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 الحديثة والّلسانّيات اللعببّ  النحو بين

 الواحد عبد الحميد عبد د.أ

 الكّعمة مّكة. القعى أمّ  بجاملة ملحق تونس،. صفاقس جاملة

 

 

:  البحث ملّخص

  كإذا. كاإلإلراائٌ  الننرمٌ  بالبلدين يتلٌلق ما يف كذلك اٟتديثة، كالٌلسانٌيات القدًن اللررٌ  النحو بُت مقابلة نقيم أف الدراسة  ىذه يف نرـك ٨تن

 ككأدٌ  كانتقدهتا القدٯتة  النحويٌة الننريٌة من  سلبٌيا موقفا كقفت قد اللرب،  احملدثُت الٌلغوٌيُت  بلض يف ٦تثٌلة الوصفٌية، البنيويٌة الٌلسانٌيات  كانت

  اليت الكثَتة للتوا قات كذلك القدًن، اللررٌ  النحو نتمثٌلو، أف أمكننا ما يف أنصفت، قد التحويلٌية التوليديٌة الننريٌة  ففٌ  االنتقاد، يكوف ما

 القواعد كضبط التوليديٌة، اإلإلراءات أك ا١تفًتضة،  اجملٌردة بالتصٌورات يتلٌلق ما يف سواء الننريٌتُت، بُت كإلدناىا

. ٘تثيل أ ضل النحو ٘تٌثل  ٨تويٌة أنساؽ أك نسق، إُف الوصوؿ بغاية كىذا. ٢تا ا١تبلزمة أركطها كذكر لتطبيقها، ا١توإلبة سياقاهتا كٖتديد

:  المفاتيح الكلمات

 . ا١تفًتض  –ا١تنجز  –التوليد   –النحومٌ  النسق  –النحويٌة القاعدة  –النحو  -الٌلسانٌيات

 كمن إللئٌ  ىو مثلما الطر اف،. االختبلؼ يكوف ما أأدٌ  على األكُف للوىلة يبدكاف قد طر ُت بُت ا١توضوع ىذا يف اٞتمع يسوٌغ ما ىناؾ ىل

 اللبلقة حقيقة من يقرٌبنا أف الطرح ىذا أكف من كىل.  ثانية إلهة من اٟتديثة كاللسانٌيات  إلهة من اللررٌ  النحو ٫تا اللنواف، بو ييوحئ ما خبلؿ

 كحده اٞتمع تفيد ىئ  هل اللطف كاك رإٌلحنا ما كإذا ؟ غَتىا أـ اللاطفة الواك ىئ ا١تلادلة ركٍت بُت الرابطة الواك كىل الطر ُت، ىذين بُت القاامة

 ؟ كالًتتيب اٞتمع أـ

 يف تبدكاف ىاٌمتُت مسكلتُت بُت اٞتمع نتاج ىئ إإلرااٌية ننريٌة إلوانب إثارة يف أ٫تٌيتها يف العتقادنا ْتثنا مستهلٌ  يف نطرحها األسبلة ىذه
. أيضا ا١تنهجٌية كاالختيارات ا١تلر ٌية ا٠تلفٌيات حيث من كإ٪تا كا١تكايٌن، الزمٍتٌ  الفارؽ حيث من ال نقيض، طريف على الناىر

 األكُف الصفة إذ منهما، لكلٌ  ا١تبلزمتاف الصفتاف أخرل إلهة من كاللسانٌيات إلهة من النحو بُت البلد ىذا أك البينٌية ىذه يلٌمق ما كلللٌ   

 بالبلد توحئ كإ٪تا كحدىا، اللربٌية باللغة ا١تتلٌلق ا٠تاصٌ  بالنحو اللبارة ىذه توحئ كال" .اللررٌ " عبارة ىئ ، بٌُت  ىو كمثلما ، بالنحو ا١تتلٌلقة

 بُت بالتقابل توحئ كإ٪ٌتا كحدىا، باٟتداثة توحئ ال  هئ باللسانٌيات ا١تتلٌلقة أم الثانية الصفة كأما. أيضا القدًن النحو على ٭تيل الذم التارٮتئٌ 

. اٟتديثة كاللسانٌيات القدًن الغررٌ  النحو

 أم الغرب ببلد يف ا١تملتتٌ  ا١تلريفٌ  اجملاؿ ىذا تكسيس من بداية عقود، منذ كذلك األذىاف، يف قاامة ظلت ا١تذكورين الطر ُت بُت ا١تقابلة ىذه

.  اٟتديثة اللسانٌيات إال لسانٌيات كال ،(غَته أك عربٌيا كاف سواء)  القدًن النحو إاٌل  ٨تو ال كككفٌ  اللسانٌيات،



 2014 كانون أول / ديسمبر : العدد الرابع   -مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية
 

 

 

 

 

 

 10 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

دؿٌ  كإنٌو اٟتديثة، ا١تلر ٌية اجملاالت يف نفسو يفرض  تئ ما  هو قدٯتا، مصطلحا كاف كإف النحو، مصطلح أف إُف نشَت قد ا١تفارقة باب كمن  ألى

 النحو ك الملجم النحوك اللحويلبّ  اللوليديّ  النحو مثل اللسانٌية، لؤلدبٌيات كالتابلة اليـو الشاالة ا١تتلٌددة الراىنة االستلماالت ذلك على

 على يطلق ىو كإ٪ٌتا اٟتديثة، اللسانٌيات على حكرا يلد َف بدكره الٌلسانٌيات مصطلح  فف ا١تقابل كيف . اللىنبّ  النحوك الكلبّ  النحو ك الخاصّ 

 اللسانٌيات بكفٌ  كذلك الديكارتّية، اللسانّيات كتابو يف أومسكئ ذكره أف سبق ما إُف الصدد ىذا يف نشَت أف كيكفئ.  أيضا القدٯتة اللسانٌيات

 اللسانٌيوف يهتمٌ  كَف. كمستقٌلة اٞتٌدة كلٌ  إلديدة  بكيفٌية لغويٌة ننريٌة إنشاء كحاكلت ، التقليديٌة اللسانٌية الننريٌة عن بطواعية انقطلت"  اٟتديثة

 نطاؽ داخل إلٌدا، ٥تتلفة ٔتساال كاىتٌموا السابق، األكركرٌ  التقليد قبل من اللسانٌية الننريٌة إُف ا١تقٌدمة باإلسهامات قليبل إال عموما احملًت وف

 زلنا كما اآلف، حدٌ  إُف احملقٌقة النتااج إُف أكصلت كاليت ًقدما، األكثر اللسانٌية الدراسات أثارهتا اليت للمساال مدركُت ٬تللهم أف عن بليد ثقايفٌ 

  ".خفئٌ  غَت باستملفاؼ إليها نننر أك ىذه ا١تاضئ إسهامات كثَتا ٧تهل اليـو إُف

 على اللررٌ  اللساينٌ  كالًتاث عموما، اللساينٌ  الًتاث أ٫تٌية يف نلتقد ٬تللنا احملدثُت اللسانٌيُت إُف أومسكئ يوإٌلهو الذم الصريح النقد ىذا إف

 يف الننر نليد ٬تللنا أف أكنو من كىذا. اٟتديث اللساينٌ  كالدرس القدًن اللساينٌ  الدرس بُت ا١تفًتضة ا١تلر ٌية بالقطيلة نكبو ال  ك٬تللنا أخٌت، كإلو
 كإ٪ٌتا الكثَتين، أذىاف يف قاام ىو مثلما  Grammaire normative تقليديٌا ملياريٌا ٨توا باعتباره ال ،(عموما اللررٌ  اينٌ اللس الًتاث كيف) اللررٌ  النحو

 ك٘تثُّل إلهة من الزمٍتٌ  البلد أحدثها متو٫ٌتة ىٌوة ىئ اعتقادنا يف اٟتديثة كالٌلسانٌيات اللررٌ  النحو بُت ا٢تٌوة  فف ٢تذا كتبلا.  لسانٌية ننريٌة باعتباره

 سوؼ كا٠تلط التلميم يف نسقط ال كحىت األمر كلتوضيح.  ثانية إلهة من القدٯتة اللسانٌية للننريٌات(  توإٌلهاهتا بلض لنقل أك) اٟتديثة اللسانٌيات

 : ك٫تا أال اٟتديثة اللسانٌيات يف عريضُت إٌتاىُت بُت ْتثنا يف ٪تٌيز

.  الوصفٌية البنيويٌة اللسانٌيات إتاه -

.  التحويلٌية التوليديٌة اللسانٌيات كإتاه -

 ا١تساال، بلض إلزاٌيات يف التفصيل نريد عندما بفطبلؽ، اٟتديثة اللسانٌيات عن اٟتديث ٔتقدكرنا ليس أنو إُف نشَت أيضا التوضيح باب كمن

