّ ،خف أحطج الباثل الصػرة " ايا الػ يمة الش
ئاشفشو إل م اخ و و امايو" 7ى و ،طكغ اللػل إن الصػرة الب خألة تجخبة افسية ،ايبيا

الطخن 8و ليحا ت ّ خف الصػرة ايا "أاخ خّمفو ا حساس" و ااصالما مغ ىحا الش خألف
ال سيط ف الطهظ ال طيق ف الط ظ افيع أن الطشحوق لمصػرة الفظية ثجرك أايا ل تظشط
ف

نػىخىا إل

ال الع ال ارن

لجر ااشطا يا إل

الجاخم
ال الع ّ

لم ّحات الطهجئةى ومغ

الظفسية و الب ػرألة و
اطة ل ،طكغ أن امشطذ ليا تفسي اخ خارج ذات الفظانى و أدػاره ّ
لمهس ى و ال ف لمط لػف ى و ال اص لم امى و ىكحا ،سشصيع أن
تكػن م االة الط ظػي ّ
ّ
ّ ،هخ ئغ رؤألشو الججثجةى و ،كبف ئغ إبجائو و ّ ،هخ ئغ افسو بشفخ
 -0طبيعة صوره الشعرية :

نسجوا الخؤألة الفظية ئم اخشالف مضاميظيا  -ضطغ
إن ئطخ أ ا رألبة واحج مطغ ّ
الهية ى الش تؤفج حشطا شائخألة ف ّحة ذات خصػصيةى للج ئاش
فائمية الصػرة ا ّ
لفظية ّ
ئطخ أبػ رألبةى و خاصة ف الظصف ايول مغ اللخن ال بخألغ ى فشخة فاات تبيج تظاح اخ
الخومااس
بيغ اللج،ع و الهجثث ى بيغ ايصالة و الط اصخةى بيغ الشيار الشلميجي و ّ

مجج ا ئم
ف
خضع ىحا ى فان شائخاا ّ
ّ
والػحجة ال ضػألةى و شهي ة الّمغة ى و الشخفيل ى و الهيت ايخيخ ى و الصا ع الحات

و

أص جة م شمفة ى أبخزىا الصػرة الفظية ى
ل
إّ

أاو لع ثشجاوز أصالة الب خ ال خب ى أو لغشو و ،طكغ اللػل :إن ئطخ أ ا رألبة نطع

السخ
نط ا ئضػألا بيغ ما ىػ أصيلى و ما ىػ نجثج ف بجب و أمشعى و مغ ىظا افيع ّ

تهجث الظامج ال خام ئهج الػاحج لؤلؤةى ئغ نطاليات ا بجاب
وران إبجائو
الطشطيد و مج ّ
ّ
ف ش خ ئطخ أب رألبة و الطالمم الخومااسية فيو مبي اخ إل الصػرة الب خألة وماى
ئجىا مغ أبخز ئظاصخه ا بجاعية
والش ّ
الحاتية ىوا ،هان ى والاسيابية ى و الشظام ى والحشػان
وتشسع الصػرة الب خألة لج،و
ّ
ّ
الهسية الش تشجم
ئم مباىج الهمع و ّ
الجىبةى فطا ّ
تطيدت الصػرة ف ش خه الصهي ة ّ
مغ خالل الشخفيد ئم الطكان والشجسيج ى والشب يزى والهخفة ىوال شلاللى والشفائل ى
وال شغخاق

ظاصخ الصهي ةى مطيدة الصػرة ايا خّمية اامية مغ ا حساس ى تضف
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مػحجا و أبخز صفات الصػرة
ئم بظا و الفظ روحا مطيدة ى وتهلق فيو فيااا ئضػألا ّ
ونجتيا ى وألػااياى ّإايا ل تشكخرى ول تلمج ى فطا ّأايا
الفظية أايا ا طا تجىبظا صخافشيا ى ّ
الجلل
تطشاز الشمػألغ ال اشف الظفس الحي ،سلصو البائخ ئمييا ى مضيفا إل السياق ّ

الخمدي جا ش ػرألا فيظا ف افسيو

9

 -3أنواع صوره الشعرية :

أن البائخ ثمج فييا إل تهصيع
وخمق الصػرة الب خألة مغ أئلج ئطميات ا بجابى ذلظ ّ
الشصػر الط لػف و الطػروث لألشيان ى و ث ج بظانىا ئم اهػ ،لػم
الل اخ غ اللا طة ف
ّ

الجىبة ى و ال ّحىػل ئغ شخألق تفشيت الهظية الّمغػألة الشلميج،ة ى وإ،جا
ئم الطفان ة ى و ّ
10

ئالمات ديخ ئا ،ة فيياى و ل ّ ل ّخ ت ليج ىحه ال طمية رانع إل ّأايا اشاج ال يال
الصػر
وئطخ أبػ رألبة أكاخ ش خان نيمو إ،غال ف الشججثج و ا بجاب مغ خالل ّ

والطضاميغ مع الهفاظ ئم شكل اللصيجة و ليكمياّ 11إاو شائخ ال يال ال الّقى
12
 ،مق الصػرة يجة ا ،هان و ،سكل فييا مغ روحو و افسو ما ،سشيػي اللمػب
الصػرة ف
وألخى البائخ ئهج اللا ر الهصظ ّ
أن ّ
االاة أاػاب :و ى صػرة ال ّحىػلى و صػرة ال مػى وصػرة الاكسار
ش خ ئطخ أب

رألبة تظلسع إل

وحػل شهي ة

الدمغ شهح خيالوى
أن ئظاصخ ال طل الب خي مشػازاة ف اصػصو ين ّ
ال يال لج،و ثخى ّ
وأكس و ميارةى ف ّج ال يال ئظجه فظيخ مشجفق وىػ ،فيج مغ ايفكارى و الخمػز ى و ئمع

الظفذ

13

وى

تصػر مبيج الاكسار ى الفشاة ف مصيجة "م هج فانػراو"
ومغ الطباىج الش
ّ
صػرة لفشاة بخألئة تفشهت أحالميا مهل ايوانى في تشصّمع إل آفاق يجةى و الجظ ما
ثدال ئظيا يجا ،لػل أبػ رألبة ف وصف تطااليا:
وفلي ي ي ي ي يياة خي ي ي ي ي ييجر لي ي ي ي ي ييع تالم ي ي ي ي ي ييذ

ومف ي ي ي ي ي ي ي ييت و نفظاى ي ي ي ي ي ي ي ييا ذ ،ي ي ي ي ي ي ي ييال
مال ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت و م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييال الػئ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييج
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ئل ي ي ي ي ي ي ي ي ييج مئدرى ي ي ي ي ي ي ي ي ييا ث ي ي ي ي ي ي ي ي ييجان
يطػس م ملشي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييان
البي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ّ
لألح ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييالم مي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا آن ايوان
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إن الش هيخ ئغ شيخ الفشاة و الا ياى كػن مئدرىا لع ،هل ى ىػ ت هيخ فظ
ّ
الجالةى و ف
ملجار الكظا،ة إل خمق تطاال لمفشاة ى
ثشصػره الحىغ مغ خالل تمظ الصػرة ّ
ّ

ثشجاوز

ومػف الفشاة و تصم يا إل

آفاق

يجة إحساس ديخ مظشي

المشجا أمام اطخاتيا

الطشصّم ة ى و ى ح خفة تطشج مغ ديخ ما ااشيانى و تمظ الهخفة ال ارنية الطشطامة ف

الخغ ات وتػاهياى
تجل ئم حخفة اخمية مػاميا اضج ّ
الػمػف و الشصمع إل آفاق يجة ى ّ
الخغ ة إل ئالع الف ل
تبػميا إل اخشخاق ّ
الجاخل اهػ ال ارج ى و الظفاذ مغ ئالع ّ
و ّ
واطة إ،جاز ف ححف ما مالشو الفشاةى و الكشفان ا شارة إل فػايا (مالت)

و ىػ إ،جاز ثايخ ال يالى و ،فسم لو الطجال رح ا ليش ّيل هخّألة ما مالتى اع ،ج ن مػل
الػئج لألحالم (ما آن ايوان) ى و ىػ مػل ،ضع ااكسا ار لألحالمى ثظجفع تصّمع نجثج إذ
ما تدال أاطار الفشاة شاخصة إل

ايحالم وىكحا تطل الهخفة ف

تػالج مسشطخ بيغ

مجطػئة اظا يات مغ أاطار شاخصة و أحالم يجةى و مغ مػل الفشاة و مػل ايحالمى و
14

الجاخمية و حخفة الػمػف ال ارنية
الخغ ات ّ
حخفة ّ
أن ال يال لجى الخومااس ش ن هخي
فل ىحه الملصات أمالىا ال يالى و م خوف ّ
و ّ

مغ الهكيلة و الطجازى فيشجاوز ال المات بيغ الطػنػ اتى و

ّ ،ل مغ الػئ و الالّوئ
الجاخل ى وفق الطبائخ
ا فا ة مغ الصػر ال ارنية إل خمق نجثج  ،خح مالمهو مغ ّ
الجاخمية و الالافية ال اصة ى لشص م الصػرة الب خألة مب ّ ة ايلػان و ايصػات ى
ّ

يج اليجى

صيا ارب ى
فشبيخ ّ
الجىبةى و ىػ ما تشػفخ ئميو صػر ئطخ أب رألبة فيػ ّ
،كسػ صػره ايلػان و الطالل فك ايا ألػاح فظان أو ر ام مصػر اربى ما فان ،س
لكظو ،س
وران المفع و ّ
الظاحية15ى فلج ذىل

وران الصػرى فيػ مغ مجر ة أب تطام ى و ابغ الخوم مغ ىحه
تبهيو صػر ئطخ -ف

نػ تيا -صػر

الجار يغ إل
س ّ
16
أن
البائخألغ أب تطامى و ابغ الخوم
،لػل الج" /شػم ضيف" " و ما أرتاب ف ّ
أ ا رألبة أحج ش اخ ظا الط اصخألغى الحثغ ا شصائػا أن ثجثخوا ىحه اآللة ى آلة الشصػألخ
إ ارة حسظة فإذا ش خه مجاميع مغ أشياف و أش احى و ف اطا لو مغ ا طو حعى فيػ ثخ ع
بخألبشو لػحات فهيخة تمطع فييا خصػط ال ش ارات ى و ألػاايا ى و ضالليا
أب

تطام اللج،طة

ات اااية فيوى و ى

بييغ ى و
الخوم ى و الغخ ّ
ّ

لع ت ث و حجىا بل

س ش خان الطيجخ ايمخألك
543

و ف ن روح

ات أ،ضا روح ابغ

و ل ّ ل ذلظ ما ،ج ل ثػااو
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مش ة حكيكية طا ،صػغ فيو مغ مبائخ و ت مالتى فالب خ ئظجه ليذ صػ ار فاردةى وإاطا

ىػ صػر مميئة ايفخاح و ايحدان

17

 -5الخيال و التشخيص في صوره :

نج فيوى و مظهو حيػألة خاصة و ّلػاو بخألبشوى حش
للج تطكغ ئطخ مغ الشب يز و ّ
أص م صػرة مغ صػر تجسيج الشجخبةى و مج بخب فيو حش أص م طة دال ة ئم
فالطجخ ات الش ثػضفيا ،طظهيا الهياة حيغ ثظشط إليياى حش ف اطا
مصا جه و أش ارهى
ّ
ى ش ػص ،هاورىا و تهاوره
ومغ الصػر الب خألة ال يالية الش

،طكغ رصجىا ى صػرة ال ّحىػل ى الطشجمية ف

الخوضة الجا ة حيغ ،لػل:
مصيجتو ّ
أف ي ي ي ي ي ي ىي ي ي ي ي ييحه الميمي ي ي ي ي يية الطلط ي ي ي ي ي يخة

أى ي ي ي ي ي ي ييع رنا ي ي ي ي ي ي ييظ الطلفي ي ي ي ي ي ي يخة

ل ي ييظ ال يي ي يخ  ،ي ييا روض ي ييش ل ي ييع أن ي ييج

خيي ي ي ي ي ي ي ي ي يخه
ي ي ي ي ي ي ي ي ي يػاك مػا ي ي ي ي ي ي ي ي ييية ّ

ئخف ي ي ي ييت ال ي ي ي ييحىػل ال ي ي ي ييحي م ي ي ي ييا ا

فالصػرة ف الهيت ايول تػح

إلي ي ي ي ي ي ي ييظ ف حهه ي ي ي ي ي ي ييت أن أاكي ي ي ي ي ي ي يخه

الػحبة ى والغخبة ى والضياب

مطا ثػح

ن يال

أن
مغ مكظػاات الصػر ى ش خي روح البائخ أمامظا لكظظا افان ف الهيت الااا ى ّ
نخه إل ىحا الطكان اللفخ ليسشكطل نػلشوّ 18إاو مبيج رومااس ى الميل ى وضػن
ال ّحىػل ّ
اللطخ ى والػحجة للج خل الهج،لة ى وىام ف

السمػان ى وتجاىال

أرنا يا شط ا ف

ألع وى وما مغ مؤاذ ػى ىحه الخوضة ال ّيخة فال أئخاس لمجطالى ول
لمحىػل الحي ّ
دظان لمصيػرى ول ساط لمظجام ى ول رمز لمكيان ى ول ئخبجة لمكؤوسى ول مطاىخ لمفخح
والهيجة فيياى ين ال خألف مج ادشصهيا مس اخ ى اع

خ مظيا مليليا

19

أدضيا مغ
الخوضة فاات اا طة حالطةى و أاو بدألارتو ليا ليال مج ّ
وأل ّيل لمبائخ ّ
أن ّ
مضج يا فيلجم ئم الئشحار ى ثشػ ّميا أن تصطت و ت او أحالمياى و ،طال صطشيا

إاسااا ،جخح ى و ،سفخ ال اياب:

أ أمملي ي ييت أحالمي ي ييظ اليان ي ي ييات

روأل ي ي ي ي ييجك ل تجي ي ي ي ي ييخي صي ي ي ي ي ييطشظ

533

الظ طي ي ي ي ييو الطي ي ي ي ييجبخه
ئم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييخر ّ
20
الخىي ي ي ي ي ييل و ل تيشكي ي ي ي ي ي مئ ي ي ي ي ييدره

مجلة اآلداب واللغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جوان0202
يظلس فج ةى وألشطا ى

ألهذ البائخ الػحبة ى والفلخ ى وال ػفى فك ن و حبا
و ّ
الظغع ى
البائخ فيشػىع ّأاو مكيع (مغ الخوضة) ف رمذ فهيخ ى ف ملهخة فغ فييا ّ
ج أن فاات تهفل اياذى اكشست
الخبيعى للج اتت مسكظا لألش اح
والدىػر ى و ّ
أدصاايا شكل الهظانخ ى و ايفػاه الجا ة الش تصيم ال صػت وىظا ثهػح البائخ و

افسو إل أايا تطيخ وامع

الخوضة ى أو الخوضة ف
 ،شخف للج فان  ،كذ افسو ف
ّ
ىػاايا وااكسارىا ى فيطا  ،اا البائخ مايمو ى لكظو  ،شصعى و ثشكشّع ين فهخألان ا اسان
21
تكطغ ف صطشو الجام
الهج،لة ال الية ؟ أم افسو

السػ ان؟ أى
وما الحي أ،لع ف ذاتو فل ىحه ال ػاشخ ّ
الطسكػاة شػاك ال ػف واللمق ؟، جيهظا أبػ رألبة و ىػ  ،اشل الهج،لة:
يذ ي ي ي ييو ىطيطي ي ي ييات
في ي ي ييإا أحي ي ي ي ّ
ف ي ي ي ي ي ييحا شي ي ي ي ي ي ي م ف ي ي ي ي ي ييادخ ش ي ي ي ي ي ييجمو

و مي ي ييغ في ي ي ّيل صي ي ييػب في ي ييع ني ي ييا ع
حظاا ي ي ي ي ييظ ل تلشمي ي ي ي ي ي الي ي ي ي ي ي ّحكخألات
لكظيي ي ي ي ييا
ف ي ي ي ي ي ّ ماي ي ي ي ييل مي ي ي ي ييا ي ي ي ي ييظ ّ
و لمغ ي ي ي ي ييس تخايط ي ي ي ي ييو ال ظ ي ي ي ي ييجليل
و أثي ي ي ييغ سي ي ي يياط الظي ي ي ييجام ئم ي ي ي ي

الػحي ي ي ي ييػش و خب بي ي ي ي يية الطله ي ي ي ي يخة

و ذا شي ي ي ي ي ي ي ي ي م ش ي ي ي ي ي ي ي يياحح خظجي ي ي ي ي ي ي ي يخه

تط ي ي ي ي ي ي ي ييدق ص ي ي ي ي ي ي ي يييهاتو الهظج ي ي ي ي ي ي ي ي يخة
يهخه
ئمي ي ي ي وحب ي ي ييش ص ي ي ييػ ار مص ي ي ي ّ
أبي ي ي ي ي ي ي ييت فهخألي ي ي ي ي ي ي ييا أن تطي ي ي ي ي ي ي ي يخه
و لمجي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ّيػ تسي ي ي ي ي ي ي ي ي ييهيهو الله ي ي ي ي ي ي ي ي ي يخة
مصارم ي ي ي ي ي ي ي ييظ الغض ي ي ي ي ي ي ي يية الطدىي ي ي ي ي ي ي ي يخة

و رم ييز الكي ييان و خف ييق الض ييػج

و ئخبي ي ي ي ي ي ييجة ايكي ي ي ي ي ي ييؤس الطسي ي ي ي ي ي ييكخه

لطي ي ي ي ييا ت ّخألي ي ي ي ييت لي ي ي ي ييع تسي ي ي ي ييط
و ّ
ف صي ي ي هت خم ي ييف نه ي يييغ الهي ي يياة

ي ي ي ي ييػى ضي ي ي ي ييهكو مظي ي ي ي ييو مسي ي ي ي ييشيشخة

تمػأل ي ي ي ييت ف ي ي ي ييػق زا ي ي ي ييػ ال خأل ي ي ي ييف

ئم ي ي ي ي ي ي ي وىي ي ي ي ي ي ييج ل ّحتي ي ي ي ي ي ييو الطظك ي ي ي ي ي ي يخة
و أحالمي ي ي ي ييا فكي ي ي ي يخة مضي ي ي ي ييطخة

22

تفصغ إل أن ال خألف  ّ ،خي حسظيا
الخوضة وصافيا
ج وصف البائخ
ّ
البائخ ف ىحا الطلام ل ،صف ئم الصخأللة الشلميج،ة الط خوفة لجى الب خان اللجام ى
و

فجخ مغ
اللا طة ئم الطهاكاة و الظللى و إاطا ئيج إل الػلػج ف ئطق الطبيج ى و ّ
مجسجة ف أشكال ما ،ة ت هخ ئغ ئػاشف و
اخمو صػ ار مبهػاة الخؤى ال اشظية ى ّ
23
تشهػل إل رمػز لهالت افسية  ،ااييا البائخ
أفكار ى و ربطا ّ
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 -6المرأة في صوره الشعرية :

ئهخ ئظيا
و مصا ج ئطخ أب رألبة ف ايئع الغالل ى تجارب ئاااىا ى أو ت ّيمياى ّ
مخص ة ال يال ى
بحوق مخىف وأ وات مشطا كةى و ىػ فاي اخ ما ثخوأليا ئم شكل مصة ّ
مدألظة الصػر ال الغية ون إ خاف وب اصة تمظ الطش ملة هل الطخأة أثغ تشجسج
و ّ
بخائة الصػرة الب خألة ثشجم ذلظ أحج أبخز مصا جه ال اشفية ى مصيجة (ك س) و
الش ا شميطيا مغ مصة " ،ظ الجغ"ى و ،ظ الجغ شائخ ئخف غدلو لجارألشو "ور " ى و

أاخ ئظو مصة مشمو إ،اىا مع دالمو الحي اتّيطو بياى و ميل ّأاو أحخميطا ى ووضع مغ
رما ثيطا فػزألغ لم طخ
تغدلو بيا:
،لػل ،ظ الجغ ف
ّ
ااط ي ييخ إل ي ي ي شي ي ييطذ اللصي ي ييػر و

و إل ي ي ي حداميي ي ييا و بيجي ي يية زىػىي ي ييا

ل ييع ته ييل ئيظي ييظ أبيض ييا في ي أ ييػ

هخى ي ييا

ب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييجرىا

ور ّ ،ي ي يية الػنظ ي ي ييات  ،شه ي ي ييخ ا ي ي ييطيا
و تطاثمي ييت فضي ييهكت مي ييغ أر افيي ييا
تس ي ييكيظ في ي ي س مجام ي يية م ي ييغ ففي ي ييا

نط ييع الجطي ييال فػنيي ييا ف ي ي ش ي ي خىا
م ي ييغ رأللي ي ييا م ي ييغ ل ،ه ي يييط
ئج ي ي ييا و لكظي ي ي ي

كي ي ي ييت ل ص ي ي ييخىا

مجام ي ي ي يية م ي ي ي ييغ اغخى ي ي ي ييا
ور ّ ،ي ي ي يية و ّ

24

و أومع الػشاة بيظو و بيغ نارألشوى و زئطػا أايا تهل رنال آخخ ى و احشالػا حش
صجق ،ظ الجغ الشيطة وى افشخان ى فلشميا ائة دض وى اع ئخف أايا بخألئةى فظجم و

حدن و كاىا

مال ،ظ الجغ ف راا و "ور "
 ،ي ييا شم ي يية شم ي ييع الهط ي ييام ئميي ي ييا

و نظ ي ي لي ي ييا اط ي ييخ ال ي ييخ ى بي ي ييجثيا

م ييا ف ييان مشمي ي لي ييا ياي ي ل ييع أك ييغ

أ كي ي ي ي ي إذا ي ي ي ييلط الي ي ي ي ي ّح اب ئميي ي ي ي ييا

روأل ييت م ييغ ّمي ييا الا ييخى و لصالط ييا
ّ
مييج ييات يييف في مجييال وشيياحيا
لك ييغ ضظظ ييت ئمي ي ال ي ييػن هس يييا
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روى الي ي ي ييػى ش ي ي ييفش م ي ي ييغ شي ي ي ييفشييا
ّ
ي
و م ي ي ييجام تج ي ي ييخ ئمي ي ي ي خ ي ي ي ّيجثيا
و أافييت مييغ اطييخ الهسييػ إلييييا

25
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و ،لػل أ،ضا:
أمي ي ييا و ا لي ي ييػ ئاايي ي ييت وني ي ييجي

إذا ا ييش هخت في ي الطمطييات وح ييجي

إذا ل مط ي ي ي ييت أاي ي ي ي ي ئ ي ي ي ييغ مخأل ي ي ي ييل

شص ي ي ييفخ حفختي ي ي ي و ،ب ي ي ييق له ي ي ييجي

و  ،ي ي ييحلظ السي ي ييفيو ئم ي ي ي

كي ي ييا

ك ي ي ي ي ي ا مهشم ي ي ي ي ي

ي ي ي ي ييالهدن وح ي ي ي ي ييجي

،ل ي ي ي ييػل مشمشي ي ي ي ييا ي ي ي ييفيا و ني ي ي ي ييال

و ت كيي ي ي ي ي ييا ك ي ي ي ي ييان ل ي ي ي ي يييذ ،ج ي ي ي ي ييجي

كصي ي ي يييا الصيي ي ي ييػر لي ي ي ييو ااشهي ي ي يياب

ئميي ي ي ي ييا و ى ي ي ي ييػ ث ي ي ي ييح هيا ه ي ي ي ي ّيج

" م أخ ئطخ أبػ رألبة ىحه ايخ ار ف

26

ايداا ى ف ليطشو ار شو (ك س) لكظو لع ،لف

وئجل فيياى
ئظجىاى و لع ثشليج بشفصيالتياى و إاطا أئا الظطخ ف وافع اللشل و الغيخةى ّ
ديخ و ابشكخى و لع ،ج ل لمج ا ذ مػض ا ف مصيجتوى و لع ،ج ل ال يااة الدونية
و ّ

اف ا لمجخألطة و إاطا ىػ ال جد و الجهغ الحي أصاب " ،ظ الجغ" ى ف كاخ مغ أوىامو و
27

فجخ بخاكيغ الغيخة ف أئطامو ى فااصهت يػل ااره ئم الطخأة الضهية"
ضظػاوى و ّ
أض ف أبػ رألبة مغ روحو و مغ خيالو ئم اللصة ما ن ميا ت خح مظه آخخى أ لصو
ئمييا خاللا صػ ار مهشكخة ى ابشكختيا ذاتو لشػح

للج

ص ع الاكسار الحي أ غو ئم " ،ظ

الجغ" ى و الحي فان ال جد ه ا ر يسا لو
وإذا حّممظا الهظان الفظ للصيجة (ك س) اجج البائخ ،سشظصق " ،ظ الجغ" ى و ،هطمو -
الئشخاف هكيلة م اااتو الظفسية الها ة

وتش ح اللصيجة

و ىػ ف أو ّج ت زمو -ئم
شكل مػاػلػج اخم  ،اشل فيو " ،ظ الجغ" ذاتو مغ خالل اليػانذ ال فيةى و تيارات
،هجث و ،هاورى لكظو
الطبائخ ال اشظيةى أو ل ّمو ،فشخض لحاتو مخألظا ثشػنو إليو فيهػح و ّ
ل  ،خج ئغ ا خة الحات الط زومة ف ىحه اللصيجة الش تشصػر ئهخ شكل ا خي ى تمشل
مارة جة وراتى فف الجورة ايول ،صل ئميظا " ،ظ الجغ" و مج مشل
فيو الهجا،ة الظيا،ةى ّ
"ور ا" ى و ن ل مغ رما ىا ف ا ى ووض يا بيغ ثج،وى اع دمل ئميو الشخّ بيغ ( ئيا)

مخت ئم
و(اشخب) فيحه الك س اػب نجثج مغ الكؤوس ما شخب بيا و طاميا أحجى و ل ّ
شفش اج،ع مغ مهل ولغ ثختبف مظيا أحج ج اليػمى إايا الك س الب م ش م الضهية و
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ىحه الصػرةى ول بج مغ اللصاصى فغجا

تجسجت ئم
روحيا ى ّ
ئطا امشخفت ثجاه
مهكػما مهل الطهاكطة ليشمل الهكع ّ
،لػل ئطخ أبػ رألبة:
ئي ي ي ي ي ييا فيي ي ي ي ي ييحي الكي ي ي ي ي ي س مي ي ي ي ي ييا
لي ي ي ي ي ي ي ي ي ومفي ي ي ي ي ي ي ي يية م يي ي ي ي ي ي ي ي ييا أمي ي ي ي ي ي ي ي ييا

يلف ف

الجهيع

مي ي ي ي ي ّيخت ئم ي ي ي ي ي شي ي ي ي ييفش اي ي ي ي ييج،ع
28
َم ا في ي ي ي ي ي ض ي ي ي ي ي ّيل الجه ي ي ي ي يييع

أن
و تظيال الصػرة الطخأل ة ئم ،ظ الجغ ى وتمفم ونيو اار الجخألطةى وأل ّيل إليو ّ
ش ها ثشظفذ و ت ػ إليو الهياة ى ولكظو ل ثمهث أن ،هشخق بظاره فشظلسع افسو إل افسيغ
م حبشيغ مطدمشيغ و بيغ اليح،ان والّتدان ل ،جج حال ول ميخبا إل جخئة خطخى  ،خس

تشهػل لفطة ( ئيا) إل
السخ الحي ّ ،ح و و ثظ خ ئطامو و ىكحا ّ
بيا ئػان ّ
(أشخب):
اشي ي ي ي يخبو و ل تشي ي ي ي ييخك ن ي ي ي ي يخاح

لفطة

السي ي ييخ ت ي ي ييػي ف ي ي ي صي ي ييطيط
ّ

29

الجورة الاااية  ،خض أبػ رألبة شخألط الحفخألات الط شداة ف ذىغ( ،ظ الجغ) ى
وف ّ
دظت دطختو الظ ط ى و إن أدختو هسظيا ى فلج رف شو
فشمػح صػرة الطخأة الفاتظة ى إذا ّ
إل ئػالع مغ الػىعى ون مشو أئطع أمظياتياى لكظو ممق ين ال طخ بيظيطا مشفاوتى فلج بجأ

السخاب فػنع و نخحت رنػلشوى و
البيل ف لطشّو احثخ ئجده ى ولع ،جج ئظجه ديخ ّ
أشخق مكشئ ا اع لذ ال طخ  ،هيا حش تػىج ّمو طهياىاى طا تطمظ مغ نطال
واضارةى فطا ا شصاب أن ثخوي ليا دّموى و فان فشمظ الطهية الش ماتت مش اخة جخحيا
ون أن تخوي رضي يا الجا ع الططآن إايا امخأة ف

تجاوز ال خألف إل البشان ال ار ،لػل ئطخ :
ك ي ي ي ي ييع ضهي ي ي ي ي يية م ي ي ي ي ييجت ي ي ي ي ييلن

لط ي ي ي ي ي ي ي ي ييا رأت في ي ي ي ي ي ي ي ي ي خب ي ي ي ي ي ي ي ي ييفيا
زحف ي ي ي ي ي ي ييت لشخضي ي ي ي ي ي ي ي و و مات ي ي ي ي ي ي ييت
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غ الخبيع و ئطخ الػر ى و ىػ مج

نخاحيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا تشػني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييع
يخوب
الج ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييػب الطم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييم ث ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ّ
و ىي ي ي ي ي ي ي ي ييػ ي ي ي ي ي ي ي ي يياق ثخضي ي ي ي ي ي ي ي ييع
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وف

الجورة الاالاة وايخيخة اخى الضهية اا طة ى و ال اشق ال اند ثش ممياى تجشاحو

وتغيع الجايا ف ئيظيوى
ىػانذ ال ػف مغ الطسشلهل وتشصائج وافع الغيخة ف افسوى ّ
مسيجى و الغيخة
فيلجمى وألهجعى وألضصخبى للج تهصطت ا تو ال ا سة اا طةى وال اشق ّ
اليػنان ت صف وى و ي ت الغج وىػ أكاخ ئج اد ما امت اضارتيا تشػىج ثػما

ج

رمة الية تشالش ف الشخابى و تصيخ
ثػمى و ئػ ه ثحبل ائة ج ائةى و يص م ّ
ى ئظج ح ممكا لسػاهى إن الكػن ئم اتسائو ،ضيق ف ونو ال اشق الغيخان
أ،ض ي ي ييع دي ي ي ي يخه ى ي ي ييحه الظ ط ي ي ي ي
الخض ي ي ي ي
يف ّ
و ،ه ي ي ي ي للي ي ي ييج ني ي ي ي ّ

مشي ي ي ي ي ي ي ي ي ي و ي ي ي ي ي ي ي ي ييجت تخب ي ي ي ي ي ي ي ي ييا

رش ي ييا و ض ي يياق الك ي ييػن رح ي ييا

31

الجا خة مغ
وىكحا ت ت المهطة الها طةى حيث تشػحج الطشظامضاتى و ،لشخب مػ ا ّ
الاغالقى و ثهجو الهل ونيا مغ ونػه الكخاليةى و تطيخ الهياة شكال مغ أشكال
إن ايا،ة الظيار بجا،ة الميلى و فيو تطشج ثج ال اشق اللاتل إل خظجخه ايايعى و
الطػتى ّ
،ص غ و الجسج الغسى فيمشػي ئم ثج،و اع ،هطمو فيهخموى وألضع مظو ف ا شطل
شاىجة ئم ف مو الطظكخ ثػم الكيامةى حيث تظ ث الجاة الطيشةى و ئظج ح تشهصع الك سى
و ثمشل ال صطان (ماتل وضهية) أما اآلن فلج ااشي الشخّ بيغ الف ل و ئجم الف ل
32
بيغ الهياة و الطػت فالشلت المفطشان (اشخب و ئيا)
مشمشي ي ي ي ي ي ييا و المي ي ي ي ي ي ييل ث ي ي ي ي ي ييظفس

الظجي ي ي ي ي ي ي ييػم
ئظي ي ي ي ي ي ي ييو أ ي ي ي ي ي ي ي يخاب ّ

ى ي ي ي ي ي ومفي ي ي ي يية رئظي ي ي ي ييان ضي ي ي ي يياق

بيػلي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا حم ي ي ي ي ي ي ي ي ييع الهم ي ي ي ي ي ي ي ي يييع

فهطم ي ي ي ي ي ي ييت ش ي ي ي ي ي ي ييمػ ض ي ي ي ي ي ي ييهيش

و الظ ي ي ي ي ي ي ييار حطي ي ي ي ي ي ي يخان اي  ،ي ي ي ي ي ي ييع

و دي ي ي ي ي ي ي ييجا أحصطيي ي ي ي ي ي ي ييا أمي ي ي ي ي ي ي ييام

ا في ي ي ي ي ي ي ي ي ض ي ي ي ي ي ي ي ييل الجه ي ي ي ي ي ي ي يييع

فاشي ي ي ي ييخب و ئيي ي ي ي ييا في ي ي ي ي ي مي ي ي ي ييا

مي ي ي ي ّيخت ئم ي ي ي ي شي ي ي ييفش اي ي ي ييج،ع

و مي ي ي ي ييجام

تجي ي ي ي ييخي و فف ي ي ي ي ي

و نهم ي ي ي ييت م ي ي ي ييغ تم ي ي ي ييظ الجظي ي ي ي ي
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في ي ي ي ي ي ي ي ييػق خظجي ي ي ي ي ي ي ي ييخي اياي ي ي ي ي ي ي ي يييع

الكم ي ي ي ييػم
ك ي ي ي ي و مي ي ي ييغ تمي ي ي ييظ ّ
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ئخض ئطخ أبػ رألبة ىحه اللصيجة الطصهػئة ايلع ى وال حاب ى والهل ى واياااية

والغيخةى اللاتمة ى والبيػة ى وال جد

وى م خػذة ئغ مصة " ،ظ الجغ"

تصخف
لكظو ّ

فظيةى م شطجا ئم إ،هان ش خه ى و الغػص ف خ ا،ا الظفذ ا اسااية
فييا وأخخنيا بخؤألة ّ
الطشبا ةى و ثهجو ئطخ أبػ رألبة مشطكظا مغ اللصيجة ى ائشطا ا ئم خيالو الػا ع ى و

نسج أمػى صػر ااكسار ا اسان ى أمام
ملجرتو ئم خمق و ابشكار
الصػر الججثجةى فلج ّ
ّ
مبائخه الطش اثظة بيغ الهل ى و الهلج ى و اياااية ى و الخغ ة والاشلام و ّبيغ إل أي
اا،ا الض ف

حج ،طكغ أن ،صل الطخن إل
ّ
تصػر ىحه الك س ى الش شالطا فاات
والشججثج الحي أت و ئطخ أبػ رألبة ى ىػ ف
ّ
البيػة وى الصػرة الشلميج،ة الطػرواة لمك سى
تخمد إل ال خبجة والشخام ى و السكخ ى و ّ
تصػر نجثج ى أماله خيال البائخ و
أما ف مصيجة -ئطخ أب رألبة -أص م لمك س
ّ
إحسا و ى إذ أضهت الك س رمد ش م ى ثايخ ف الظفذ فل مبائخ اللمق ى وايلع ى
وال ػف ى والشخّ ى والضصخاب و أص م حامميا ف حيخة بيغ شخبيا أو تخفيا و ف
كال الهالشيغ ىػ مش ّحب بيا و م يا
 -7الطبيعة في صوره الشعرية :