 بشكل ك كتتطٌور، تنمو  تبت ما متفاكتة كمناىج ٥تتلفة، مدارس ك أىٌت  مشارب ىئ حديثا علما باعتبارىا عمومها يف اللسانٌيات ىذه ألف

.  ىذا يومنا إُف اللشرين القرف من األٌكؿ الربع هناية يف سوسَت دم  رديناف يد على تكسيسها منذ سريع،

:  الوصفّية البنيويّة اللسانّيات -1

 كا٢تاريسٌية، كالبلومفيلديٌة كالسوسوريٌة أصحاهبا إُف إٌما تينسب ٥تتلفة، كمدارس عٌدة، إتاىات ذاهتا حدٌ  يف الوصفٌية البنيويٌة اللسانٌيات إفٌ 

 إتاىاهتا إُف تينسب أك كاألمريكٌية، كاأل١تانٌية الفرنسٌية كا١تدرسة كوبنهاغن كداارة براغ داارة مثل كذلك  يو، كنشكت نبتت الذم البلد إُف أك

.  كغَتىا كالتوزيلٌية كالبنيويٌة كالوظيفٌية الننريٌة

 اليت ا١تشًتكة ا١تبادئ من ٚتلة على قاامة ىئ ا١تلتمدة، كمناىجها ا١تلر ٌية كخلفٌياهتا اللسانٌية، توإٌلهاهتا يف اختلفت كإف ا١تدارس، ىذه أفٌ  بيد

: التالية النقاط يف إٚتا٢تا إُف نسلى إنكارىا،ك٨تن ٯتكن ال

                                                           

 

.  
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 الكبلـ أف باعتبار  إيديولوإلٌئ، أك عرقئٌ  انتماء كلٌ  عن بليدة ٣تٌردة دراسة اللساف أك اللغة كدراسة با١توضوعٌية، كالتحٌلئ الللمٌية، اٌدعاء-1

 كالبحث ذاؾ، أك اللساف ىذا بنية يف البحث منو الغاية كلذاتو، ذاتو حدٌ  يف بالدراسة إلديرا موضوعا كباعتباره  كالتوصيف، للتحليل قابل موضوع

.  يو ا١تتحٌكمة األننمة أك النناـ عن

 األكُف  أفٌ  كاعتبار ، القدٯتة اللسانٌيات ك   اٟتديثة اللسانٌيات بُت( اإلبستمولوإلٌية أك) ا١تلر ية  بالقطيلة يقرٌ  ا١تفًتض  الللمئٌ  ا١تبدأ  ىذا إفٌ  -2

: التالية األطوار يف  القدٯتة اللسانٌيات ىذه إتاىات سوسَت دم يلمٌلت  كعموما.  الثانية  أنقاض على قامت

 كضبط االستلماؿ، يف كا٠تاطئ الصحيح بُت   التمييز ك٫تٌو  ا١تنطق، كقوامو التقليدمٌ  أك ا١تليارمٌ  بالنحو يلرؼ ما كىو:  القدًن النحو_ 

.  le bon usage  األمثل باالستلماؿ ا١تتلٌلقة النحويٌة القاعدة

.  الدين أك األدب أك بالتاريخ عبلقتها يف كذلك كتككيلها، ا١تدٌكنة النصوص خبلؿ من اللغة يىدرس كىو(: الفيلولوإليا أك) اللغة  قو -

 أركمة إُف ترإلع ٥تتلفة ألسن بُت أك ٥تتلفُت، لسانػىٍُت  بُت ا١توإلودة االختبل ات أك كالتوا قات الٌلغات، أصل يف كيبحث: ا١تقارف النحو -

. كاحدة

 ما يف إالٌ  كاضحة أىدا ا ٖتٌدد كَف ٤تٌددا، منهجا تضبط كَف حقيقٌيا، علما تؤٌسس َف سوسَت دم حسب القدٯتة الٌلسانٌية االٕتاىات ىذه إفٌ 
. اٟتديثة بالٌلسانٌيات يسٌمى ما إرساء تصٌوره يف يشرٌع ما كىذا. ندر

 ىذين بُت للتداخل ٣تاؿ كال النريٌف، أم اآلين كبلده( الدياكركينٌ  أك) الزمٍتٌ  بلده يف الٌلساينٌ  البحث بُت التمييز أيضا ا١تبادئ ىذه كمن -3

. البلدين

 كإ٪ٌتا ىذا، يف الللمٌية لبل ًتاضات ٣تاؿ كال   الٌلسايٌن، التحليل بغاية كالتصنيف كالوصف ا١تبلحنة على الوصفٌية البنيويٌة ا١تدارس اقتصار -4

. La parole كحده الكبلـ من ا١تنجز على ينصبٌ  االىتماـ كلٌ  االىتماـ

 ا١تنطوؽ بكسبقٌية يتلٌلق ما يف كذلك الوصفٌية، البنيويٌة ا١تدارس إُف بالنسبة األساس ا١تبدأ ىئ الكبلـ خبلؿ من الٌلساف أك الٌلغة دراسة إفٌ  -5

 الكتابة أفٌ  على  ضبل ىذا لو، تقريبٌية كصورة للمنطوؽ ترميز إالٌ  الكتابة كما ا١تشا هة، لغة إالٌ  ا١تدارس ىذه أصحاب عند الٌلغة كما. ا١تكتوب على

. الواحدة الٌلسانٌية اجملموعة بو تنطق ١تا تقريبٌية اٟتاالت كلٌ  يف تنلٌ  كىئ تلقااٌيتها، ك اللغة حيويٌة على تقضئ أف أكهنا من

 اٟتديثة التقنٌيات باعتماد كذلك اٟتٌئ، بالتسجيل كإ٪ٌتا بالكتابة ال تدكينو، ٬تدر ا٠تارإلٌئ، الفضاء يف تتبلأى أصواتا باعتباره ا١تنطوؽ ىذا -6

. ا١تطلوبة ا١تادة ٞتمع

 اليت االإلتماعٌية للشر٭تة ٦تثٌلة عٌينات منو كتينتقىى     ييسىجَّل، ما ٣تموع كىئ. le corpus ا١تدٌكنة اسم عليها ييطلق ما ىئ اجملٌملة ا١تادة ىذه -7

. الٌلغومٌ  سجٌلها باألحرل أك لغتها، دراسة ييراد

 أك بنيويٌة بكهٌنا الٌلسانية ا١تدارس ىذه توسم التصٌور ىذا كمن. ا١تلاين أك با١تضموف االىتماـ من أكثر بالشكل االىتماـ ا١تدارس ىذه تيكٌثف -8
.    formalistes أكبلنٌية

 يف نشَت أف يكفئ إتاىاهتا، ٔتملتلف الوصفٌية البنيويٌة ا١تدارس بشكف اٟتاصلة التوا قات ىذه عن ٣تملة بصورة كللملركج القوؿ، كملمٌلت
 اعتبار يف تتمٌثل ا١تدارس ىذه أصحاب ٥تتلف بُت االتفاؽ نقاط أفٌ  من ا١تدارس، ىذه أعبلـ أبرز من كىو ليونز، ذكره ما إُف الصدد ىذا

 أك الٌلساف حقااق ىئ ملموسة حقااق مع يتلامل ا١تدارس ىذه يف كالٌلساينٌ . اٟتدس أك التكٌمل على ال التجربة على يقـو ٕتريبٌيا، علما الٌلسانٌيات
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 كاالإلتماعٌية الفرديٌة التحٌيزات كلٌ  كعن الذاتٌية، عن يبتلد ما بقدر موضوعئٌ  كىو موضوعٌئ،  هو ٕترييٌ  علم الللم ىذا أفٌ  إُف كبالننر. الكبلـ

  .كاللرقٌية
 
:  اللعببّ  النحو و الوصفّية البنيويّة الّلسانيات -2

 ال حاصلة البنيويٌة الٌلسانٌيات من االستفادة أفٌ  إُف نشَت أف يفوتنا ال اللررٌ  كالنحو الوصفٌية البنيويٌة الٌلسانٌيات بُت اللبلقة عن للحديث
 عند االستفادة كىذه الغربٌيُت، الٌلسانٌيُت من للكثَت بالضركرة حاصلة ىئ مثلما احملدثُت، اللرب الٌلغة علماء من كثَت إُف بالنسبة كذلك ٤تالة،

. اٞتزائ الر ض أك اٞتزائ القبوؿ بُت أك القبوؿ، ك الر ض بُت يًتاكحوف كىم ملها، بالتلامل يتلٌلق  يما متفاكتة كأكالاك ىؤالء

 كالتحليل بالدرس اللربٌية الٌلغة هتمٌ  مساال تناكلت أ٧تزكىا، كثَتة أعماؿ قيمة يف نشكٌ  ال ٨تن اللرب احملدثُت بالٌلغويُت يتلٌلق ما كيف

 إاٌل  ينكره ال مكسب النحومٌ  الًتاث إُف أضا تو ما كإفٌ  ريب، كال كاضحة اٟتديثة اللسانٌيات من  يها االستفادة إلٌيدة، ْتوثا  ك رزت كاإلضا ة،

 ا١تدارس ىذه أطركحات عند لوقو هم كذلك ىؤالء، أْتاث طبلت اليت النقاات أك ا٢تنات بلض إُف نشَت أف ا١تقاـ ىذا يف حسبنا كلكن. إلاحد

 على كللتدليل. اٟتديث الٌلساينٌ  الدرس تطٌور مواكبة كيف بلدىا، أينشئ ما إُف ٗتطٌيها يف( الرغبة أك) القدرة كعدـ إليها ا١تشار الوصفٌية البنيويٌة

 على أركاهنا تقيم أف إُف تسلى إلديدة لسانٌية تصٌورات إرساء حاكلوا ٦تٌن احملدثُت اللرب اللغوٌيُت ىؤالء من إليل عند لنقف إليو نذىب ما صٌحة

 كما تتماأى ال أهٌنا بتلٌلة كتلليبلتو، كتوصيفاتو منطلقاتو من الكثَت يف كالتشكيك أطركحاتو كدحض بنقده كذلك اللرٌر، النحومٌ  الًتاث أنقاض

 ك٘تٌاـ أنيس إبراىيم أمثاؿ اجملاؿ ىذا يف باع ٢تم مشهوركف لغويٌوف أحد، على ٮتفى ال ك٦تٌا ىؤالء، أبرز من كلللٌ . اٟتديث الٌلغة علم إليو كصل

اليوا مزايدات كدكف ىؤالء إفٌ .  كغَتىم بشر ٤تمد ككماؿ حٌساف  موضع، من أكثر كيف مناسبة من أكثر يف القدامى اللرب النحاة إُف االهٌتامات كى

 القدٯتة، الغربٌية األ٨تاء إُف أكركبا يف الوصفٌية البنيويٌة ا١تدارس من كبار أعبلـ يوإٌلهو كاف الذم بالنقد أسوة كذلك أديدة، انتقادات كانتقدكىم

. اللررٌ  النحو ضمنها كمن القدٯتة، األ٨تاء كلٌ  على بالضركرة ينطبق الغربٌية األ٨تاء على ينطبق ما كككفٌ  كاإلغريقٌئ، البلتيٍتٌ  النحوىٍين منها كخاٌصة

 الًتاث حقٌ  يف اجملحفة التصٌورات ىذه لنبٌُت  اللرب احملدثُت اللغوٌيُت ىؤالء من بلض كتابات يف كرد ما لبلض لنلرض نقوؿ ما على كللتدليل

 ٤تٌمد كماؿ الدكتور لساف على إلاء  مٌما. ثانية إلهة من يـو بلد يوما تنهر  تبت ما اليت الٌلسانٌية التطٌورات حقٌ  كيف إلهة، من اللررٌ  النحومٌ 

: منفصلُت منهجُت ا١تلتٌلة لؤل لاؿ إفٌ : " قولو الدٌقة كإلو على ا١تلٌتلة األ لاؿ ٮتتٌ  ك يما  الصريٌف، الدرس يف ا١تٌتبع ا١تنهج عن حديثو يف بشر

 األحواؿ من ْتاؿ الواقع ىذا نتلٌدل أف لنا ٬توز كال قولو، مضيفا بالفلل، ا١توإلود بوصف منهما الثاين كيلٌت. كصفئٌ  كالثاين تارٮتئٌ  أحد٫تا

 ا١تنهجئٌ  بالفصل قبلنا ما كإذا بشر كماؿ األستاذ يقولو ما إُف كبالننر.  "ٗتمُت أك تقدير أك ا ًتاض يف التوٌرط دكف الوصف يف عملنا ك٨تصر

 كىو) الٌلساينٌ  الدرس أفٌ  على اٟتكم نقبل أف بالضركرة  ليس اآليٌن، كا١تنحى الزمٍتٌ  ا١تنحى بُت التمييز يف الوصفٌية البنيويٌة الٌلسانيات كيف عنده،

 ا١تلتٌلة األ لاؿ عن يرل ما يف حديث ال ذلك على كبناء. الناس ألسنة على  ا١تتحٌقق أك ا١تنجز على أم ا١توإلود، على يقتصر أف( باألساس كصفئٌ 

  ففٌ  كعليو. األحواؿ من ْتاؿ الوضع ىذا ليتلٌدل بشر، الدكتور يقوؿ كما ٣تاؿ، كال. كذلك باعتبارىا إالٌ " رمى"ك" دعا"ك" خاؼ"ك" قاؿ" مثل

 أك اٟتديث، الللم ييقرٌه ال الذم كالتملمُت، اال ًتاض باب من ىئ.. اٍف/ ًمٍوزاف/ ك/ يػىٍوًصفي / ك/ يػىٍقويؿي /ك/  قػىوىؿى / ٨تو من صيغ يف ا١تفًتض التصٌور
.   األيٌاـ من يـو يف تارٮتٌيا الناس بو نىطق ما باب من مفًتضة صور ىئ
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 مثلما اٟتديثة الٌلسانٌيات مبادئ من مبدأ  ىذا اال ًتاض  كمبدأ. عليو مردكد كاال ًتاض التصٌور بشكف بشر الدكتور أكرده الذم الكبلـ ىذا إفٌ 

. اجملٌرد الننرمٌ  التصٌور باب من ىو كإ٪ٌتا التارٮتٌئ، التصٌور باب من ليس اال ًتاض كىذا. الحقا سنراه

 كذلك ،"إلوىريٌة عيوبا النحويٌة الننريٌة تتضٌمن: " قولىو أيضا الصر ٌية الننريٌة كبشكف نفسو، ا١تضمار كيف البٌكوش، الطٌيب للدكتور نقرأ ك

 األصوات سلسلة من ال ا١ترائٌ  الرسم من النطبلقها الصوتٌية التغٌَتات بلض تلليل يف كا٠تطك الصوتٌية ا١تفاىيم بلض كيف ا١تصطلحات يف كا٠تلط

.   ا١تنطوقة

 إال أكٌ  ببل يدعونا كىذا  لبل، موإلودا ىذا كاف إف حٌقا، القدٯتة الصر ٌية الننريٌة يشُت ١تٌما كا٠تطك كا٠تلط اٞتوىريٌة الليوب عن اٟتديث إفٌ 

. األحكاـ بفصدار التلٌجل كعدـ كا١توضوعٌية،    ا١تتكنٌية بالقراءة كااللتزاـ الننريٌة، ىذه يف التمحيت مزيد

 النحاة  إُف التحٌيز باب من ال قبولو إُف سبيل ال  هذا الكتابة أك ا١ترائٌ  الرسم من االنطبلؽ إُف مرٌدىا اليت الننريٌة ىذه يف األخطاء بشكف كأٌما

 األصوات علم يقرٌ  اليت اال ًتاضٌية الصوتٌية الصور كإ٪ٌتا مطلقا، ا١تكتوب الرسم ليس ىؤالء إليو يرمئ الذم ا١تقصود أفٌ  إُف بالننر كإ٪ٌتا القدامى،

 إأباع حرؼ كىئ حركتها، تتبلها عندما مصٌححة الوظيفٌية الصوتٌية اٟتالة يف تلترب مثبل/ يػىٍقويؿي / أصلها اليت يػىقيوؿي  يف" الواك"  ػ. بكصالتها اٟتديث

 متحٌرؾ إسكاف عليو يطلق ما أك النقل قاعدة ننريٌا نطٌبق اٟتالة ىذه كيف. إلنسها من ىئ اليت اٟتركة تسبقها عندما الصووٌ  التحٌقق حالة يف

 كضع ٘تٌثل يف التجريد من عالية درإلة على ٢تو القدامى النحاة أ٧تزه الذم اإلإلراء ىذا إفٌ ". يػىقيٍوؿي " اٞتديدة الصيغة لتصبح ساكن كٖتريك