تػحج
الشصػفى و
ّ
ومغ صػرة الهج ،ة أ،ضا والطسشػحاة مغ الصهي ة الش أحهيا ّ
لهج ّ
م ياى و راح ّ ،هخ مغ خالليا ئغ مبائخه ى وىػ ،طظهيا مغ الهياة والكيطة الب ن

حية مشهخفةى فيػضف ئظاصخ الصهي ة
مجخ ما ة لمشصػألخى بل ى ّ
الكايخى ول ثش حىا ّ
،صػر الكػن ف حخفشو و
ى ليخ ع االث لػحات ارئة لمفجخ ى والطييخة والطسانى و
ّ

تغيخه ىحه ايبيات:
ّ
،لػل ف وصف الفجخ مب ّ صا:
ايي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييس الفجي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييخ مي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييالال ثشمي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييػى
ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييػق الصهي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية ال خ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييان

34

و ،لػل ف وصف الطييخة الش ت ت لش هخ ئغ فسل اليل فشض ف الهخفة و تفشخ:
الس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييل و اليجيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يخة ت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييظلس
لي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ط ّ

و تص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييػي مص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييارف ايفي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييان
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و  ،ت ليصف الطسان الحي ثهجو أكاخ إاارة لطا  ّ ،ج و مغ ألػان صاح ة
و م ي ي ي ي ي ي ي ييا تط ي ي ي ي ي ي ي ييػج ي ي ي ي ي ي ي ييو م ي ي ي ي ي ي ي ييغ حخف ي ي ي ي ي ي ي يية فان ي ي ي ي ي ي ي ي يية
بمي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير الطظهظ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي فجي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياز مي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييجى الصي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييخف
ه ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييذ مفج ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييع ايا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييان
وبش ّممظا ىحه الّمػحات الطضيئة لػان ال يال اجج أن البائخ  ،شطج ئم االاة أ اليل
ى اللز والشصػألخ ى و الطلاراة ليحا اخى أن مػمف البائخ مغ الصهي ة ف ت ّج ه و
ّتظػئو و اخاه ى ىػ مػمف أخالم ثجل ئم شهي ة الهضارة ال خبية و الالافة الصػفية
للج أفسم البائخ مجال رح ا لطاىخة الشب يز ى فالفجخ رنل ثظيس مالل اللػىى

ثشمػى مشظ طا ئم صجر الصهي ة ىحه الطخأة الفاتظة ال خ ان ى و الش ثظػب ئغ اصليا
نطالياى أما الطسان فيػ أكاخ حطا مغ الفجخ إذ ثشظ ع الم ّحة الش ،غشظطيا فّمطا ظهت
الفخصةى فال مجال لغيخ ا اارة و ط ايلػان الصاخ ة والطش ة الالّىاة
خاتمة :

وىكحا فإن الصػرة الب خألة ل طخ تطشيدج ال اشفية ى و تليػم ئمي خاصيية الشبي يز و

الشجسييجى وفييان ،جيييج تهػألييل الشيارألر إلي صييػر فظييية اا ضية ى فطييا ثشفييظغ في الػصييف و
الخ ييع و الش يييل ى مش ييا الب ي خان الخومااسييييغ ى و الشص يػألخ أ يياس فظييو ى و صييػره ف ي
شي خ الطيخأة و الصهي يية االايية أاييػاب  :صييػرة الييحىػل وصييػرة الاكسييار ى و صييػرة ال مييػ ى
والبي خ بظطيخه ليييذ مجييخ ممييياة ددلييية ى أو مجاممية مجحييية ى أو تلميييجا أئطي ى إاطييا ىييػ

ندن مغ الهياة
الهوامش :

1

 -أاطييخ :ئمي ال صييل :الصييػرة في البي خ ال خبي

2

 -ئهييج الليياىخ الجخنيياا ى أ يخار ال الديية في ئمييع الهيييانى ت ميييق دمحم رضييا رشيييج تصييهيم دمحم

ط 3ظة 4983ى ص45

ار يية في أصييػليا و تصػرىييا ار اياييجلذ

ئهجهى ار الكشل ال مطيةى بيخوتى ط4ى ظة 4988ص33
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3

4

5

6

 أاطخ اسييل ابياويى الطيجارس اي بيية في البي خ الط اصيخ ص464ى و ي يج اليػرم ى لغيةالب خ ال خب

ص428

 ئهييج الفشيياح ئهييج الطهسييغ البييص ى ار ييات أ بيييةى الييئيية الطص يخألةى لمكشييابص274

 -أاط ييخ :دمحم مصيييصف ب ييجويى فيييػلخ ج

مسيييمة اػا ييير الفك ييخ ال خبي ي

ار الط خفييية الل يياىخةى

ص456

 -الطخنع السابقى ص 99

7

 -أحطج الباثلى أصػل الظلج اي ب ى مكش ة الظيضة الطصخألةى ط2ى ص232

9

 -أاطخ :الطػمع ئم الاشخايت www.merbed.net

8

ييظة4998

 دمحم دظط ىالل :الظلج اي ب الهجثثى ار الالافةى بيخوت لهظانى ظة  4973ص 457اللضا،ا اي بية

10

11

مجمة اي ثل ال خب ى مجمة تُ ظ
ئظػان الطلال :نطاليات الصػرة الفظية ف ش خ ئطخ أبػ رألبة

 أاط ييخ :احط ييج زأل ييا مه ييظ :نطالي ييات الص ييػرة الفظي يية في ي شي ي خ أب ييػ رألب يية مجم يية الطػم ييفاي ب ى مجمة فصمية تصجر ئغ اتها الكشاب ال خب بجمبق ب357

 -أاطخ :دمحم إ طائيل اجي :ئطخ أبػ رألبةى ار ة ف ش خه و مسخحياتوى ص327

12

 -حظا الفاخػري :الجامع ف تارألر اي ب ال خب الهجثث ص 533

14

 -أاطييخ :احطييج زألييا مه ييظ ئطييخ أبييػ رألبيية و م هييج فجييػراوى مجميية الطػفييق اي ب ي ى مجميية

15

 -أحطج ق ر :تارألر الب خ ال خب الهجثث ار الجيلى بيخوت ص 276

13

16

ئهػ فظجػ :اجوة أبػ رألبيةى نخأليجة أ يهػعية ت ظي
أاطخّ : 747تارألر 2992-92-47ى صفهة نخألجة اي هػب اي ب

بيؤون الفكيخ و الفيغ و اي ب ب

فصيمة تصجر ئغ اتها الكشاب ال خب بجمبق ب357ى

 وصف أبػ تطام أاو شائخ مغ شخاز نجثيج ،بي ز الطهسيػس و ،جسيع الط ليػلى و ،هييلذلظ ف ش خه روئ حالطة و خمفو ابغ الخوم و مأل ش خه ايش اح و ال يالت لطدألج مغ

17
18

الشػضيم :أاطخ شػم ضيفى ار ات ف الب خ ال خب ى ص 232

 شػم ضيف :ار ات ف الب خ ال خب ى ار الط ارفى مصخى ص234 أاطييخ ئهييػ فظجييػ :اييجوة ئطييخ أبييػ رألبييةى نخألييجة أ ييهػعية ت ظيالفغى ب747
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19

 -دمحم إ طائيل اجيى ئطخ أبػ رألبة :ار ة ف ش خه و مسخحياتوى ص68

21

 -إثميا الهاويى ئطخ أبػ رألبة شائخ الجطال و اللشالى ص84

23

 -أاطخ :دمحم إ طائيل اجيى ئطخ أبػ رألبة ار ة ف ش خه و مسخحياتو ص69

20

 -ئطخ أبػ رألبةى ثػان ئطخ أبػ رألبة ص 476

22

 -ئطخ أبػ رألبة :ثػان ئطخ أبػ رألبة ص 84ى 82ى

24

-أبػ الفخج ايصفياا ى ايداا ى الال ئغ محفخةى ص53

26

 -الطخنع السابق :ص55

25

27

 -الطخنع افسو :ص57

 -دمحم إ طائيل اجيى ئطخ أبػ رألبة ار ة ف ش خه و مسخحياتوى ص423
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التراكيب الشحهية وطرائق تدريدها
زايدي لسين طالب دكتهراه
جامعة دمحم خيزر بدكرة

السمخص:

إن اليجف مؽ ىحا البحث ىؾ التعخف عمى الظخائق القجيسة والحجيثة السدتخجمة في

تعميسية الشحؾ العخبي وأييسا أفزل لتحريل معخفي جيج .فاليجف األساسي مؽ تعميؼ
قؾاعج المغة العخبية ىؾ تسكيؽ الستعمؼ مؽ الفيؼ واإلفيام عؽ طخيق التعبيخ الدميؼ الؾاضح
الحي يشظق بو .وتتشؾع ط اخئق تعميؼ الشحؾ العخبي مؽ بيؽ القجيسة والتي نحكخ مشيا،

الظخيقة الكياسية وتقؾم فمدفتيا عمى االنتقال مؽ الكل إلى الجدء،أما الظخيقة االستقخائية

فيي تشظمق مؽ األمثمة إلى القاعجة،أما الظخيقة الشص األدبي وتقؾم ىحه الظخيقة عمى
تجريذ القؾاعج الشحؾية مؽ خالل،عخض نص متكامل السعاني،مؽ بيؽ الظخائق الحجيثة
نحكخ :طخيقة تحميل جسل نص مؽ الشرؾص،أما الظخيقة التكاممية وتقؾم ىحه الظخيقة

عمى تجريذ الشحؾ العخبي مؽ خالل الشذاطات التعميسية اآلخخى.
الكمسات السفتاحية:

الكياسية ؛الشص األدبي؛ تحميل الجسمة؛ التكاممية.
Abstract:
The aim of this research is to identify the old and modern methods
used in the teaching of Arabic grammar, and which one is better to
achieve good knowledge results. The main objective of teaching
Arabic grammar is to enable the learner to understand and be
understandable through clear and accurate expression. The
methods of teaching Arabic grammar vary from one to another. for
example the standard method which based on moving from the
whole to the part. The inductive method moves from the example to
the rule. The literary text method is bases on teaching grammar
through an integrated meaning texts. Among the modern methods
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texts, the integrated method of there are: the method of analysis
which teaches Arabic grammar through other learning activities
Key words: Standard method, inductive, literary text method, whole
analysis text, integrative.
مقدمة:

ابتجاء في مقجمة عمؾم المغة التي حغيت بالجراسة ،ولؼ يذيج الفكخ العخبي
جاء الشحؾ
ً
واإلسالمي مجارس في عمؾم العخبية أكثخ مسا شيجه في ماتي الفقو والشحؾ ،وإذاً أثيخت

مذكمة في صعؾبة المغة العخبية يتبادر إلى األذىان صعؾبة الشحؾ العخبي،وقج بالغ

السذتغمؾن بتعميؼ المغة في صعؾبة الشحؾ العخبي والشحؾ في حكيقة أمخه يعج عسق الشغام

العقمي لمغة العخبية،وقج عاب آخخون عمؼ الشحؾ أنو عمؼ أخخ الكمسات أي عمؼ ما
اصظمح باإلعخاب،وىؼ عمى حق فيسا ذىبؾا إليو مؽ الفيؼ اليديخ مؽ كمسة اإلعخاب ،

ولؾ كان األمخ أواخخ الكمسات لسا كان لمشحؾ بؾصفو عمساً أو مادة دراسية ،فكمشا نعخف

أن الفاعل مخفؾع والسفعؾل بو مشرؾب وإن الفزالت في الشحؾ مشرؾبة ،لؾ كان األمخ

مجخد األواخخ لتؾقف بحث الشحؾ عشج جيؾد أبي اسؾد الحؤلي.
والقؾاعج الشحؾ وسيمة مؽ الؾسائل التي تداعج عمى إجادة المغة ومسارسة القخاءة ،و
الكتاب ة بمغة صحيحة خالية مؽ األخظاء ،وتداعج عمى الجقة التعبيخ وسالمة األداء
وضبط الكمسات ألن عجم مخاعاة القؾاعج الشحؾية يتختب عميو فداد في السعشى ،وقمب
الفكخة وسؾء في الفيؼ ،فشحؽ نتعمؼ القؾاعج الشحؾية لشقؾم ألدشتشا ونيحب كتابتشا وليذ
السقرؾد مؽ تعمسيا أن تربح ىجفاً مؽ األىجاف التعميسية،ومسا سبق يسكششا أن نظخح
اإلشكالية التالية  :أييسا مؽ الظخائق التعميسية أفزل في تعميسية الشحؾ العخبي ،الحجيثة
أو القجيسة؟.
والتي تتفخع عشيا مجسؾعة مؽ التداؤالت،ما معشى الشحؾ وقؾاعج المغة؟
ما ىي أىسية تجريذ الشحؾ ؟
وما أسباب ضعف الستعمسيؽ في القؾاعج الشحؾية؟
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ما ىي أسذ تجريذ القؾاعج الشحؾية ؟
ما أنؾع طخائق تجريذ الشحؾ العخبي سؾاء أكانت قجيسة أو حجيثة ؟
 /1مفههم الشحه:
لمشحؾ تعخيفات كثيخة نحكخ مشيا تعخيف ابؽ جشي الحي يقؾل"ىؾ انتحاء سست كالم العخب
في ترخفو مؽ إعخاب وغيخه كالتثشية والجسع،والتكديخ وإلضافة والشدب وغيخ ذلػ،ليمحق
مؽ ليذ مؽ أىل المغة بأىميا في الفراحة فيشظق بيا وإن لؼ يكؽ مشيؼ ".)1(.والشحؾ في
المغة يعشي الظخيق والجية ويدسى ىكحا الن الستكمؼ يشحؾ بو مشياج كالميؼ أفخادًا
وتخكيباً"( ،)2وىشاك مؽ يعخفو عمى "أنو عمؼ بقؾانيؽ يعخف بيا أحؾال التخاكيب العخبية مؽ
( )3

اإلعخاب والبشاء وغيخىا ،و ىؾ عمؼ بأصؾل يعخف بيا صحة الكالم وفداده.

أما قؾاعج المغة فيي القؾانيؽ التي تحكؼ المغة ،والتي يتخكب الكالم بسؾجبيا مؽ أجداء
مختمفة مثل القؾانيؽ الرؾتية وقؾانيؽ تخكيب الكمسة وقؾانيؽ تخكيب الجسمة ،لحا ليذ
ىشاك لغة دون قؾاعج.

( )4

وعميو فقؾاعج الشحؾ العخبي تعتبخ أداة ىامة مؽ أجل ضبط كالم متعمسي المغة العخبية.
/2أسس تدريس القهاعد الشحهية :ىشاك عجة أسذ يسكؽ االعتساد عمييا ي تجريذ
القؾاعج الشحؾية يسكؽ إجساليا في الشقاط التالية:

( )1ابؽ جشي،الخرائص،تحقيق عبج الحسيج ىشجاوي،دار الكتب العمسية،بيخوت ،ط،3
،8008ص.88

()2أحسج مؤمؽ،المدانيات الشذأة والتظؾر ،الجيؾان الؾطشي لمسظبؾعات

الجامعية،الجدائخ،ط،8005،8ص.5

()3يشغخ طو حديؽ الجليسي وسعاد عبج الكخيؼ عباس الؾائمي،المغة العخبية مشاىجيا وطخائق
تجريديا،دار الذخوق،األردن،دط،8005،ص.979
( )4

يشغخ :فتحي ذيان سبيتان،أصؾل وطخائق تجريذ المغة العخبية،دار الجشادرية

،األردن،ط،8090،9ص.9
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االتجاه إلى تعمم قهاعد الشحه الهعيفية :ونعشي بحلػ أن نتخيخ مؽ الشحؾ ما لو صمةوثيقة بحياة الظالب العامة و ما يدتخجمو برفة مدتسخة في قزاء حاجاتو تحجثاً وكتاباً.
استغالل الدافعية لدى الستعمم :والشػ أن الجافعية تداعج تعمؼ قؾاعج المغةوفيسيا،ويدتظيع السعمؼ أن يجعل دراسة قؾاعج المغة قائسة عمى حل السذكالت
،فاألخظاء التي يختكبيا الظالب
في كتاباتيؼ أو التي يخظئؾن في قخاءتيا قج تكؾن مؾاضيع دراسية لمظمبة يثيخ السعمؼ
خالليا دافعية الظالب نحؾ أسمؾب معيؽ ليؾجج لجيو الجافع الحي يجعل عسمية التعميؼ
مدتداغة ومقبؾلة .
-البعد عن الترتيب التقميدي في معالجة مذكالت الشحه :ومسا سبق يسكششا أن نقؾل أن

قادر عمى تبديط
تعميسية الشحؾ العخبي ال يسكشيا أن حجث إال بؾجؾد أستاذ متسكؽ لغؾياً ٌ
قؾاعج المغة العخبية لمستعمسيؽ.
وتخميرو مؽ الذؾائب ومؽ كثيخ مؽ السرظمحات الفشية و الذؾارد المغؾية التي ال تعؾد

بالفائجة عمى الظالب واإلقالع عؽ حفظ السرظمحات والريغ السشحظة.

( )5

-التركيز عمى اكتداب األطفال بعض السهارات الشحهية في السرحمة االبتدائية من خالل

القهاعد الشحهية:

مؽ غيخ الجخؾل في معشى السرظمحات ومع الشسؾ الفكخي يتؼ االنتقال إلى بيان الكمسة

في الجسمة وتقجيؼ السرظمحات مؽ غيخ إسخاف مع التخكيد عمى الجانب التظبيقي في

االستعسال.

-ضبط كتب الشحهية بالذكل نراً وشرحاً لمقاعدة وتدريبات:تدييال لسيسة السعمسيؽ

والظمبة معا .

() 5

يشغخ :عبج الفتاح حدؽ البجة،أساليب تجريذ ميارات المغة العخبية وآدابيا ،دار الكتاب

الجامعي ،اإلمارات،دط،8005،ص. 848،843
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-العسل عمى إخخاج كتب الشحؾ إخخاجاً جيجاً والتجرج في نؾعية األمثمة السدتخجمة كتب

قؾاعج المغة،انظالقاً مؽ الخبخة السباشخة لمستعمسيؽ في السخحمة االبتجائية.

فرل التسريشات في الكتب قهاعد المغة ،إلى الذفهية وكتابية:عمى أن نبحا بالذفؾيةأوال وعمى

أن يتؼ االنتقال مؽ الديل إلى

الرعب وتخاطب التسخيشات الكتابية

السدتؾيات العميا مؽ السعخفة.
تشهيع األسئمة في التسريشات:عمى أن تحزي أسئمة الزبط والتعميل واإلعخاب بالعشاية.تخريص وقت لمتدريبات الشحهية:عمى أن ال تديج نريب القؾاعج عؽ ثمث الؾقتالسخرص لمغة العخبية في السخاحل كافة،وعمى أن يدتسخ تجريذ الشحؾ حتى نياية

السخحمة الثانؾية.

( )6

 -3طرائق قديسة في تدريس قهاعد المغة العربية  :يعتبخ الشحؾ أو القؾاعج الشحؾية مؽ
بيؽ فخوع المغة العخبية التي شغمت اىتسام السخبيؽ والسيتسيؽ بأصؾل تجريذ المغة العخبية

وطخائق تجريديا ،وأثيخ ججل واسع حؾليا سببو األىسية الكبيخة التي أعظيت لجرس الشحؾ
السفيؾم الغيخ الرحيح لظخائق تعميسو أو معشاه ووعيفتو،ونتيجة لرعؾبة القؾاعج الشحؾية
وسسعتيا وأصبح مؽ الرعب اختيار طخيقة معيشة ترمح لتجريذ الشحؾ ،وىحا

األمخ أدى إلى عيؾر عجة طخق لتجريذ الشحؾ وىي:
-1-3الظريقة القياسية:

تعج ىحه الظخيقة مؽ أقجم الظخائق الستبعة في تجريذ الشحؾ  ،وتقؾم فمدفتيا عمى

االنتقال مؽ الكل إلى الجدء،وىحا يتظمب عسميات عقمية معقجة،ألنيا تبجأ بالسجخد ،أي

بحكخ القاعجة كاممة ،في ىحا مخمفة لديخ الشسؾ المغؾي لجى الستعمسيؽ ،فالسعمؼ بعج أن

يكتب القاعجة يبجأ باستخخاج الشتائج الفعمية والسشظكية ،مؽ خالل تجقيق ما تحؾيو تمػ

السفاليؼ .

()6

يشغخ.عمي سامي الحالق،السخجع في تجريذ ميارات المغة العخبية وعمؾميا،السؤسدة الحجيثة

لمكتاب،لبشان،دط 8090،ص.306،307،308
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وتأتي فكخة الكياس في ىحه الظخيقة مؽ حيث فيؼ الظمبة لمقاعجة ووضؾحيا في أذىانيؼ
ومؽ ثؼ يكيذ السعمؼ أو الظمبة األمثمة الججيجة الغامزة عمى األمثمة األحخى الؾاضحة

وتظبيق القاعجة عمييا.

( )7

-1-1-3خظهات الظريقة القياسية:
-9التسهيد ـ أو السقدمة:

وىي التي يتييأ فييا الظمبة لمجرس الججيج،وذلػ بالتظخق إلى الجرس الدابق،ذلػ

يتكؾن لجى الظمبة خالل ىحه الخظؾة الجافع لمجرس الججيج واالنتباه إليو.
-8عرض القاعدة:

تكتب القاعجة كاممة ومحجدة وبخط واضح ويؾجو انتباه الظمبة نحؾىا،بحيث يذعخ الظالب

أن ىشاك مذكمة تتحجى تفكيخه،وأنو يجب أن يبحث عؽ الحل،ويؤدي السعمؼ ىشا دو اًر بار اًز

في التؾصل إلى الحل مع طمبتو.

وإذا كانت القاعجة مظؾلة يسكؽ تجدئتيا أو تقديسيا عمى أقدام يتشاول السعمؼ كل قدؼ
مشيا بؾصفو قاعجة مدتقمة.
-3تفريل القاعدة:

بعج أن يذعخ الظمبة بالسذكمة يظمب السعمؼ في ىحه الخظؾة مؽ الظمبة،اإلتيان بأمثمة

تشظبق عمييا القاعجة انظباقاً تساماً،فإذا عجد الظمبة عؽ إعظاء أمثمة فعمى السعمؼ أن
يداعجىؼ في ذلػ،بأن يعظي الجسمة األولى ليعظي الظمبة أمثمة أخخى قياساً عمى مثال

أو أمثمة السعمؼ وىكحا يعسل ىحا التفريل عمى تثبيت القاعجة ورسؾخيا في ذىؽ الظالب

وعقمو.

( )8

-4التظبيق:

()7يشغخ :أحسج إبخاليؼ صؾمان،المغة العخبية وطخائق تجريديا ،دار كشؾز ،األردن ،ط،9
،8094ص.864

()8

يشغخ:راتب قاسؼ عاشؾر،دمحم فؤائج الحؾامج،فشؾن المغة العخبية وأساليب تجريديا بيؽ الشغخية

والتظبيق،عالؼ الكتب الحجيث،إربج،ط،8009،9ص. 849
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بعج شعؾر الظالب برحة القاعجة وججواىا نتيجة لألمثمة التفريمية الكثيخة حؾلو فإن

الظالب يسكؽ أن يظبق عمى ىحه القاعجة،ويكؾن ذلػ بإثارة السعمؼ لألسئمة أو إعظاء
أمثمة إعخابية أو التسثيل في جسمة مفيجة،ما إلى ذلػ مؽ القزايا التظبيكية التي ليا
( )9

عالقة بفحص القاعجة واكتذاف نزجيا لجى الستعمؼ.
()10

أ/مزايا الظريقة القياسية:

-1طخيقة سخيعة ال تدتغخق وقتاً طؾيالً كالظخيقة االستقخائية فالحقائق العامة والقؾانيؽ
والقؾاعج تعظى أمثمتيا برؾرة مباشخة مؽ الجرس،وتكؾن كاممة ومزبؾطة ألن الؾصؾل
إلييا كان بالتجخيب والبحث الجقيق.

 -8تداعج الظمبة عمى تشسية عادات التفكيخ الجيجة،فالتفكيخ وحجه ال يعتسج عمى الظخيقة
الكياسية فقط،بل يحتاج إلى السادة والحقائق التي يجب أن يعخفيا الظالب بجقة إذا أراد أن
يظبقيا في حل السذكالت وتفديخ الفخضيات الججيجة بسيارة وححق.

-3يخغب السعمسؾن في ىحه الظخيقة ألنيا سيمة ال يبحل فييا السعمؼ جيجا كبي اًخ في
اكتذاف الحقائق.

-4الظالب يفيؼ القاعجة فيسا جيجا فيدتكيؼ لدانو أكثخ مؽ الظالب الحي يدتشبط القاعجة
مؽ أمثمة
-5الحفظ ىؾ الدبيل الؾحيج في ىحه الظخيقة فيؾ الحي يعيؽ عمى تحكخىا.

-6تداعج ىحه الظخيقة السعمؼ عمى استيفاء مؾضؾعات السشيج السقخرة،وتحلل لو ما ألقي
عمى عاتقو مؽ مشيج السادة.
-7ترمح لمتجريذ في السخحمة الثانؾية والجراسة الجامعية.
ب/عيهبها:

(  )9يشغخ :طو حديؽ الجليسي وسعاد عبج الكخيؼ عباس الؾائمي،المغة العخبية مشاىجيا وطخائق
تجريديا،ص.983
()10

يشغخ :عمي سامي الحالق،السخجع في تجريذ ميارات المغة العخبية وعمؾميا

،ص.300،309
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عمى الخغؼ مؽ ىحه السدايا فإنيا ال تخمؾ مؽ بعض السآخح ،فيي "بتخكيدىا عمى الحفظ

السدبق لمقاعجة قج ال تزسؽ فيؼ القاعجة ،فيي قج ال تداعج عمى إعسال العقل الستعمؼ
،وأنيا تؤكج السحاكاة والتقميج فال تذجع عمى االبتكار واألداء،وأنيا تؤدي إلى الخلبة مؽ
القاعجة فتؤكج صعؾبتيا في صؾرتيا العامة الكمية،وأنيا تخالف األسمؾب الظبيعي في
اكتداب السعخفة  ،وأنيا تدعدع الحقائق في العقل  ،فتكؾن القؾاعج عخضة لمشديان الدخيع
( )11

،وأن األمثمة التي تراغ وفق القؾاعج السعخوضة قج تكؾن مبتحلة جافة".

وقج أثبت ىحه الظخيقة أنيا ال تكؾيؽ في الظالب الدمؾك المغؾي الرحيح ألن األساس

التي رتبت عميو ىحه الظخيقة يدتيجف تحفيظ القاعجة واستغيار ،فالظالب يكؾن معتسجا
عمى غيخه وقج يفقج ميدة البجاىة مع مخور الدمؽ و الخغبة في الجرس تكؾن ناقرة

لجيو.

 -2-3الظريقة االستقرائية:

االستقخاء ىؾ البجء بفحص الجدئيات ودراسة األمثمة التي تؤدي إلى معخفة أوجو التذابو
والتبايؽ بيشيا ثؼ الؾصل إلى حكؼ عام يدسى القاعجة.

أ-مزايا الظريقة االستقرائية:

 -9تداعج عمى بقاء السعمؾمات في الحاكخة مجة أطؾل ألن الظالب يتؾصل إلييا بشفدو
وبسداعجة معمسو،

-8تقؾم عمى تشغيؼ السعمؾمات الججيجة وتختيب حقائقيا تختيباً مشظكياً وربظيا بالسعمؾمات
القجيسة ،ويشتج عشيا وضؾح في السعشى وسيؾلة التحكخ والحفظ.

-3تجعل التعميؼ محبؾباً لمظمبة ألنيا تخكد عمى عشرخ التذؾيق قبل عخض
السادة،فسقجمات الجروس وما تزسشتو مؽ عشاصخ تذؾيكية ال تدال تدتخجم في معغؼ

طخائق التجريذ في الؾقت الحاضخ.

وطخائق

()11

( )12

يشغخ :طو حديؽ الجليسي وسعاد عبج الكخيؼ عباس الؾائمي،المغة العخبية مشاىجيا

تجريديا،ص.988

() 12

يشغخ :السخجع الدابق،ص .988
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-4تدتثيخ ممكة التفكيخ عشج الظمبة وتأخح بأيجييؼ قميال قميال حتى يرمؾا إلى القاعجة
فإشخاك الظمبة في العسل والتفكيخ يتيح ليؼ إعيار شخرياتيؼ واعتجادىؼ بأنفديؼ والتعبيخ

عؽ أفكارىؼ بحخية وطالقة.
-5تتخح األساليب الفريحة والتخاكيب المغؾية أساسا لفيؼ القاعجة وتمػ ىي الظخيقة
الظبيعية في تعمؼ المغة ألنيا تسدج القؾاعج باألساليب.

( )13

-6تعتبخ أكثخ الظخق شيؾعا في التجريذ لكؾنيا محجدة وواضحة لجى السعمسيؽ،وإن
الديخ في مخاحميا يشاسب قجرات الظالب ومجاركيؼ ويعؾدىؼ دقة التختيب والسالحغة.
ب-السأخذ عمى الظريقة االستقرائية:

-9البطء في إيرال السعمؾمات إلى أذىان الظمبة واالكتفاء بسثال أو مثاليؽ أو ثالثة
الستشباط القاعجة.

-3تختار أمثمة متقظعة ليذ بيشيا صمة فكخية وال لفغية فيي عبارة عؽ جسل مبتؾرة في
مؾضؾعات مختمفة فيي تحسل تسثيال لقاعجة خاصة أو أنيا تذخح فكخة معيشة تستمئ بيا
عقؾل الشاس،وىي ال تخمي إلى غاية تعبيخية خاصة وال تثيخ في أنفؾس الظمبة شؾقا إلييا
وال إلى القاعجة التي سيجرسؾنيا.

-4إن استشباط القاعجة مؽ أمثمة معيشة طخيقة عسيقة وىي عسمية مدتحيمة وليذ ليا
أصل عمسي .
– 1-2-3خظهات الظريقة االستقرائية :
-1التحزير أو التسهيد:

تتزسؽ ىحه الخظؾة إعجاد الظمبة وتحزيخىؼ لمجرس وتؾجيو أذىانيؼ إليو ويحسميؼ عمى

التفكيخ فيسا سيعخض عمييؼ مؽ السادة،ويكؾن ذلػ بظخح األسئمة حؾل الجرس

الدابق،وبعج أن يربح الظمبة عمى عمؼ بالغاية مؽ الجرس و أن أذىانيؼ استعجت

لمجرس.وتتجمى أىسية التسييج فيسا يمي :
جحب انتباه الظمبة إلى الجرس الججيج.()13

حدؽ جعفخ الخميفة،فرؾل في تجريذ المغة العخبية،مكتبة الخشج لمشذخ و

التؾزيع،الخياض،ط،8003،8ص.843
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إزالة ما عمق في أذىانيؼ مؽ الجرس الدابق.ربط السؾضؾع الدابق بالججيج.-2العرض:

(يعخض السعمؼ الحقائق الجدئية أو األسئمة أو السقجمات وتسثل الجسل والسقجمات أو

الحقائق عؽ الجرس الججيج وتكؾن األمثمة ،عادة مؽ الظمبة أنفديؼ عمى أنقؾم السعمؼ
بخمق مؾاقف معيشة تداعج الظمبة عمى الؾصؾل إلى األمثمة السظمؾبة ،ثؼ يثبت ذلػ عمى

الدبؾرة.

 -3الربط أو التداعي أو السقارنة أو السهازنة:

بعج عخض األمثمة يقؾم السعمؼ باالشتخاك مع الظمبة،بالسقارنة بيؽ ىحه األسئمة

وتجقيقيا،وإعيار ال عالقات فيسا بيشيا وربط بعزيا ببعض وبالسعمؾمات الدابقة ليربح
ذىؽ الظالب مييأ لالنتقال غمى الخظؾة التالية وىي خظؾة التعسيؼ واستشتاج القاعجة.

( )14

-4التعسيم (استشتاج القاعدة):

بعج إجخاء عسمية الخبط والسقارنة يدتظيع الظالب بسداعجة السعمؼ ،أن يرؾغ قاعجة مكؾنة

مؽ العشاصخ السذتخكة لمحقائق واألسئمة بعبارة واضحة مفيؾمة ىي القاعجة،وأال يكذف
عؽ ىحه القاعجة إال بعج أن تشزج في أذىان القدؼ األكبخ مؽ طمبة الرف ،وإذا لؼ
يدتظع الظمبة اإلتيان بالقاعجة يشبغي عمى السعمؼ تقجيؼ أمثمة مداعجة تؾضح األمثمة التي
عمى الدبؾرة بظخيقة أكثخ وضؾحا حتى تدتشتج القاعجة.
-5التظبيق:

وىي الخظؾة األخيخة وفييا يكذف الظمبة التعسيؼ أو القاعجة التي تؾصمؾا إلييا بالتظبيق

عمى األمثمة وجدئيات أخخى،إن التظبيق بال شػ يتؾقف عمى فيؼ الظمبة لمسؾضؾع فإذا
ما فيسؾا السؾضؾع جيجاً استظاعؾا أن يظبقؾا عميو جيجاً .

( )15

-3-3الظريقة السعدلة –الشص األدبي:
( )14يشغخ:السخجع الدابق،ص .844
( )15

يشغخ :عمي سامي الحالق،السخجع في تجريذ ميارات المغة العخبية

وعمؾميا.399،393.398،
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وتقؾم ىحه الظخيقة عمى تجريذ القؾاعج الشحؾية مؽ خالل،عخض نص متكامل
السعاني،أي مؽ خالل األساليب السترمة،ال األمثمة السشقظعة الستكمفة والتي ال شتاتيا

جامع،وال تسثل معشى يذعخ الظالب أنيؼ بحاجة إليو.

وتبجأ ىحه الظخيقة بعخض نص متكامل يحتؾي عمى معان يخغب الظالب في
معخفتيا،فيكمف السعمؼ الظمبة بقخاءة الشص ومشاقذتيؼ فيو لفيؼ معشاه،بحث يذيخ السعمؼ

إلى الجسل السكؾنة لمشص وما بيا مؽ خرائص ثؼ يعقب ذلػ استشباط القاعجة والتظبيق
عمييا.
ويسكؽ مؽ خالل ىحه الظخيقة تجريذ القؾاعج الشحؾية في عل المغة واآلداب مؽ خالل
عبارات قيسة في مؾضؾعات تيؼ الستعمؼ.

( )16

أ/مزايا الظريقة :

.إن التجريذ عمى وفق الشص يتساشى واالتجاه التكاممي في تجري المغة العخبية.

.إن مدج الشحؾ بالتعبيخ يؤدي إلى رسؾخ المغة وأساليبيا رسؾخا مقخوناً بخرائريا

اإلعخابية

.إن تعميؼ القؾاعج مؽ خالل المغة يحببيا لمظمبة باترال لغتيؼ بالحياة.
.تديج مؽ تؾسيع مجارك الظمبة وثقافتيؼ عؽ طخيق قخاءة الشرؾص.

.إنيا تجعل القاعجة جدًءا مؽ الشذاط المغؾي ىي تجربيؼ عمى القخاءة الدميسة.
.فيؼ السعشى وتؾسيع دائخة معارفيؼ وتجربيؼ عمى االستشباط.
.تقجيؼ األفكار متكاممة غيخ مجدأة
ب /عيهب الظريقة:
.مؽ الرعؾبة أن نجج نراً يتزسؽ أمثمة تغظي القؾاعج الشحؾية.