 با١تلٌت النحو أساس ىو  كالذم ا١تفًتض القواعد نسق ضمن تدخل القواعد من ٚتلة كتطبيق اجملٌردة الصيغ إُف االلتجاء ك اٟتركؼ من اٟتركات

. اٟتديث

 اللغويٌة الدراسة كاىل أثقلت قد" اللغويٌة للمساال القدامى اللرب النحاة ننرة بكفٌ  الشايب حسن  وزم الدكتور يقرٌ  أيضا الشكف ىذا كيف

ايف اليت كالتككيبلت األحكاـ من بكثَت  التملٌيبلت من كثَت  يها ك ٌرخت باضت اليت ا١تيادين أكثر من كالصرؼ النحو إللل ٦تٌا اللغة، طبيلة ٕتي

.  "سلفا ا١تلٌدة كاآلراء  ا٠تاطبة كا١تفاىيم

 يف ينمٌ  أمر ٢تو ا١تسبقة، كاألحكاـ    ا٠تاطبة، كا١تفاىيم التملمينات، على قااما باعتباره كاحدة قلم ّترة ىكذا اللررٌ  النحو على اٟتكم إفٌ 
  هم يف قاصرة ننرة كعن القدٯتة، النحويٌة الننريٌات أك للننريٌة متكنٌػٌية غَت قراءة عن كينمٌ  ، األحكاـ إطبلؽ يف كاضحة عجلة عن ٣تٌددا تقديرم

 من ىئ كإ٪ٌتا ىؤالء، إليو ذىب ما باب من اعتقادنا يف( الفونولوإلية أك) الصوتٌية كاال ًتاضات التصٌورات كليست. عموما كالٌلغوم النحومٌ  الًتاث

  ػىلىل إُف" قاؿ" نيرإلع أف النحاة كتصٌور تصٌورنا يف الوىم باب من كليس. اللربٌية يف كاالأتقاؽ  التصريف مساال تقرٌه الذم الللمئٌ  اال ًتاض باب

 ما لو ىذا  كلٌ  اليااٌئ، إُف ال الواكمٌ  إُف" طاؿ"ك" خاؼ"ك" قاؿ" نرإلع أف أيضا التملمُت باب من كليس  ػىليلى، إُف" طاؿ"ك   ىًلل إُف" خاؼ"ك
. كمقبولٌيتو صٌحتو على للربىنة عليو يدؿٌ 

 تتواىن كال كا١تصطلحات، ا١تفاىيم يف با٠تلط النحومٌ  الًتاث كصف يف تتواىن ال تبٌيناه، ما كمثل ٢تا تلٌرضنا اليت األحكاـ من النماذج ىذه إفٌ 

 عن تكوف ما أبلد  تقديرنا، يف أحكاـ، ىئ األحكاـ ىذه. الٌلسانٌية كالوقااع اللغة طبيلة ٬تايف كبكنو كالتملمينات، األكىاـ على قاام بكنو اهتامو يف

 كللمبلحنة لكن. القدٯتة األ٨تاء تناكئ اليت الوصفٌية البنيويٌة ا١تدارس ٢تا رٌكإلت اليت اللسانٌية األطركحات تبٌٍت  من إلاءت كللٌلها ا١توضوعٌية،

 اللغة علماء عند الواضح القصور عن  ضبل اللرٌر، النحو على بالضركرة إطبلقو ٯتكن ال الغربٌية، القدٯتة األ٨تاء على إطبلقو ٯتكن ما إفٌ  نقوؿ

 ا١تشار اٟتديثة الٌلسانية الننريٌات ىذه حدكد ٕتاكز على القدرة كيف إلهة، من دقيقا  هما القدًن اللررٌ  النحو أطركحات  هم يف اللرب احملدثُت

. اٟتديث من الٌلساين الدرس يف استجدٌ  ما على االٌطبلع كعدـ غَتىا، إلديدة أطركحات من االستفادة عدـ كيف ، ثانية إلهة من إليها
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 : اللحويلّية اللوليديّة الّلسانيات -3 

 التوليديٌة ا١تدرسة أ٫تٌية مدل ما لنرل احملدثُت اللرب الٌلغويُت من ٚتلة على السليٌ  كتكثَتىا الوصفٌية البنيويٌة الٌلسانٌيات إُف التطٌرؽ بلد

 الٌلساينٌ   التطٌور  نتاإلات من ٢تئ التحويلٌية التوليديٌة الٌلسانٌيات إفٌ . سابقا إليها ا١تشار ا١تواقف بلض كتصحيح البحث مسار ٖتويل يف التحويلٌية

 أطركحات كبشٌدة  أومسكئ انتقد إذا.  عنها اٟتديث بصدد كٌنا اليت الوصفٌية البنيويٌة للمدارس الللٍتٌ  نقدىا على قاام  انبلاثها كلللٌ .  اٟتديث

 الٌلفنئٌ  كالسلوؾ الٌلساينٌ  الدرس يف ا١تفاىيم من ٚتلة كقلبى  الشرطٌئ، االنلكاس كننريٌة كسكنر بلومفيلد  أطركحات انتقد مثلما ىاريس، أستاذه

 ك هم الٌلساينٌ  كالتحليل كالنحو لٌلغة إلديدة ننرة تيرسئ أف إُف سلت  التحويلٌية التوليديٌة الٌلسانٌيات أفٌ  ٮتفئ كال.  كغَتىا  الٌلغومٌ   كاالكتساب

 ا١تصطلحات غَت كمصطلحات إلديدة ٔتفاىيم  كاستبدا٢تا الشاالة، الٌلسانٌية  ا١تفاىيم من ٚتلة ر ض إُف هبا أٌدل ٦تٌا ، الكبلـ منطلقات

 هناية ال ما)+  أم اٞتمل من ٤تدكد غَت عددا باعتبارىا كإ٪ٌتا للتواصل، أداة باعتبارىا ال اللغة إُف تننر التحويلٌية التوليديٌة الننريٌة كباتت الساادة،

 أيضا التمييز على قادرة ىئ مثلما ا١تقبولة، كغَت كالصحيحة الصحيحة، كغَت كا١تقبولة كا١تقبولة، الصحيحة اٞتمل بُت ا١تنواؿ ىذا يف ٘تٌيز كىئ(. 

 يف الٌصحة كتلٍت. ا١تستمع  ا١تتكٌلم حدس يٌقره ما حسب ىذا ككلٌ .  السطحٌية كبنيتها اللميقة بنيتها يف اٞتمل حقيقة ،كبُت ا١تلتبسة اٞتمل بُت
. ا١تلٌت حيث من ا١تقبولٌية ا١تقبوليةٌ  تلٍت حُت يف  ، الًتكيبٌية الصٌحة ا١تضمار ىذا

 القواعد، من ٚتلة أك أنساؽ عن  عبارة ىئ  ٨تويٌة   ٪تاذج    يبٍت أف  الننرمٌ  مشركعو بناء يف  حاكؿ التحويلئٌ  التوليدمٌ  النحو أفٌ  ٮتفى كال

 التحويلٌية التوليديٌة الننريٌة يف أااع ىو ما على النحو كمصطلح. أخرل إلهة من transformationnelles كٖتويلٌية إلهة، من توليديٌة قواعد ىئ

 بغاية كذلك  بينها، ا١تقارنة من  ٯتنع ما ٙتٌة كليس ا١تملتلفة، األ٨تاء من ٚتلة إُف إ٪ٌتا ك  كحيد، ٨تو إُف ال الوصوؿ ننريٌا ٯتكن إذ  ميلتبس، مصطلح

 أيضا، التفسَتيٌة الكفاية إُف  تلود بل كحدىا، الوصفٌية الكفاية إُف تلود ال ذاؾ أك  النحو ىذا كأ ضلٌية. األمثل أك األ ضل  النحو إُف الوصوؿ

 كبُت كالداللة الًتكيب بُت  يو  صل كال الصرؼ، كمساال اإلعراب أك الًتكيب مساال بُت  يو  رؽ كال ىذا ْتثنا يف النحو نفهم ا١تلٌت كهبذا

 التصٌور ىذا من كانطبلقا. كا١تلجم الًتكيب

 Le     الًتكيي ا١تكٌوف ىو  يها الرايسئٌ  كا١تكٌوف.  الدالِفٌ  ك الصووٌ  ك الًتكييٌ  ا١تكٌوف ىئ ثبلثة، مكٌونات على قاام التوليدمٌ  النحو  ففٌ 