.يترف الشص عادة باالصظشاع والتكمف إذ كان اليجف تزسيشو مدائل نحؾية معيشة

يحتاجو درس معيؽ.

.األمثمة في الشص قج ال تخد متدمدمة.
1-3-4خظهات تدريس الظريقة الشرية:
()16

فتحي ذيان سبيتان،أصؾل وطخائق تجريذ المغة العخبية،ص.88
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.1التسهيد :تييئة أذىان الستعمسيؽ لمجرس الججيج عؽ طخيق ربظو بالجرس الدابق.

.قراءة الشص من قبل السدرس:ق أخ السجرس الشص قخاءة جيخية معبخة لمسعشى مؽ حيث
سالمة الشظق والتعبيخ الرؾتي وحدؽ األداء ،وبيان األفكار العامة التي تزسشيا

السؾضؾع.
.عرض األمثمة:تؤخح األمثمة مؽ الشص وتعخض عمى الدبؾرة بظخيقة متدمدمة عمى وفق

القاعج.

.2الربط والسهازنة :يتؼ الخبط بيؽ األمثمة بالظخيق نفديا التي تست في الظخيقة

االستقخائية.

.3استشتاج القاعدة :يدتشتج السجرس القاعجة الخئيدة لمسؾضؾع السخاد دراستو وتكتب بخط
واضح عمى الدبؾرة.

.4التظبيق :في ىحه الخظؾة يعخض السجرس عجة جسل عمى الدبؾرة ويظمب حميا مؽ

الستعمسيؽ.

.5الهاجب البيتي :يكمف السجرس الستعمسيؽ بؾاجب بيتي لمجرس القادم.

( )17

 -4-4الظريقة اإللقائية :و يتؾلى السجرس تقجيؼ السادة كميا،ويبقى الظمبة مدتسعيؽ.

أ-عيهبها:مؽ عيؾب اإللقاء ىؾ وقع العبء كمو عمى السجرس،أما الظمبة فال يكادون

يديسؾن بذيء إلى التمقي،وكثي اخ ما يتخكؾن السجرس في واد ويدخحؾن في واد آخخ،زد

عمى أن ىحه الظخيقة ندو ال تجعل السادة عسيقة في نفؾس الظمبة،ألنيؼ سالبؾن.

ب-محاسشها :فتأتي عشجما يكؾن الجرس صعباً عمى التمسيح ولؼ يكؽ ليؼ بو سابق
عيج،وعشجما يدعى في كدب الؾقت لجى تقجيؼ مشدقة ال يتخمميا استظخاد.

( )18

-4طريقة حديثة في تدريس قهاعد المغة العربية:
-1-4أسمهب تحميل الجسمة:
( )17

يشغخ :عسخان جاسؼ الجبؾري وحسدة ىاشؼ الدمظان،السشاىج وطخائق تجريذ المغة

العخبية،دار الخضؾان،عسان ،ط8094،4ص.833،834،

( )18يشغخ :عمي جؾاد الظاىخ،أصؾل تجريذ المغة العخبية،دار الخائج العخبي،

لبشان،دط،9965،ص.58
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*تحميل الشص أوال إذا كان السؾضؾع نرا معيشا.

*تحجيج األمثمة السعيشة وتحميميا وتحجيج السؾقع اإلعخابي لكل كمسة فييا.

*تحجيج نقاط الذبو بيؽ األمثمة والسؾاقع اإلعخابية لمسفخدات التي تخص السفيؾم الشحؾي
مؾضؾع الجرس.

*استشتاج القاعجة الشحؾية أو السفيؾم الشحؾي.

*تظبيق القاعجة أو السفيؾم الشحؾي.

-1-1-4خظهات أسمهب تحميل الجسمة :

يشفح درس القؾاعج وفق أسمؾب تحميل الجسل بإتباع الخظؾات التالية:
- التسهيد:

ال يختمف التسييج في ىحا األسمؾب عشو في الظخق واألساليب األخخى إذ جحب انتباه
الظمبة نحؾ الجرس وإثارة دافعيتيؼ ،ورغبتيؼ في تمقي الجرس الججيج وإشعارىؼ بالحاجة
إليو وما يتزسشو مؽ

السختمفة.

معارف وخبخات تؾضح مؾضع التظبيق في مؾاقف الحياة

 عرض األمثمة:
قج يأخح السعمؼ األمثمة مؽ الظمبة عؽ طخيق األسئمة التي يؾجييا السعمؼ ليؼ خالل

الجرس ،وتكتب وىحه األمثمة عمى الدبؾرة بخط واضح وتختيب يتظابق مع عشاصخ
القاعجة الشحؾية ،و قج تؤخح األمثمة مؽ الشص متكامل،وقج تخد مبعثخة في الشص ،ويتجمى
دور السعمؼ في تؾجيو انتباه الظمبة إلييا،ثؼ كتابتيا عمى الدبؾرة بظخيقة مختبة ليذ عمى
أساس ورودىا في الشص.

 تحميل األمثمة:ويجخي التحميل كسا يمي:

*تشاول كل مثل بذكل مشفرل عؽ اآلخخ.

*شخح السعشي العام لمسثل.

*تحميل كل مثل بتحجيج السؾاقع اإلعخابية لكل مفخدة فيو،عمى أساس السعشى الحي تؤديو
ىحه السفخدة أو الجور الحي تسثمو في التخاكيب.
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*تحجيج خرائص السفخدة التي تترل بالقاعجة الشحؾية ،فإذا كان حؾل الفاعل عمى سبيل

السثال فإنو يتؼ التذجيج ،عمى خرائص السفخدة التي وقعت فاعال ،فسؽ حيث كؾنيا اسسا
دلت ىحه السفخدة عمى الحي قام بالفعل وقج جاء مخفؾعا وعالمة رفعو الزسة وىكحا في
جسيع األمثمة التي تديل عسمية االستشتاج.
- استشتاج القاعدة:
يتؼ استشتاج القاعجة باألسمؾب الستبع في الظخيقة االستقخائية.
- التظبيق:تتاح الفخصة لمظمبة لتظبيق القاعجة أ السفيؾم الشحؾي لتثبيتو في
( )19

أذىانيؼ واستخجامو في أحاديثيؼ وكتاباتيؼ.
-2-4الظريقة التكاممية:

يخى بعض السخبيؽ ضخورة السحافغة عمى تجريذ المغة العخبية ضسؽ فخوعا مدتقمة

ويخى البعض وجؾب تجريديا

كا وحجة متساسكة مع فائجة التخكيد عمى فخع معيؽ مؽ فخوع كل درس،والغاية التي تخمي

إلييا خجمة القخاءة والتعبيخ،واستعسال المغة استعساال وعيفيا تظبيكيا،فاألسمؾب التكاممي
في تجريذ المغة العخبية ىؾ األسمؾب األساس الحي بو نفيؼ المغة في حياتشا العمسية
والؾعيفية،فميذ مؽ األىسية حفظ القؾاعج وسخدىا وحذؾ ذىؽ بيا ،بل السيؼ تجريب

الظالب وتسخيشو عمى القخاءة والكتابة الرحيحة،وما القؾاعج إال وسيمة مؽ الؾسائل
لمتؾاصل بيا إلى الشتيجة الستؾخاة.

ولقج وججت دراسات كثيخة أن األسمؾب التكاممي في تجريذ المغة العخبية لو األفزمية
عمى األساليب كثيخة أخخى،فيؾ فعال في تجريذ المغة العخبية،إذ ىؾ األسمؾب الظبيعي
في حياة المغة،ألنشا ندتعسل المغة استعساال تكامميا مؽ حيث صحة العبارات واندجاميا

مع السعاني ودقة التعبيخ،وقؾاعج المغة تعيؽ عمى التعبيخ الدميؼ القخاءة الرحيحة تعيؽ
عمى فيؼ السقخوء والسدسؾع.

( )19

يشغخ  :عمي سامي الحالق،السخجع في تجريذ ميارات المغة العخبية

وعمؾميا،ص.395،396،397
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ويخى فخيق مؽ العمساء عمساء التخبية أن تكؾن الق اخءة مخك اد لمجراسات المغؾية بإتباع
مايمي :

أن يق أخ الظالب القظعة السختارة بالظخيقة الستبعة في دروس القخاءة.يختار السعمؼ بعض الجسل الؾاردة في القظعة ويتخح مشيا أمثمة لتؾضيح قاعجة نحؾية.يظالب الظالب بأن يعبخوا تعبي اخ شفؾيا جدئيا أو كميا عؽ السعاني الؾاردة في القظعةمدتعسميؽ عبارات مؽ إنذائيؼ وكحلػ التعبيخ التحخيخي.

إذا كانت القظعة شع اخ يجب لفت السعمؼ أنغار الظمبة إلى الرؾر البيانية فييا.-يسمي السعمؼ جدءا مشاسباً مؽ تمػ القظعة عمى الظالب ليجربيؼ عمى صحة الخسؼ.

وقج وجو نقج إلى األسمؾب التكاممي ،ىحا السشيج ال يداعج عمى معالجة األخظاء

،الفخعية الجقيقة وعمى أنو مؽ الرعب عمى السخبيؽ أن يتؾصمؾا إلى الفخوق الفخدية بيؽ

الظمبة،الحيؽ يعسمؾن عمى وفق ىحا األسمؾب،ىحا األسمؾب يدتمدم وجؾد قجرات وكفايات
لجى الظالب ،مؽ الرعؾبة أيزا اختيار نرؾص ترمح لكل سؽ،فزال عؽ صعؾبة
( )20

وض ع التساريؽ والتجريبات الذفؾية والتحخيخية  ،بذكل فشي سيل في الؾقت نفدو.

ومسا سبق مؽ عخضاً لظخائق تعميسية الشحؾ العخبي،يسكششا أن نقؾل بأن الظخيقة التكاممية
،ىي الظخيقة السثمى مؽ أجل تعميؼ الشحؾ العخبي لمستعمسيؽ دون صعؾبات ،فيي تكدبيؼ

قجرات لغؾية ومعخفية ،فيي وسيمة ىامة مؽ أجل تعميؼ الكتابة الرحيحة والقخاءة،وتشسية
القجرة عمى التعبيخ الرحيح والدميؼ.
خـــــــاتســـة:

ومسا سبق مؽ طخح ليحا السؾضؾع يسكششا أن ندتخمص مجسؾعة مؽ التؾصيات وىي

كسا يمي:
يجب عمى السعمؼ أن ال يعتسج عمى طخيقة واحجة في تعميسية القؾاعج الشحؾية،فالبج
لمسعمؼ أوال أن يجرك الغخوف االجتساعية السحيظة بالستعمؼ.

()20

يشغخ :سيل ليمى ،القؾاعج الشحؾية وأساليب تجريديا،مجمة معارف ،البؾيخة،

العجد،8096،8ص.946،947
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تتشؾع طخائق تعميسية الشحؾ العخبي إلى طخائق قجيسة وحجيثة وعميو فإن لكل طخيقة

ميدات وعيؾب  ،وأما الظخائق القجيسة فأوليا الظخيقة الكياسية،حيث تقؾم فمدفتيا عمى
دراسة الغؾاىخ الشحؾية مؽ الكل إلى الجدء وبعجىا الظخيقة االستقخائية والتي تبجأ بعخض

األمثمة الشحؾية وبعجىا يتؼ استشتاج القاعجة،وأما الظخق الحجيثة فشحكخ مشيا مايمي:طخيقة
تحميل الجسل التي تقؾم عمى تحميل األمثمة الشحؾية تحميال دقيقاً،وثان الظخق الظخيقة

التكاممية والتي تشظمق مؽ فكخة ىامة ،وىي تجريذ القؾاعج الشحؾية في كشف نرؾص

القخاءة
وبسا أن القؾاعج الشحؾية وسيمة لغاية كبخى،وىي تقؾيؼ المدان وضبط التعبيخ،لحا يجب أن
ال نقرخ االىتسام بالقؾاعج الشحؾية في الحرص السخررة ليا فقط،بل عمى السعمؼ أن

يمدم نفدو وتالميحه بااللتدام بزبط الكمسات مخاعاة تظبيق القؾاعج في كل الجروس،وسيجج
السعمؼ في مؾضؾعات القخاءة أمثمة مشاسبة لجراسة بعض قؾاعج المغة،أو التظبيق
عمييا،وتجريب الستعمسيؽ عمى سالمة الزبط والقخاءة الدميسة والتعبيخ األدبي الجسيل.
كسا عمى السعمؼ أن يجرس القؾاعج في عل نرؾص القخاءة حتى ال يجج الستعمؼ فرالً

أو ىؾة بيؽ مادة القؾاعج وبيؽ بكية فخوع المغة األخخى.

وسؾف يجج السعمؼ في دروس التعبيخ أو الشرؾص حاف اًد يجفع الستعمسيؽ إلى

دراسة القؾاعج،فإذا شاع بيؽ الظالب،خظأ نحؾي في التعبيخ،فسؽ واجب السعمؼ أن يذخح
قاعجتو وعجم االنتغار إلى درس القؾاعج.....الخ

كسا عمى مجرس المغة العخبية التشديق مع زمالئو ،وىحا داخل السؤسدة

التعميسية ،كسا يجب عمى السعمؼ التكمؼ بمغة عخبية فريحة بقجر ما أمكشو وىحا مؽ أجل
تعؾيج الظالب عمييا ومؽ أجل ترحيح اعؾجاج المدان.
السراجع:
 .9ابؽ جشي،الخرائص،تحقيق عبج الحسيج ىشجاوي،دار الكتب العمسية،بيخوت،
ط8008.،3
 .8أحسج مؤمؽ،المدانيات الشذأة والتظؾر ،الجيؾان الؾطشي لمسظبؾعات الجامعية،الجدائخ،
ط.8005، 8
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 .3طو حديؽ الجليسي وسعاد عبج الكخيؼ عباس الؾائمي ،المغة العخبية مشاىجيا وطخائق
تجريديا دار الذخوق،األردن،دط.8005،
 .4فتحي

ذيان

سبيتان،أصؾل

وطخائق

تجريذ

المغة

العخبية،دار

الجشادرية

،األردن،ط.8090،9
 .5عبج الفتاح حدؽ البجة،أساليب تجريذ ميارات المغة العخبية وآدابيا ،دار الكتاب
الجامعي،اإلمارات،دط. 8005،

 .6أحسج إبخاليؼ صؾمان،المغة العخبية وطخائق تجريديا ،دار كشؾز ،األردن ،ط،8094 ،9
 .7راتب قاسؼ عاشؾر،دمحم فؤائج الحؾامج،فشؾن المغة العخبية وأساليب تجريديا بيؽ الشغخية
والتظبيق،عالؼ الكتب الحجيث،إربج،ط.8009،9

 .8حدؽ جعفخ الخميفة،فرؾل في تجريذ المغة العخبية،مكتبة الخشج لمشذخ و التؾزيع
،الخياض،ط.8003،8

 .9عمي جؾاد الظاىخ،أصؾل تجريذ المغة العخبية،دار الخائج العخبي ،لبشان،دط.9965،
 .90سيل ليمى ،القؾاعج الشحؾية وأساليب تجريديا،مجمة معارف ،البؾيخة ،العجد.8096،8
 .99عمي سامي الحالق،السخجع في تجريذ ميارات المغة العخبية وعمؾميا السؤسدة الحجيثة
لمكتاب،لبشان،دط.8090،
 .98عسخان جاسؼ الجبؾري وحسدة ىاشؼ الدمظان،السشاىج وطخائق تجريذ المغة العخبية،،دار
الخضؾان ،ط.8094،4
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الذعخ الجدائخي السعاصخ اإلرىاصات والبؾاكيخ
الخمد في ّ
ّ
ساتو نجيؼ طالب دكتؾراه د .بؽ دحسان عبج الخزاق
جامعة الذييج دمحم خيزخ بدكخة

السمخز:

الفشية
سعى ّ
الذعػخاء الجدائخيػف السعاصخوف إلى جعل القريجة بسػازاة التّصػرات ّ

الخمد بأنػاعو سبيميع إلى ذلظ نط اخ لقجرتو
العالسية ،ومجاراة الػاقع في آف واحج ،فكاف ّ
الذعخاء
عمى تصػيع الّمغة والغػر بجالالتيا فسا يبجو مشيا غيخ اإليساء .وقج وعى ّ

بكل ما أوتػا مغ ممكات إبجاعية،
الجدائخيػف تقشية ّ
الخمد في وقت مبكخ ،فانكبػا عمييا ّ
الخمد بأنػاعو ،وتتبع بػاكيخه في
الدتار عغ ّ
وشاقات تعبيخية ،لحا يخوـ البحث إزاحة ّ

الذعخ الجدائخي السعاصخ وفػق آليات السشيج الػصفي القائع عمى االستقخاء والتّحميل ،وقج
ّ

الذعخ الجدائخي
الخمدية في مخحمة متقجمة مغ ّ
سعى البحث إلى استثسار التّجخبة ّ
السعاصخ كسا تزسغ نتائج جساـ مغ أىسيا :تسكشت مخحمة اإلرىاصات مغ إحجاث
الذعخ الجدائخي السعاصخ مفعسة بتقشية الخمق والتّرػيخ
ديشامية متججدة جعمت بشيات ّ
الشسصية الجاىدة.
بالجاللة القامػسية ،و ّ
بعج أف كانت مدخبمة ّ

الخمد  -اإلرىاصات – التّصػر -الجيشامية –
الكمسات السفتاحيةّ :
الذعخ الجدائخي ّ -
الجاللي.
االقتراد المغػي – التكثيف ّ
Abstract:

The contemporary Algerian poets sought to construct a poetic
kingdom with a stabilized foundations, so they choose the symbol due to
its ability in making the language more adapted and profound. Knowing
the symbol’s value, Algerian poets were rushed to use it as if it is the
black stone.
The research aims to unveil symbol’s kind and traces its beginnings
relying on mechanisms of the descriptive approach based on
extrapolation and analysis. It sought to invest symbolic flashes in an
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advanced stage of contemporary Algerian poetry, it also included several
results :
The stage of incidence managed to bring a renewed dynamism that made
the structures of contemporary Algerian poetry full of creation and
photography technique .
Keywords: Algerian poetry - Symbol - beginnings –Developmentdynamic Linguistic economy - Semantic condensation.

مقجمة :

إف السذيج السطمع اّلحي جثع عمى صجر الجدائخ ما يخبػ عغ مائة وثالثيغ سشة
ّ
جعل مغ الحخكة األدبية والذعخية عسػما وسيمة لسحاربة السخصصات االستجمارية،
الذعخية الجدائخّية
الداحة ّ
ومشاصخة إنجازات الثػرة الجدائخية ،وىػ السعػؿ اّلحي جعل ّ
الشسصية
الرخاع األيجيػلػجي االستجماري حيث ألفيشا الجاىدّية و ّ
تحىب ضحية ىحا ّ

الذعخ الجدائخي إباف الحؿبة االستعسارية ،وخاصة
والسباشخة إركامات مخكدة في بشيات ّ
الذعخية جشبا إلى جشب،
الديخ مع السشجدات ّ
ضل غياب حخكة ّ
في ّ
نقجية مسشيجة تبتغي ّ

الذعخ
الخمدية اّلتي أخحت في التّبمػر ،والطيػر عمى نساذج مغ ّ
ودفعيا إلى مذارؼ ّ
السشطػـ داخل أو خارج التّخاب الجدائخي بجافع تأثيخ مذخقي أو غخبي ،وىػ ما جعل
الفشي آف ذاؾ؛ فمع يكغ شعخاؤنا ونقادنا
التّجخبة ّ
الذعخية الجدائخية في حالة التّرعيج ّ
عغ األوضاع اّلتي تعيذيا البالد في جسيع السياديغ ،وىحا ما دفعيع إلى
راضيغ

إحجاث ثػرة كػبشياجية تتػخى التّسخد عمى السشجدات الدائجة ،وتدايخ صجى التّحػالت
الخمد مغ بيغ التّقشيات اّلتي
الفكخية واإلبجاعية عمى الرعيج السحمي والعالسي ،فكاف ّ

الذعخاء الجدائخييغ نطيخ قجرتو عمى مجاراة الػقائع واحتػاء
صادفت ىػى محببا لجى ّ
األزمات وتجاوزىا فسا كاف عمييع -أي الذعخاء الجدائخييغ– سػى ملء حقائبيع بيحه
وربط الساضي بالحاضخ لبشاء رؤية
األداة اّلتي تزسغ ليع التّػاصل مع الحزاراتّ ،
التجاوز
الخاىشة وتشريخ فييا وبيا مجدجة فعل التّخصي ،و ّ
استذخاؼية تػاكب األحجاث ّ

الشز ال ّذعخي الجدائخي يشزػي عمى مجسػعة نرػص
والحمػؿ ،واالتّحاد ،مسا جعل ّ
متجاخمة مذحػنة بجالالت تػمئ تارة بالتّخفي ،وأخخى بالتّجمي كدخاب كمسا اقتخبت مشو
ازداد مشظ بعجا!؟.
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نطيخ ىحه السخاضات الستفيئة بجالالت رمدية ،وانذغاالت إندانية اتزح لشا الّمجػء

الخمػز نطيخ قجرتيا في التّعبيخ
السذخوع ّ
لمذعخاء الجدائخييغ نحػ االرتساء في أحزاف ّ
عغ ىػاجذ وتصمعات اإلنداف السعاصخ وفق قالب ّفشي مفتػح السجاؿ قابل لمتّعجيل،
التمػف مع الصػارئ الدمكانية والتّغيخات األيجيػلػجية.
الرياغة و ّ
وإعادة ّ
الخمػز كػن ػػيا أندب
لحلظ بادر البحث في ّ
الذعخ الجدائخي السعاصخ إلػػى استمياـ ّ

أداة لمتّعبيػػخ عغ الػاقع بغيخ الػاقع ،وإدراؾ الػجػد بغيخ السػجػد ،وىي كحلظ -أي
الخمػز  -جػاز سفخ ُيتيح ُولػج صخح العالسية مغ دوف أمداؾ لمجفاتخ الجسخكية؛ وبشاء
ّ
الخمد جساليات
تع عخضو تصخؽ البحث إلى شخح اإلشكاليات التّالية :ىل حقق ّ
عمى ما ّ
الذعخاء
الذعخ الجدائخي السعاصخ ألوؿ وىمة؟،ىل حقق ّ
ّفشية لحطة ولػجو صخح ّ
الخمػز في وقت مبكخ؟ ،ىل استصاع
الجدائخيػف السعاصخوف الغاية السشذػدة مغ استمياـ ّ

الخمد في
ّ
الخمػز والتّكيف معيا؟ ،كيف تسطيخ ّ
الذعخ الجدائخي السعاصخ استقصاب ّ
تع تصارحيا وفق السشيج الػصفي
ّ
الذعخ الجدائخي السعاصخ؟ّ .
فكل ىحه االستفيامات ّ
القائع عمى االستقخاء والتّحميل والسذجود بآليات السشيج األسمػبي مغ حيغ آلخخ ،كسا
الخمد مغ حيث السفيػـ ،واألنػاع ،وكحا اكتشاه ضاللو
الخحمة أيزا التّعخيج عمى ّ
اقتزت ّ
الذعخ الجدائخي السعاصخ ،واّلتي أشمقشا عمييا وسع
الجاللية في مخحمة متقجمة مغ ّ
ّ
اإلرىاصات والبػاكيخ.
لمخمد:
 .1الذبكة السفاهيسية ّ

الجاللية كمسا سشت فشػف التّعبيخ عغ مدتػى
تتججد خاليا المغة ،وتتصػر أوعيتيا ّ

التّخاشب الجسعي متخحة أساليب غيخ معيػدة مجار حػارىا ،ونفدا ججيجا ليا ،فشكػػف
التمسيح واإليحاء ،بجؿ اإلدالء والتّرخيح ،أو بتعبيخ أوضح نشتقل
إزاء لغة كتػمة تبتغي ّ
" مغ المغة السذيخة إلى المغة الخامدة"(.)1

الخحع الّمغػي مخو ار
والػاقع ّ
أف مرصمح ّ
الخمد قج تخمق في عجة أرحاـ ابتجاء مغ ّ

بالخحػع الفمدفي ،واالجتساعي ،...وىحا ما جعل مفيػمو يتعجد ،ومجاالت تػضيفو تتذعب،
ّ
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الخمد ،وضبط مرصمحو ارتأيشا حرخ بعجيغ أساسيغ لو :األوؿ
وكسحاولة لتحجيج مفيػـ ّ

لغػي ،والثاني غيخ لغػي.

الخمد لغة:
 1.1مفيؾم ّ
الخمد معشاه " -ترػيت خفي بالمداف
ورد في لداف العخب تحت مادة رمد – ّ
كاليسذ ،ويكػف تحخيظ الذفتيغ بكػالـ غيخ مفيػـ بالمفظ مغ غيخ إبانة برػت و ّإنسا ىػ
الخمد إشارة وإيساء بالعيشيغ والحاجبيغ والذفتيغ والفع"(.)2
إشارة بالذفتيغ ،وقيلّ :
الخمد بسعشى اإلشارة قػاؿ تعالى" :
ذكخ ّ
َ
ورَم َد َيْخُم ُد وَيْخِم ُد َرْمًدا :ورد في القػخآف الكخيع ُ
رب اجعل لي آية قال آيتػ أالّ تكمؼ الشاس ثالثة أيام إالّ رمدا".
قال ّ
أف
الخمـد ضسغ ىحه اآلية ّ
أي اإلشارة بشحػ ّيج أو رأس ،ومسا ورد في تأويل ّ
الدالـ "عاؾبو هللا بسدألتو اآلية ،بعج مذافية السالئكة إياه بالبذارة ،فجعل
زكخياء عميو ّ

آيتو – عمى تحقيق ما سسع مغ البذارة مغ السالئكة بيحيى أنو مغ عشج هللا -آية مغ

يبي ُغ لو حؿيقة البذارة أنيا
كخه بيا العالمة التي سأليا ربَّو عمى ما ّ
نفدو ،جسع تعالى ذ ُ
ال يقجر عمى الكالـ إال ما أومأ أو
مغ عشج هللا ( )...فأُخح عميو بمدانو فأصبح

أشار"(.)3

الخمد في الّمغة األجشبية فيي  ،SYMBOLEومشيا اشتقت
أما تخجسة كمسة ّ
الخمدية اسسيا  ،MYMBOLISMوىي كمسة عتيقة الجحور ففي العيج
السجرسة ّ
اليػناني كانت تعشي " قصعة مغ الخدؼ تقجـ إلى الدائخ تعبي اخ عغ كخـ الزيافة و

التعارؼ"(.)4

لمخمد:
 2.1السفيؾم االصظالحي ّ

يعتبخ يؾىان غؾتو  " Johan Goetheأوؿ مغ حجد بصخيقة أدبية وحجيثة

الخمد ( Symbolسشة )...( )1797حيشسا يستدج الحاتي بالسػضػعي يذخؽ
مفيػـ ّ
الخمد الحي يسثل عالقة اإلنداف بالذيء وعالقة الفشاف بالصبيعة ،ويحقق االندجاـ
العسيق بيغ قػانيغ الػججاف وقػانيغ الصبيعة "(.)5
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أف الّمغة العادية عاجدة
وىحا ما دفع ّ
الخمػز بجعػى ّ
الذاعخ السعاصخ إلى استخجاـ ّ
التجخبة الذعػرية ،وإخػخاج ما في الالشعػر وتػليج األفكار الكثيفة في
عغ احتػاء وتسثل ّ
ؼبالخمػد تدتصيع الّمغة نقل ىحه التّجخبة وخػخؽ عالع الػعي ،وىحا ما قرجه
ذىغ القارئ ّ

الخمد يقع في مداحة بيغ السؤلف
تػماس إليؾت Thomas Eliotحيشسا قاؿ
" ّ
أف الخمد بالشدبة
لكغ صمتو بأحجىسا ليذ بالزخورة مغ نػع صمتو باآلخخ ،إذ ّ
والقارئّ ،
6
الخمد
لمذاعخ محاولة لمتّعبيخ
ّ
ولكشو بالشدبة لمستمقي مجار إيحاء"( ) ،وبحلظ يحسل ّ
شحشتيغ دالليتيغ :داللة تعبيخية – داللة إيحائية.

الشقاد كػنو "وسيمة
الخمد ببالغ االىتساـ ،واالنذغاؿ مغ شخؼ ّ
الذعخاء و ّ
وقج حطي ّ
إدراؾ ال ُيدتصاع التعبيخ عشو لغيخه ،فيػ أفزل شخيقة مسكشة لمتعبيخ عغ شيء ال يػجج
لو أي معادؿ لفطي فيػ بجيل عغ شيء يرعب أو يدتحيل تشاولو في ذاتو"(.)7
لمخمد انصالقا مغ السفارقة بيشو
أما كارل يؾنغ  Cael Jungؼيزع مفيػما ّ
ّ
الخمد " الحي ىػ أفزل شخيقة لإلفزاء
وبيغ اإلشارة اّلتي تعبخ عغ شيء معمػـ بخالؼ ّ

الشفدية – سيكػلػجية – بل
بسا ال يسكغ التعبيخ عشو وىػ معيغ ال يشزب مغ اإليحاءات ّ
التّشاقس أيزا"(.)8

الذاعػ ػ ػخ عم ػ ػ ػى
الذعػرية يعسل ّ
الفشية و ّ
فالخم ػ ػد إذا مخك ػ ػد استقصاب لمجديئات ّ
ّ
دممجتيا وإيجاد وشائج بيشيا بحيث تكػف أكثخ قجرة عمى التّعبيخ واحتػاء السػاقف وفق
الخمد يبجأ جدئي،
رؤية ىالمية تخفس االحتباس في حقل داللي معيغ ،لحا نجج ّ
ثع
وخرػصي في حيغ يشتيي كمي ،وشسػلي كػنو ضاىخة ّ
أشج انفالتا ،تقػػؿ كمستيا ّ
تسزي في رحمة متعجدة السدالظ كمسا اعتػخض شخيقيا أحج سمكت مدمظ آخخ. ...
مغ مخمػؽ

مجبخ بعشاية
الخمد أوال ال آخ اخ حخية إيجيػلػجية ّ
و ّ
وفشية ،وتسخد ّ
الذعػخاء ألدـ
ضج إلو أعطع؟! ،وىػػ أيزا سجػد الخالق لمسخمػؽ فسغ مغ ّ
ضعيف ّ
الذعخية؟!:
سيديف عمى حسل الرخخة شػاؿ رحمتو ّ
الذاعخ أبػ القاسع خسار في قريجة الّمعشة الحسخاء:
يقػؿ ّ
َل ْؽ َيْخَف َع ِس ِ
الر ْخَخَة
يد ٌ
يف َ
َل ْؽ َتْم َس َع ِفي َس ْيؼِ ِر َ
يذوٌ
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َشباح ِ ِ
َح َس ِخ
اليْشجي األ ْ
أَْ ُ
ِذ ْكَخى ُمَخٌه
َت َت َف َجُخ)9(...

الذعخ الجدائخي السعاصخ:
الخمد في ّ
.2بجايات ّ
بصمػ ػ ػ ػػع فج ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ الخامػ ػػذ جػيمية  1962تك ػ ػ ػ ػػف الجدائ ػ ػ ػ ػ ػػخ ق ػ ػ ػ ػج خخجت

مػ ػػغ

مذيج دم ػ ػػػي جثػ ػ ػ ػػع عمى صجرىا ما يديج عغ مئة وثالثيغ سشة ،وىي فتخة كاف ليا مغ

الشػء عمى الجدائخ تاريخيا واجتساعيا ،وثقاؼيا ،وقج استسخ أثخىا حتى بعج
الدػء و ّ
ّ
الخىيب اّلحي شيجتو بالدنا غجاة االستقالؿ في
أدؿ عمى ذلظ مغ الفخاغ ّ
االستقالؿ ،وليذ ّ

إف الثّػرة كإنجاز عطيع ،والثّػرة
الشػاحي
جسيع ّ
ثع ّ
ّ
وكأف الجياد لع تُدخج لسمحسة؟!ّ ،
الجدائخية تحجيجا إنجاز أعطع ما يشبغي ليا أف تتػقف مباشخة غجاة تحؿيقيا جدءا مغ

ألف عسمية بشاء الّمبشات ستكػف أصعب مغ عسمية تحخيخىا ونفس
األىجاؼ الستػخاة ّ
أف اّلحي ح ػ ػجث فػي الجدائ ػ ػخ عقب االستقػ ػ ػ ػالؿ لػ ػ ػع يح ػجث ف ػ ػي دوؿ
الػبار عش ػيا؟ ! .كسا ّ

أخ ػ ػخى

استسخ التّقجـ فييا عصاء ،وإنتاجا خاصة في مجاؿ
عايذت نفػ ػذ الحػ ػجث حيث
ّ
األدب والثقافة؟!.
عجه سكتة قمبية
الرست اّلحي خيع عمى الجدائخ بعج نيل السبتغى يسكغ ّ
ّ
إف ّ
ألصحاب الكمسة فإف لػع يكغ كحلظ فال ضيخ أف نعتبخ نتاجيع مشاسباتيا لػع يتعج حجود
الجارسيغ ذريعة في إنكار التّجخبة الذعخية
تحخيخ الػشغ؟! ،وىحا ما اتخحه بعس ّ
الفجة في ترخيح
الجدائخية أو التّقميل مغ أىسيتيا ،حيػث نعثخ عمى معادؿ ليحه الجخأة ّ

أدلى بو " أزراج عسخ عشجما سألتو جخيجة الجسيػرية عغ مجى تأثخه بالتّجارب الذعخية
بأف تجخبتي الذعخية لع تدتفج
الدابقة فأجاب برخاحة معيػدة ؼيو (( :أجخؤ عمى القػػؿ ّ
ألف ىؤالء ليدػا أصحاب تجارب إبجاعية
مصمقا مغ الذعخاء الجدائخييغ الحيغ سبقػني؛ ّ
حؿيؿية بل ىع ال يتجاوزوف مجار السحاوالت التي ضمت عشج البجايات الذجيجة المياث،

10
الخئيذ
أف ّ
ثع يحكخ بعجىا أزراج عسخ ّ
الجافػع ّ
والسرابة بالذمل في أحياف كثيخة))"( ) ّ
الذعخية ىػ تأثخه مع عجد مغ أقخانو أمثاؿ دمحم زتيمي
اّلحي ساعجه عمى إنزاج تجخبتو ّ
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الدياب فقج اعتخؼ
الخمؾز واألساطيخ أمثاؿ ّ
ومأمؾن حسجاوي بذعخاء السذخؽ ،وعسالقة ّ
الدياب في تجخبتو الذعخية (( كاف
مأمؾن حسجاوي عمى سبيل ال ّحكخ " بتأثيخ بجر شاكخ ّ
الدياب ىػ أوؿ مغ ساعجني عمى اكتذاؼ ارتباشي بسصاس ،وعمى اكتذاؼ أسى
ّ
االبتعاد عشيا .فسشح قخأت لو " جيكؾر والسجيشة " و" الغخيب" و" بػيب" و" جيكػر والسػت"

و" أنذػدة السصخ" وىػ يعير في أعساقي ...أتداءؿ ما إذا لع تكغ جيكػر ىي مصاس،

الدياب فػؽ كل الذعخاء
وقج انتقمت مغ بالد الذاـ إلى سمدمة جباؿ األشمذ  ...يبقى ّ
الحيغ سيصخوا عمى مذاعخي .ال أحج بعجه حتى اآلف تخؾ في أث اخ كسا فعل"(.)11

الذعػخ الجدائخي بطػاىخ ّفشية تعبيخية لػع
أسيع شعخاء السذخؽ العخبي في تصعيع ّ
تكغ ججيجة عمى شعخنا بقج ما كانػت تصفػ عمى سصحو ،وقج تسثمت ىحه الطػاىخ في

الذعخ الجدائخي خالؿ نياية
الخمؾز ،واألساشيخ اّلتي ُوججت ليا مكانة بارزة في ّ
ّ
الدتيشيات ،وبجاية الدبعيشيات ،ومشح ذلظ الحيغ أضحى شعػخنا عخوقا ناقمة لجـ تسؾز،

الخماد ،وفتت مغ
ذر
في عيشيو ّ
كسا أضحى يخى بعيشي زرقاء اليسامة ك ّػل مغ ّ
الذعخ
الذعخ السذخقي عمى غخار ّ
سشيغ عسخه األكباد؟ ،وذلظ تحت تأثيخ وبتمؿيح مغ ّ

العالسي عسػما.