Composant syntaxique  .الًتكيبٌية القواعد كتطبيق ا١تلجمٌية، الوحدات  من أك ا١تلجم من  انطبلقا النحو ىذا يف  السليمة اٞتمل توليد كيٌتسم 

 أك منجزا  كبلما   باعتبارىا  اٞتملة إُف الوصوؿ أم الصوٌو، التمثيل إُف ا١تطاؼ هناية يف الوصوؿ بغاية كذلك   كالصر ٌية،  الصوتٌية  يها ٔتا
 .متحٌققا

 مقٌيدة ىئ أم مقٌيدة، أك حرٌة القواعد ىذه كتكوف ، كتابة إعادة قواعد  هئ النحو ىذا عليها يقـو اليت كالتحويلٌية التوليديٌة القواعد كأٌما

 ٮتتٌ  ما يف كأٌما. الفيزيااٌية أك الرياضٌية ا١تلادالت إُف يكوف ما  أقرب ٕتللها   صوريٌة،  صياغات اٟتاالت كلٌ  يف  ٘تٌثل كىئ.   ٤تٌددة بسياقات

 ك كرة الٌلساين، التحليل يف ا١تملتلفة الٌلسانٌية  ا١تستويات  كرة  التحويلٌية التوليديٌة  ا١تدرسة ر ضت ذكرنا، أف سبق ما إُف كبالننر النحو، ىذا بناء

. ملٌُت  كضع يف ا١تستمع ا١تتكٌلم ينتجو كما با١تنطوؽ كالولع باللٌينات  كاالىتماـ ا١تدٌكنة   كرة ر ضت  مثلما ا١تستويات، ىذه بُت الفصل

. الصووٌ  التمثيل لبلوغ ا١تفًتضة اٞتملة بنية كمن  ا٠تاٌص، إُف   اللاـ كمن ، L’intuition linguistique   اللغومٌ  اٟتدس من ا١تقابل  يف كانطلقت

 كَف. تككيلٌية الداللٌية كالبٌت تفسَتيٌة، الًتكيبٌية البٌت كإلللت السطحٌية، كالبٌت اللميقة البٌت بُت التحويلٌية التوليديٌة الننريٌة مٌيزت ا١تضمار ىذا كيف
 ، ذىنٌيا موضوعا منو إلللتٍ  كإ٪ٌتا الطبيلٌية، الللـو إُف يكوف ما أقرب ىو التجريب، على قااما" علميا" درسا ا١تدرسة، ىذه نطاؽ يف الٌلغة، تىلد

 االستلدادات عن اٟتديث إُف التوليديٌة ا١تدرسة أصحاب دعا كىذا٦تٌا. البشرمٌ  الدماغ يف ٬ترم ما على خبللو من يتلٌرؼ أف الٌلساينٌ  ٭تاكؿ
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 عن كاٟتديث  الننرٌم،  النحو مقابل يف الذىٍتٌ   النحو عن كاٟتديث اللغوٌم، االكتساب يف االستلدادات ىذه  كدكر الوراثٌية، كاٞتينات الفطريٌة،

. اإل٧تاز  مقابل يف   الٌلسانية الكفاية

 ال األلسن دراسة يف األمثل النموذج إُف   للوصوؿ  بنفسها نفسها كتنفئ تتطٌور،  تبت ما التحويلٌية التوليديٌة  ا١تدرسة أفٌ  إُف نشَت األخَت كيف
.   Grammaire universelle    الكلئٌ  بالنحو يسٌمى ما إُف الوصوؿ بغرض كإ٪ٌتا لغة، بكلٌ  ا٠تاٌصة أم ا٠تاٌصة األ٨تاء إُف الوصوؿ بغرض

 : اللعببّ  النحو -4

 لشئء ال أكنو من نقٌلل أف أك عليو، اٟتكم دكف نقبلو أف أك اللررٌ  النحو نر ض أف البلاق من ليس التحويلٌية التوليديٌة ا١تدرسة منطلقات من

 استنتاإلات أك بكحكاـ ا٠تركج يف كعجلة  هم أك تقدير سوء عن يٌنم انتقادا اللررٌ  النحو ننتقد أف اإلإلحاؼ من يكوف كقد. قدٯتا لكونو إاٌل 

. قٌدمناه أف سبق ما ٨تو على الٌلغة طبيلة ٕتايف تككيبلت على قاام ىو أك كالتملمُت، اال ًتاض يف متوٌرط أنٌو أك با٠تلط، تسمو

 على كاللمل  الٌلساف كتقوًن الٌلحن، لناىرة التصٌدم ٤تاكلة يف تكمن تارٮتٌيا اللررٌ  النحو نشكة إُف الداعية األسباب أفٌ  يف  يو أكٌ  ال ٦تٌا

 التلليمٌية التقليديٌة الصبغة بكفٌ  تؤكد بلد٫تا من إلاء من كمع كسيبويو ا٠تليل مع إلاءت اليت اٟتقيقٌية الطفرة أفٌ  إالٌ . كتككيلو القرآين الٌنت  هم

 النحو إللل ٦تٌا كذلك. كالصوتٌية كالصر ٌية النحوية للمساال التننَتمٌ  البلد مع متداخل أمرىا كإ٪ٌتا النحو، ىذا على الطاغية ىئ ليست للنحو

 كٌلٌيتها إُف بالننر كذلك اٟتديثة، الٌلسانية الننريٌات من الكثَت اٌدعاء، دكف تضاىئ بذاهتا، قاامة لسانٌية ننريٌة ٯتثل نضجو عزٌ  يف  اللررٌ 

. كا١تكاف الزماف يف الفارؽ مع كتكاملها،

  كما الننرٌم، اٞتانب بشكف األخَتة ىذه لو ترٌكج ما يف إالٌ  اٟتديثة الٌلسانية الننريات كبُت بينها الفرؽ كما مقٌوماهتا، أٌك، كال الننرية، ك٢تذه

 كصياغتها مرٌة، كلٌ  يف كتصحيحها كترسيملها مردكديٌتها، كٖتسُت تطبيقاهتا، داارة كتوسيع اختبارىا بغاية كذلك عنو، بو تدا ع كما لو، تقٌدمو

. ا١تلر ٌية خلفياهتا أك منهجها عن كال أبلادىا، عن تفصح ال اليت القدٯتة اللربٌية النحويٌة الننريٌة عليو ١تا ريب، كببل خبل ا، كىذا. األمثل الصياغة

 من كذلك كاستقصاء، ننر بلد  إالٌ  إليو االىتداء ٯتكن  بل مللن، غَت كىو النحوٌم، الدرس غضوف يف الفاحصة لللُت مضٌمنا ىذا كلٌ  كاف كإف

 كالتلريفات   اإلأارات بلض خبلؿ من أك ، اللغويٌة ا١تادة كتننيم كالتبويب كالتككيل التحليل أبلاد من نستشٌفها اليت الٌدالة  القراان خبلؿ

 من ٘تثٌلو حسن من بدٌ  ال كإف ١تاما، إالٌ  بدكره مللن غَت  القدٯتة النحويٌة اآلثار يف ا١تٌتبع ا١تنهج أفٌ  علما. البحث ثنايا يف الواردة القليلة كالتلميحات

. ترتيبها أك ا١تادة تننيم كإعادة بالكلٌيات، اٞتزاٌيات ربط خبلؿ

 كاالستنباط االستقراء عن  ضبل كالتلليل،        كالقياس السماع مثل النحو أصوؿ كتب يف أاع ما الننريٌة ىذه مقٌومات أبرز من كلللٌ 

 بدٌ  ال عموما كالننريٌة. كا١تصطلحات كا١تفاىيم الرؤل اختلفت كإف اٟتديث، الٌلساينٌ  الدرس يف مٌتبلة مقومات كٌلها كىئ. كالتصنيف كالوصف

 الننريٌة رٝتت األساس ىذا كعلى. عنها بليدة أك منها قريبة أخرل ٣تاالت كبُت بينها الفاصلة اٟتدكد تضع كأف ا١تلريٌف، ٣تا٢تا بضبط تقـو أف

 اإلعراب بُت  جملت. كاإلعراب اللغة كعلم كاالأتقاؽ الصرؼ مثل منها قريبة أخرل ٔتجاالت تربطها اليت اللبلقات القدٯتة اللربٌية النحويٌة

 يهتمٌ  قسم ك كالزيادة، كاألبنية بالصيغ يهتمٌ  قسم: قسمُت باعتباره الصرؼ إُف ننرت ك. أخرل حاالت يف بينهما ك صلت حاالت، يف كالصرؼ