الذعخ الجدائخي لسخمف
تمسدشا تصػ ار واضحا في استمياـ ّ
والحؿيقة ّأنشا ّ
الفشية،
أف تعصر شعخائشا ليحه األدوات ّ
الخمؾزالتّاريخية واألسصػرية ،والرػؼية ، ...إالّ ّ
ّ
الشسػاذج؟ فقج غجت نرػصيع
وانكبابيع عمييا أفقج تجاربيع التّفػخد ،والبخاعة عجا بعس ّ
في كثيػخ مغ األحياف وثائق تاريخية ،أو حذجا لسجسػعة رمػػز عمى اختالؼ مذاربيا،

الذعخي كسا ىػ ضاىخ في نسػذج أحسج حسجي:
الشز ّ
وّ
الدج بيا بيغ دفتي ّ
ِ
ِ ِ
"الجؾالَ ِن"
ِح َ
يؽ ُت َجْنج ُن في ُمْخَت َف َعات ُ
ؾف"
" ْكالَ ِشيْش ُك ْ
ِ
ط ِشي
الؾ َ
العَم ُؼ َ
َوَيْخَتف ُع َ
عَمى أَسؾ ِار " أ َِر ِ
يت ْيخَيا"
َ
َْ
ِ
العاَل ُؼ ِبالثُ َؾ ِار
ئ َ
َي ْسَتم ُ
َت ْحَب ُل َى ِح ِه ال َث ْؾَرُة
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الش ِ
َش َع ُار " َّ
اعؼِ"
َت ْز َح ُػ أ ْ
ؾرَكا"
َي َت َغَشي ِفي َم ْج ِر َ
يج" ُل ْ
ِ
ق " ِإلِ َدا"
َو" أََر ُ
اعؾن" ُي َعان ُ

ف " َما َيا ُكؾَف ْد ِكي"
َوَي ْع ِد ُ
الح ِخَيةَ)12(...
أَْل َح َ
ان ُ

الذعخ الجدائخي السعاصخ:
الخمد في ّ
1.2تظؾر ّ
أف شعخ الدبعيشيات قج حقق إنجازات
يخاىغ عبج الحسيج شكيل عمى " ّ

الشز
الفشي .ففي نطخه (( تبقى مشجدات ىحه السخحمة عمى مدتػى ّ
ميسة عمى الرعيج ّ
وفعالة ،وال تداؿ تذع عمى الحخكة األدبية الجدائخية كميا وإلييا يعػد الفزل في
ىامة ّ
تخشيج وتخسيخ القريجة الجدائخية الججيجة في تخبة اإلبجاع الجدائخي في مخحمة ما بعج

االستقالؿ)) .لقج فدحت ىحه الحؿبة مغ عسخ الحخكة الذعخية في الجدائخ السجاؿ واسعا

13
الخمد فقج بجأ ىحا األخيخ يمج مذارؼ
أماـ محاوالت التجخيب"( )خاصة في إشار ّ
الفشية ،ويأخح شخقا مغايخة في االستمياـ تتجاوز السدتيمظ والسبتحؿ مغ ذلظ
الداحة ّ
الحدي عشج بعس الذعخاء
معانقة الػشغ ومخاشبتو بأسمػب أنثػػي يسيل إلى التّجديج
ّ

وىػػ ما جعل الػقػؼ عمى الحجود الفاصمة بيغ الػشغ والحبيبة أمػ اخ مدتعريا نطػ اخ

الذاعخ والحبيبة
الدسات ،وتذابظ العػالقات السػحجة بيغ ثالثية الػشغ و ّ
لتجاخل ّ
يقػؿ حسخي بحخي في قريجة (( حبيبتي تتعخى)):
الخْف ِ
ِم ْؽ َم َخ ِ
ض
اض َ
ق ِ
ِم ْؽ ِع ْذ ِ
الح َج َارِة،
َي ْك ُبُخ الَش ْي ُج
ِ
يق ال َخ ْرُخ
َيز ُ
ِش َارًة
ُغ ْرًشا َوإ َ
اىا َت َت َعَخى
َفأََر َ
أ ََت َعَخى
َن ْي ُج َىا َي ْك ُبُخ َي ْدَد ُاد ِا ْس ِت َج َارًة
833
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يجا
الخْؤَيا َب ِع ً
ُتؾَل ُج ُ
اخل ال َح ِ
ِ
ات ِإ َش َارًة()14
َد َ
الشز ناجسة عغ ـياـ
لع ػل صعػبة اإلشاحػة بالججار الػاقػي لسزسػػف ّ

الذاعػ ػ ػخ بالػشغ وتزسيشو جسمة مػ ػ ػغ السػاصػ ػفات أسيبت في إحػ ػ ػجاث مقاربة
ّ
داللية بيغ رمد الػشغ ورمد السخأة؟!.

ومغ السحاوالت الخائجة اّلتي رامت ارتياد عالع السخأة  /الػشغ نحكخ تجخبة

مرصفي الغساري الصافحة بصالسع صػؼية حيث يقػؿ:
َوأَْن ِت ِ
الد َحُخ
الس ْجُشؾ ُن َيا َلْيَمى
الج ُّؽ َو َ
أََنا َ
قَ ..والَ َف ْجٌخ()15
الح ْد
ِن الَ َش َف ٌ
الدارِي ِبَمْي ِل ُ
أََنا َ
الذعخي قرة حب صػفي مخصع باأللع ،وم اخرة الفخاؽ ،تجمى
يدتثسخ الخصاب ّ

ألف الّميل الغاسق فػارؽ
في رحمة شػيمة خاضيا ؾيذ بحثا عغ ليمى دوف الطفخ بيا ّ
الجغ خيػخ
الخوح ،فكاف عالع
ّ
دورتو الكػنية فأضحى ق اخ ار نيائيا ،وحائال بيغ ال ّحات و ّ

مػشغ لسشاجاة الحبيبة حيث الخيػاؿ الخرب ّيػشج ج ّػػ لقائيا ومعانقتيا ،وقج ىخع
البحث عشو دوف
ّ
الذاعخ إلى األنثى ليعبخ عغ تعمق ال ّحات السشكدخة بفخدوس مفقػد شػاؿ ّ

ججوى.

بفشية تفخدت قميال عغ
الخمد ّ
ورغع محاولة حسخي ،وغساري الجادة في تسثل ّ
الدابقة ال ّحكخ إالّ ّأنيا بقيت كحلظ في أوؿ الصخيق تحبػ؟؟ .وقج تخاوح اإلشار
ّ
الشساذج ّ
الشخل
لمخمد خالؿ مخحمة البػاكيخ ضسغ حقل الصبيعة (
العاـ
ّ
ّ

ػجو االشتخاكي كسا
الذجخ،ال ّ
صيغ،الساء،البحرةّ ،
الديتػف) اّلحي يسكغ ّ
عجه أحج إف اخزات التّ ّ
الخمػػد
الخمـد -في بػتقة ما يدسى بػ "الخمد المغػي"()16
انحرخ أيزا – أي ّ
أو ّ

الخمػز سسة
ضل ى ػ ػحا ّ
الشػع مغ ّ
الستػّلج مغ كمسة واح ػػجة يصبعيا االقتراد الّمغ ػػػي حيػ ػػث ّ
الذعخاء
الذعخ الج ادئخي أواخخ الدتيشيات والدبعيشيات ولعل احتفاء ّ
شافحة عمى متغ ّ
بالخمد الّمغػي كاف نطيخ تسيده بالبداشة وقجرتو عمى تػصيل السعشى دوف
الجدائخييغ ّ

أف دمحم الرالػ ػػح باوية يعج مػ ػػغ أبخز الذع ػ ػخاء الجدائخييغ ،استيعابا
إيغػاؿ شجيج " والح ػػق ّ
الخمد الّمغػي عمى ّأنو مفخدات
ليحا األسمػب
في قرائجه الحجيثة ،فيػ ال يدتخجـ ّ
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ذات داللة لغػية محجدة و ّإنسا يدتخجميا لسا تػحي بيا مغ ضالؿ خاصة((  ...ومغ ثع
الخمدي السالئع الحي يجعل ليحه السفخدات إيحاءات وضػالال
فيي تداعج عمى خمق الجػ ّ
تتجاوز بيا معانييا القامػسية لتشقل لشا اإلحداس بشػع مغ الحياة بأسخه ،واقعو وذكخياتو

وتصمعو إلى السدتقبل.)17(" ))...

بالخمد
كحلظ نجج ّ
الذاعخ حسخي بحخي رائجا ليحه الطاىخة حيث تسكغ مغ التّجػؿ ّ
صبيعة تحجيجا فحقق جسالية ّفشية صجحت بيا عشاويغ قرػائجه
الّمغػػي في حقػػؿ ال ّ
"((الدشبمة الحػامل)) ((ورؽ الديتػف صػار أحسػخ)) (( نجاء مغ عسق بحره )) ((ىا ىػ

18
ضل شاعخ الصبيعة حسخي بحخي
يأتي مصخا))(( ،لساذا العرافيخ تشقخ كفي)) "( ) .فقج ّ
ما أشخؽ في كثيخ مغ قرائجه واّلتي
ّتػاقا لألرض معانقا لسشاضخىا الخيؽية ،وىحا

مغ بيشيا:

أِ
ُح ُب ِػ

ؾنا َعَمى َش َف َتي َو ُج ُفؾِني
رً
ُكؾِني ُغ ُ
َ
َوُكؾِني َسَشا ِب َل َق ْس ٍح .
ِ
ص ْب ٍح
َت َباش َيخ ُ
ِ
يؽ()19
َفأَْنت التي الَ َت ُخؾِن َ

الذاعػخ
الشفدية اّلتي يخغ ػب ّ
الخم ػ ػ ػ ػد الّمغػ ػ ػػي أضحى جدءا مغ الر ػ ػػرة ّ
نالح ػ ػظ ّ
أف ّ
ف ػ ػي استمياميا كبؿية أقخانو مغ جيػ ػ ػل الدبعيشيات مػ ػ ػع اإلقخار بالتّفاوت

الذعخاء؟!.
الجاللي بيغ ّ
الشدبي ّ
ّ
الفشي و ّ
غشي
أف التّجخبة ّ
الخمد لع تكغ ذات مدتػى ّفشي ّ
ورغع ّ
الذعخية الجدائخية في مجاؿ ّ
الذعػخاء
أف ّ
ومتفخد يؤىميا إلػى بمػغ ّ
الشزج فغالبا ما تكػػف البجايات ضعيفة ،إالّ ّ

الجدائخيػف استصاعػا بعػدـ ،وشػؿ تسخف تحقيق شخيقة مثمى

في بشػاء لبشات رمدية

الفشية ،ذلظ
الخم ػ ػػػز " وأكثػ ػ ػػخىا داللة عمػ ػ ػى البخاعػ ػ ػة ّ
سخعاف ما آتت أكميا مغ أجػد أنػاع ّ
أو السقصػعة كّميا إلى رمد مغ
الشسػ ػ ػط الحي تتح ػػػؿ ؼيو القريجة
ى ػ ػ ػػ ّ

الخمد دوف أف يمجأ الذاعخ إلى
بجايتيا إلى نيايتيا بل إف التّجخبة فييا تبشى أساسا عمى ّ
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الكذف والتّحوؽ،
الجاللة السقرػدة مشو وبيحه ال ّ
صخيقة يدسح لمستمقي بمحة ّ
اإلفراح عغ ّ
الخمد الكمي ،أو القشاع"(.)20
ىحا الشسط الحي يصمق عميو الشقاد أحيانا ّ

الذعخاء الجدائخييغ اّلحيغ ُوّفقػا في
أف أحالـ مدتغانسي تعج مغ بيغ ّ
الحق ّ
و ّ
بفشية متفخدة ،فقج استخجمتو في عجة قرائج مشيا" (( بكػائية
الخمػػز ّ
تسثل ىحا ّ
الشػػع مغ ّ
عمى قبػخ امخئ الؿيذ )) رمد إلى الػاقػع العخبي بعج نكدة  ،1967وفي (( الرػالة إلى
األديمػز)) رمد إلى الحخية التي تتعصر إلييا الذعػب السزصيجة ،وفي (( اعتخافات
متيع)) رمد إلى الذعػب الخاضعة لالستكانة وال ّحؿ تحت سيصخة الحكع السمكي
االستبجادي وفي (( ىػػاة السرارعة )) رمػد إلى االضصياد الحي يعانيو األدباء والكتاب

العخب مغ شخؼ بعس الحكاـ السدتبجيغ وفي (( العرافيخ تعػػد لمدساء)) ترػيخ

لسذاعػخ الحدف واألسى التي تدتبج بالذاعخة مغ خالؿ وصفيا لعرفػرة بائدة أنيكيا
الصيخاف تصاوحت بيا العػاصف"(.)21

وقج اختخنا نسػذجا ألحالـ مدتغانسي (( بكائية عمى قبخ امخئ الؿيذ)) قرج

بالخمد الكمي ،أو
الجاللي ،وإدراؾ التّحفة ّ
الدحخ ّ
الفشية لسا وسسشاه قبل حيغ ّ
الػقػؼ عمى ّ
القشاع:
الَ سي َ ِ
الي َس ِؽ
َْ
ف في َ
ِ
ِ
ِ
الدَم ِؽ
س َتأْتي ِبو َمَخاك ُب َ
الَ َف ِار َ
َخ َؾالَ ،و ِ
ان..
الج َيخ ُ
َو َ
الع ُؼَ ،واأل ْ ُ
ِ
ان.
َ ...ت َح َؾُلؾا غْم َس َ
ُق ْؼِ ،إَن ِشي،
ِ
ِ
ؾر
ر ٍ
َيا أ َُي َيا األَم ُيخ ،م ْؽ ُع ُ
ِ
الس َج ِاف ِؽ
أ َْب َع ُث في َ
َجسع الدخاب ِفي الس َج ِ
اخ ِؽ
َوأ ْ َ ُ َ َ َ
َ
َل ُك َل ِجي َف ٍة
أْ
َسأ ُ
ُسجٍ؟
أ َْي َؽ َبُشؾ أ ْ
ض ِفي ُقُمؾبَِشا
الَ َن ْب َ
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ُسجٍ؟
أ َْي َؽ َبُشؾ أ ْ
َح ِج
َل َع ْؽ أ َ
أ ََت ْي ُت ُك ْؼ أ ْ
َسأ ُ
َل ِك َؽ ِفْخ َع ُؾ َن ُىَشا
الح َيا َة لِْم ِخ َج ِ
ال()22
الَ َي ْسَش ُح َ
الخدي والعار
الشكدة اّلتي ألحقت بالعخب ّ
تصخقت أحالـ مدتغانسي إلى شطايا ّ

الخوـ
سشة  1967فاستثسخت في سبيل الكذف عغ ذلظ مديخ امخئ القيذ نحػ ؾيرخ ّ

مجه يج العػػف لألخح بثأر أبيو ،حيػث يتجمى امـخئ القيذ ضسغ ىحا السػضع
راجيا مشو ّ
في صػػرة حكاـ العخب اّلحيغ راحػػا يتمسدػف حمػال لػرشتيع خارج أوشانيع حيغ استشججوا

السػادي ،والسعشػي خاصة بعج نكدػة  1967أي عػدة
ّ
بالجوؿ الغخبية شالبيغ التّأييج ّ
الذاعخة خالية مغ
حج ترػيخ ّ
فالداحة العخبية عمى ّ
الديف العحؿّ ،
الػعي بعج أف سبق ّ

إف امخئ القيذ عاش الـيا غيخ مباؿ بسا يحجث
ثع ّ
ّ
الديف والفارس رم اد القػة والذسػخّ ،
حػلو ،وأراد أف يتحػؿ فجأة إلى بصل أسصػري مصالب بالثّأر؟؟ ،فمع يدده لجػؤه إلى
مغ امخئ الؿيذ ال

أف " مػقف ؾيرخ الخوـ
الخوـ إالّ تعجيال لحتفو؟! ،كسا ّ
ؾيرخ ّ
بالدالح الحي ندتخجمو ضج
يختمف أيزا عغ مػقف ىحه الجوؿ التي تدعع ّأنيا تعيششا ّ

بعزشا البعس ،أي ال فخؽ بيشو وبيغ الحالة ىحه وبيغ الحمة السدسػمة التي أىجاىا

ؾيرخ الخوـ إلى امخئ الؿيذ والتي كاف بيا حتفو"(.)23

الذاعخة أحػالـ
الذعػخي اّلحي تصخقشا إليو أباف ألوؿ وىمة عغ تسكغ ّ
الشدر ّ
إف ّ
ّ
نريا( امخئ
مدتغانسي مغ التّعامل السحػري ،والحخكي مع جساـ ّ
الخمؾز الػافجة إلى ّ

الذاعخة فخصة التّشفذ في حيد قميػل
الؿيذ ،بشػ أسج ،فخعػف األميخ )....إذ مشحتيا ّ
الخمدية ،وإتقاف ميارة
اليػاء دوف أف تختشق؟ ،وىحا دليل عمى إحكاميا لػثاؽ اآلليات ّ
استمياميا؟.

الخمد خػالؿ ىحه الفتخة
بعج عخض أىع السشجدات ّ
الفشية ،والسػضػعاتية اّلتي حققيا ّ
السػسػمة بػ ((اإلرىاصات)) تجاوزا ،ىل مغ اإلنراؼ والسػضػعية أف نحكع عمييا

الذعخية؟؟.
باّلجفاء ،وعجـ ّ
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الذعخية الجدائخية
ُيؽيس الجكتػر يػسف وغميدي في حجيث مديب عغ السخحمة ّ
الدبعيشيات ؼيرفيا بقائسة سػداوية يكاد اإلجخاء اإلحرائي يغػػر
الدتيشيات ،و
خالؿ
ّ
ّ
عج خاناتيا اليديمة ،والسبتحلة ؟؟!.
أثشاء ّ
يرخح الجكتػر يػسف وغميدي
الذعخي ليحه السخحمة.
أما بخرػص السعجع ّ
ّ
ّ
ألف األصل ىػ أف ليذ ىشاؾ
قائال ":وقج يدتغخب البعس قػلي ( السعجع غيخ الذعخي) ّ
أصخ عمى ىحا االصصالح ،مادامت ثسة كمسات
كمسة شعخية وأخخى غيخ شعخية ،لكششي ّ
صمجة ميتة ( )...ال أخاؿ شياشيغ " وادي عبقخ" قادرة عمى الشفخ فييا مغ روحيا"(.)24

الخمػػز واألساشيخ إذ يخاىا يػسف
وضس ػغ السعجع غي ػ ػ ػخ ّ
الذعػ ػ ػخي؟ نجج ّ
الذعخية؟! ،اّلتي تصخؽ إلييا
الشساذج ّ
وغميدي ىي األخخى مفخغة الفحػى في ج ّػل ّ

الذاعخ جخوة عالوة وىبي اّلحي يػضف رم اد تاريخيا
نز ّ
بالجراسة و ّ
ّ
التحميل؟! ،مغ ذلظ ّ
حسل شعا ار مبتحال؟؟ !! ،تجمى في إفخيؿيا :
ِِ
يقيا لِ ْ ِ ِ
الع ْح َب ُة ال َخ ِال َج ُة
ْل ْف ِخيقِي َ
( ِإ ْف ِخ ْ َ
الرْخ َخ ُة َ
يؽ َ /ىحه َ
ِ
ؾدةُ ال َف َّحةُ الخِائع ُة ِ /هب ُة ِ
الد ِخ َي َة /
َى ِحه األُ ْن ُذ َ
َ َ
َ َ
َللا َ
يؽ ِ
ِ
ِ
الحيؽ  /حَشى أَعَشا ُقيؼ ُذ َّل ِ ِ
ِ ِ
يس ًة  /لِْم َس َالِي ِ
يؽ/
الدش َ
َ َ
ارَفع َ
ْ ُْ
ييا َىج َي ًة َعغ َ
25
ِ
يقيا  /أُْن ُذ َ َّ ِ
ِ
ييا/
ؾد ًة َفح ًة َرائ َع ًة َ /... /ف ِّج ِخ َ
ارَفعِي َيا أَْنت َيا ِإ ْف ِخ ْ َ

الشز الدبعيشي تحجيجا جعل قائسة السغزػب
الشدبي اّلحي خيػع عمى ّ
الخكػد ّ
ّ
إف ّ
عمى عتبة ىحه السخحمة
الجكتػػر دمحم مرايف واقفا
عميو في تدايج مدتسخ ،فقج ألفيشا ّ

الدصحػي والتّصفمي اّلحي ُوسسػت بو
مغ ناحية تسثميا ّ
لمخمػػز حيث وجج التّػصيف ّ
الخمؾز
الشرػص ّ
ّ
الذعخية ّإنسا ىػ راجع إلى " اقترار الذعخاء الجدائييغ عمى استخجاـ ّ

كميا عمى ما يجيجونو في القريجة العخبية
األجشبية والعخبية ،واعتسادىع الحي كاد يكػف ّ
الدياب
الحجيثة ،وال سيسا عشج بعس الذعػخاء الكبار في السذخؽ العخبي مغ أمثػاؿ ّ
والبياتي ،وعبج الربػر ودروير ،وأدونيذ ،وندار ؾباني .فيع لػع يكمفػا أنفديع عشاء

أف الت ػ ػ ػخاث
البحث عغ رمػز ججيجة يدتقػنيا مغ البشية السحمية تخاثا وتاريخا مع ّ
والتاري ػ ػ ػخ الجدائخييغ مميئاف بسا يسك ػ ػغ أف يثخي تجاربيع بالخم ػ ػ ػػز ،واألساشي ػ ػخ .ويزفي
عمى أعساليع شابعا يتدع باألصالة واالبتكار والججة "(.)26
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أف تجاربيع ال ّذعخية لع تكغ مدتسجة مغ تاريخيع وتخاثيع
أدرؾ بعس ّ
الذعخاء ّ
أف ىحه
العتيج األمخ اّلحي جعميا أكثخ ىذاشة ،وعخضة لمتّرجع ،ضف إلى ذلظ ّ

الذعخاء الجدائخييغ ،ولع يشفخػا فييا مغ روحيع ،بل
التّجارب لع تكغ نابعة مغ صسيع ّ
كانت مجخد تقميج ،ومحاكاة مخئية لتجارب غخبية ،أو مذخؾية مسا أفقجىا التّفخد واالنصالؽ

حج قػؿ دمحم زتيمي " يبجو لي أنشا مشح الدبعيشيات عمى الخرػص أنشا كتبشا شعػ اخ
عمى ّ
عخبيا مذخؾيا ولع نكتب شع اخ جدائخيا عخبيا ،وأف اإلخػة السذارقة اّلحيغ مدحػا عمى
رؤوسشا وقالػا ىحا شعخ عخبي لػ ػ ػع يك ػ ػػنػا فػ ػي الػاقػ ػ ػ ػع يخيجوف لشا إال أف نطل أتباعا؛ ألف

األسساء التي

تترجر القائسة الذعخية في الج ادئػخ :رزاقي ،زتيمي ،حسخي بحخي ...ليدػت فػ ػي

الػاقع إال صػر مرغخة ألسساء ليا وزنيا في الداحة الذعخية العخبية "(.)27

أف الجدائخ آنحاؾ كانت بحاجة إلى مخحمة التّأميع
ندتذف مغ نبخات زتيمي ّ
الذعخي واّلتي تُعصي بجورىا دفعا قػيا ،ونفدا ججيجا لتجاوز ضاىخة التّقميج ،وبيحا تكػف
ّ

السخحمة اّلتي وسسشاىا باإلرىاصات عامػال أساسيا في تييئة األجػػاء لسخحمة انفتاح
بفشيع ومعانقة
الخصاب ّ
الدسػ ّ
الذعخي الجدائخي حيث ّ
تفشغ مبجعػنا فييا ،وسعػػا إلى ّ
الذعػخي الجدائخي نقمة
لمشز ّ
الخمؾز فحّققػا ّ
التّجارب اّلتي ليا بػاع في مجاؿ استخجاـ ّ
نػعية عمى غيخ مثاؿ.
خاتسة:

الخمد قي وقت مبكخ فحقق نقمة نػعية أدت
تسثل ّ
الذعخ الجدائخي السعاصخ تقشية ّ
مغ احتػاء الػاقع
الذعخي الجدائخي عمى آفاؽ ججيجة مكشتو
إلى انفتاح الخصاب ّ
والتّعبيخ بحخية مديبة ،كسا استصاع مخاودة تقشيات تعبيخية أخخى أكثخ مجاراة لمتّجارب
الذعخية كتقشية القشاع مثال؟ ،مسا جعل القريجة الجدائخية السعاصخة بئ اخ شافحة

الجالالت ،واإليحاءات ذات البعج العالسي.
ب ّ

.

ومجسل القػؿ استػعب

الذاعخ الجدائخي السعاصخ  ،كفمو رؤاه
الخمد عمى اختالؼ أنػاعو مػضػعات وىػاجذ ّ
ّ
حذ
ّ
وعده في الخصاب ،كسا اتدع لحسل تجخبتو ّ
بفشية وجسالية ،وزخع إيقاعي مػسيقي أيقظ ّ
الشقجية.
القخاء وبمػر نطختيع ّ
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اليؾامر:
السرصمح مدتػحى مغ رواية سامية عيدى – خمدة في كػبشياجغ -التي تصخقت إلى تذتيت

السذتت لحات اليػية الفمدصيشية.

1
سػرية مغ خالؿ أعالمو ،ط ،3دار السأمػف
بداـ ساعي :حخكة الذعخ الحجيث في ّ
أحسج ّ
لمتخاث ،دمذق ،سػرية  ،3373ص.887:

2

ابغ مشطػر :لداف العخب ،مج ،6دار صادر ،بيخوت ،لبشاف ،ط ،2008 ،6ص223/222

 3دمحم بغ جخيخ الصبخي :تفديخ الصبخي ،جامع البياف عغ تأويل آي القخآف ،مج ،2تح :بذار
مؤسدة الخسالة ،بيخوت ،لبشاف ،ط،1
عػاد معخوؼ ،وعراـ فارس الحخستانيّ ، ،
 ،1994ص .253
4

آمشة أمقخاف :الخمد في شعخ مرصفى دمحم الغساري ،رسالة ماجدتيخ ،كيمة اآلداب ،جامعة

5

السخجع نفدو ،ص .38

الحاج لخزخ ،باتشة ،2010/2009 ،ص.07

6دمحم فتّػح أحسج :الخم د والخمدية في الذعخ السعاصخ ،دار السعارؼ ،مرخ ،د-ط ,3377 ،ص.33

7مرصفى ناصف :الرػرة األدبية ،دار األنجلذ لمصباعة والشذخ والتػزيع ،لبشاف ،ط،1

 ،1958ص.153
8

إبخاـيع رماني :الغسػض في الذعخ العخبي الحجيث ،ديػاف السصبػعات الجامعية ،الجدائخ،

د-ط ،د -ت ،ص.117

9أبػ القاسع خسار :أوراؽ ،الذخكة الػششية لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،د-ط ،1967 ،ص .34
10

الشز الجيشيالػجيا الزائعة ،مشذػرات االختالؼ ،الجدائخ ،ط،2002 ،1
أحسج يػسف :يتع ّ

11

السخجع نفدو :ص.78

ص.74
12

أحسج حسجي :قائسة السغزػب عمييع ،الذخكة الػششية لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،د-ط،

13

الشز الجيشيالػجيا الزائعة ،ص.82
أحسج يػسف :يتع ّ

 ،1980ص.99
14

حسخي بحخي :ما ذنب السدسار يا خذبة ،الذخكة الػششية لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ،

ط ،1982 ،ص.59
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15

مرصفى دمحم الغساري :أسخار الغخبة ،الذخكة الػششية لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،ط،1

 ،1982ص.107

16
الفشية والسعشػية ،دار الفكخ
عد الجيغ إسساعيل :الذعخ العخبي السعاصخ ،قزاياه وضػاىخه ّ
العخبي ،القاىخة ،مرخ ،ط - ،3د ت ،-ص.198

17
الفشية ،1975 – 1925 ،مج،1
دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخي الحجيث ،اتجاىاتو وخرائرو ّ
عالع السعخفة لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،شبعة خاصة ،2013 ،ص.552
18

السخجع نفدو ،الرفحة نفديا.

20

دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخي الحجيث ،ص.565

22

أحالـ مدتغانسي :عمى مخفأ األياـ ،الذخكة الػششية لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،د-ط،1972 ،

19

حسخي بحخي :ما ذنب السدسار يا خذبة ،ص.14/13

21

السخجع نفدو ،ص .566

ص.75/73
23

دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخي الحجيث ،ص.568

25

جخوة عالوة وىبي :الػقػؼ بباب القشصخة ،مشذػرات آماؿ ،الجدائخ ،العجد ،1985 ،15

26

دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخي الحجيث ،ص.569

24
الشرػص ،تأمالت نقجية في كتابات جدائخية ،جدػر لمشذخ
يػسف وغميدي :في ضالؿ ّ
والتػزيع ،الجدائخ ،ط ،2009 ،1ص.31

ص.72/71
27

عبج الحسيج ـيسة :البشيات األسمػبية في الذعخ الجدائخي السعاصخ ،ص.07

قائسة السخاجع:

أبػ القاسع خسار:أوراؽ ،الذخكة الػششية لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،د -ط1967،

 إبخاـيع رماني :الغسػض في الذعخ العخبي الحجيث ،ديػاف السصبػعات الجامعية ،الجدائخ ،د-
ط ،د -ت.

لمشذخ ،الجدائخ ،د-ط1972،
أحالـ مدتغانسي:عمى مخفأ األياـ ،الذخكة الػششية ّ
سػرية مغ خالؿ أعالمو ،دار السأمػف لمتخاث،
بداـ ساعي :حخكة الذعخ الحجيث في ّ
* أحسج ّ
دمذق ،سػرية ،ط.3373 ،3
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 أحسج حسجي :قائسة السغزػب عمييع ،الذخكة الػششية لمشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،د–ط،
.1980

الشز الجيشيالػجيا الزائعة ،مشذػرات االختالؼ ،الجدائخ،
 أحسج يػسف :يتع ّ
ط.2002 ،1
 آمشة أمقخاف :الخمد في شعخ مرصفى دمحم الغساري ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الحاج لخزخ،
كمية اآلداب ،باتشة.2010/2009 ،

 جخوة عالوة وىبي :الؾقؾف بباب القشظخة ،مشذؾرات آمال ،الجدائخ،العجد .1891 ،11

حسخي بحخي :ما ذنب السدسار يا خذبة ،الذخكة الػششية لمشذخ،الجدائخ ،د–ط.1982 ،
الشرػص ،تأمالت نقجية في كتابات جدائخية ،جدػر لمشذخ
 يػسف وغميدي :في ضالؿ ّ
والتػزيع ،الجدائخ ،ط.2009 ،1
 دمحم بغ جخيخ الصبخي :تفديخ الصبخي ،جامع البياف عغ تأويل آي القخآف ،مج ،2تح :بذار

مؤسدة الخسالة ،بيخوت ،لبشاف ،ط.1994 ،1
عػاد معخوؼ ،وعراـ فارس الحخستانيّ ،
الفشية ،1975 –1925 ،مج،1
 دمحم ناصخ :الذعخ الجدائخي الحجيث ،اتجاىاتو وخرائرو ّ
عالع السعخفة لمشذخ والتػزيع السحسجية ،الجدائخ ،ط-خ.2013 ،
 دمحم فتّػح أحسج :الخمد والخمدية في الذعخ السعاصخ ،دار السعارؼ ،مرخ ،د -ط.3377 ،
ابغ مشطػر :لداف العخب ،مج ،6دار صادر ،بيخوت ،لبشاف ،ط.2008 ،6

 مرصفى ناصف :الرػرة األدبية ،دار األنجلذ لمصباعة ،لبشاف ،ط1958 ،1

 عبج الحسيج ـيسة :البشيات األسمػبية في الذعخ الجدائخي السعاصخ ،مصبعة ىػمة ،الجدائخ،
ط.1998 ،1

الفشية والسعشػية ،دار الفكخ
 عد الجيغ إسساعيل :الذعخ العخبي السعاصخ ،قزاياه وضػاىخه ّ

العخبي ،مرخ ،ط - ،3د ت.-
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مدتويات تأثير ألف ليمة وليمة في رواية السديشة السدحورة
لديد قطب أنسوذجا

مفيدة ميزان أ.د .حورية رواق
السمخص:

جامعة عباس لغرور خشذمة

الرواية فؽ مؽ الفشؾن األدبيةة اليةت كس ةس وااةم الس يسةم مةؽ ى ةي لةر ى ةي

ةر،

ودون شػ فهت ناالة للفكر ال سست بسخيلف كؾىهاكة  ،وهةؾ مةا ىدةهك ا ايةات ألةف ل لةة
ول لةةة ،ا ةةا اةةاوو الرواحةةت الغةةهاا ابةةيلتو الذةةسهية اليةةت كغغةةر بهةةا ،وإعظةةا نر ة

الرواحت ملسغا مؽ ذلػ الذي ايسيم ب الشص القهيؼ ،ومؽ أىةي كغق ةق ااعةهة كلةق وابةسة،
يظسح مسثلؾها لر كذف رؾصةية هةذا الةشص ال هاةه الةذي انغةا عةؽ كؾأمةة مةم نةص
اهيؼ كان وال ازاو مرهر لهام للكث ريؽ ،ايةر عةهون نرةا مرةه ار ،ومةا روايةة سييد قطيب
ال دل ةةي علةةر هةةذا اليشةةا

السناشةةر كةةارة وا ةةر السناشةةر كةةارة أ ةةر  ،مةةم الغ ايةةات اليةةت

ش لت اإلطار الخرب لرب أفكةارن وصةؾرن الفشيةة اليةت ك سةم بة ؽ الؾااةم والخيةاو ،لةذلػ
يظرح السقاو م سؾعة مؽ األبئلة أهسها:
 /1مةةا ه ةةت أب ةةرز ك لي ةةات أل ةةف ل ل ةةة ول ل ةةة علةةر مد ةةيؾ الذة ة ي الرواح ةةت وم ةةا ه ةةت أه ةةؼ
اليقشيات الفشية اليت وعفها الرواحت سيد قطب فت روااي
 /2ما هت أهؼ الييسات اليت كيشا

ف ها الرواية مم الرواية األم

الكمسات السفتاحية:
ألف ل لة ول لة؛ الرواية الغهاثة؛ اليأث ر؛ الثؾابت؛ السيل رات؛ شهرزاد؛ الفشيازيا.
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Résumé:
Le roman est l’un des meilleurs genres littéraires qui reflètent la réalité
de la société d'une génération à une autre, et sans aucun doute il est
porteur de la pensée collective avec ses diverses orientations, ce qui est
illustré par les contes des Mille et Une Nuits, où le romancier moderne a
essayé de profiter de la popularité et donner à son texte un nouvel aspect
à l’égard de celle dont jouissait l'ancien texte, afin d'atteindre une large
base de réception dont les représentants aspirent à révéler la singularité
de ce nouveau texte, qui cherche à s'harmoniser avec le vieux texte qui a
été et demeure une source d'inspiration pour beaucoup, même en tant
que source.
Et le roman Sayed Qutb est la preuve de cette intertextualité directe et
parfois indirects avec Les contes qui ont formé le cadre fertile pour
répandre ses idées et de ses images artistiques qui combine réalité et
fantaisie.
Pour cet article pose quelques questions, notamment:
1 / Quelles sont les manifestations les plus marquantes des Mille et Une
Nuits au niveau du de la forme du roman? Quelles sont les techniques
artistiques les plus importantes employées par le romancier Sayed Qutb
dans son roman?
2 / Quel est le plus important thème dont lequel le roman se rapporte au
texte source?
Mots-clés: Mille et une Nuit; Roman moderne; Influence; Constantes;
Variables; Shahrazade; Fantasia.

مقدمة
،كذ ة ي الروايةةة أاةةه أهةةؼ الش ةؾاكت األدبيةةة اليةةت كسهةةر عةةؽ وااةةم اإلندةةان مشةةذ القةةهم

 اكخذت مؽ الؾاام كارة،فهيسهد الس يسسات وكؾىهاكها كسهدت الرواية فت ش لها ومزسؾنها
 فذ ة لت بةةذلػ،مغيؾياكهةةا

 مركك ة از لهةةا ليشدةةت أاةةهاثها وكسةةر، ومةةؽ الخيةةاو كةةارة أ ةةر

 الذي يسه أهؼ مقؾم مةؽ مقؾمةات األدب برةفة عامةة والروايةة برةفة،ىهلية اليأثر واليأث ر
 ذ شة ة ي اهيس ةةام الل ةةرب ب ةةالسؾروث الد ةةردي السرب ةةت اة ةاف از اؾي ةةا إلع ةةادة د ارب ةةي،اص ةةة

 مةةؽ أىةةي فةةػ شةةفرك واالبةةيفادة مش ة فةةت ىسةةي الروايةةة كؾا ةةب، والؾاةةؾع عشةةه راحر ة
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اليظؾرات الغاصلة فت مخيلف الس االت األدبية ،وهؾ ما مةؽ شةأن أن ي سةي مةؽ الروايةة
السربية كغقق وىؾدها وهؾييها فت السدار الرواحت السالست ،وذلةػ بيرك زهةا علةر السةؾروث

الدةةردي السربةةت ،األمةةر الةةذي اؤكةةهن ىةةي النةةااث ؽ وعلةةر أربةةهؼ دمحم ب يرادة الةةذي اةةر أن
"الرواية السربيةة كيرةاد وكيقةاطم مةم نرةؾ

وذلةةػ فةةت نرةةؾ
الك شؾنةةة"،

( )1

عالسيةة ابةيؾات أبةئلة الؾىةؾد والك شؾنةة،

كيسةةه طسؾااكهةةا كسث ةةي الؾااةةم وابةةيرىاخ اليةةاري

لةةر صةةس ه مغةةاورة

فةةاليراث هةةؾ كةةي ميكامةةي ي سةةي مةةؽ اإلندةةان هةةهفا ل ة  .يدةةسؾ ب ة لةةر مةةا ل ة

اكر ةةاو بالغز ةةارة م ةةم الرثي ةةة الغهاثية ةة فك ةةان ب ةةذلػ "الذة ة ي الي ارث ةةت أداة كأصة ة ي للرواي ةةة

وكسه ة ار عةةؽ الغاضةةر" )2(،انظتاةةا مةؽ هةةذا أعةةاد الرواح ةةؾن الشغةر فةةت هةةذا اليةراث ،وىسلةةؾن
ميتزمةةا مةةم األعسةةاو الرواحيةةة السربيةةة .ا ةةا اةةر كسييال أبييو ديييب أن اليةةأثر بةةالسؾروث
الدردي "نؾخ مؽ االلي ا  ،والسثاليةة ،وهةؾ القةؾة الهافسةة لسذةروخ اهةهع لةر لةق مدةيقهي

أفزةةي ،نهةةا مغاولةةة اةةيؼ الكيةةام بهةةا فةةت بةةه ي مقاومةةة القةةؾ االبةةيسسارية"،

( )3

فهةةؾ بةةذلػ

ي سي مؽ اليراث اؾة كرار باإلندان ومةؽ ةتو الس يسةم لةر مقاومةة الفكةر اللربةت الةذي
اهةةهد كي ةةان وهؾي ةةة األم ةةة السربيةةة ،ولس ةةي أه ةةؼ مث ةةاو وأشةةسل يس شة ة أن الخ ةةص م ةةا اققية ة

السؾروث ةةات الد ةةردية بر ةةفة عام ةةة ،ه ةةت ازن ةةة الغ اي ةةات أل ةةف ل ل ةةة ول ل ةةة ،ذ ن ةةه ارح ةةهة
الغ اية اإلطار األم رة شهرزاد ،اليت كسه وااهة مؽ الشساذج اإلندةانية اليةت أاياهةا الدةهر
"ليرةلح ملكةةا ومسلكةةة فةةت زمةةؽ التزمةةان"،

والسظا .

( )4

فكانةةت رمة از للسسرفةةة والسشظةةق ،ورمة از للغةةب

ولهةةذا كةةهرج ا ايةةات الليةةالت ضةةسؽ زم ةرة الشرةةؾ

الكؾنيةةة السركزيةةة فةةت الثقافةةة

اإلندةةانية برميهةةا ،نغ ة ار لغسؾليهةةا األبةةظؾرية والغزةةارية واإلاهاؾلؾىيةةة واإلندةةانية ألنهةةا:
"نةةص مركةةزي فةةت الثقا فةةة السربيةةة ،أني ةةت رمزيية  ،رالةةة طؾيلةةة فةةت الةةذا رة ال ساايةةة،...
اشهةةي مةةؽ مس شهةةا السربةةت واللربةةت علةةر اةةه ب ةؾا "،

( )5

اصةةة بسةةه كرىسةةة أنطيوان الييا ن

 Galland.Antoineالفرندية الرادرة فت اثشت عذرة م لها فت باريس بةشة (-1704

 ،)1717مسا ش م علةر كرىسيهةا لةر عةهة للةات أىشهيةة ،لسةا كيزةسش مةؽ أطةر ا احيةة
وار ةةص أب ةةظؾرية وكاريخي ةةة وكؾم هي ةةة وكراى هي ةةة ،فه ةةت ع ةةالؼ م ش ةةؾن وص ةةا ب يد ةةنح

بالخيةاو النذةري فةت دهةال ز الل ارحةب والسدةيغ ي ،لسةا ف هةا مةؽ وصةف دا ةق لسةؾالؼ اراةةة
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ك سم ب ؽ اإلنس وال ؽ ،والهلؾبات والكؾابيس فهت بسثابةة "كذة لة عريزةة لسةالؼ بةغري

أ اذ ،ن عالؼ القص والل اربةة"،

( )6

الةذي ابةيظاعت شةهرزاد أن كرةف ا ثياكة مةؽ ةتو

صيااة ظةاب فكةري وثقةافت وبيابةت باعينارهةا أنسؾذىةا للسسرفةة والغ سةة ا ةا "كدةيسه

شةةهرزاد اؾكهةةا فةةت اإلاشةةاخ مةةؽ الثقةةة بالةةذات ،وهةةذن الثقةةة اليةةت كذ ة ي ىةةؾهر فةةؽ اليؾاصةةي
ك سلها مث رة لإلع اب".

( )7

فراؼ مرور الزمؽ ابةيظاخ الخظةاب األدبةت لةشص ألةف ل لةة ول لةة ،أن يرةسه أمةام
اإلاة ةةهاؾلؾىيات وميل راكهة ةةا؛ نغ ة ة ار لسة ةةا يغسل ة ة مة ةةؽ ز ة ةةؼ فشة ةةت ا ة ةةاحت يدة ةةيؾعب مخيلة ةةف
الخظابات ،ويؤكه م اناك الفشية لشقه الس يسم ب ي ما يغسل مؽ فكةر؛ ألنهةا كسثةي شةاهها
ازةاريا وثقاييةةا ال اةزاو شةةساع مدةيس ار مشةةذ وىةؾدن فةةت صةؾرك الشهاحيةةة لةر اؾمشةةا هةةذا،

ا ا أشار الهاربؾن بأنها "العنا ة اليت رج مشها فؽ الرواية ب ةي أبةال ن وطراة "،

( )8

مةا

اؤكةه أن روايةةة ألةةف ل لةةة ول لةةة؛ ليدةةت م ةةرد عةةؾدة لةةر اليةراث بقةةهر مةةا هةةت عةةادة لرثيةةة

اليراث بس ؾن مساصرة ،واليسامي مس بسشغؾر فشت ىسالت.

لقةةه اةةاوو الرواحةةت السرةةري سيييد قطييب نيةةاج نةةص رواحةةت ىهاةةه ،يكةةيؼ بةةيراك ي

وفةةق ىساليةةات الدةةرد الكتبةةي ت؛ الةةذي يدةةيشه لةةر الةةشص األم فةةت بش ي ة الذ ة لية وبسةةض
مزةةام ش بةةالكا بةةذلػ مدةةار الي ريةةب كنةةاات الةةرواح ؽ ،الةةذاؽ بةةاروا علةةر نه ة ألنهةةؼ

" ةةانؾا انغث ةةؾن ف ةةت ك ةةاريخهؼ وكة ةراثهؼ الد ةردي لة ة لهسهؼ الذة ة ي والسز ةةسؾن السشاب ةةه ؽ"،

( )9

والسيرةةفح لهةةذن الروايةةة ي ةةه أن الرواحةةت اعيسةةه علةةر اإلطةةار السةةام لليةةالت ،وكقشيةةة القةةص
الذةةهرزادي بهشةةا مةةادة ا احيةةة ىهاةةهة كخيلةةف عشه ةا ،وكغسةةي بسةةض راحرةةها "فغققةةت
بذلػ هذن الرواية مفاراة نؾاية ب شها وب ؽ ظاب كقل هي باحه".

( )10

مدتويات تأثير نص ألف ليمة وليمة في رواية السديشة السدحورة:
كشهرج رواية "السديشة السدحورة" ضسؽ ما يدسر بالرواية الغ احية ،اليت بسر مؽ

تله ةةا الرواح ةةت ل ةةر مغ ةةاورة أند ةةا الق ةةص الي ارث ةةت؛ ال ةةذي شة ة ي مغ ةةؾ ار لهش ةةا األا ةةهاث
الرواحيةةة ب ةةي كفاصة لها ،وربةةؼ الذخرةةيات بسسغةةؼ متمغهةةا ضةةسؽ أطةةر زم انيةةة مزاوىةةا
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بة ة ؽ م ةةا ه ةةؾ وااس ةةت م ةةؽ ىه ةةة ،وم ةةا ه ةةؾ ي ةةالت م ةةؽ ىه ةةة أ ةةر  ،مفز ةةت "ع ةةالؼ الس ةةهن

السد ةةغؾرة ليع ةةيش لغغ ةةات الخل ةةق األب ةةظؾري ف ةةت زم ةةؽ الند ةةاطة والهة ة ار ة"،

( )11

ويي ل ةةر

مدةةيؾ اليةةأث ر ادةةب أراةةت فةةت مدةةيؾي ؽ :مدةةيؾ الذ ة ي؛ السيسثةةي فةةت بةةيراكي ية انةةػ
السشاويؽ والهشا الرواحت ،ومديؾ السزام ؽ بسخيلف ىزحياكها.
أو  :مدتوى الذكل
أ -العشوان

لقه ا يار الرواحةت سيد قطب عشؾانةا مؾايةا ومس ة از ،ي يدةت طابسةا بةغريا "السديشية

السديحورة" ،ا ةا ارككةةز فةت عشؾنةةة الروايةة لةر مةةا يدةسر باليزةس ؽ كةةارة واالاينةاس كةةارة

أ ةةر  ،فةةت بشيةةة ا احيةةة كةةؾات ب سةةه كس ةةؽ الرواحةةت مةةؽ مثةةي هةةذا الفةةؽ ،وهةةؾ مةةا يس ةةؽ
ابةةيشياى مةةؽ ةةتو هةةذا السش ةؾان ذ أن "ابةةيثسار كسه ةرات مقيندةةة دا ليةةة ،...مذةةيقة مةةؽ

ا ايات الليالت الها لية ،وكذ ر فت مسغسها لر ىانةب ع ةاحهت فشيةازي"،

( )12

هةذن السينةة

ةر مةؽ اليدةاثالت واليةةأويتت،
الشرةية هةت أوو مةةا يرةادع السيلقةت ،وكنسةةا فةت نفدة كث ة ا

ك سل يغاوو فهؼ السزسؾن ورواية سيد قطب لؼ كخيلف عؽ هةذن الس ةزة ،ذ كغ ةي اارحهةا
لةةر السخةةزون الغ ةةاحت وكربظ ة بةةشص ك ارثةةت بةةابق ألةةف ل لةةة ول لةةة ،ألن الرواحةةت ابةةيثسر

كسه ةرات دالةةة علةةر كةةي هةةذن اإلاةةاالت ،مغةةاوال نذةةا مهاشةةة ياليةةة كغةةا ت كلةةػ السةةهن
الدةةغرية اليةةت صةةؾركها ا ايةةات ألةةف ل لةةة ول لةةة ،مي ةةاو از بةةذلػ السةةالؼ ال ةؾااست السرىسةةت،
ومؽ ب ؽ رؾصية هذا السشؾان أن ايألف مؽ واهك ؽ للؾيي ؽ كآلفيةا ييسةا ب شهسةا ليذة ت

انس ابا للسزسؾن ب ي أبسادن ،فالؾاهة األولر "السديشة" اليت كهو علر فزا م انت ،أما
الؾا ةةهة الثاني ةةة "السدييييحورة " وه ةةت دالل ةةة عل ةةر فس ةةي الد ةةغر ال ةةذي يرة ة ب ه ةةذن السهاش ةةة
اليت"كشيسةةت لةةر يةةاو ايخظةةر ا ةةؾد السرىةةم واؾان ش ة "،

( )13

فةةؾرود كلسةةة السدةةغؾرة مزةةافة

لةةر السهاش ةةة كز ةةسشا از مفارا ةةة لفغي ةةة ك سلش ةةا ند ةةيسه لخ ةةؾ
السديشييية السديييحورة ،الي ةةت كيس ةةر

ك رب ةةة الرال ةةة ف ةةت عة ةؾالؼ

للد ةةغر وييغ ةةؾو ك ةةي م ةةؽ ف ه ةةا ل ةةر كساث ةةي ص ةةسا .

فة الرواحت يقةةهم فةةت ذلةػ عينةةة كؾضةةيغية لرةيلة السشةؾان اة ؽ يقةؾو" :واةةف الةةزمؽ بةةغرت
السهاشة كي مؽ ف ها كساث ي انغر للغراس نهؼ ىامهون"،

;;5

( )14

هذا الزمؽ السشسهم والسيؾاةف
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فت السهاشة السدغؾرة كسرع ب ا ايات الليالت اليت كقم اؾادثهةا ةارج اةهود الةزمؽ " نهةا
مذروخ انيقاو مؽ الد رورة الزمشية لر اليؾقيفية أو التزمشية".

( )15

ب -البشاء الفشي
الحكاية اإلطار

ال يقيرر كأث ر الليةالت علةر صةيلة السشةؾان فغدةب ،بةي اي ةاوزن لةر الهشةا الفشةت
لسغيؾ الرواية .الذي اعيسه الرواحت فت ثشايان علر بيراكي ية الغ اية وكشابي الغ ايات،
اليت كأثر ف ها بالدردية السربية اليراثية ألف ل لة ول لة ،مسا اارب ب شهةا وبة ؽ عةالؼ الخيةاو

والتمسقةةؾو والس احهيةةة" :ليخةةهم ارضةةا مهسةةا مةةؽ أا ة ار
ليسظت دالالك االىيسااية واأل تقية"،

( )16

الهشةةا الفشةةت للغ ايةةات ،وكةةذلػ

فت واهات بةردية ميرابظةة؛ أو مةا يدةسر فةت

علؼ الشص بةالرب والييةابم الةذي كشةيغؼ يية الغ ايةات فةت م ةاو زمشةت مغةهد ،اةهرن عذةر
لي ةةاو عل ةةر الية ةؾالت بسذ ةةاهه مي ار ن ةةة كساث ةةي اليقظي ةةم الدة ة شساحت ،ذ ن "أل ةةف ل ل ةةة ول ل ةةة
كيزةةسؽ م ةزات الغ ايةةة اليةةت ابةةيثسرت فةةت كقشيةةات الروايةةة"،

( )17

وسيييد قطييب كقرةةه بشةةا

رواية علر ش ي ألف ل لةة ول لةة مدةيلت كلةػ االندةيابية الغ احيةة ،اليةت كيس ةز بهةا الروايةة
األم ألف ل لة ول لة .ال أنة كؾىةه مفاراةة بة ؽ الروايةة ونةص الليةالت؛ اة ؽ يدةيهي الرواحةت
مةةؽ الشهايةةة اليةةت شةةههت عفةةؾ شةةهريار عةةؽ شةةهرزاد ا ة ؽ كةةرز بأوالدهةةا الةةثتث ،وكؾاةةف

السلةةػ عةةؽ ايةةي السةةذار مةةؽ بشةةات ىشدةةها ،وهةةؾ مةةا يقةةر ب ة السخيرةةؾن فةةت الشقةةه السربةةت

وعلر رأبهؼ النااثان السرةري حدن حساد والدوري دمحم وتيار "أن الغ ايةة اإلطاريةة فةت
الرواية السربية مرت بغالة ككد ر أو كغظيؼ للهشيةة الدةردية ،ذ كهةهأ الغ ايةة اإلطاريةة مةؽ

اللغغةةة اليةةت انيهةةت فةةت كيةةاب ألةةف ل لةةة ول لةةة"،

( )18

وروايةةة السديشيية السدييحورة اظسةةت

الغ ايةةة اإلطةةار بانفيااهةةا علةةر رصةةه الغالةةة الشفدةةية ،والقلةةق الةةذي انيةةاب السلةةػ شةةهريار

ا ةا " :انةت الل لةةة الساحةة بسةه األلةةف أر السلةػ شةةهريار أراةا طةؾيت ك ةةاوز بة مشيرةةف
الل ي ،وأوفر ب علر الهزيم األ ر وضا صهرن بهذا األر "،

( )19

الةذي أازةر مزة س

مسةةا ىسلة يغةةؽ لةةر اةةص شةةهرزاد اليةةت ل ةةأ ل هةةا بسةةه ماحةةة ل لةةة مةةؽ انقظةةاخ ا اياكهةةا ذ
يقؾو" :لقه ضقت بهذا السةالؼ السغدةؾس .لقةه شةسرت باللربةة يية بسةه أن فاراية ألةف ل لةة
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ول لةة"( ،)20هةذا القةص الةهرامت الةذي ىسةي شةهريار يغةس بالزة ر ،مفيقةها ليلةػ الرابظةةة
الي ةةت كان ةةت كر ةةشسها ش ةةهرزاد بغ اياكه ةةا الخيالي ةةة م ةةهة ث ةةتث ب ةةشؾات ،ىسلية ة يع ةةيش ف ةةت

األوهةةام والخيةةاالت دون أن ايخةةذ مةةؽ الؾااةةم بةةشها ل ة  ،والةةذي ال ي ةةؾن داحسةةا مق ةةها ادةةب
ار بسةةض الشقةةاد وعلةةر أربةةهؼ بييول ريكييور  Paul Ricœurالةةذي اةةر "أن الخيةةاو ال

ي يسي ال بالغياة ،وأن الغياة ال كفهؼ ال مؽ تو القرص اليت نرويها عشهةا"،

( )21

وهةؾ

ما أدرك شهريار ييسا بسةه طالنةا مةؽ شةهرزاد أن كس ةهن لةر السةؾالؼ وامفةا السدةغؾرة " ن

السةالؼ السغدةؾس عةالؼ ضة ق يةةا شةهرزاد ،بةي ىةاع مذةؾن اهةةيح .ن الغيةاة بةت يةاو نةةؾخ
م ةةؽ اليغ ةةر ،...أو ال ازل ةةت كسلكة ة ؽ ي ةةا ش ةةهرزاد أن كرداش ةةا ل ةةر السة ةؾالؼ السد ةةغؾرة ،وإل ةةر
األ ةؾان الغالسةةة ،وإلةةر امفةةا الؾض ة ئة اليةةت عذةةشا ف هةةا ثتثةةة أعةؾام"؛

( )22

أي أن الرواحةةت

انظل ةةق م ةةؽ الؾاا ةةم ،ولك ةةت ير ةةي ل ةةر أههافة ة اب ةةيسان بالسشاص ةةر الس احهي ةةة واألب ةةظؾرية،

ليزفت ب سةها روايةا هةؾ الؾااةم والخيةاو بسةؾازاة الغيةاة الةهنيا والغيةاة ام ةرة ،وهةؾ مةا يظلةق
علي ة "شخرةةيات وااعيةةة بةةذراحم أبةةظؾرية" )23(،وذلةةػ بابةةيخهام نس ة بةةردي ي سةةم ب ة ؽ
ميشةةافريؽ ال ةؾااست والدةةغري ،ليذ ة ي وااسةةا بةةهاايا ا احيةةا مةةؽ ةةتو "وااعيةةة ااولةةت أن

كيةةألق مةةؽ ةةتو اليؾىة نغةةؾ أن ككةةؾن ذات فسةةي بةةغري أو مةةا يدةةسر بالؾااعيةةة الدةةغرية

اليت شاعت فت ألف ل لة ول لة وفت الخراييات أو الغ ايات الذسهية".

( )24

وهذا ما دفم "الديد قطب " لر رب ا ايات شهرزاد بالسؾاطف اإلندانية والسذاعر

السيراواة ب ؽ الغب والك ه ،الل رة والكةرن؛ ا ةا اةر

الرواحةت علةر كينةم ل ةات الةشفس

اإلندةةانية ،ومةةا يسيسلهةةا مةةؽ كشاازةةات واضةةظرابات مةةؽ ةةتو هةةذن الكةةيؼ اليةةت ال كيل ةر
بيل ر الزمان والس ان ،مسا أبهؼ فت انفياح رواحت علر شخؾ

ميشافرة كارة وميقاربة كارة

أ ر  ،ىسلةت مةؽ الشدةت الغ ةاحت يدةيسر مي ةاو از كةي السكنةات اليةت مةؽ شةأنها أن كس ةق
ابةةيسرار الغ ايةةة ،راةةؼ مةةا يسيريهةةا مةةؽ وشةةاح األبةةظؾرة والدةةغر والخيةةاالت؛ ألن روايةةة
"السديشة السدحورة" ؾنت عالسها بسؾازاة مم عالؼ الليالت الةذي وفةر للدةرد الرواحةت مشظقةا
ب ةةرديا ،يق ةةؾم عل ةةر الغ اي ةةة اإلطاري ةةة وثشاحي ةةة الة ةراوي والس ةةروي لة ة ؛ ا ةةا ش ةةهرزاد كغ ةةت

لذةةهريار امر ارةةة انيقةةام الدةةاارة تيتييي مةةؽ الغةةب الةةذي ي سةةم ب ة ؽ تاسييو ابةةؽ السلةةػ
والفياة ساسو ،مؽ تو ابشيهؼ اليت لؼ ايؼ زواىها بسؽ كغب.
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جي -ا فتتاح وا ختتام
اافظ الرواحت سيد قطب فت روااي السديشة السدحورة علر كثه ت أبال ب الغ ايةة

اإلطار ،وما كقيز ها مؽ صيغ افييااية و يامية ألن "الدةرد الكتبةي ت الذةسهت يغةر

علر اايرام افييااية مس شة كيكرر برفة ملغؾعة ،وإن ش ئا مؽ اليفك ر ي سلشا نسيقةه بةأن
الدرد القهيؼ يغيرم كذلػ اكسة مس شة كؤكه نهاية الغ اية"،

( )25

وهؾ ما نلسس ازؾرن فت

هذن الرواية ففت مفييح الل لة األولر اؾعف سييد قطيب الزمةة بةردية أفل ليةة "بمغشيي" وهةت
"أداة بةةردية كيرةةف باإليغاحيةةة واليكثي ة

كسةةرع"،

( )26

وك ةؾاري و ار هةةا ع ةؾالؼ لسةةا ككذةةف ،وأفزةةية لسةةا

هةةذن التزمةةة اليةةت كؤبةةس لسدةةافة ب ة ؽ ال ةراوي شةةهرزاد والسةةروي ل ة شةةهريار

وعفةةت فةةت الل لةةة األولةةر دون ا رهةةا مةةؽ الليةةالت ،ألن الغ ايةةات اليةةت كؾالةةت كانةةت ككسلةةة
للغ اية األولر ،االت شهرزاد "بللشت أاها السلػ الدس ه أن كان فةت اةهيؼ الزمةان ،وبةالف
السرر واألوان"،

( )27

كسا أن هذا االبيهتو لة وعيفيةان

ناريةة وإبةت ييةة كس ةس مدةنقا

ما بيغ ي شهرزاد.
يخرج الرواحت عؽ اإلطار السام للرواية األم؛ ذ وعف الهشية الخيامية السسروفةة فةت
نهاية ا ايات الليالت "وأدرك شهرزاد الرباح فدكتت عن الكالم السباح" واليت كسلةؽ ف هةا
شةةهرزاد ب ة ؾكها عةةؽ القةةص ،وإرىاح ة لةةر الل لةةة السؾاليةةة .هةةذن التزمةةة الدةةردية اليةةت لهةةا
وعيفةةة رىاحيةةة ك سةةي شةةهريار ايسلك ة أفةةق االنيغةةار ،مةةؽ أىةةي مسرفةةة األاةةهاث القادمةةة.

وهذا الهشا اثهت أن الرواحت صاغ روااي بذ ي داحري علر ارار الليالت.

فالخظةةاب الرواحةةت يفكةةػ مةةادة الغ ةةت مةةؽ ةةتو كشؾي ةم صةةيلها ،وي سلهةةا ميها لةةة
عهر بلدلة مؽ الغ ايات السييابسة ،مسةا انسةا نؾعةا مةؽ اليذةؾيق فةت نفدةية السيلقةت مةؽ
أىي أن اؾاصي النغا عهر باات أاهاث الرواية ،مدةيسست فةت ذلةػ كقشيةة اليؾالةه الدةردي
الذي ضن ب كشؾخ الغ ايات وكسهدها.
أمةةا علةةر مدةةيؾ الرةةيلة ند ة ي ازةةؾر صةةيلة الدةةرد السؾضةةؾعت فةةت الروايةةة
اليةت يقةةؾم بشاثهةةا الدةردي علةةر راو ةةارىت ،ولكشة راو مخيلةةف عةةؽ الراويةة شةةهرزاد ،فهةةؾ

644

مجلة اآلداب واللغات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جوان2020

رٍاو مهئةةر ا ةةا يدةةيشه فةةت بةةردن لةةر ضةةس ر اللاحةةب "وهةةؾ الذ ة ي الدةةردي القةةهيؼ الةةذي
ك دة ة ةةهن ا اية ة ةةات ألة ة ةةف ل لة ة ةةة ول لة ة ةةة باميية ة ةةاز"( ، )28وهة ة ةةؾ مة ة ةةا أبة ة ةةسان جيييييييرار جيشيييييييت

 ،)29("Hétérodiégétiqueأي السين ةةااؽ ا احي ةةا ال ةةذي كر ةةشف ش ةةهرزاد اللي ةةالت والسهاش ةةة
السدةةغؾرة ضةةسش  .والرواحةةت عسؾمةةا كسةةا يقةةؾو جب ي ار ربييراجير جبيي ار "مةةازاو يي ة شةةت مةةؽ
ا ةؾاكت ألةةف ل لةةة ول لةةة مركنةةا علةةر راو ىهاةةه"( ،)30والفةةر ب ة ؽ الدةةرد الغ ةةاحت والدةةرد

الرواحت ب ؽ الروااي ؽ ايسثي فت:
ألف ل لة ول لة ← الراوي الشااي ← وهؾ مؽ راحص الدرد الغ احت.
السهاشة السدغؾرة ← الراوي السهئر ← مؽ راحص الدرد الرواحت.
أمةا علةةر مدةةيؾ األبةةلؾب الدةةردي ،فةةالرواحت يغةا ت للةةة نةةص ألةةف ل لةةة ول لةةة،
ولكةةؽ لةةيس بسفرداكهةةا الذةةسهية الشابيةةة ولكةةؽ بللةةة عربيةةة فر ةيغة ،يدةةيس ؽ ف هةةا بسدةةسيات
الليالت مؽ ةتو االعيسةاد علةر اليرةؾير القريةب مةؽ الللةة الذةسرية ،السيغالفةة مةم كقشيةة
الؾصةةف ،كةةت يغةةافظ علةةر ندةةق ك ارثةةت مؾاةةه لروااي ة أاةةؽ ابةةيلهؼ طريقةةة وصةةف األشةةيا
والكاحشات فت ألف ل لةة ول لةة ،وهةؾ مةا اي لةر صةهان فةت مغيةؾ الروايةة ،فقةه أفةا

كث ة ار

فةةت وصةةف الظهيسةةة الختبةةة" :هةةا هةةت ذي ك لةةس ميكةةأ مةةؽ السذةةب ال ةةاع وشةةؾيهاكها
أمامها كرعر فةت مشفةرج اللابةة ،وهةاهؾ ذا الهةؾا الةهافب اةهاعب أارةان األشة ار النابةقة
فييسااي كالشذؾان الثسي"

( )31

د /الزمن وتقشياته:
يسثي الزمؽ عشر ار أبابيا فت الدرد ،ا ةا اافغةت شةهرزاد "السديشية السديحورة"

علةةر الةةزمؽ األبةةظؾري لليةةالت ،ففةةت ضةةؾح كركه ةت مةةادة الغ ةةت ،فالل ةةي بالشدةةنة لهةةا هةةؾ
الةزمؽ السثةةالت الةةذي اهبةي شةةهرزاد الليةةالت ،لةيقص ا اياكهةةا "فالل ةةي نةؾخ مةةؽ الههحيةةة ذات

األبظؾرية القهبية"( ،)32اليت كداعه شهرزاد علةر مؾاصةلة ا اياكهةا للسلةػ شةهريار الةذي
يديدلؼ كهري يا للههحية لر أن كشيهت الغ اية عشه الف ر ،ألن الل ي فةت السهاشةة السدةغؾرة

يخية ةةزن دالالت الخفة ةةا والغلة ةةؼ والدة ةةغر " ن الرة ةةناح اهة ةةهد األاة ةةتم ،وإن الز ة ة ة كفة ةةزخ

645

مجلة اآلداب واللغات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جوان2020
األطياع ،وإن مؾعهنا لهؾ الل ي الهادئ ،ا ةا يزةرب الغةتم علةر السة ؽ والشغةر فييفةيح

النرة رة ،ويدةنح الخيةةاو ،وا ةا كيةؾار الزة ة وكخفةت الغركةة ،فيةةهب األطيةاع وكدةةري

األاتم"(.)33

أما علر مديؾ السفاراات الزمشية فيذيرك رواية "السديشة السديحورة" مةم الليةالت

فةةت كقشيةةة االبةةينا الزمشةةت" :اإلشةةارة لةةر فسةةي لةةؼ يغةةهث بسةةه ثةةؼ ايغقةةق ييسةةا بسةةه"(،)34

وا ايةةات الليةةالت كز ةةر بهةةذن اليقشيةةة اليةةت كةةأكت فةةت مدةةار األاةةتم والشهةةؾ ة واة ار ة الظةةالم

"فيرك ةةب الغ ايةةة اةةؤدي لةةر االبةةيسانة باالبةةينا عشةةهما كيةةهافم الؾاةةاحم فةةت ي ةةؾن أمةةام

الة ةراوي ال اليأ ةةه علة ة ر أن بس ةةض الؾا ةةاحم بير ةةار ل ةةر الغ ةةهاا عشه ةةا ف ةةت ا شه ةةا"(،)35
ونلسةس مثةةي هةةذن اليقشيةةة فةت بسةةض السقةةاطم األولةةر للروايةة ،اليةةت كدةةيهق وكةةيكهؽ أاةةهاث
السديقهي اليت ن هها فت ثشايا الرواية .نذكر علر به ي اليسث ي ا ار ة الظالم الذي كقؾم ب

الس ةةؾز الدةةاارة "ف ة ذا ن األوان وكس ة ؽ الزمةةان ىةةا ت ل هةةا فيةةاة عاشةةقة مه ةةؾرة كغالةةة

األم ةرة ،كظلةةب مشهةةا االنيقةةام"( ، )36كسةةا اي لةةر االبةةينا فةةت ندةةيت األاةةهاث الخياليةةة مةةؽ
اهةةي الكهةةان والدةةغرة ،وكشه ةةئهؼ باألاةةهاث اللرينةةة اليةةت ب ةةيغهث لام ةرة بسةةه ش ةةفاحها " ن

الظؾالم كذ ر بأن اياة األم رة الؾل هة بيكؾن هانئة بس هة .ولكةؽ يقةم فةت اياكهةا اادثةان
أولهسةةا واضةةح ع ةةاهر وام ةةر اةةامض م ةةههؼ"( ، )37وهةةؾ مةةا ا ةةهو داللةةة واضةةغة عل ةةر أن

الكاكب ابيسسي هذن اليقشية مديس شا فت ذلػ بالرواية األم.