 باألبنية، األصوات تتداخل ىنا كمن. كاإلعراب االأتقاؽ بُت كباعدت الٌلغة، كعلم االأتقاؽ بُت كقرٌبت. الكلمات على الطاراة بالتغٌَتات

.. اٍف كالداللة با١تلجم كالًتكيب بالًتكيب، الصرؼ كيتداخل باإلعراب، األصوات كتتداخل



 2014 كانون أول / ديسمبر : العدد الرابع   -مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية
 

 

 

 

 

 

 16 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 كضع على كاللمل كاالصطبلحٌئ، ا١تفاىيمئٌ  إلهازىا إرساء إُف تسلى ىئ كإ٪ٌتا ا١تلريٌف، ٣تا٢تا بضبط اللربية النحويٌة الننريٌة تكتفئ كال

 الٌلساين كالدرس التحليل عليها يقـو اليت ىئ ألهٌنا للننريٌة األساسئٌ  ا١تقٌوـ ىذه، كاٟتالة ا١تفاىيم، كتلترب. البٌلزمة كالرسـو اٟتدكد أك التلريفات

. الصناعة أىل مفاتيح من مفتاحا أك كضع، على كضلا ا١تصطلح ليغدك الٌلغة من مصطلحاهتا تستمدٌ  ا١تفاىيم كىذه. عموما

 كاللمل كاإلعراب اإلسناد ٨تو من عندنا، رااجة باتت مفاىيم عن اللرر للنحو التكسيس بداية يف نتحٌدث أف حٌقا السهل من يكوف قد ك

. كغَتىا كاإلمالة كالوقف كاٟتركة كاإلسكاف كاإلدغاـ كالقلب البدؿ ك كاإلعبلؿ كالصحة كالزيادة كالتجٌرد كا٠ترب كاالبتداء اللاملئ كاألثر

 ا٠تصاات عن كالبحث ككصفها، الناىرة رصد من ٢تا بدٌ  ال كإ٪ٌتا التلريفات، أك ا١تصطلحات أك ا١تفاىيم حدكد عند الننريٌة ىذه تقف ال ك

 ىذه تطبيق صٌحة من كالتثٌبت الشاملة، أك اللاٌمة القوانُت استنباط إُف األمر آخر يف الوصوؿ بغاية بغَتىا، يقابلها كما هبا ا١تتلٌلقة ا١تشًتكة

. تطبيقها ٣تاؿ من ٮترج كما القوانُت،

 ىو يتكٌرر يفتك ال كاحدا منهجٌيا مدخبل ٧تد سوؼ  فنٌنا بالدرس، الكفيلة الٌلغة مساال من مسكلة أمٌ  إُف ننرنا ما كإذا االعتبارات، هبذه ك
 حدٌ  يف غاية ا١تبلحنة تلدٌ  كال. االستلماؿ يف متواتر ىو ما ك الكبلـ، من يينجز ما إُف أم السماع إُف تستند الننريٌة يف كا١تبلحنة. ا١تبلحنة

 كالقياس ا١تقٌومات من ٚتلة على باالعتماد القاعدة استنباط بغاية كذلك التلليل، أك التفسَت  ٌ  كالتصنيف للوصف صاٟتة ىئ إذ ذاهتا،

.. اٍف كاالستنتاج  كاالستقراء

 ألفا، اللٌلة حرؼ قلب مثاؿ كٖتديدا اللرٌر، الصرؼ من أمثلة نكخذ اللربٌية، النحويٌة الننريٌة إليو تذىب ما صٌحة كإثبات  التوضيح باب كمن

 مثلما القاعدة ىذه". ألفا قلب مفتوحا قبلو ما ككاف اللٌلة حرؼ ٖتٌرؾ إذا" ا١تضمار ىذا يف الصوتٌية الصر ٌية القاعدة تقوؿ: يلئ ما إُف  نمللت

 النحومٌ  ٬تلل لغومٌ  حسٌ  من ٢تا بدٌ  كال كإلزاياهتا، الٌلغة ْتقااق اإل١تاـ على قدرة من ٢تا بدٌ  ال كنلٌلمها، تلٌلمناىا كمثلما  النحويٌة، الننريٌة ضبطتها

 كال كحده يدرؾ ال القلب  مفهـو. التكسيس بداية يف كذلك تكن َف أهٌنها إاٌل  بديهية اليـو لنا بدت كإف القضايا، ىذه مثل يلاًف أف على قادرا
 كالبدؿ كالنقل كاٟتذؼ كثَتة أخرل ٔتساال ربطو من بدٌ  ال كبالتاِف األخرل، الصر ٌية الصوتٌية النواىر بقٌية عن انلزالو حالة يف لو قيمة

 أقساـ نطاؽ يف إالٌ  تفهم ال نفسها كالكلمة. الصرؼ باب يف الكلمة على الطاراة التغٌَتات عن ٔتلزؿ ٢تا ملٌت ال ٣تتملة ا١تساال كىذه. كاإلسكاف

 من بدٌ  ال كاٟتركات. اٟتركة مقابل يف إالٌ  لو ملٌت ال عموما كاٟترؼ. الصحيح باٟترؼ االسم ك الفلل كعبلقة باالسم الفلل كعبلقة الكلم

 كدرإلة صفاهتا، كٖتديد نطقها، مواضع أك ٥تارإلها ملر ة من بدٌ  ال( الفونيمات) الصوامت أك األصوات ىذه ككلٌ  كذلك، كاٟتركؼ ضبطها،

. اال ًتاض ملٌت إدراؾ على قادرين غَت كٌنا إذا قبلو ما كانفتاح اللٌلة حرؼ ٖتٌرؾ أم للتغيَت، ا١توإلب السياؽ عن حديث كال.  يها االنفتاح

 كاألٝتاء األ لاؿ كىذه. كا١تهموز كا١تضاعف كالناقت األإلوؼ قبيل من كذلك خاٌصة، ا١تلتٌلة كاألٝتاء باأل لاؿ يتلٌلق اٟتالة ىذه يف كاال ًتاض

. التقدير باب من كذلك كاحدا، كا١تلتلة الصحيحة األٝتاء أك األ لاؿ باب ليكوف ٤تٌددة، أبنية إُف إرإلاعها من بدٌ  ال عموما للتغيَت القابلة

 يف الفرعٌية كالقواعد. األساسٌية القاعدة إُف باإلضا ة كذلك  رعٌية، أخرل بقواعد يتلٌلق أف من لو  بلبدٌ  القاعدة ىذه ٘تليو الذم التغيَت كأٌما
 أف أكهنا من اإليهاف كقاعدة. اإلشباع بقاعدة الثانية كتلرؼ اإليهان بقاعدة األكُف تلرؼ األصل، للقاعدة مكٌملتاف قاعدتاف ٫تا ىذه حالتنا

 بفأباع تقضئ اليت اإلأباع قاعدة ىئ( الًتتيب يف الثالثة أك) الثانية كالقاعدة. قلبو من نتمٌكن حىٌت  حركتو ْتذؼ كذلك اللٌلة، حرؼ تضلف

 اٟتديث بصدد ٨تن  ما األصل  كٌما. ك رع أصل ٢تا ذاهتا حدٌ  يف القلب كقاعدة. ٢تا ٣تانسا يكوف كالٌلُت ا١تدٌ  حركؼ من ٟترؼ إلوارىا يف اٟتركة

 أصلها اليت" استباف"ك" استقاـ"ك" أقاـ" ٨تو من أمثلة يف كذلك ساكنا، قبلو ما ككاف متحرٌكا إلاء إذا اللٌلة حرؼ ييقلب أف  هو الفرع كأٌما عنو،

ـى / التواِف كعلى ـى /ك/ أىقٍػوى ى /ك/ اٍستػىٍقوى  يف للدخوؿ لنا حاإلة ال بالسياقات ال بالصيغ تتلٌلق إضا ية بشركط اٟتاالت ىذه يف التغيَت كيتمٌ /. اٍستىبػٍُتى
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 بلُت تكخذ اليت ىئ النحو يف األمثل كالقاعدة. تطبيقهما ٣تاؿ من تيطرح أواذا كالفرع األـ القاعدتُت من لكلٌ  أفٌ  با١تبلحنة كإلدير.  تفاصيلها

 كالشركط سياقاهتا كضبط صياغتها، كبتدقيق تلك، أك القاعدة ىذه  لالٌية يف بالزيادة كذلك اإلمكاف بقدر منها كٖتدٌ  الشواذ، ىذه االعتبار