ه /تقشية السكان:
ا يةةار الرواحةةت طةةا ار م انيةةا مغةةهدا وه ةةؾ أر

مرةةر ،ليكةةؾن م ةةاال ك ةةري يية ة

أا ةةهاث ليالية ة السذ ةةر فهة ةت" :مهاش ةةة عغيس ةةة ف ةةت مر ةةر القهيس ةةة اينسه ةةا ال ةةيؼ بة ة ؽ الة ةؾادي
والرغ ار يغ س السلػ تفريت وكان لهذن السهاشة أبؾار عالية كغس ها مؽ األعها  ،وكان
لهةةذن األب ةؾار أب ةؾاب ضةةخسة يقةةؾم عل هةةا الغ ةراس الذةةهاد ،وهةةذن األب ةؾاب كفةةيح نهةةا ار عشةةه

مظ ةةاخ الذ ةةسس"( ،)38وا اي ةةات أل ةةف ل ل ةةة ول ل ةةة كغف ةةي ب ةةذكر أب ةةسا األم ةةا ؽ السرىعي ةةة،
ومرر هت مؽ األم شة السرىعية اليت كغزر ب ثافة فت ا ايات الليالت.
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ثانيا :مدتوى السزامين:

ال يقةف كةةأث ر الليةةالت عشةه الدةةرد فقة بةي اي اوزهةةا كةةذلػ لةر مزةةام ؽ الروايةةة،

اليت كركز علر كيسة الغب والل رة وما اشيت عشها مؽ انيقام ،اير ولؾ كان مةؽ السغهةؾب
نفد  ،ولهذا ابيغزر الرواحت ىسلة مؽ الس ؾنات الذرقية مؽ تو كقشية اليشا

 ،فلقه

كس ةةهدت السؾض ةةؾعات ف ةةت أل ةةف ل ل ةةة ول ل ةةة ودارت ا اياكه ةةا ا ةةؾو السة ةرأة والغ ةةب ،الد ةةغر
والسل ةةامرة والرال ةةة وا ره ةةا م ةةؽ الييس ةةات الي ةةت بد ةةظت ب ةةغرها عل ةةر مز ةةام ؽ الشر ةةؾ

الرواحيةةة السربيةةة "ف هةةرزت فةةت الةةشص الرواحةةت مسةةالؼ بظةةي الغ ايةةات ،و زةةست األاةةهاث

للسر ةةادفات والس ةةاحهت والخ ةةار "( ، )39وله ةةذا ل ةةأ الرواح ةةت ل ةةر أل ةةف ل ل ةةة ول ل ةةة لير ةةؾغ
السزسؾن الرواحت صيااة كراثية ،كركن بسزسؾنات الليةالت اليةت ابةيظاعت " أن كي ةاوز
الفردية الهزيلة السزسغلة ليديذرع فردية ىهاهة كسيلةب بال ساعةة ليسهةر عسةا بسةه الفرديةة

وعؽ أش او مأمؾلة مؽ ال ساايةة  ،سا عسلةت علةر كرةؾير فةرد ميغةرر مةؽ بةار الةؾعت
السللق"

( )40

ليدسؾا بؾاام اإلندان السربت ومؽ هذن السزام ؽ ن ه:

أ -تيسة الدحر والفشتازيا
اؾعةةف الرواحةةت عةةاهرة الدةةغر واليش ةةيؼ والفشيازيةةا ،ل ةةؾهؼ السيلقةةت ب ةال ؾ الد ةةغري
الذي ال يخيلف عؽ ال ؾ الةذي ألفة فةت الليةالت األصةلية ،ا ةا "أن الدةغر فةت ألةف ل لةة
ول لة لؼ يديسسي ال بؾابظة الشدةا الكاحةهات الدةاايات لةر عذةااهؽ"،

( )41

وهةذن الغةاهرة

لةةؼ كقيرةةر علةةر الشسةةؾذج األنثةةؾي الذ ةرات ،بةةي وعفهةةا الرواحةةت سيييد قطييب فةةت مزةةسؾن

الرواي ةةة اة ة ؽ ا ةةهفم شخر ةةيات الغ اي ةةة بة ةؾا الخ ة ةرة أو الذة ةريرة ،ل ةةر ال ةةهىي والذ ةةسؾذة
واليش ة ةةيؼ والس ارفة ةةة وطااة ةةة الدة ةةغر ،الية ةةت ل ة ةةأت ل هة ةةا األم ة ةرة تيتييييي والفية ةةاة الرااية ةةة فة ةةت
مغاوالكهسا لتنيقام وابيرىاخ اههسا الزاحم ،ويديشه الدغر فت أاةهاث هةذن الروايةة " لةر

امةةيتك الدةةاار اةةؾة اةةؤثر ف هةةا علةةر الظهيسةةة والشةةاس واألشةةيا "،

( )42

هةةذن القةةؾة الدةةغرية

اميلكيها األم رة ك يت نيي ة ا ركها واقهها ،الذي اؾو السهاشةة وكةي مةؽ ف هةا لةر أصةشام
ىامةةهة ،ومةةؽ ةةتو أاةةهاث الروايةةة واركةةة الذةةخؾ

وأفسالهةةا ن ةةهها كيغةةرك كلهةةا فةةت

فزا مدغؾر ميأثرة بالقؾ الدغرية اليت أوافت اركة الزمؽ "أما السهاشة السدةغؾرة فقةه
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اةةام عل هةةا الغةراس اشغسةةؾن زياركهةةا للؾافةةهاؽ عل هةةا اةةروون لهةةؼ أعاى ههةةا ىةةيت بسةةه ى ةةي،
اير ا يسلت ألةف عةام ،مشةذ أن واةف ف هةا الزمةان"،

( )43

بهةذا الذة ي كغؾلةت السهاشةة لةر

واام مدغؾر ايسه اهود الزمان والس ان والسقي ،ييرنح اإلندان فت االةة مةؽ التوعةت
والتشسؾر ،بفسي الدغر الذي يفقه األشيا واألشخا

مشظقها.

ب -تيسة السرأة
ا ةةر

سييييد قطييييب ف ةةت روااية ة عل ةةر كق ةةهيؼ ن ةةؾع ؽ م ةةؽ الشد ةةا  ،السة ةرأة الساش ةةقة

السسذؾاة ،وهت فيةاة اللابةة ساسيو ،اليةت كسثةي صةؾرة السةرأة الساشةقة اليةت رفزةت الةزواج
مؽ ابؽ شي القه لة بدهب السلػ تاسو الذي أاهي مؽ الشغرة األولر ،وكقابي هذن الرؾرة
صؾرة السرأة الساشةقة التمسذةؾاة اليةت اةهمها الرواحةت فةت صةؾرة ال شيةة الدةاارة اندة اما

مةم صةةؾركها فةت ا ايةةات الليةةالت ،وهةت األم ةرة تيتييي اليةت يفذةةي زواىهةةا مةؽ ابةةؽ عسهةةا،

فيةهفسها نةةار الغقةةه والكراليةةة ألن كثةةأر لكراميهةةا ،وكشقلةب لةةر بةةاارة كدةةغر السهاشةةة كاملةةة
انيقامةةا مةةؽ ابةةؽ عسهةةا؛ الةةذي ابةةيههلها بفيةةاة اللابةةة ،وهةةذا اليشةةااض فةةت صةةؾرة الس ةرأة دفةةم
الرواحت لر كينم السذاعر الراقية والسؾاطف اإلندانية واألاابيس السيشاازةة والسيزةاربة،

اليةةت كي ةراوح ب ة ؽ صةةؾرة السغنةةة والسذةةق وكقابلهةةا صةةؾرة الل ةرة واالنيقةةام اليةةت كفيةةػ بقلةةب
السرأة ،وكهفسها لر الك ه واالنيقام ألنؾثيهةا وكراميهةا .ه ةذا يزةسشا قطيب فةت عينةة الذةؾ

والسذ ةةاعر الروماند ةةية ،ا ةةا اشير ةةر لغري ةةة السة ةرأة وىساله ةةا الغد ةةت ،ومذ ةةاعرها الراقي ةةة
ودفاعها عؽ كراميها ،ليخالف بذلػ نغرة الليالت اليت كخزم السرأة ألىؾا الغريؼ الذةرات

مسيهرة ياها أداة مياخ ال يقام لها وزن.

فةةالرواحت ابةةيخهم كةةي أبةةال ب اليزةةاد واليذةةاب بميةةة اإلااطةةة ب سلةةة مةةؽ الكةةيؼ
اإلندةةانية والقزةةايا االىيساايةةة اليةةت عرفيهةةا مرةةر فةةت في ةرة مةةؽ الفي ةرات؛ كالر ةراخ ب ة ؽ
طنقة الذسب وكسثلها فياة اللابة ،والظنقة االربيقراطية وكسثلها األم رة تيتي ،وهذن الفةؾار

االىيسااية ن ه صةهاها فةت ا ايةات الليةالت ،ينرةسؾد فيةاة اللابةة لةر بةهة الغ ةؼ أصةنح
هشاك نؾخ مؽ السهو والسداواة.
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ج -تيسة الحمر
يداهؼ الغلؼ بهورن فت كذ ي مادة الخظاب الدردي فةت هةذن الروايةة ،كرةف فةهو

مةةالظت بأن ة " :عشرةةر ك ارثةةت بظ هيسي ة  ،...فةةالغلؼ كاليخ ةةي اي لةةر بةةهيت للؾااةةم"،

( )44

اة ؽ

كل ةةأ الذخرةةيات الساشةةقة لةةر األاةةتم اليةةت كغقةةق مةةؽ تلهةةا عالسةةا مثاليةةا ،يدةةسح لهةةا
بسقابلة مغهؾبها ،أاؽ يغقق الغلؼ فت روايةة السديشية السديحورة رينةة السذةا فةت االليقةا

راؼ السدافات والغؾاىز "وفت الشؾم كسيادها الرث الههي ةة ،فيةر الفةارس ال س ةي يخيةاو

بفرب ال س ي وكدسم صؾك السذب القةؾي الشافةذ اشاداهةا ،في ةري لية "،

( )45

فةالرواحت اكخةذ

مؽ كيسة الغلؼ وب لة ليسهر بها عؽ أفكارن الفلدفية والرواية والروماندية.

د -تيسة السغامرة والسرادفة
كشةةهرج روايةةة "السديشيية السدييحورة" ضةةسؽ روايةةات السلةةامرة اليةةت كخزةةم ا ةؾادث

الرواية للسلامرات والس احب والسرادفات ،وعامي الغب فت الرواية كان بهنا فت السلةامرة
والسرةةادفة اليةةت كسةةه مةةؽ أهةةؼ السشاصةةر اليةةت ابةةيقاها الرواحةةت سيييد قطييب مةةؽ ألةةف ل لةةة

ول لةةة ليخلةةق نرةةا كراثيةةا ذا رؾصةةية مساص ةرة ،ويي لةةر عشرةةر السرةةادفة ا ة ؽ يقةةرر
السلػ السؾدة لر الهيار يقرر فت نفس الؾات أهي الفيةاة السةؾدة لةر اللابةة لكشهسةا يفاراةان

الغياة ،وييركان الفياة كؾاى السهالػ واأل ظار ليري لر اللابة وكليقت مم ملةػ أاتمهةا
بالرهفة.

ه -تيسة الرحمة
كسثةةي كيسةةة الرالةةة فةةت روايةةة السديشيية السدييحورة عشر ة ار بةةرديا ف ةاعت أبةةهؼ فةةت

كفس ةةي م ةةر الغ ةةت ،ا ةةا يرةةر السلةةػ كابةةؾ علةةر السلةةامرة برواة وملك ة بالرالةةة لةةر

ع ةؾالؼ الس هةةؾو مةةهفؾعا براهي ة فةةت كغق ةةق اةةهرن "وكهيةةأ السلةةػ الذةةاب يةةا م ةؾالي للرا ةةي.

الرا ي لر ا ا ال اهري"،

( )46

وهؾ ما اشد ؼ مةم ا ايةات الغةب والؾلة ألبظةاو الليةالت،

ا ةةا ي ةةؾن "ال ة هافم للدةةفر ،بدةةهب السذةةق علةةر الدةةساخ أو علةةر رثيةةة صةةؾرة ،أو بدةةهب
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السذق"،

( )47

الذي اهفم النظي للنغا عؽ السرأة ومقابليها وهؾ ما فسل السلػ تاسو ب يقاف

مرابيؼ السرس كاركا و ار ن عتمات ابيفهام وا رة له شسب السسلكة ااطسا القفار للنغا

عةةؽ فيةةاة اللابةةة بالد ة ر اةةهما دون عةةؾدة لةةر الةةؾ ار لكةةؽ دون ىةةهو

ليقيةةرح علي ة وزي ةرن

اؾر السؾدة لر السسلكة لسي األاهار ك سس بها.
الخاتسة

ندةةيشيت مسةةا بةةهق أن اليفاعةةي الشرةةت ب ة ؽ الةةشص الي ارثةةت القةةهيؼ والةةشص الرواحةةت

السهاشة السدغؾرة اةيؼ مةؽ ةتو ىسلةة مةؽ الثؾابةت والسيل ةرات أهسهةا الغفةا علةر الذة ي
اليراثت واالعيساد علر بيراكي ية الغ ت والغ اية؛ بشدةت الروايةة وفةق الهشيةة السامةة أللةف
ل ل ةةة ول لة ةةة م ةةم كغظة ةةيؼ الغ اي ةةة اإلطة ةةار ،والغف ةةا علة ةةر شخؾص ةةها السغؾرية ةةة (شة ةةهرزاد

وشةةهريار) ،مةةم اةةهاث مفاراةةات علةةر مدةةيؾ الغ ايةةة اإلطةةار وصةةيلها الدةةردية .أيزةةا
كؾعي

السزام ؽ اإلندانية اليت كيس ز بهيسشة الغس الروماندت مؽ تو كؾاكر مؾكي

الغب والغلؼ ،والدغر والسلامرة؛ وهؾ ما نلسةس ازةؾرن فةت ا ايةات الليةالت وروماندة يها
الغالسة مؽ تو ضفا النسه الؾااست والس احهت؛ ألن كؾعي
مغركها هؾ الؾاام مم كؾىي وكل ر ل .
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الليالت هؾ عسلية بهاايةة

الهوامش:
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.21
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،2011

.22
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.169
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( -)18مس ب السهوانت ،السؾروث وصشاعة الرواية،
( -)19ب ه اظب ،السهاشة الداارة،
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. 55-54

.04
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.148

.13
.82

 ،نغرية الرواية،

(29)- Gérard Genette, Figures III, Edition du seuil 1972 .p256.

( -)30اد ؽ السشاصرة ،السرىم الدابق،
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.15
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أسئلة البنيوية في النقد العربي
مرحلة التلقي والتأصيل

1 د فيصل حصيد جامعة باتنة.أ

:السمخز
السمحة في الشقج العخبي
ندعى في ىحا البحث إلى الػقػف عمى األسئمة
ّ
 وذلظ خالل عخض أىع،السعاصخ حػل كيفيات تمقيو وشخائق تأصيمو لمبشيػية

 ومػقف البشيػية،اإلشكاالت في ىحا السزسار والتي تتعمق بالسشيج والسرصمح

 ىحه العشاصخ اليػوية الخصيخة التي تذكل،والبشيػييغ مغ المغة والتاريخ واالندان
 وقج تع التخكيد في ىحا البحث عمى. وثػابت في الفكخ العخبي عسػما،مقجسات
، والخمفيات الفكخية لو،جيػد الشقاد العخب الخواد التي عخضػا فييا لدؤال السشيج

 ومقابمتيا بسا ورد عشج الشقاد الغخبييغ لسعخفة األصيل مغ،وإشكاالت السرصمح
.الجخيل
Abstract :
In this research paper we ponder the main persistent of
Contemporary Arab Literary Criticism on how it is perceived and its
methods of implanting structuralism. All this will be attained through
exposing the main problematics in this field which are related to
approach and idiom and the stand of structuralism and structuralists
from language, history and human being - these dangerous identifying
elements which generally constitute the sanctities and fundamental of the
Arab thought. This research focuses on the efforts of the pioneering Arab
critiques by which they uncovered the question of approach, its
intellectual backgrounds and the problematics of idiom and compare
them which the finding of Western Critiques to spotlight what is original
and what is obtrusive.
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أسئلة البنيوية في النقد العربي
(مرحلة التلقي والتأصيل)

نحاول في ىحا البحث أن نكذفف عفغ أىفع إشفكاالت تمقفي وتأصفيل السفشيج البشيفػ
في الشقج العخبي مفغ خفالل كتابفات الفخواد األوائفل ففي ىفحا السمفال أم فال كسفال أبفػ د ف ،

شكخ عياد ،نبيمة إبخاهيع ،عدالج غ إسساعيل ،ىجى وصفي وغيخىع ،والبحث عغ بأسفباب

ىففحه اإلشففكاالت ومبففخرات ىففحا االسػقففف الشقففج مشيففا ،فبعففج أن اجتففازت السشطػمففة األدبيففة

العخبية أزمة الكتابة عمى مدتػى اإلبجاع الذعخ بعج ضيػر تغييخات عسيقة وبشيات جج جة

لففو ،أصففبحت الن ممدمففة بالمففاد الفكففخ الشقففج السالئففع ليففا ،وبالتففالي تمففاوز األزمففة عمففى

مدتػى الفكخ الشقج ككل ،وليذ عمى مدتػى الشقج كآلية إجخائية فقف ،،بسفا لدفسح بالمفاد
تفديخات وإجابات لقزالانا في ضػء ما ؤرقشا مغ أسئمة نقجلة وحزارية.

وإذا كانفت أسففباب الخكفػد اإلبففجاعي أو مففا سفسي فففي الشقففج بسرفصمح االتباعيففة قففج
حطيفت باجابفات ك يفخة -إن لفع تكفغ كافيفة فقفج كانفت متشػعفة -ففان أسفباب الخكفػد الشقفج

في جانبو الشػعي وليذ الكسي ،ما دال في أخح ورد بيغ الشقاد .وفي ىفحا لقفػل كسفال أبفػ

دف

مبففخ اجر لمفػءه إلففى التأصفيل الشقففج

ولعفل فقففخ الكتابفات الشقجلففة العخبيفة السعاصفخة أن

لعػد بالجرجة األ ولفى إلفى ايفاب العسميفة التحميميفة والعقفل التحميمفي ففي خزفع االنصباعفات
والذخرففانية ،مففغ جيففة ،والخصابففات الحساسففية والعقائجلففة مففغ جيففة أخففخى ،وإذا كففان ثسففة
مفغ بفبذ تففألق ففي ضمسففة االنحصفا الفكففخ والدياسفي الفح مففا فدال مففف الفػشغ العففخ

حت ففى الي ففػه ،فان ففو تس ففل ف ففي بم ففػرة اتم ففاه بح ف في ص ففاره ،لر ففخ عم ففى الكتاب ففات الستعسق ففة
التحميمي ففة ،السكتشي ففة ،الكاش فففة ،ويجهـــد لتأصـــيل النقـــر النقـــدل الجـــاد فـــي ـــل مجـــا ت

الدراسة ،ويتشاول الطاىخة السجروسة باعتبارىا دائساج عمى درجة كبيفخة مفغ التعقيفج والتذفابظ
والتجاخل مع ضػاىخ أخخى في المغة والفكخ والسمتسع .1

أما عغ مشصمقات التأسيذ الشقج لتػجفو التأصفيل عشفج بعفس الشقفاد فانيفا تتسحفػر
حػل نقا ثالث :البعج السشيمفي ،البعفج الفكفخ  ،والبعفج اإلج اخئفي ،وىفػ مفا سفعى إليفو أبفػ
1

 -كسال أبػ د  :في الذعخية ،1 ،مؤسدة األبحاث العخبية ،1891 ،ص.8
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د

م ال في تأسيذ مشيمو-كسا لقػل :مشصمقاج مغ تأسيذ مشيمفي عمسفي صفاره ،ومفغ

رؤي ففة تشر ففيخ فيي ففا ب ففيع الحخي ففة الس صمق ففة والبح ففث ال ففجائ

ب ففػعي عسي ففق لمصبيع ففة المجلي ففة

لمعالقففة بففيغ السكػنففات األساسففية لمبشففى ال قافيففة ،واالقترففادلة ،واالجتساعيففة ،والدياسففية،

ولكففػن ىففحه العالقففة دائس فاج أك ففخ خفففاء وصففعػبة التسففاس وحاجففة لسففشيج نقففج قففادر عمففى
الغػر والتقري مسا تفتخضو العقائجلة الفمة ،أو الذخرانية الستمحذة .2

إن عسميففة التأسففيذ السشيمففي عشففجه تت فػازى مففع عسميففة التصبيففق الشقففج  ،مففا لمعففل

الفرففل بففيغ الشطففخ والتصبيقففي عمففى درجففة كبي فخة مففغ الرففعػبة ،فيففػ لدففعى دائس فاج إلففى

اسفتشصا الشرففػص بسشيمففو الفح اختففاره مففغ أجفل الػصففػل إلففى قػاعفج نطخيففة ،ألن ىسففو

األول -عمى حج تعبيخه -ىػ التأسيذ الشطخ  ،ألن الشسفػ التفخيعفي نطخيفاج وتصبيقيفاج لطفل

محاالج قبل أن تبمػر العسل الشطخ في صيغة مك فة متشاسفقة  .3وىفحا كفاله مشصقفي عمفى

السدتػى الشطخ ذلظ أن الشقج التشطيخ كفعالية ثقافيفة ىامفة ،تبفجو حاجتشفا إليفو ضفخورية

شاقر ويصخح القزالا األدبية داخل إشكاليات تشاوش الػاقع السعاش .وال لكتففي

فيػ الح

بالذخح أو التفديخ أو إصجار األحكاه فق ،م ل الشقج التصبيقي .4

وإذا كانففت ال قافففة العخبيففة قففج ركشففت مشففح زمففغ لففيذ بالقرففيخ إلففى اجت فخار األحكففاه

الت ففي أوردى ففا الشق ففاد ب ففيغ  1ى ف ف 5 -ى ف ف فاني ففا الن ممبف فخة عم ففى إب ففجاع ثشائي ففة التأس ففيذ/
السسارس ففة ألن التشطي ففخ لمشقف ففج ومعالم ففو قزف ففية السر ففصمحات األدبيف ففة واألش ففكال األدبيف ففة
القجلسفة ،وعالقفة السعاصفخة بفالتخاث وغيخىففا مفغ السدفائل التففي تخفز الشقففج األدبفي وتفختب،
بالتيارات الفكخية ،واألدبية ،والدياسية ،ىي مغ القزالا السمحة لمسشاقذة ففي الػقفت الفخاىغ

لغخض الخخوج ببجائل نتصمع إلييا .وما لسيفد الشقفج الشطفخ عمفى الخرفػص ىفػ أن ندفبة
السذغػالت التي شتبو إلييا الشاقج ك يخة ،بحيث تدسح لو بفأن لعفالج األدب والشقفج التصبيقفي
وفق معخفة سابقة ،وفكفخ متشفػر لحفث عمفى البحفث عفغ جج فج ،وييفجف إلفى الػصفػل إلفى

2

 -السخجع الدابق ،ص.8

3

 -كسال أبػ د  :في الذعخية ،ص.1

4

 رمزان سميع :البعج الشقج  ،1 ،الجار المساىيخية لمشذخ والتػزيفع ،مرفخاتو ،ليبيفا،1891 ،ص.11

212

مجلة اآلداب واللغات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 11جوان0202

بيع قج تكػن ثابتة ولكشيا مغا خة لسا ىػ سائج  .5إال أن فعالية التشطيخ نفديا ال شبغي ليا

أن تففتع-دون قػاعففج مشيميففة صففارمة ،إذ أن مففا لالحففل عمففى أعسففال ك يففخ مففغ الشقففاد ىففػ

تجاخل السرصمحات وبسختمف الفجالالت ففي أعسفاليع ،بسفا فػحى أنشفا أمفاه أعسفال تمخيبيفة
لسختمف السشاىج بغية كذف األند

مشيا.

ولففيذ أدل عم ف ى ىففحا التففجاخل مففغ مقاربففة الشقففاد العففخب لسفيففػه البشيففة نفدففو ،إذ

قاربيفا بعزففيع بسففا ىففي معصفى فمدفففيا خالرففا ضففسغ مشطػمفة العففخض والمففػىخ ،وقخابيففا

آخففخون مففغ مشطففػر نقففج خففاص ضففسغ مقػلففة الذففكل والسزففسػن ،وقاربيففا آخففخون مففغ

مشطففػر لد ففاني ض ففسغ مقػل ففة الك ففاله والخص ففاب ،وغيخىففا م ففغ السقارب ففات الت ففي تمع ففل م ففغ
الحففج ث عففغ البشيففة بيففحه التفخعففات والسعشففي ففػحي باسففتحالة البحففث عففغ البشيففة فففي ممففال

األعسال األدبية التي تذع بالحخكية والطالل والجالالت ،لسفا تزفسشتو تػصفيفاه مفغ معفاني
المسففػد والقػلبففة ،ذلففظ ألن كمسففة بنيــة فففي ىففحا الدففيا كمسففة مخاوغففو ألنيففا تشصففػ عمففى

إلحاء بالدكػن ولكغ ىحه السخاوغة تختفي عشجما نخب ،بيغ األبشية ،واالتماىات الدفمػكية

وتحجد األخيخة مغ حيث خرائريا التكاممية التي تشصػ عمى عسميات ىفجه وبشفاء ،ومفغ

ىش ففا لسك ففغ الشط ففخ إل ففى األعس ففال األدبي ففة عم ففى مد ففتػى دل ففاكخوني -تع ففاقبي .-باعتبارى ففا

عسميات بشيػية تشصػ عمى ىجه ألبشية قجلسة ،وتأسيذ ألبشية جج جة .6

عمففى أنشففا لففػ استعخضففشا تعف فخيفيغ لعففالسيغ متففأخخيغ لػجففجنا أن مفيففػه الحخك ففة أو

التح ففػل ،متز ففسغ ف ففي مفي ففػه البشي ففة دون أن لس ففذ ى ففحا بسفي ففػه وح ففجة العس ففل أو الذ ففيء

السجروس بشيتو ،حيث لقػل عالع الشفذ الدػيدخ  ،جػن بياجيو :أن البشية ىي ندق مفغ

التح فػالت ،لففو قػانيشففو الخاصففة باعتبففاره ندففقاج خفففي مقابففل الخرففائز السسي فدة لمعشاصففخ ،
عمساج بأن مغ شأن ىحا الشدق أن لطل قائسفاج ويفدداد ثفخاء بفزفل الفجور الفح تقفػه بفو تمفظ
التحػالت نفديا ،دون أن لكػن مغ شفأن ىفحه التحفػالت أن تخفخج عفغ حفجود ذلفظ الشدفق،

5

 -السخجع الدابق ،ص.11

 - 6جابخ عرفػر :عغ البشيػية التػليجلفة مممفة الشقفج األدبفي -فرفػل -ه ،1ع 4شفا خ ،1891
ص.84
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أو أن تيي ف

بففأ عشاصففخ أخففخى تكففػن خارجففة عشففو  .7ومففا لسكففغ استخالصففو مففغ ىففحا

التعخيف ىػ ثالث ميدات أساسية لمبشية ىي:
أ -الذسػلية.
ب -التحػل.
ج -التشطيع الحاتي.

الذفسػلية مفغ حيفث أن الفشز وحفجة كميفة مكتسمفة بفحاتيا ،غيفخ محتاجفة إلفى غيخىففا

لتفدخ معشاىا ،أو لتجل عميو ،إ إنو أصفبح مجونفة بفالسعشى الحخففي لمكمسفة .والتحفػل مفغ
حيث أن بشياتو تفجخل ففي عالقفات مختمففة وغيفخ ثابتفة مفع بعزفيا الفبعس مفا فؤد إلفى
تػالج السعشى وتحػلو .والتشطيع الحاتي مغ حيث أن بشياتفو ليفا قشػنيفا الخفاص ففي االنتطفاه

والجاللففة والتسػضففع .وىففحه الدففسات ال ف الث التففي تؤسففذ الػحففجة فتمعميففا شففاممة متحػلففة
ومتحكسة ىي ىػية البشية التي تمعميا متسيدة م ل اإلشارة ،بسعشى أنيا مختمفة عغ كل ما

سػاىا .8

أما التعخيف ال اني فيػ تعخيف أبى البشيػية كسا لدفسى ،األن خوبػلفػجي كمفػد ليففي

شتخاوس حيث لقفػل أن البشيفة تحسفل أوالج وقبفل كفل شفيء شفابع الشدفق أو الشطفاه ،فالبشيفة

تتكفػن مففغ عشاصفخ لكففػن مفغ شففأن أ تحفػل لعففخض لمػحفجة مشيففا ،أن لحفجث تحفػالج فففي

بف ف ففاقي العشاصف ف ففخ األخف ف ففخى

.9

وىف ف ففػ ألز ف ف فاج لقف ف ففخر مبف ف ففجأ التحف ف ففػل ،والشطف ف ففاه ،أو الشدف ف ففق

والذففسػلية.ومغ ىشففا تممففى لشففا أال تعففارض بففيغ ثبففات البشيففة وخزففػعيا لسبففجأ التح فػالت،

حيففث أنيففا ثابتففة ككففل مشففتطع ألج فداء عمفى السدففتػى الخففارجي ،ومتحػلففة داخمي فاج فففي تغيففخ

العالقات التي تخب ،بيغ أجداء السمسػع.

وإن كانففت البشيػيففة قففج اشففتقت مففغ مرففصمح البشيففة فانيففا تشتد ف

إليففو كففحلظ فففي

جسيع مختكداتو ومشصمقاتفو ،غيفخ أن البشيػيفة سفػاء كانفت مشيمفاج أو فمدففة-وىفػ مفا سفيأتي
شخحو-لع تدتقع كسا ىي عميو اليػه إال باستشادىا إلى تفخاث فكفخ  ،ومميفػد بح في كبيفخ،

 - 7زكخيا إبخاهيع :مذكمة البشية خأضػاء عمى البشيػية مكتبة مرخ ،د .ت  ،ص.43
 - 8عبج هللا الغحامي ،الخصيئة والتفكيخ ،الشاد األدبي ال قافي ،ججة ،1891 ،1 ،ص.44
 - 9زكخيا إبخاهيع ،ه س ،ص.41
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مففا جعففل الففبعس خجففع بأصففػليا حتففى إلففى أرسففصػ ثففع لففػل وغيخىسففا مسففا لزففصخنا إلففى

البحث في ىحا الساضي ولػ القخي

مشو فق.،

 -2الخلفية النقرية للبنيوية:

أضففحت العمففػه اإلندففانية عسػمفاج ،والج ارسففات األدبيففة بالخرففػص فففي أواخفخ القففخن
التاسفع عذففخ ،وبجالففة القفخن العذفخيغ ،تذففكػ مفغ عففجه فعاليففة السشفاىج السدففتعسمة ورتابتيففا
وسفصحيتيا ،األمففخ الففح جعميففا تتآكففل داخميفاج مففغ جيففة ،وتتزففاءل وتتقف ّفده أمففاه مففا حققتففو
صفخامة السشففاىج ففي العمففػه التمخيبيفة مففغ جيفة أخففخى ،إذ حفجى بيففا ذلفظ إلففى البحفث عففغ
بجائل كسا ىػ م ػجػد في العمػه الصبيعية ،فكان أن وججت الجعػة إلفى عمسيفة السفشيج ،أ
إل ففى تبشف ففي م ففشيج عسمف ففي لق ففػه عمف ففى قػاع ففج وأسف ففذ ص ففارمة ودبيقف ففة ،ف ففي مقابف ففل الحاتيف ففة
واالنصباعية التي كانت سائجة ،مغ أجل الػصػل إلى مػضػعية البحث ومشصقية الشتائج.

فكان السشصمق مغ عمع المغة الح كان ارئفجه فخد شفان دوسػسفيخ .وإلفى ىشفا لفع تكفغ

البشيػية قج وضحت معالسيا كسا ىي عميو الن مسفا ؤكفج كسفا لقفػل جفارود بفأن األمفخ

ال تعمق بسمخد مػضة ،أو باألحخى فان ىحه السػضة لع تكغ إال مختبصة بطاىخة تاريخية

أك ففخ شففسػلية  ،10كانففت ليففا نطختيففا لوندففان والتففاريخ والت فخاث .وإلففى ىشففا ألز فاج كففان عمففع

المغف ففة قف ففج خصف ففى خص ف فػات عسالقف ففة نحف ففػ تمدف ففيج العمسيف ففة حيف ففث أن سػسف ففيخ خ-1551

 1113في كتابو محاضخات في عمفع المغفة العفاه الفح نذفخ بعفج مػتفو ،سفشة  1111قفج
حجد ممال بح و العمسي وقاه باجخاء فرل ثالثي حاسع تس ل في:

 -1فرل المغة كسؤسدة اجتساعية عغ الكاله الح عبخ تمديج فخد ليا.11
 -2فرل المغة عغ تاريخ المغة.

 -3فر ففل المغ ففة ع ففغ وس ففصيا االجتس ففاعي م ففغ أج ففل د ارس ففتيا خاض ففعة لقػانيشي ففا
10 Roger graudy, Biographie du xx em siècle, ED El bourhane, 1992,
.P157
 - 11تخجع الغحامي ثشائية خالمغة /الكاله بفخالمغة /الخصفاب وىشفاف ففخ بفيغ  Paroleكسفا أقفخه
سػس ففيخ وب ففيغ  Discoursالت ففي تعش ففي س ففسات معيش ففة تسي ففد الك ففاله فشق ففػل خص ففاب عمس ففي،
خصفاب أدبفي ،خصفاب فمدففي وغيخىفا ،وال ندففتصيع أن نقفػل ىفحا عفغ الكفاله ختخجسفة الغففحامي
في الخصيئة والتفكيخ ،ص. 43
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خقػاعجىا الحاتية خالجاخمية فق.،

12

غيخ أن سػسيخ عمى شػل امتجاد صففحات كتابفو لفع

لدفتعسل مرفصمح بشيففة إنسفا اسفتعسل مرففصمح ندفق Contextو نطففاه . Système

وأما الشدعة البشيػية المغػية -بالسعشى السحجد ليحه الكمسة -فمع تطيخ إلى حيد الػجفػد إال
عاه  ، 1125في السؤتسخ الجولي لعمػه المدان الح انعقج بالىا ىػلشجة حيث أقفاه ثالثفة
عمس ف ف ف ف ف ففاء روس ،أال وى ف ف ف ف ف ففع لاكػبد ف ف ف ف ف ففغ  ،Jakobsenوكارشفد ف ف ف ف ف ففكي ،Karcevsky

وتخوبتدكػى  Troubetskiyبح اج عمسياج تزسغ األصػل األولى ليفحه الشدعفة ،ولفع مب فػا
بعج ذلظ أن أصجروا بيانفاج أعمشفػه ففي السفؤتسخ األول لمغفػييغ الدفالف الفحى انعقفج ففي بف اخ

عاه  ، 1121استخجمػا فيو كمسة بشيفة بفالسعشى السدفتخجه اليفػه ،ودعفػا فيفو إلفى اصفصشاع
السف ففشيج البشيف ففػ بػصف فففو مشيم ف فاج عمسي ف فاج صف ففالحاج ال كتذف ففاف ق ف فػانيغ بشيف ففة الف ففشطع المغػيف ففة

وتصػرىا .13

وبعج أن استقامت عمسية السشيج أو باألحخى بشيػيتو في ممال المغػيات ،جفاء دور

العمففػه اإلندففانية األخففخى حيففث لعففػد الفزففل إلففى شففتخاوس الففح نقففل البشيػيففة مففغ ممففال
المغف ففة إل ف ففى ممف ففال األنتخوبػلػجي ف ففا ،ثف ففع ج ف ففاء دور الكف ففان خالتحمي ف ففل الشفد ف في  ،وألتػس ف ففيخ

فػبفيفخ وغيففخىع .إلففى ىشففا البففج أن نعففػد أدراجشففا
خالساركدففية  ،وفػكففػ خاإلبدففتيسػلػجيا  ،ولف م
لشقػل بأن تصػر البشيػية لفع لكفغ عمسيفاج بحتفاج ،وال حتفى تصفػر عمفع المغفة كفحلظ ،وإنسفا كفل

ىحه التحػالت تدتشج إلى نس ،مغ التفكيفخ شخحتفو الفمدففة الػضفعية ففي صفيغتيا المج فجة،

وحتى ال لزيع مػضػعشا في ثشالا ىحا االستصخاد الشطفخ نتدفاءل :أ فغ الشقفج العخبفي مفغ
كففل ىففحاب بعبففارة أخففخى كيففف تعامففل الشقففج العخبففي مففع الخمفيففة الفكخيففة ليففحا السففشيج وىففػ

لحاول تأصيمو في الشقج العخبيب
إذا عجنا إلى كتاب أبػ د

ججليفة الخففاء والتممفي سفيميبشا بأنفو عمفى د ارلفة بكفل

ىفحه التصفػرات ،بفل ويذفيخ إلففى أن مشذفأىا كفان أعسفال عبففج القفادر المخجفاني ففي محاولففة

لتأصفيل ذلففظ ،حيفث لقففػل :لعفجد مففغ األسففباب اختفخت أن لكففػن ليفحه الج ارسففات البشيػيففة،
شبيعفة الشقفج التصبيقففي دون أن أخرفز قدففساج مفغ الكتففاب لتقفجلع األسففذ الشطخيفة لمسففشيج

Roger Gaeaudy, I Bid. P159.
13

 -زكخيا إبخاهيع ،ص.22
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البشيففػ  .أبففخز ى فحه األسففباب بيففاه البشيػيففة عمففى ت فخاث فكففخ  ،وفمدفففي ،ولغففػ لعففػد إلففى
أوائل القخن الحاضخ ،وكػنيا استس اخ اجر لتصفػرات فكخيفة وفمدففية تزفخب جفحورىا ففي أغفػار

الت فخاث األوروبففي مستففجة إلففى هيغففل عمففى األقففل ومفاهيسففو المجليففة ،وإلففى فخويففج والتحميففل

الشفدففي ،ومففغ الممففي أن ال قافففة العخب يففة السعاص فخة لففع تدففتصع حتففى الن أن تتس ففل ى ففحا
الت فخاث الفكففخ والفمدفففي تس ف الج جيففجاج ،وأن الت فخاث المغففػ الشففابع مففغ فخد شانففج -وسػسففيخ
 Saussureمففا فدال غخيب فاج عمييففا غ اخبففة شففبو مصمقففة ،وإن كانففت أىففع أسدففو الشطخيففة

جدءا مغ التخاث المغػ العخبي كسا تبمػر في عسل ناقج فح ىػ عبفج القفاىخ المخجفاني

.14

وإذا سمسشا بأن األسذ الشطخية لمبشيػية جدء مغ التفخاث العخبفي فسفا ىفي الشطفخة السرفاحبة
لمبشيػية إلى كل مغ:

 قزية ما لدسى بعمع األدب. قزية التاريخ وتمج ج شخيقة التعامل معو. -قزية اإلندان وتصػر مفيػمو في الفمدفة الغخبية.