. ٢تا ا١تبلزمة

 ننر إعماؿ إُف ْتاإلة اعتقادنا يف ىئ الصرؼ أك النحو إلزاٌيات من إلزاٌية ككلٌ . الصرؼ ٣تاؿ من مكخوذ النحويٌة الننريٌة من مثاؿ ىذا

 أف أكنو من الناس، من الكثَت عند يشاع مثلما تقليديٌا ملياريٌا ٨توا ليس للكلمة الدقيق با١تلٌت اللررٌ  النحو بكفٌ  نقرٌ  ٬تللنا ىذا ككلٌ . كتدبٌر

 أابو كما ملتلٌ  كىذا صحيح كىذا خرب، كىذا مبتدأ كىذا مفلوؿ، كىذا  اعل ىذا يقوؿ أف أك األلسن، يقٌوـ أف أك كا٠تاطئ الصحيح يضبط

 أك منها القريبة األخرل النواىر من بغَتىا كمقابلتها ذاهتا، حدٌ  يف الناىرة كصف يف كذلك ىذا، من أبلد إُف يذىب الواقع يف ىو كإ٪ٌتا ذلك،
 ككلٌ  ا١تطاؼ، هناية يف كتلليلها أخرل، ظواىر من كتوليدىا ظاىرة كلٌ  كملاٞتة ا١تشًتكة، ا٠تصاات إُف بالننر النحويٌة ا١تساال كتصنيف البليدة،

. بامتياز الٌلسانيات عمل من ىذا

 : اللعببّ  والنحو اللوليديّ  النحو بين اللوافق -5

 من بالرغم كذلك التوليدٌم، كالنحو اللررٌ  النحو بُت اللجيب التوا ق ىذا ٧تد أف ا٠تواطر توارد باب من للٌلو أك ا١تفارقات، من يكوف قد

 الذم التوا ق ىذا. أيضا النشكة كبيبة ا١تنطلقات كاختبلؼ منهما، كلٌ  يف ا١تتحٌكمة ا١تلر ٌية ا٠تلفٌيات كاختبلؼ بينهما، الفاصلة الزمنٌية ا٢تٌوة

 التحويلٌية، التوليديٌة كالننرية القدٯتة النحومٌ  الننريٌة الننريٌتُت،أم بُت اٟتاصل الشبو إُف بالننر كبَتة دىشة اٟتقيقة يف يثَت إليو االنتباه نىلفت

 ك٨تن التوا قات، ىذه كمن. لتطبيقها ا١تبلزمة كالشركط سياقاهتا كضبط القاعدة كتطبيق كاال ًتاضات، التصٌورات ببلض يتلٌلق ما يف كخاٌصة

:   يلئ ما إُف نشَت النحو، مكٌونات من مكٌونا باعتباره الصرؼ ٣تاؿ يف نبقى أف حريصوف

. القدامى اللرب الٌلغوٌيُت عند اللغويٌة السجٌية عليو ييطلق ما أك الٌلغوم اٟتدس على كالتلويل االستلماؿ، إُف الٌلساينٌ  التحليل يف الٌلجوء -

 ا١تستمع ا١تتكٌلم هبا ينطق اليت ا١تتحٌققة أك ا١تنجزة الصيغة كانت كإذا. ا١تنجزة الصيغة مقابل يف باألصل عنو يلرٌب  ما أك اجملٌردة الصيغة ا ًتاض -

   احملدثُت، الٌلغة علماء بلض يرل مثلما التملمُت، ىنا اال ًتاض يلٍت كال. اال ًتاض باب من ىئ اجملٌردة الصيغة  ففٌ  ا١تنطوؽ، اٟتاصل باب من ىئ

. بلض من بلضها  الصيغ كتوليد االأتقاؽ آليات إُف بالننر كذلك صٌحتو، كيبٌُت  يٌقره ما لو ا ًتاض ىو كإ٪ٌتا

 نليد أف أم كتابة، إعادة قواعد ىئ ٣تملها يف القواعد، من ٚتلة تطبيق ك ق ىذا كيتمٌ  ا١تنجزة، الصيغة إُف ا١تفًتضة الصيغة من التحٌوؿ -

 سياقات يف تتحٌقق أخرل، من صيغة توليد إالٌ  ىذه الكتابة إعادة كما". ب" اللناصر ٣تموع أك باللنصر" أ( "اللناصر ٣تموع أك) اللنصر كتابة

دٌ  ملٌينة  اليت الشواذٌ  من ٯتكن ما أكثر للتقليل كذلك للقاعدة، ا١تبلزمة الشركط بلض على  ضبل ىذا". ع" باللنصر كيسرة"  س" باللنصر ٯتنة ٖتي

 اٟتذؼ"ك كاللكس،" ياء الواك قلب"ك" ألفا اللٌلة حرؼ قلب" قبيل من كذلك اللرٌر، النحو هبا يىفيض القواعد ىذه. القاعدة تطبيق من تفلت

... اٍف" ا١تثلُت إدغاـ" ك" الساكنُت اللتقاء

 القاعدة أفٌ  أم الًتتيب، هبذا اإلخبلؿ أك أخرل، على قاعدة تقدًن ٯتكن ال ْتيث ملٌُت، لًتتيب  يو ٗتضع ٨تويٌا نسقا القواعد ىذه تيكٌوف -

 من" قاؿ" صيغة توليد ا١تثاؿ سبيل على أخذنا  لو. دكاليك كىكذا الثالثة قبل تطٌبق أف بدٌ  ال الثانية كالقاعدة الثانية، قبل تطٌبق أف بدٌ  ال األكُف
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 كقاعدة القلب، كقاعدة اإليهاف، قاعدة ىئ: متتالية قواعد ثبلث نطٌبق ا١تفًتضة الصيغة من انطبلقا السليمة الصيغة إُف كللوصوؿ ،/قػىوىؿى /

. أخرل على قاعدة تقدًن إُف سبيل كال اإلأباع،

 تشاهبتا، ما إذا كذلك أخرل، حساب على قاعدة تطبيق ٬تب ال ٔتلٌت التطبيق، يف أكلويٌات ٢تا أفٌ  القواعد ىذه بشكف مبلحنتو ٘تيكن ٦تٌا ك -

 كإلود حالة يف كذلك ،"اإلأباع" قاعدة حساب على" الساكنُت التقاء" قاعدة تطبيق ٨تو من كىذا أخرل، قاعدة من أقول ملٌينة قاعدة ٬تلل ٦تٌا

.  كالٌلُت ا١تدٌ  حرؼ بلد ساكن حرؼ

 أك ا١تلٌت يف كاف سواء االلتباس، إُف يؤٌدم تطبيقها كاف إذا ما قاعدة تطبيق  ييمنع الٌلبس، أمن حاالت التطبيق يف القواعد ىذه تراعئ -
. لئلٟتاؽ إبطاؿ تطبيقها يف ألفٌ  ،"اٍسحىٍنكىكى " أك" إلىلببى " قبيل من أمثلة على" اإلدغاـ" قاعدة تطبيق عدـ اٟتاالت ىذه كمن. الصيغة

 ربط إمكانية ٬تلل ك٦تٌا اٟتديثة، كالٌلسانٌيات القدًن اللررٌ  النحو بُت أم ا١تلادلة، طريف بُت ٕتمع اليت ىئ تصٌورنا يف ا١تلتربة التوا قات ىذه إفٌ 

 ٣تاؿ إالٌ  اللرض ىذا يف إليها أأرنا اليت التوا قات كما. األصوؿ كنشكة ا١تلر ٌية ا٠تلفٌيات اختلفت كإف قاامة، ا١تذكورين الطر ُت ىذين بُت الصلة

 الصر ٌية باألحرل أك الصر ٌية اٞتوانب ىئ القدٯتة، النحويٌة الننريٌة من إلوانب على  يها اقتصرنا. الٌلسانٌية( الننريٌات أك) الننريٌة ٣تاالت من

 قراءة إلعادة مفيدة نراىا حديثة منهجٌية بكدكات بالتوٌسل كذلك الصر ٌية، ا١تساال بلض قراءة نليد أف خبل٢تا من حاكلنا ،(الصو٘تٌية أك) الصوتٌية

 للمقارنة القابلة األ٨تاء ٚتلة من ٨توا اٟتاالت ىذه يف ا١تفًتض النحو كيٌنل. أعمٌ  بوإلو اللررٌ  الٌلساينٌ  كالًتاث عموما النحويٌة بل الصر ٌية، الننريٌة