وقب ففل أن نع ففخض لي ففحه القز ففالا نتص ففخ إل ففى مد ففألة أ ارى ففا ض ففخورية متز ففسشة ف ففي

الدؤال التالي :ىل البشيػية مشيج أه فمدففةب حيفث تبا شفت أراء الشقفاد والفالسففة حػليفا ،بفل
وحتى البشيػييغ أنفديع اختمفػا فييا.
البنيوية منهج أم فلدنة؟
جلي كسال أبػ د

وكأنو لمي

بخألو ففي ىفحه السدفألة ،ففي أول كتابفو ججليفة الخففاء والتممفي،

عمى سؤال بقػلفو :ليدفت البشيػيفة فمدففة لكشيفا شخيقفة ففي الخؤيفة ومفشيج ففي

معا شة الػجػد ،وألنيا كحلظ ،فيي ت ػيخ جحر لمفكخ وعالقتو بالعالع ومػقعو مشو وبا ازئفو.

في المغة ال تغيفخ البشيػيفة المغفة ،وففي السمتسفع ال تغيفخ البشيػيفة السمتسفع ،وففي الذفعخ ال
تغيففخ البشيػيففة الذففعخ ،لكشيففا بر فخامتيا وإص فخارىا عمففى االكتشففاه الستعسففق ،واإلدراف متعففجد
األبعاد ،والغػص في السكػنات الفعميفة لمذفيء ،والعالقفات التفي تشذفأ بفيغ ىفحه السكػنفات،
تغيخ الفكخ السعا غ لمغة والسمتسع والذعخ وتحػلو إلى فكخ متفائل ،قمفق ،متػثف  ،مكتشفو،

14

 كسف ففال أبف ففػ د ف ف  :ججليف ففة الخفف ففاء والتممف ففي،ص.11-13
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 ،1دار العمف ففع لمسال ف ففيغ ،بيف ففخوت،1892 ،
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مففت قز ،فكففخ جففجلي شففسػلي فففي رىافففة الفكففخ الخففالق وعمففى مدففتػاه مففغ اكتسففال الترففػر

واإلبجاع .15

وىحا لكػن قج فرل في القزية لرالح السفشيج ،غيفخ أنشفي أرى ففي أرلفو نػعفاج مفغ

التففجاخل السفففاهيسي ،فحففيغ لقففػل أن البشيػيففة ال تغيففخ المغففة والسمتسففع والذففعخ بففل تغيففخ
الفكففخ السع ففا غ ليففا ،فس ففا ىففػ دور الفمد فففة إذنب ثففع م ففغ ففدعع أن الفمد فففة تغيففخ المغ ففة أو
السمتسفعب إن دور الفمدفففة مشففح القفجه ىففػ إثففارة الدفؤال وتغييففخ الفكففخ مفغ خففالل إثفخاءه ،ثففع

تماوزه .وعميو فال معشى أن تػصف البشيػية بيحا التػصيف عمى أنيا مشيج ،ولفيذ كسفال
أبففػ د ف

وحففجه ىففػ مففغ لقففػل ىففحا فففالػاقع أن الك يففخ مففغ البشيففػييغ وعمففى أرسففيع العففالع

األن خوبػلػجي الفخندي كمفػد ليففي أشفتخاوس قفج أعمشفػا مشفح البجالفة أن البشيػيفة ليدفت بفأ

حففال مففغ األح فػال فمدفففة وإنسففا ىففي ممففخد مففشيج لمبحففث العمسففي ،وىففحا جففان بياجيففو عففالع

ال ففشفذ الدػيد ففخ السذ ففيػر -لخ ففتع كتاب ففو الق ففيع ع ففغ البشيػي ففة بقػل ففو :قر ففارى الق ففػل أن
البشيػية مشيج ال محى  ،وىي إذا اكتدفت شابعفام مفحىبيا فانيفا البفج أن تقفػد إلفى ك فخة مفغ

السحاى .16

أما الصخف ال اني في ىحه اإلشكالية وأعشي بفو مفغ شففي كفػن البشيػيفة مفشيج ،فانفو

لدتشج إلى ما سبق وأن عخضشا لو فيسا سبق مغ أن كل فعل صادر عغ إ ج ػلػجيا ،وىحا
ىففػ الففح ذى ف

إليففو بعففس البففاح يغ م ففل كففانميمع وأمففا ألتػسففيخ وفػكففػ فقففج انزففسا إلففى

تػريغ ولفػبفيفخ ففي المفده بفأن البشيػيفة إ فج ػلػجيا أك فخ مشيفا عمسفاج

،17

ىفحا وإن ىشفاف مفغ

شفى عغ البشيػية األمخيغ م ل فخاندػا شاتميو حيغ لقػل إنو لفيذ ثسفة مفحى

ربسا كان في استصاعتي أن أذى

بشيفػ  ،بفل

إلى أبعج مغ ذلظ ففأقػل أنفو لفيذ ثسفة مفشيج بشيفػ ...

إن الدففسة السسيف فدة لمفك ففخ البشي ففػ ىففي ف ففي الػاق ففع ى ففي حخصففو الذ ففج ج عم ففى التف فداه ح ففجود
العمسية التامة وأما البشيػيفة كسفحى  -فيفي ففي أر شفاتمية -ممفخد اختفخاع ابتكفخه الخاغبفػن

15

 -ججلية الخفاء والتممي ،ص.13

17

 -إد ففث كخزوبففل :عرففخ البشيػيففة ،تخجسففة جففابخ عرفففػر ،نذففخ دار آفففا عخبيففة،1891 ،

 -16زكخيا إبخاهيع :مذكمة البشية ،ص.41
ص.414
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في االنتقاص مغ قجر البشيػية .18

غيخ أنشا لػ ابتعجنا عغ ججل الفالسفة والعمسفاء وبح شفا ففي ماهيفة البشيػيفة بسفا ىفي

تمخبفة خاصفة ففي مقاربفة الػجففػد والسػجفػد ،وتمخبفة ففي تػصففيف الذفيء لحاتفو بفحاه بعيففجا
عغ ذاتو لػججنا كسا لقػل أوزياس أن البشيػيفة فكفخ بفال مفكفخ ،فيفي األبشيفة التفي تتكذفف
عففغ شخيففق العمففػه اإلندففانية ،إنيففا ليدففت فك فخة ليفففي شففتخاوس أو ميذففيل فػكففػ ،بففل ىففي

الخصاب الح لرل بيغ اإلثشػلػجيفا وعمفع المغفة ،وبفيغ الصف

وأركيػلػجيفا السعخففة أو ىفي

ق فخاءة لمتففاريخ أو ق فخاءة لمتحميففل الشفدففي أو ق فخاءة لسففاركذ ،عمففى نحففػ لغففجو معففو مؤل فف
الخصاب في كل مخة شيئاج أك خ مفغ كػنفو كاتبفاج أو مفكف اجخ أو عفالع اجتسفاع .فالبشيػيفة عسفل
السشيج نفدو ،السشيج الح

شصفق المغفة الفعميفة لسػضفػعو ،وىفي اإلحدفاس الفح لكتذفف

حتى ليربح إحداساج بأسصػرة أو ندق .19

إال أن ىففحا ال لعشففي أن البشيػيففة كسففا ىففي عميففو اليففػه مشدىففة عففغ اإل ففج ػلػجيا أو

الفمدفة ألنو -كسا لقػل السدج  -وميسا كان التػالج التاريخي فان االستقخاء السػضفػعي
لألحجاث لسمي انعصاف القيسة الفمدفية عمى القيسة السشيمية إذا كفان متعيشفاج أو كفالستعيغ
أن لفزي انغساس بعس السعارف في بػتقة الفشيج البشيفػ وانغفخاس فكفخة البشيفة ففي جفجل

التشطيخ العمسي ،إلى تأسيذ تيار فكخ شصق باسع الشطخية المج جة محػالج إلاىا مغ سفسة

السقاربففة إلففى صففػرة السجرسففة الستكاممففة خ . 20وىففحا ىففػ الففح اسففتقخ عميففو أر ففي فففي ىففحا

البحث .ثع إن ىشاف قزية أخخى عمى غالة مغ األىسيفة ففى فيفع البشيػيفة أال وىفي قزفية

عمسية الشقج ،والتي سأتشاوليا ىي األخخى بذيء مغ العخض.
بخوز السشيج العمسي في الشقج:

مشح حخكة الشقج المج ج وبجالات التأثخ لمعمػه اإلندفانية بسفا حققتفو العمفػه التمخيبيفة،

بجأ الشقاد لعسمػن عمى إلمفاد شفخ وآليفات لمتعامفل مفع الفشز األدبفي ،تفزفي إلفى أحكفاه

18

 -زكخيا إبخاهيع -مخجع سابق ،ص.44

19

 -أد ث كبخوزيل -عرخ البشيػية ،ص.424-422

20

 عبف ففج الدف ففاله السدف ففج  :قزف ففية البشيػيف ففة -د ارسف ففة ونس ف فاذج -دار المشف ففػب لمشذف ففخ،1881 ،ص.44
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صارمة ودبيقة ،وىحا في مػاجية األحكاه السعيارية والج ارسفات التاريخيفة لفألدب ،فكفان أن

اسففتعان نقففاد األدب بففالسشيج المغففػ الحففج ث خسػسففيخ ،لاكػبدففغ ،سففابيخ ،تذػمدففكي...

الففح أصففبح ال م فخاء فففي عمسيتففو ،ودقتففو ،وكففحا ص فخامتو خإذ أن المغففة ىففي مففادة األدب
وذلفظ باعتبففار أن السففشيج التمخيبفي الففح تبشتففو الج ارسفات المغػيففة كففان المدفخ الففحى عبفخه
الشقج األدبي ليحقق عمسية الشقج ،ذلفظ اليفجف الفح راو الشقفاد لفتفخة شػيمفة ،أ أن التفداوج

المج ج بيغ عمػه المغػيات والشقج األدبي مكغ األخيخ مغ حل تشاقزفاتو األساسفية الستس مفة
في محاولفة تحقيفق تحميفل عمسفي لعشاصفخ بشفاء فشفي ،تشفاول مػضفػعات ال لسكفغ التحقفق
مشيففا باسففتخجاه أدوات السففشيج التمخيبففي ،ىكففحا جففاء التحميففل المغففػ لبشففاء الففشز األدبففي،
بسشدلة مخخج مقبػل لحقق مصم

الشقج األدبي .21

وأمففاه مففا حققتففو العمففػه األخففخى خعمففع الففشفذ ،االجتسففاع ،األن خبػلػجيففا بقففي بعففس

السيتسففيغ بسمففال الشقففج األدبففي فففي تففخدد حففػل جفجوى السففشيج العمسففي مففغ عجمففو لكففغ ىففحا
الذففظ أو التذففكيظ فففي بيسففة ذلففظ االتمففاه العمسففي فففي الشقففج ،لففع لكففغ ليػقففف نسففػه وتصففػره.
وأقرى ما أحجثو ىػ أنو خمق لجى البعس حالة مغ التخدد بيغ االنخ اخ ففي ىفحا السمفال

أو االنحخاف عشو ،لكغ السيل العاه نحػ إرجاء األحكاه السعيارية ،إن لع نقل نحػ إلغائيفا،

أخففح ت اد ففج فففي القففخن العذ فخيغ مففع ت اد ففج االىتسففاه بالسشففاىج السػضففػعية الػصفففية ،حيففث

أخحت الشطخة إلى األدب تخى فيو مػضػعاج كدائخ السػضػعات الصبيعية .22

كسا ششت حسالت كبيخة في الشقج العخبي السعاصخ ضج الجراسات التقميجلة وخاصفة

مشيا ذات االتماه التاريخي وىجفيع في ذلظ-كسا تقػل ىجى وصفي-ىػ تأصفيل د ارسفات
تحففاول تصففػيخ مففشيج عمسففي فففي الشقففج ،بتعففج عففغ االنصباعيففة التففي تغففخ فييففا الج ارسففات

الشقجلة عمى وجو العسػه .23

21

 عبج العديد حسػدة :السخالا السحجبة مغ البشيػية إلى التفكيظ ،سمدمة عالع السعخفة ،الكػيت،أبخيل /نيدان ،1889 ،ص.191-193

22

 عففد الففج غ إس ففساعيل :مشففاىج الشقففج األدب ففي بففيغ السعياريففة والػص فففية ،فرففػل مممففة الشق ففجاألدبي ،ه ،1ع ،1891 ،4ص.11

23

 -ىجى وصفي ،الذحاذ ،دراسة تفديخية ،فرػل مممة الشقج األدبي ه ،2ع ،4شا خ .1891
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لكففغ ىففل تعشففي ص فخامة السففشيج تحقيففق الجقففة والسػضففػعية السشذففػدة ،أ االبتعففاد

عف ففغ األحكف ففاه التاريخيف ففة والسع ياريف ففةب إن ىف ففحا األمف ففخ لف ففػ تف ففع اعتسف ففاده حقيقف ففة مف ففغ شف ففخف
السذتغميغ في حقل اإلندانيات لسا حقق شيئاج أك فخ مفغ كػنفو شسفي انصباعيفة جج فجة ،أو
تاريخيففة فففي ثففػب عمسففي ذلففظ أن السففشيج العمسففي الرففاره حففيغ لصالف

السففؤرخ بففالتخمز

مغ أىػائو ،ونػازعو ،ال لفعل أك خ مغ أن تخف م ل ىحه الشػازع تسفارس فعميفا ففي الخففاء

بجالج مغ مػاجيتيا باعتبارىا عػامل أصمية في تأسيذ عسمية الفيع .24

ويمففجر بشففا الن أن نتدففاءل عففغ عمسيففة أو عمففع األدب فففي الترففػر البشيففػ  ،وىففل

لعشففي حقيقففة القزففاء عمففى إندففانية اإلندففان فيففوب لميبشففا جي فخار جيشيففت بالتأكيففج أن عمففع
األدب البشفائي تمشف

كفل السحففاوالت التففي تشحفػ إلففى اختفدال العسففل األدبففي عمفى نحففػ مففا

لرففشعو التحميففل الشفدففي ،أو الذففخوح الساركدففية .ومففع ذلففظ فففان عمففع األدب البشففائي لقففػه
بصخيقتو الخاصفة بشفػع مفغ االختفدال الفجاخمي ،بسعشفى أنفو لرفجه بسفادة العسفل حتفى لرفل

إلى هيكمو العطسي .وىحه العسمية ليدت سصحية في الحقيقة ،بل ىي تس ل إلى حفج بعيفج،

نطخة حادة أشبو ما تكػن باألشعة الحسخاء ،التي تدتصيع أن تتػغل ففي أعسفا الذفيء إذا

ىي سمصت عميو مغ الخارج.25

ولػ تسعشا في مقػلة جيفخار جشييفت الدفابقة لػجفجنا أنفو لفع لدفعى إلفى إثبفات وجفػد
عمع األدب البشيػ بقجر ما سعى إلى إثبات بشيػيفة العمفع واألدب معفاج ،كسفا أنفو لفع ػضفح

بالقففجر الكففافي مففا خيففجه مففغ عبففارة خىففحه العسميففة ليدففت سففصحية فففي الحقيقففة أ ليدففت

شكمية مسا ػحي بالبعج الخخ لمعسل األدبي أال وىػ السعشى .كحلظ لع لكفغ حازمفاج بالقفجر
الففالزه فففي مدففألة القيسففة المساليففة ألن عمففع األدب فففي الترففػر البشيففػ أو الدففيسيػلػجي.

كان البج لفو ليكفػن عمسفاج وصففياج أن تخمفى عفغ اعتبفار القيسفة المساليفة ،ومفغ ثفع اضفصخ
أن فخب ،القيسففة المساليففة بففالتغيخات التاريخيففة ،دون أن لمعففل ليففحه التغي فخات مكان فاج ضففاى اجخ

24

 نر ف ففخ أب ف ففػ زي ف ففج ،اليخمشيػشيق ف ففا ومعز ف ففمة تفد ف ففيخ ال ف ففشز ،فر ف ففػل ه ،1ع ،4أبخي ف ففل،191ص.112
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فففي صففياغة قػانيشففو  .26ويعشففي ربفف ،القيسففة المساليففة بففالتغيخات التاريخي فة ،عففجه اسففتقخارىا
وخزػعيا لسعا يخ الحو التي تتغيخ مغ جيل إلى جيل بتغيخ الدمان والسكان.

ومفا دمشففا قففج تحففجثشا عففغ التغيفخات التاريخيفة وعالقتيففا بالقيسففة المساليففة فففي السففشيج
البشيػ  ،فانو حخ بشا أن نتحجث عغ العامل السحفجث ليفحه التغيفخات -أال وىفػ اإلندفان-
مففغ خففالل السشطففػر البشيففػ والحففج ث عففغ اإلندففان ىشففا لففيذ مففغ قبيففل اسففتعخاض الراء

الفمدفية ،وإنسا ىػ ضخورة ممحفة ومشيميفة ،ألن اإلندفان ىفػ مخكفد شفخفيغ لسعادلفة ىامفة

في الشقج أال وىسا :اإلبجاع /التمقي ،فكيف تشطخ البشيػية لوندان مبجعاج ومتمقياجب
اإلندان في المنظور البنيول:

لذ ففغل اإلند ففان ف ففي الفك ففخ العخب ففي مخكف ف امد ال جاني ففو ف ففي أىسيت ففو إال مخك ففد ال ففحات

السقجسففة ،حيففث أنففو كففان وال فدال ىففػ السعشففي بخصففاب القبيمففة والعذففيخة ،والسعشففي األول

واألخيخ بالخصاب القخآني ،كسا أنفو ىفػ مفجار خصفاب السمكفة التفي كانفت د ػانفو وحزفارتو
ومعمدتففو .وألنففو كففحلظ فمقففج كففان عمففى مففخ العرففػر لفيففع الػجففػد فففي ضففػء اإلندففان ولففع
لحففاول -إال لسام فاج -أن لفيففع اإلندففان نفدففو فففي ضففػء الػجففػد كسففا تفعففل الفمدفففة الغخبيففة
الحج ة ،مسا لعشي اخفتالف الشطفخة ففي الفمدففتيغ لوندفان ككيفان ،وكسرفجر لفعفل خفال

ىػ األدب ،وبالتالي اختالف السفيفػه الفح وحجتفو الكتف

الدفساوية ففي الحزفارتيغ ،وىفحا

أحففج العػامففل التففي تدففببت فففي إحمففاه الفففخد العخبففي عففغ البشيػيففة أول األمففخ ،ألن الفمدفففة
الغخبيفة التفي سفعت إلففى الحفج مفغ ذاتيففة اإلندفان وتفدفيخاتو ،كانفت قففج قصعفت شفػشاج كبيف اجخ
في ىحا إال أنيا لع تتماوزه كمية وحقيقة.

كسا أنيا سعت إلى إلماد عمع لفيع اإلندان كسا تفيع الفيدياء وجػد األشياء سفساه

البعس تماو اجز بفيدياء اإلندان التي تبيغ كسا قال ىػكد إن الشاس خخمقػا أنفدفيع  ،وأن

عففالع السمتسففع الستس ففل قففج صففشعو الشففاس أنفدففيع ،وىففحا لسكففغ إلمففاد مبادئففو فففي التكييفففات

التففي نفيففع بيففا عقػلشففا الذففعخية ويكففػن اإلندففان بالتففالي صففانعاج متسي ف اجد ومتفػقفاج ...ويرففبح

تخكيففد العمففع المج ففج عمففى الج ارسففة الجبيقففة لعسميففة الرففشع ىففحه أو لمعسميففة الذففعخية ،ونمففج

26

 شف ففكخ عبف ففاد ،مػقف ففف مف ففغ البشيػيف ففة ،فرف ففل مممف ففة الشقف ففج األدبف ففي ،ه ،1ع 4شف ففا خ ،1891ص.184
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أنفدففشا أمففاه مدففألة معقففجة بعففس الذففيء وذات شففقيغ ألن اإلندففان ال لخمففق السمتسعففات

واألنطسة شبقاج لترػراتو الحىشية فق ،بل إنيسا بالتالي لخمقانو ىػ .27

إلففى ىشففا مففازال اإلندففان مخجع فاج فففي فيففع ضففاىخة اإلبففجاع ولففع تدففتصع حتففى فيديففاء

اإلندففان أن تديحففو عففغ مخك فده ثففع جففاءت البشيػيففة فففاذا بيففا -حد ف
أخخجت اإلندان مغ ىحا التػس ،الختي

مففا ت فخاءى لشففا -قففج

وذلظ بعسميتيغ متكاممتيغ ،األولى أنيا عدلتو عغ

األشياء فمع تعج تتخحه مخجعاج أولياج في استقخاء الطفػاىخ ،وال انيفة أنيفا اعتبختفو حكسفاج عمييفا
بأنففو السدففتشب ،لبشاىففا ،فففاذا بففو مػضففػع لفمدفففتيا بذففكل أساسففي ،ولففحلظ كانففت أخرف ف

الحقففػل فففي التحميففل البشيففػ  ،ىففي الحقففػل األشففج اقت اخنفاج بالكففائغ البذففخ بففجءاج بالمغففة وعمففع

الففشفذ ،ومففخو اجر بففاألدب والفففغ فزفالج عففغ العمففػه السختبصففة باالجتسففاع البذففخ  ،ىكففحا شففاع
الزغ بأن البشيػية قج أجيدت عمفى الكفائغ البذفخى ففأعمغ الفبعس مفػت اإلندفان ففي ىفحه

الفمدفة .28

وىففحا مففا نمففجه فففي الفيففع العخبففي لمبشيػيففة حيففث لقففػل عففد الففج غ إسففساعيل فففي ىففحا
السػقففف وىكففحا اسففتبعجت البشيػيففة اإلندففان نفدففو مففغ ممففال البحففث ،إذ أنففو ال لسكففغ أن
ؤخح الفاعل والسػقف في االعتبار ما داه اإلندان خالفاعفل ونتاجفو الحزفار خالسفعفػل

واإلشار الحزار الح لحي ،بو خالسػقف ال لخزفع لمشسفػذج التحميمفي نفدفو ،فاإلندفان
لعففج بس ابففة اللففة التففي تكذففف الط فػاىخ الحزففارية عففغ نفدففيا خكالمغففة واألسففصػرة والجلانففة

والفغ ...إلخ مغ خاللو . 29

وربسففا كففان إص فخار البشيػيففة عمففى الر فخامة والسػضففػعية إلففى أقرففى الحففجود فففي

معاممة قزية بسختبة السقجس عشج العخب ،ىفػ الفح تدفب

ففي إلمفاد ىفحه السػاقفف حتفى

فففي الفمدفففة الغخبيففة نفدففيا م ففل جففارود الففح عشففػن كتاب فاج لففو ب فف :البنيويــة فلدــنة مــوت

اإلندــان  .ألن البحففث السػضففػعي والستقرففي بففيغ لشففا أن خرػصففية السػقففف السعخفففي

27

 -ت فخنذ ىففػكد ،البشيػيففة وعمففع اإلشففارة ،تخجسففة مميففج الساشففصة دار الذففؤون ال فافيففة العامففة،

28

 -السدج  ،قزية البشيػية ،ص.48

بغجاد ،1894 ،1 ،ص.11
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الح ندتذعخ بأن الفمدفة البشيػية قج بمػرتو ففي شيفات عسميفا التشطيفخ تسكفغ أساسفاج ففي

أن بيس ففة الػج ففػد ل ففجى اإلند ففان تتح ففجد بالعسمي ففة اإلدراكي ففة ف ففي مز ففسػنيا وف ففي حي ياتي ففا

السالبدة ليا ،وأن ىحه العسمية اإلدراكيفة التفي مفجارىا الفيفع تتحفجد جػىخيفاج باكتذفاف البشيفة
ما ضيخ مشيا وما خفي ،فاذا سمسشا بيحا تبيغ لشا ممجداج كيف لطل اإلندان محػر الفمدفة

البشيػية مغ حيث ىػ السدتشب ،لحقائق الطػاىخ في تممييا كسفا انحمابيفا أوالج ،ومفغ حيفث

ىففػ السالففظ ألداة التعبيففخ عسففا لدففتخخجو مففغ خرففائز األشففياء  .30وعميففو فففان العقالنيففة
ميسففا بمغففت فففي تحميميففا الففحىشي مففغ تمخيففج ،فانيففا تطففل تحففتفل لوندففان بسخكففد محففػر ،
عمى أن مذكمة اإلندفان لفع تكفغ وحفجىا م فار المفجل ولكشيفا مذفكالت أخفخ تتعمفق بفالدمغ
الح لحياه اإلندان ،واألحجاث التي لزعيا فيو ،باخترار إنيا مذكمة التاريخ.

البنيوية والتاريخ:

إن أ ح ففج ث ع ففغ الت ففاريخ لعش ففي ض ففسشاج الح ففج ث ع ففغ الف ففخد خالعس ففل والسمتس ففع

خالتخاث والتغيخ ،وقج كان لسفيػه النية الح جاءت بو البشيػية -بػساشة ارئفجىا سػسفيخ
الح غمبو عمى مفيػه التعاق  -أثخ كبيفخ ففي إثفخاء المفجل حفػل مدفألة التفاريخ ،وضيفػر
ثشائية :التعاق  /التدامغ ،مع تخكيد البشيػية شبعفاج عمفى مفيفػه التفدامغ ،فمفػ أنشفي -حدف

مفيػه سػسيخ -في د ارسفة ليمفة أو لغفة لكفان عمفي إمفا أن أدرس نطاميفا المغفػ ال ابفت

ففي لحطففة معيشفة مففغ الففدمغ ،دون أن تكفػن ىففحه المحطففة الن بالزفخورة ،أو لكشففت ممدمفاج
بجراسة تغيخاتيا عبخ الدمغ ،ويدسي سػيدخ الحالفة األولفى التفدامغ ،ويدفسي الحالفة ال انيفة

التعاق ف  ،فففالتدامغ ىففػ الج ارسففة فففي فت فخة مففغ الففدمغ لكففػن فييففا السمسففػع الكمففي لمتغي فخات

الحاصففمة ضففئيالج جففجاج شحرففخ فففي الحففجود الففجنيا ،أمففا التعاق ف

فيففػ د ارسففة العالئففق بففيغ

عشاصففخ متعاببففة لحففل فييففا كففل عشرففخ محففل العشرففخ الخففخ بسففخور الففدمغ ،وفففي تقففج خ
سػس ففيخ أن د ارس ففة عم ففع المغ ففة التدامش ففي ى ففي الكفيم ففة ب ففالع ػر عم ففى بشي ففة المغ ففة ونطامي ففا
السدتقخ ،في حيغ أن عمع المغة التعاقبي ال لرح إال باالستشاد إلى عمفع المغفة التدامشفي

31
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.

وعمى ىحه السففاهيع بشفى مفغ جفاء بعفج سػسفيخ مفغ البشيفػييغ ففي جسيفع السمفاالت

نطختو إلى التاريخ ،فكانت البشيػية عمى ىحا كسشيج سعى دائسفاج إلفى البحفث عفغ األسفاس

الذامل ،الالزماني ،الفح تختكفد عميفو مطفاىخ التمخبفة ،وتؤكفج وجفػد ندفق أساسفي تختكفد
عميفو كفل السطفاىخ الخارجيفة لمتفاريخ ،وىففحا الشدفق الدفابق عمفى األنطسفة البذفخية ...وىففي

بجورى ا تتخفع عغ الشطخة التمخيبية وتؤكج أن تقجه السعخفة ال تع عفغ شخيفق وقفائع تمخيبيفة
لزففاف بعزففيا إلففى الففبعس ،وإنسففا ففتع عففغ شخيففق إعففادة الشطففخ فففي قػال ف

أو صففػر أو

عسميففات مػجففػدة بالفعففل ،ولكشيففا تتخففح مطي ف اجخ جج ففجاج فففي كففل عرففخ  .32وربسففا كففان ىففحا
التخكي ففد م ففغ البشيػي ففة عم ففى مفي ففػه الني ففة -ك ففاجخاء مشيم ففي لد ففاعج عم ففى في ففع الط ففاىخة
التاريخيفة متخمرفة مفغ ثقفل التعاقف

ولفيذ كبفج ل لتحخيفخ وكتابفة التفاريخ -ىفػ الفح دففع

الشقاد العخب أن لعتبخوه إقراء لمتاريخ مغ ممال البحث.
وىحا ما نمجه في تداؤل نبيمة إبخاهيع عغ اندماه السشيج حيغ تقػل فكيف لسكغ
إذن أن ػفق السفشيج بفيغ نطخيتفو مفغ إىسفال التفاريخ مفغ ناحيفة ،وبشفاء الفكفخ البذفخ مفغ
ناحيفة أخفخى ،وبفيغ حخكففة التفاريخ وتغيفخ نسفاذج اإلبففجاع األدبفي ،فزفالج عفغ فخد تففوب خ. 33

وإذا كان ىحا التدفاؤل بف يغ مفجى حيفخة الشاقفج العخبفي مفغ مػقفف البشيػيفة والبشيػيفة الذفكمية
بالخرػص مغ التاريخ ،فان نقادا آخخيغ شف ّحوا عفغ القاعفجة وحفاولػا التعامفل مفع السعصفى

التفاريخي مففغ خففالل حخكيتففو ،وأثفخه بػصفففو وحففجة فاعمففة ففي تكففػيغ الحاضففخ ،ومففغ خففالل

مػضعة الحات الشاقجة ضسغ ىحا التاريخ أو ذاف ،ومغ ىؤالء كسال أبػ د
أ تشففاقس بففيغ التػالففج والتعاق ف

الح لفع لمفج

حيشسففا اختففار معاممففة التففاريخ فففي نقصففة تقاشعيسففا حيففث

لقففػل حففيغ أتحففجث عففغ التفخاث فأنففا ال أترففػره كتمففة ىامففجة ماضففية متذففكمة مكتسمففة تقبففع
عمى بعج آالف أجداء الفدمغ والسكفان ونعا شيفا مفغ ىفحه السدفافة ونتحفجث عشيفا وعشفا ..أنفا

32

 -فف ف فؤاد زكخي ف ففا ،الم ف ففحور الفمد ف فففية لمبشائي ف ففة ،حػلي ف ففات كمي ف ففة الداب ،الكػي ف ففت،1893 ،1 -

33

 -نبيم ففة إبف فخاهيع ،البشيػي ففة م ففغ أ ففغ وإل ففى أ ففغ ،فر ففػل ممم ففة الشق ففج األدب ففي ،ه ،1ع ،4ش ففا خ

ص.93

 ،1891ص.111
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شخرياج أعتبخ التخاث بعجاج مغ أبعاد لحطة التقاشع بيغ التاريخ والحاضخ ،بفيغ الفدمغ ففي

بعجلو التعاقبي والتدامشي ،أ أني ال أتحفجث عفغ نفدفي والتفخاث ،بفل أتحفجث عشفي ،وبيفحا

السعش ففى لك ففػن التف فخاث بع ففجاج مكػنف فاج م ففغ مكػن ففات ى ففحه البشي ففة الت ففي ى ففي الحاض ففخ ال ق ففافي

واال قتراد والدياسي واالجتساعي ىحه السػاصمة ...حتى حفيغ أكتف
الن ،فأنا أكت

عغ التخاث ،ألنشي أكت
34

شيئاج قائساج الن بازاء التاريخ .

عفغ نفز معاصفخ

عشو باعتباره الػجفو الحاضفخ لمتفاريخ ال باعتبفاره

ىحا السػقف الح ال لقرفي التفخاث خالتفاريخ وال لقفجس النيفة متفأثخ إلفى حفج بعيفج

إن لع نقل ىػ مػقف البشيػية التكػيشية كسا حجده فيمدػفيا لػسيان جػلجمان خالفاج لمبشيػيفة

الذففكمية ،كسففا أن ىففحا السػقففف ىففػ الففح ار لمشقففاد العففخب باعتبففاره لعيففج ك اخمففة التففاريخ

خالسقجس بعج ما لحقفو مفغ إىانفة الذفكمية .ولمػقفػف عمفى مرفجر ىفحا الف أخ نقتفبذ نرفاج

لمػلفج مان لقففػل فيففو :إن ممسفػع الدففمػف اإلندففاني خوندففتعسل ىفحا السرففصمح ىشففا بسعشففاه
األوس ففع ،ال ففح لذ ففسل الد ففمػف الشفد ففي والفك ففخ والتخي ففل ...إل ففخ لستم ففظ بالشد ففبة لمبشيػي ففة

التكػيشيففة ،شابع فاج بشيػي فاج وعمففى الشقففيس إذن ،مففغ البشيػيففة الذففكالنية التففي تففخى فففي البشففى
لذفكمية قصاعفاج أساسفياج ،إال أنففو ممفخد قصفاع لخفز الدففمػف البذفخى الذفامل ،والتفي تصففخح
جانبفاج كففل مففا فختب ،ارتباشفاج وثيقفاج بػضففعية تاريخيففة معيشفة أو بمحطففة تخجسيففة خبيػغخافيففة

محجدة ،مشتيية بحلظ إلى نفػع مفغ الفرفل بفيغ البشفى الذفكمية وبفيغ السحتفػى الخفاص ليفحا
الدففمػف .عمففى الشقففيس مففغ ذلففظ تصففخح البشيػيففة التكػيشيففة مبففجئياج ،فخضففية تقففػل بففأن عمففى

التحميففل البشيففػ أن لسزففي بعيففجاج جففجاج ،باتمففاه التففاريخي والفففخد وبففأن عميففو أن لرففبح،

حيغ بمغ درجة أك خ تقجماج ،ىػ ذات السشيج الػضعي في التاريخ .35

ولع أجج تذخيراج إلشكالية التاريخ /البشيػية ،في الفكفخ العخبفي مفع بمفػىخ القزفية

فييا أفزل مغ تذفخيز السدفج حفيغ قفال ففاذا عفجنا الن إلفى مػقفع البشيػيفة ففي فكخنفا

العخبي عمى الرعيج الفمدفي تعيغ أن نشتبو إلى أنيا كانت مفجعاة لمذفيء وضفجه ففي نففى

34

 -كسال أبػ د  ،حػار أجخاه معو ،ممج إبخاهيع ،مممة الفيرل ،ع ،82ص.12

35

 لػسفيان غػلفج مففان :السشيميفة ففي عمففع االجتسفاع األدبفي ،تخجسففة :مرفصفى السدففشاو  ،دارالحجاثة  ،1891 ،1ص.43
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الػقت والدب

في ذلظ أن الفكخ العخبي لعير مشح فمخ نيزتو عقجة التاريخ والرفيخورة،

بيغ ماض تخاءى ساكشاج ،وحاضخ شجفع انجفاعاج نحػ مريخ مغا خ ،وبسفا أن كفل صفجمة
حزفارية تخجففع آليفاج إلفى عالقتشففا بسزففسػن الساضفي الففح ىففػ التفخاث فففان االنتبففاه الفػاعي

لسمي االعتخاف بأن كل مفا لفج شا شدفمع مفع الفمدففة البشيػيفة ،وكفل مفا نشذفجه انصالقفاج مسفا
لج شا تزارب معيا تزارباج صارخاج ،فاالندماه تأتى مفغ حالفة الدفكػن التفي بفجو عمييفا
ميخاثشا الفكخ  ،والح نعشيو بالدكػن ىػ االستقخار عمفى جسمفة مفغ السػثػقفات الستػاصفمة،

بففل إن كففل تاريخشففا ليشرففاع تمقائي فاج إلففى مبففجأ الففدمغ السشيمففي الففح عميففو تخكففد الترففػر

البشيػ .36

وتبق ففى اإلش ففكالية الكب ففخى ف ففي ى ففحا السػض ففػع أن الشق ففاد ال ففخواد أث ففاروا ى ففحه األس ففئمة

وغيخىففا ولففع لمففجوا ليففا إجابففات شففافية ،وزاد عميففو أن مففغ جففاء بعففجىع مففغ الشقففاد لففع لدففػوا
وضعيتيع الشقجلة مع ىحا السشيج ،ولع لميبػا عمى األسفمة التفي شخحيفا الفخواد ،وقففدوا إلفى

مشاىج أخخى دون تحقيق الكفالة السشيمية وال االصفصالحية ففي أ مشيسفا ،وىفػ مفا لحفخه
الشقج العخبي مغ خاصية التفخاكع السشصقفي والسعخففي ،والتفي تمعمفو قفاد ار االسفتقالل بشطخيفة
خاصففة فففي األدب ،ولعففل مففا تذففيجه الج ارسففات الشقجلففة المامعيففة مففغ تصففػر وتففػفخ عمففى

اإلمكانفات والستاحففات ففي السعخفففة ،والتخجسففة ،والسرفصمح أن لدففاعج مدفتقبال عمففى تففخميع
الفمػات السعخفية لمفكخ الشقج العخبي.
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ترجمة األساليب األدي ة يين أمانة الشكل وجمال ة األسلوب
الملخص :

أحالم سعيدي

طالبة دكتوراة

جامعة الجزائر0

تتصخق ىحه الجراسة إلى أحج أىع السػاضيع في الجراسات المغػية واألدبية أال وىػ

مػضػع التخجسة ،وكسا ىػ معمػم فيحه األخيخة تكتدب أىسية كبيخة باعتبارىا نذاشا
ضخوريا مػاكبا لطيػر اإلندان عمى وجو األرض ،فيي الػسيط الشاقل لتخاث وثقافة

مختمف الحزارات اإلندانية عمى اختالف أنػاعيا وأشكاليا في ضل تعجد المغات

أن العسل
وتشػعيا ،ورغع العشاية الكبيخة التي يػلييا العمساء والباحثػن ليحه السسارسة إالّ ّ
التخجسي ال يدال يعاني الكثيخ مغ الرعػبات التي تعيقو عغ تحقيق أىجافو وخرػصا
عشجما يتعمق األمخ بتخجسة الشرػص األدبية واألساليب البالغية والتي تعتبخ مغ أصعب
الشرػص عمى اإلشالق ،حيث يصالب فييا الستخجع باستحجاث نز مقابل يتػفخ ؼيو
إلى جانب األمانة الذكمية في الشقل ما يبخز جسال الشز األصمي وعسق داللتو ليحجث
تأثي اخ بشفذ القجر في الستمقي ،وأمام ىحا اإلشكال يدعى ىحا البحث إلى الكذف عغ
جحور السذكمة مغ خالل تقجيع آراء بعس الباحثيغ حػل السدألة والتسثيل ببعس الشساذج

السختارة.

الكلمات المفتاح ة :األساليب األدبية ،األمانة ،التخجسة الحخة ،التخجسة الحخؼية.
Abrstract :
This paper comes to shed the light on one of the main
subject in rhethorical and literary studies which is translation.
As it is know , Translation recquire a great importance for being a
crucial role or practice that accompagnes the appearence of
men. Translation is claimed to be means of transfering the
customs And cultures of
differnt curent civilisation including
their diversities in forms and genres wich characterise the
langage. Dispite of the great importance given to translatino .
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This latter still facing strong obstacles that prevent researche
from achering their . purposes in this field, especially when the
work is related to the translator is espected to reproduce a
simple text and keep the same structure and deep signification of
the source to have a great impact on the receiver beacause of
this problem , This research seeks for discovering the rools of
the problem by the help of the provious finding and by proding
seleted examples.
Key words : the literature text, fidelity, literal traduction,free traduction.

مقدمة :

تعج التخجسة أحج أىع الطػاىخ المغػية لجى األمع ،فسا إن تفخق البذخ شعػبا وؾبائل

وصاروا بألدشة مختمفة حتى ضيخت الحاجة إلى التخجسة لفيع اآلخخيغ والتعاير معيع،
فيي عسمية ال غ شى عشيا وتسثل السحخك األساسي لمتفاعل بيغ الحزارات واألمع ووسيمة
لتبادل األفكار و اإلنجازات بيشيا ،وقج جاءت لتمبية حاجة إندانية أساسية أال وىي

التػاصل بيغ الثقافات  ،ورغع الجور الكبيخ الحي تؤديو التخجسة في بشاء جدخ التػاصل
بيغ الذعػب إال أنشا نرادف كسا ىائال مغ االتيامات السػجية إلييا ترفيا بالعشيفة حيشا
وب الخائشة في كثيخ مغ األحيان ،ولعل الدبب في ذلظ ىػ شبيعة العسل التخجسي في حج
ذاتو ومتصمباتو وضػابصو فيػ نذاط يكتشفو التشاقس والغسػض وىػ ليذ باألمخ الييغ

ألن الستخجع يأخح نرا مغ لغتو األصمية بثقافة معيشة ويقػم بإعادة صياغتو وفق ما

يتساشى مع المغة اليجف أو المغة السدتقبمة وثقافتيا حتى يزسغ مقخوئية الشز الستخجع
محاوال التػفيق بيغ الشريغ حتى ال يمحق إجحافا باألول أو الثاني ،وتدداد السيسة تعقيجا
عشجما يتعامل الستخجع مع الشرػص األدبية والتي تعج مغ أصعب الشرػص عمى
اإلشالق لسا تحػيو مغ أبعاد شكمية وجسالية وفشية ىحا مغ جية إضافة إلى السعشى الحي

يصالب الستخجع بشقمو دون تحخيف وفي ثػب أو شكل يكافئ الشز السرجر ،وأن يخاعي
الستخجع األمانة قجر اإلمكان في ىحا العسل ألنيا غاية كل عسمية تخجسية ،وانصالقا مسا
سبق فيحا السػضػع يصخح عجة إشكاالت:

 -ما السقرػد باألمانة المغػية في التخجسة ؟
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 -ىل التخجسة الحخؼية أو ما تمقب بالتخجسة األميشة مالئسة فعال لتخجسة األساليب

األدبية أو أنيا تؤدي إلى تحخيف في السعشى وإنتاج نرػص مذػىة في تخاكيبيا
وصػرتيا الجسالية؟

 وفي السقابل ىل يسكغ لمتخجسة الحخة سج ىفػات إستخاتيجية الشقل الحخفي وأن تقجمتخجسة أنيقة تزسغ عمى األقل نقال لسعشى الشز السرجر وتذكيل أثخ فشي لجى الستمقي
كسا لػ أنو أمام الشز األصمي ؟

وقبل أن نخػض في تحميمشا ليحه اإلشكاالت البج لشا مغ تحجيج ماـية التخجسة:
 -1مفهوم الترجمة (:)Traduction

جسان" ،وقج ورد
جع" " ،تخجس ًة" و"تُخ ُ
جع""ُ ،يتَخ ُ
أ) -لغة :التّخجسة كمسة مذتقة مغ الفعل " تَخ َ
في الّمدان« "التَّخجسان والتُّخجسان :السفدخ لّمدان ،وفي حجيث ىخقل :قال لتُخجسانو،

والتّخجسان بالزع والفتح وىػ الحي يتخجع الكالم أي يشقمو مغ لغة إلى أخخى ،والجسع
تَ اخ ِج ْع والتاء والشػن زائجتان ،وقج تخجسو وتخجع عشو»(.)1

جع عشو غيخه
كسا جاء في قصخ السحيط لبصخس البدتاني قػلو " «:تخجع الّمدان وتَخ َ
جع
تخجسة فدخ كالمو بمدان آخخ فيػ متخ ٌ
جع ،والكتاب نقمو مغ لغة إلى أخخى ،وتَخ َ
الكالم عمى السجيػل التبذ ،والتخجسة إبجال لفطة أو عبارة بمفطة تقػم مقاميا ،وىي

تعشي أيزا ذكخ سيخة الذخز وأخالقو وندبو ،والتخجسان و التخجسان السفدخ لمدان
()2
أن كمسة التّخجسة ىي اسع
كتابة أو شفاىا"»  ،ومغ خالل التّعخيفات الدابقة ندتشتج ّ
مذتق مغ الفعل "تَ ْخ َج َع" الحي يفيج نقل الكالم مغ لغة إلى أخخى مختمفة عشيا مغ أجل

تػضيحو وتفديخه وبيان ما ؼيو مغ لبذ وغسػض حتى يتيدخ لمستمقي فيع ىحا الكالم
أن لفطة "التّخجسة" تحسل مجلػال آخخ وىػ كتابة سيخة الذخز وحياتو
واستيعابو ،كسا ّ
بالزع
(نذأتو ،ندبو،آثاره ) والتّخجسان ىػ الحي يقػم بعسمية التخجسة (أي الستخجع) وتق أخ ّ
أو الفتح في حخفي التاء والجيع ،وتجسع كمسة "التخجسة" عمى تخاجع وتخاجسة.

ب) -اصطالحا:

قجم العمساء و المغػيػن لمتخجسة تعخيفات كثيخة ومتشػعة ،فيي بسفيػميا العام« :
لقج ّ
نقل رسالة أو خصاب مغ لغة ما تجعى الّمغة األصل إلى لغة أخخى تجعى لغة

الػصػل»( ،)3وىحا التّعخيف يػافق ما ذكخه نايجا( )Nidaعغ كػن التّخجسة إعادة إنتاج
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أقخب مكافيء شبيعي لخسالة المغة السرجر مغ حيث السعشى أوال وثانيا مغ حيث
األسمػب قائالTranslation consiste in reproducing in the reportor «:
langage the closest natural équivalent of the source- language
message;first in terms of meaning and secondly in terms of

 ،)4(»styleوفي تعخيف أوسع ىي « :عسمية اترال تشقل مغ خالليا رسالة معيشة مغ

لغة إلى لغة أخخى وىحه الخسالة ليا شكل ومزسػن فأما السزسػن فيػ الحي نقرج بو

الذكل و يشقل مع التقيج
أما السبشى فيػ ّ
السعشى ،وىػ يشقل دون إحجاث تغييخ ؼيو ،و ّ
الشز»( ،)5وىي بحلظ «إعادة
بتخاكيب الّمغة اليجف وبتػضيف أسمػب يتشاسب ونػع ّ
ِ
الحفاظ عمى التكافؤ ِ
ات الجاللية واألسمػبية»( ،)6والسقرػد ىشا
صياغة الّمغة السرجر مع
ِ
بالكمسة و ِ
ِ
ِ
ِّ
بالجسمة و ّ ِ
بالشز والسعشى بالسعشى في
الشز
الجسمة
الكمسة
بالتكافؤات ىػ مصابق ُة
أن تخاكيب المغة اليجف الستخجع إلييا تحسل نفذ السعشى األصمي في
كمتا الّمغتيغ أي ّ

عبخ عغ ذلظ
المغة السرجر وتحقيق ىحه التكافؤات ىػ معيار التخجسة الدميسة ،كسا ّ
نعساني في قػلو « وتيجف التّخجسة إلى نقل األفكار والسفاـيع مع مخاعاة التّدمدل

الرػتية وما إلى ذلظ»( ،)7وىحا يعشي ضخورة
السشصقي وقػاعج الّمغة ّ
الرخؼية و ّ
الشحػية و ّ
مخاعاة القػاعج الّمغػية السختمفة الرخؼية مشيا والرػتية والجاللية والبالغية والشحػية وما
إلى ذلظ مغ التّقابالت أثشاء ِ
نقل الػحجات والتّخاكيب الّمغػية بيغ الّمغات في التّخجسة
فمكل لغة خرػصياتيا في مفخداتيا وكيؽية تختيبيا وبشاءىا وشخيقتيا في
وصياغتيا،
ّ
الخبط بيغ ىحه السفخدات والجسل ومجلػالتيا ألجل ِ
نقل السعشى ونقل األفكار والسفاـيع،

يقجم في التّخجسة أىسية السعشى عمى الذكل في قػلو« :
وىحا ما أشار إليو جيخوم الحي ّ
.)8(»C’est le sens qu’il faut rendre et tout le sens et non les mots
ٍ
دالالت مختمفة:
حج ذاتو يذيخ إلى
والسفيػم االصصالحي لكمسة التّخجسة في ّ
ِ
السجال كِّمو بسعشى عمع التّخجسة ،كسا تقػل في ذلظ سػزان ماكجػيخ
تجل عمى
 فقج ُّالجراسة العالماتية ىجفو نقل السعشى
( « :)S.Macguireوالتّخجسة مجال مغ مجاالت ّ

( )9
أن عمع
معيغ إلى نطا ٍم عالماتي آخخ مع مخاعاة السعشى»  ،أي ّ
مغ نطامٍ عالماتي ّ
الشطام العالماتي بيغ
التخجسة يشطخ إلى المغة كشطام مغ العالمات وييتع بكيؽية نقل ىحا ّ

الّمغات السختمفة.
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جساليا»(،)11
أدبيا
أن َّ
تجل عمى التّخجسة« كغاية في ّ
 أو ًْ
حج ذاتيا باعتبارىا عسالً ً
أن التّخجسة إعادة إنتاج وكتابة األعسال األدبية والفشية لشقميا بيغ الثّقافات
ومعشى ذلظ ّ
وكفاءة مدبقة في كال الّمغتيغ ويكػن
والحزارات السختمفة الّمغات وىي تتصمب معخف ًة
ً
و ِ
األما ِ
الجقة.
نة
بخو ِح
مأخػًذا
الستخجع
فييا
تجل عمى« فعل التّخجسة الحي يكػن بيغ لغتيغ مختمفتيغ »( ،)11أي كعسمية في
 أو ْأن ّ
حج ذاتيا مغ حيث ىي فعل تصبيقي يقػم بشقل الشز األصمي إلى الشز اليجف وذلظ
ّ
االرتباط الحي يجدجه السعشى مغ مشصمق أن فعل التخجسة يسثل الحامل السادي لمسعشى.

وتقدع التخجسة في مختمف األدبيات التي تتشاول نطخياتيا إلى نػعيغ رئيديغ ىسا

التخجسة الحخؼية والتخجسة الحخة  ،فالتخجسة الحخؼية أو ما تدسى أيزا بالتخجسة السمتدمة

أو األميشة ىي التي تعسج إلى مقابمة كل كمسة بكمسة وكل سصخ بدصخ أو بعبارة أخخى

ىي التي تشقل كل مفخدة إلى السفخدة السقابمة ليا مباشخة في المغة اليجف دون إحجاث أي
تغييخ في التخكيب أو في شخيقة التعبيخ عغ السعشى ( ،)12كأن نقػل ()I eat an apple

فيحه الجسمة تكافئ في المغة العخبية (أنا أكمت تفاحة) وىي تخجسة حخؼية نقمت السعشى
وحافطت عمى الذكل األصمي لمشز ،وىي عكذ التخجسة الحخة أو ما تدسى بالتخجسة

التأويمية التي ال تتقيج بالجانب الذكمي وتعصي األولػية لمسزسػن والسعشى ومغ أنرارىا

جػن روني الدميخال ويػجيغ نايجا ( ،)13وكثي اخ ما تدتخجم التخجستيغ معا لتحقيق التخجسة
السثالية نػعا ما تبخز مغ خالل مقخوئية الشز الستخجع  ،وىحا يػافق ما وضعو

نايجا) (Nidaمغ أربعة شخوط أساسية لمشز الستخجع وىي

()14

أن يكػن لو معشى.

أن يشقل روح الشز األصمي وشابعو.
أن يكػن أسمػبو شبيعيا وسمدا .

أن يثيخ اإلحداس أو األثخ نفدو الحي يثيخه الشز األصمي.
والشظ أن الخيارات غيخ سيمة لتحقيق ىحه الذخوط األربعة معا ،فسعطع أدبيات
التخجسة تدمع بزخورة السدج بيغ الشػعيغ إلنتاج تخجسة تفي بالغخض األساسي وىػ نقل

الشز مغ لغة إلى أخخى بأقل قجر مغ الخدارة في سػاء في السعشى أو الذكل ؼيجب

أن تكػن غاية كل التخجسة أوال وقبل كل شيء التزام األمانة في الممارسة التطب ق ة،
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وعشجما نتحجث عغ األمانة كقزية رئيدية في السػضػع ،فإنشا نتداءل عغ كيؽية مقاربة

عشرخ األ مانة في الفعل التخجسي في ضل اختالف االستخاتيجيات ووجيات الشطخ بيغ
السختريغ ،فحدب إدويغ غيدمخ «إن مفيػم األ مانة يتعمق بالتخجسة الحخؼية والتي تشدع
إلى الحفاظ عمى الذكل عكذ التخجسة التي تخكد عمى السعشى»(، )15وىػ يتفق في ذلظ
مع كيميغ في اعتباره« أن األمانة يختبط مفيػميا بسا يدسى التكافئ الذكمي الحي يعصي

األولػية لذكل الشز السرجر عمى حداب السعشى» ( ،)16كسا تحجث يػجيغ نايجا (متخجع
اإلنجيل) عغ ىحا الشػع مغ التكافؤ (التكافؤ الذكمي) ونطيخه الجيشاميكي الحي يخكد عمى

السعشى ويخمي إلى إحجاث نفذ األثخ الحي أحجثو الشز السرجر دون مخاعاة البشية
الذكمية لو ويخى بان التكافؤ الذكمي ال يعشي أن تخجساتو تبجو دائسا أميشة بل تكػن في
الػاقع مرج ار

لعجد ىام مغ التذػييات في السعشى قائالdans la pratique «:

traductive l’équivalence formelle attendance a déformes davantage
le message que l’équivalence dynamique( …) un traducteur qui ne
fait que des traductifs fondées sur une équivalence formelle ne se

rend souvent pas compta quel point ses traductions apprennent

 ،)17( »fédé le génèrent en fait d’importance altérationsوفي نفذ

االتجاه يخى داريغ أنو مغ السدتحيل إ نتاج تخجسة حخؼية وجيجة في نقذ الػقت فالشقل
الحخفي يشصػي عمى صعػبات متعجدة ال يسكغ حميا جسيعا(،)18

وإنو لسغ العديخ

السصابقة بيغ لغة وأخخى فالحقل الجاللي واالجتساعي ال يسكغ أن يكػن دائسا متساثال بيغ

المغتيغ وكسثال عغ ىحا االختالف العبارة «ىحا يثمج الرجر» في المغة العخبية فعشجما
نتخجسيا إلى المغة الفخندية مثال "  ،"cela refroidi la poitrineليذ ليا أي معشى
عشج األوروبييغ ألن البيئة األوروبية بيئة باردة تفتقج إلى الجفء فعبارتيع السجازية التي
تعكذ بيئتيع وثقافتيع تقػل « ،» cela réchauffe le cœurكسا كان ىشاك اتجاه

آ خخ تدعسو جػرج ستايشخ يشجد بكل ىتو االتجاىات الستعربة سػاء لمتخجسة الحخؼية أو
الحخة ويؤكج ستايشخ أنو ال تػجج تخجسة مثالية بل ىشاك تخجسات كثيخة وعجيجة مشيا ما
يقتخب مغ الشز األصمي ومشيا ما يبتعج عشو وعمى الستخجع أن يبحل ما في وسعو

لتحقيق ىحا التػازن وعميو فيػ يعتقج أن األ مانة في التخجسة تسثل االعتجال بيغ اليػية
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والغيخية لمحفاظ عمى جسالية الشز وعسق داللتو وقػة التأثيخ في الجسيػر الستمقي(،)19

ويصخح ىحا اإلشكال خاصة في تخجسة الشرػص األدبية فالمغة العخبية مثال ثخية في

نطاميا باألساليب البالغية كالتذبيو واالستعارة والسجاز والسحدشات البجيعية والريغ
االستفيامية السدتخجمة في غيخ أغخاضيا وأساليب التقجيع والتأخيخ وغيخىا مغ
الخرائز األسمػبية والتي تحسل شابعا لغػيا خاصا ،واألمثمة عمى ذلظ كثيخة مشيا

قز الصخيق ،رحل بعيجا ،وقع قمبو
قػلشا ":ضخب في األرض ،أكمتو الشار ،ورفع صػتوّ ،
أن األفعال في ىحه الجسل قج استخجمت استخجاما مجازيا فالتخجسة
مغ الخػف" ،فشجج ّ

الحخؼية ليحه العبارات السجازية تحخف السعشى و تمغي الؿيسة التعبيخية التي يقرجىا

الكاتب أو الستكمع ،لحا فعمى الستخجع أن يعخف جيجا الزػابط اإليحائية والسعشػية ليحه
العبارات ليحدغ التعامل معيا « ،إذ يجب في األساليب البالغية كدخ حػاجد الجاللية

لمكمسات فيي تحػي بعجا ما وراء لغػي وخخقا إن صح القػل لسا ألفو الشاشقػن بالمغة

وتقاس األساليب البالغية مغ استعارة وكشاية ومجاز وغيخىا مغ حيث وقعيا وتأثيخىا في
الستمقي فيؤدي استعسال التخجسة الحخؼية غالبا إلى تحقيق نتائج مبتحلة وخالية في مغ أي

معشى كسا تسذ بأبعاد الشز الجسالية والبالغية»( ،)21وأيا كان فالتخجسة الحخؼية ال
تسكغ الستمقي مغ خالل المغة اليجف مغ إضيار نفذ السذاعخ التي يحذ بيا متمقي

الشز السرجر خاصة إذا تعمق األمخ بشز شعخي مػزون ومقفى أو بشز نثخي
بسختمف الرػر البيانية والسحدشات البجيعية ،وكسا يقػل في ذلظ جػرج مػنان « الؾيسة

لمتخكيب المغػي إال في حجود أن لو وضيفة أي إذا كان فعاال ،فمتخجسة قريجة إذن ليذ
السذكل تخجسة شكل ،ما يجب تخجستو ىػ الػضيفة أو الػضائف الذعخية لمشز أي األثخ

أو اآلثار التي يشتجيا»( ،)21ومغ أمثمة اختالف استخاتيجيات التخجسة ىحه القريجة
الفخندية لمػنذ دي مارتيغ والتي عشػنيا ب"البحيخة" وألن التخجسات التي وردت في ىحه
القريجة أغمبيا قريخة وغيخ مكتسمة فدشكتفي في ىحه الجراسة بعخض السقصع األول فقط
وتخجساتو السختمفة بالمغتيغ اإلنجميدية والعخبية:
00

الشز األصمي بالمغة الفخندية:

Ainsi, toujours poussées vers de nouveaux virages
Dans la nuit éternelle emportes sans retour
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Ni pourrons nous jamais sur l’océan des ages

?Ne pourrons nous jamais jeter l’ancre un seul jour
02

والتخجسة األولى لمقريجة كانت بالمغة اإلنجميدية :

Consultantly pushed toward new coasts like this
Swept away into eternal night with no return
On the ocean of the ages can we never

?Throw down an anchor for a single days

02

وفي نسػذج آخخ بالمغة اإلنجميدية قج تخجست ىحه القريجة كسا يمي:
And so, driven on ceaselessly towards new shores

Carried beyond return into eternal darkness
Shall we never cast anchor for a
?Single day in the ocean pf time

وقج ورد ليحه القريجة كثيخ مغ التخجسات العخبية مشيا ما ىي قرائج شعخية ومشيا
02

ماىي نثخية:

والتخجسة األولى إلبخاـيع ناجي يقػل فييا:
مغ شاشيء لذػاشيء جخر

مخ مشو مزى فمع يعج
ما ّ
والثانية لعمي محسػد شو:

ليت شعخي -أىكحا نحغ نسزي
ونخػض المجيء في جشح ليل
والتخجسة الثالثة لشقػال ؼياض:

أىكحا أبجا تسزي أمانيشا

تجخي بشا سفغ األعسار ماخخة

يخمي بشا ليل مغ األبج
ىييات مخسى يػمو لغج
في عباب إلى شػاشيء غسس
أبجي يغشي الشفػس ويقزي
نصػي الحياة وليل السػت يصػيشا
بحخ الػجػد وال نمقى مخاميشا

أما التخجسات الشثخية فأوليا لسحسػد دمحم مرصفى:
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بحخ الحياة ،معتمج السػجات متخاكب الطمسات ،نائي السخامي مذكل السقاصج ،قج خمقو
هللا بال ساحل فسا عخض سفيشة في كل مخسى ،وال ىػن عمييا بدخيعة تتشفذ فييا

الخاحة ،وتدتشذق نديسيا.
والتخجسة الثانية لسحسج غشيسي ىالل:
وىكحا سشطل مشجفعيغ نحػ شصآن ججيجة تزخب في ليل األبج إلى غيخ عػدة

أفال ندتصيع أبجا-فػق محيط الدشغ-أن نخسػ القالع يػما

أن التخجسات ال عخبية لمقريجة الفخندية مختمفة ومتبايشة في أسمػبيا رغع أن
فشالحع ّ
كل مشيا حاولت نقل الشز األصمي لجي المارتيغ وجعل القاريء يحذ ويتأثخ بالسعشى

العسيق التي تحسمو القريجة الفخندية ،وحيغ نقارن بيغ ىحه التخجسات العخبية سشمحع أن
محسػد شو ومحسػد مرصفى قج ابتعجت تخجستيسا نػعا ما عغ بحيخة المارتيغ وكحلظ

نقػال ؼياض فقج غابت لفطة الذػاشيء في نرو الستخجع مدتبجال ليل األبج ببحخ الػجػد
وغيخ محيط الػجػد بدفغ األعسار وصخح بسزي األماني وشي السػت حتى بجت لشا
نرو الحي يتخجع ؼيو عغ البحيخة مغاي اخ لبحيخة المارتيغ أما ابخاـيع ناجي ودمحم عشيشي فقج

اقتخبت تخجستيسا كثي اخ مغ الشز األصمي لمقريجة الفخندية ونذيخ ىشا إلى أن االختالف
بيغ الستخجسيغ واقع ال محال حتى في تخجسة الشز الػاحج وإن كانت األمانة مذخوشة
في حزػرىا إال أنشا نالحع في ىحا السقام أن عجم مخعاة بعس الستخجسيغ لمجانب
الذكمي والجػانب التفريمية في القريجة األصمية لالمارتيغ قج أضاف لمقريجة الستخجسة
نػعا مغ اإليقاع الفشي والحذ الجسالي ما جعمو يخمق عحوبة لجى القاريء كسا لػ أنو

أمام قريجة أصمية مغ البجاية كسا أنو لع يخل كثي اخ بالسعشى الحي نالحع نقمو وتػفخه
ولػ جدئيا في القرائج الججيجة بالمغة العخبية.

وإذا كان ىحا حال التخجسة مغ

المغة الفخندية إلى المغة العخبية ،فاألمخ ال يختمف كثي اخ بالشدبة لمتخجسة مغ المغة

اإلنجميدية إلى العخبية والعكذ ،فشالحع نفذ القزايا تصخحيا آليات الفعل التخجسي،
ومغ ذلظ تخجسة ىحه القريجة:

()26

Shall I compare thee a summer’s day

You are more lovely and more temperate
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Rough winds do shake the darling buds of may

And summers lease hath all too short date a date

Sometimes too hot the eye of heaven shines
And often is his gold complexion dimmed
And every fair from fair sometimes declines

By chance or nature’s changing cours untrimmed
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thout owest
Nor shall death brag thou wanderest in his shade
Whene in eternal lines to times thou growest

So long as men can breathe or eyes can see
So long lives this and this gives life to thee
وىحه القريجة ثخية باألساليب األدبية والبالغية مغ مجاز ،تذبيو ،استعارات ،كشاية

وغيخىا وقج شخرت لشا أحاسيذ الذاعخ التي يذبو فييا صجيقتو بيػم مغ أيام الريف

الجافئة حيث تذخق ؼيو الذسذ بح اخرة شجيجة مخسمة أشعتيا الحىبية لتزيء الصبيعة،
ألن الريف يتالشى مغ حيغ إلى
وشكدبيخ يفاضل صجيقتو عمى حالوة ىحا الريفّ ،
ألنيا
أما صجيقتو ؼيرفيا بالخمػد ّ
آخخ عشج دخػل الفرػل السػسسية األخخى ويفشىّ ،

حتى لػ تػفيت يػما فيي ستبقى خالجة في شعخه الحي كتبو مغ أجميا وسيقخأه الشاس

حتى بعج مػتيسا معا ،وقج نالت ىحه القريجة شيخة كبيخة وتخجسيا كثيخون إلى المغة

العخبية ومغ ىؤالء،عد الجيغ دمحم نجيب،دمحم عشاني وغيخىع ،والشسػذج الحخفي الحي يسكغ
أن يػافقيا أكثخ ما يبخز مع ما قام بو عد الجيغ دمحم نجيب مخاعيا نقل عبارات كل شصخ

مشيا بسا يكافئيا في المغة العخبية:
ىل أقارنظ بيػم مغ أيام الريف

أنت أجسل مغ ذلظ وأرق

الخياح القاسية تعرف ببخاعع مايػ العديدة

وإقامة الريف بخىة وجيدة
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تذع عيشا الدساء أحيانا بح اخرة شجيجة

وغالبا ما تػيع بذختيا الحىبية

وكل جسيل عغ الجسال يشحجر
بالتراريف العذػائية لمقجر أو الصبيعة
لكغ صيفظ األبجي لغ يتالشى أبجا
ولغ يفقج الجسال الحي تستمكيشو

ولغ يتفاخخ السػت أنظ تجػلت في ضمو
عشجما تكبخيغ في الدمغ في الدصػر الخالجة
فصالسا يدتصيع البذخ التشفذ
أو تدتصيع عيػنيع الخؤيا

فديعير ىحا الذعخ ليعصيظ الحياة
أما دمحم عناني فكانت ترجمته كالتالي:
ّ
أال تذبييغ صفاء السريف
بل أنت أحمى وأصفى سساء

ففي الريف تعرف ريح الحيػل
وتبعث في بخعسات الخبيع
وال يمبث الريف حتى يدول
وفي الريف تدصع عيغ الدساء

ويحتجم لؿيط مثل األتػن

وفي الريف يحجب عشا الدحاب
ضياء الدساء وجسال دكاء
وما مغ جسيل يطل جسيال

فذيسة كل البخايا الفشاء

ولكغ صيفظ ذا لغ يغيب
ولغ تفقجي ؼيو نػر الجسال
ولغ يتباىى الفشاء الخىيب
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بأنظ تسذيغ بيغ الطالل

إذا صبغت مشظ قريج األبج
فسا دام في األرض ناس تعير
ومادام فييا عيػن تخى

فدػف يخدد شعخي الدمان

وؼيو تعيذيغ بيغ الػرى

أن عد الجيغ دمحم نجيب قج انتيج
ومغ خالل قخاءتشا لمتخجستيغ يبجو واضحا ّ
استخاتيجية التخجسة الحخؼية األميشة ،وقريجتو أكثخ تصابقا مع الشز األصمي فقج عسل
أما تخجسة دمحم عشاني ؼيسكششا أن نرّشفيا
جاىجا إلبقاء البشية الذكمية واألسمػبية لياّ ،
ال
ضسغ التخجسة الحخة أو التأويمية وقج حاول نقل السعشى واألفكار الخئيدية في الشز إ ّ

ّأنو ترخف كثي اخ في بشيتيا الذكمية وأسمػب الرياغة وأيزا مغ حيث التقجيع والتأخيخ
والرػر البيانية بل نججه يزيف ويححف الكثيخ مغ التفاصيل الغيخ أساسية في
أن عجد األبيات تجاوز األربع عذخ بيتا إلى العذخيغ ،وىحا الترخف في
القريجة ،حتى ّ
الشقل حاول مغ خاللو إضفاء نكية أسمػبية وبالغية أكثخ عسقا جعمشا نخى الستخجع كأنو
الذاعخ نفدو الحي كتب القريجة األصمية.
خاتمة:

وفي الختام نخمز إلى إن التخجسة عسل فكخي ونذاط إبجاعي وىي عسمية تصبيؿية
معقجة الجػانب وقابمة لمتحميل مغ وجيات نطخ مختمفة فيي ال تتقيج بشسط واحج أو شخيقة

معيشة في نقل الشرػص مغ لغة إلى أخخى بل كثي اخ ما تجسع بيغ كال الصخيقتيغ أو أكثخ
في كل تخجسة وخاصة في تخجسة األساليب األدبية التي تعتبخ ميسة شاقة وصعبة عمى
كل مغ يحاول الخػض فييا وإ ن وججنا بعس التخجسات السثالية واألميشة في آن واحج
فإنيا كثي اخ ما تخخج مغ عغ ىحا الػصف عشجما تتعامل مع الشرػص األدبية واألساليب
البالغية وأشكاليا السختمفة ،ويسكششا القػل أن التخجسة الحؿيؿية والشاجحة ىي التي تسدج

بيغ مختمف الصخائق التخجسية في نقل السعشى محافطة عمى جسالية الشز وعسق داللتو
وقػة تأثيخه في الجسيػر الستمقي.
الهوامش:
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