 بالكفاية تتلٌلق كإ٪ٌتا كحدىا، الوصفٌية بالكفاية تتلٌلق ال آنفا ذكرنا  ما على كاأل ضلٌية. األ ضل النحو إُف الوصوؿ بغاية كذلك بينها، ما يف

 .أيضا التفسَتيٌة

: الهوامش  

: اللحويلبّ  اللوليديّ  النحو-1

 ك 1965ك    1957 مرحلة أ٫ٌتها ٔتراحل كمٌرت  أومسكئ نلاـ يد على نشكت كالداللة، كالصوت النحو مكٌونات على قاامة لسانية ننريٌة
 كالكفاية اإل٧تاز بُت التمييز إلاء ىنا كمن كبلمو، إ٧تاز يف ا١تثاِفٌ  ا١تستمع ا١تتكلم على التوليدمٌ  النحو يرٌكز ك. بلدىا ما ك 1980 ك 1973

 كذلك ، ثانية إلهة من ٖتويلٌية كقواعد  إلهة من توليديٌة قواعد على قاام التوليدمٌ  كالنحو. السطحٌية البٌت ك للجمل اللميقة البيٌت كبُت  اللسانٌية،

. مقٌيدة أك حرٌة كانت سواء كتابة إعادة قواعد ىئ ٣تملها يف كالقواعد. النحو إرساء كبالتاِف القواعد من نسق إلرساء  ٤تاكلة يف

: الملجم النحو

 موريس الفرنسئٌ  الٌلساينٌ  يد على الننريٌة ىذه نشكت.  اإللكًتكنٌية القواميس عليو ييطلق ما إنشاء بغاية أكلٌيا الٌلغة بوصف هتتمٌ  لسانٌية ننريٌة

 ا١تلجم النحو ك. التحويل على أساسا كالقاامة ىاريس زليق إُف تينسب اليت األمريكٌية التوزيلٌية للننريٌة تطوير كىئ ، السٌتينات أكاخر يف غركس

 الٌلساين التحليل يف الشكبلنٌية با١تتطٌلبات هتتمٌ  كما الشااع، االستلماؿ على كاالعتماد  الٌلسانٌية الوقااع كٚتع  اإلإلراائٌ  باٞتانب كثَتا يهتمٌ 

 إلاءت ىنا كمن  الًتكيب، خارج  للملٌت أ٫تٌية كال  الًتكيبٌية با٠تصاات الوثيقة عبلقتها يف ا١تلجمٌية الوحدات تدرس كىئ.  اآللٌية ا١تلاٞتة بغاية

. كا١تلجم النحو بُت الدمج على القاامة التسمٌية أرعٌية

  :الخاصّ  النحو
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 البٌت على بناء كذلك التحويلٌئ، التوليدمٌ  النحو يف إليو أأرنا أف سبق الذم نفسو بالتصٌور كا١تتلٌلق  ما بلساف ا١تتلٌلقة القواعد نناـ ىو

 الثبلثة ا١تكٌونات بُت اللساينٌ  التحليل يف ٕتمع أف ٖتاكؿ اليت الكتابة إعادة قواعد كعلى  التحويلٌية ك التوليديٌة القواعد كعلى  كالسطحٌية،  اللميقة

. كالصوتٌية  كالداللٌية  الًتكيبٌية: 

 بلساف تتلٌلق ا٠تاصٌ  النحو قواعد  ففٌ  كونٌية أك كلٌية قواعد ىئ األخَت ىذا قواعد كانت كإذا  الكلئٌ  النحو مع ا٠تاص النحو يتقابل ك

. خالفها أك أخرل ألسنة أابو كإف ملٌُت،

 :الكلبّ  النحو

 إُف الننريٌة ىذه إلذكر ترإلع ك ا١تكتوبة، أك ا١تنطوقة منها سواء الطبيلٌية، الٌلغات كلٌ  على يطٌبق أف غايتو التوليدٌم، النحو بو يهتمٌ  ٦تٌا ىو ك

 ك أومسكئ بُت ا٠تبلؼ ك أيضا montagne مونتاف عند الداللٌية إلوانبو يف الكلئٌ  النحو يشيع ك. با١تنطق عبلقة ك٢تا  Port Royal ركاياؿ بور
 تركيبٌية قاعدة بالضركرة تكوف ال كقد  النت علم إُف ترإلع كال ا١تنطق مكٌونات من مكٌوف ىئ مونتاف عند الداللة أفٌ  باعتبار خاؼ، غَت مونتاف

 ىو الكلئٌ  كالنحو  األلسن، كل بُت ا١تشًتؾ الكلئٌ  النحو إُف تيلزل كإ٪ٌتا ذلك، أومسكئ يتصٌور مثلما ا١تستمع ا١تتكٌلم إُف تيلزل داللٌية أك
. اللغوم االكتساب عملٌية يف كتنهرإللٌيا  أل٫تيتو با١تبٌت أديد مساس ك٢تا  الطبيلٌية األلسن  يها تشًتؾ اليت الكلٌية القواعد

:  اللىنبّ  النحو

 عند ا١توإلودة الفطريٌة كاالستلدادات  اللغومٌ  االكتساب إُف يلود كىو ا١تستمع، ا١تتكٌلم ذىن يف توإلد مفًتضة قواعد نسق الذىٍتٌ  النحو

 ا٠تاص النسق ىذا يشمل قد ك. صورهتا تكن مهما  الواحدة الٌلسانٌية اجملوعة نطاؽ يف خاٌصة لغة كلٌ  مع التلامل إُف يرإلع كىو ، الناس كلٌ 

 ال الذىٍتٌ  كالنحو.  الداللٌية ك كالصوتٌية  الًتكيبٌية الثبلثة، الٌلسانٌية ا١تكٌونات القواعد ىذه ك٘تسٌ .  ا٠تاصٌ  النحو إُف أك الكلئٌ  النحو إُف تلود قاعدة
. الدماغ أك الذىن يف بالقوة موإلود ىو كإ٪ٌتا  ييتلٌلم

-Shomsky, N. : La linguistique cartésienne, P.152 

.  51 -50 ص ص. التوين ترٚتة. اللغة علم و اللغة: ليونز -3

 16.ص. اللغة علم فب دراسات: بشر ٤تمد كماؿ -4

 على ٣تيبو يكوف أف لوإلب ييللل كَف  الصحيح ٣تئء إلئء لو أنٌو: كذا أصلو كاف إنٌو قولنا ملٌت إ٪ٌتا ك: " الغرض ىذا يف إلٌٍتٌ  ابن يقوؿ ك -5

". الننر أىل من أحد يلتقده ال  ملطك  اللفظ ىذا إُف بلد  يما عنو انصرؼ  ٌ   كذلك،  الزماف من  كقتا  استلمل يكوف  أف  كٌما.  ذكرنا  ما

( .  257.ص 1.ج الخصائص)

 .20 ص. الحديث األصوات علم خالل من اللعببّ  اللصعيف: البٌكوش الطٌيب -6

 16.ص. الصعفبّ  الحلف ظواىع بلض فب تأّمالت: الشايب حسن  وزم - 7

 " .ألفا اللٌلة حرؼ قلب" مقالنا اننر التفصيل من ١تزيد -8
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 :باللعبية -1 

 دار. اٟتميد عبد الدين ٤تيئ ٤تٌمد ك الزقراؼ، ك٤تٌمد ، اٟتسن نور ٤تٌمد ٖتقيق. الحاجب ابن شافية شعح(: الدين رضئ) األسًتاباذم* 

. 1982 بَتكت. الللمية الكتب

. 1973 القاىرة. ٔتصر ا١تلارؼ دار. اللغة علم فب دراسات(: ٤تمد كماؿ) بشر.د* 

.   1987 تونس. اللربية ا١تطبلة. 2.ط. الحديث األصوات علم خالل من اللعبب اللصعيف(: طٌيب) البٌكوش. د* 

(. ت.د) بَتكت كالنشر، للطباعة ا٢تدل دار. 2.ط النٌجار، علئ ٖتقيق. الخصائص(: الفتح أبو) إلٌٍتٌ  ابن* 

 إلاملة. 62 الرسالة. اللاأرة اٟتولٌية. اآلداب كلٌية حولٌيات. الصعفبّ  الحلف ظواىع بلض فب تأّمالت(: حسن  وزم) الشايب.د* 

.  1989  –1988. الكويت

.  1990 ا١تغرب البيضاء، الدار. للنشر توبقاؿ دار. ا١تزيٍت قببلف بن ٛتزة.د ترٚتة. الملعفة مشكالت و اللغة(: نلاـ) أومسكئ*

 قرطاج.  هبا ا١تٌتصلة ا١تلر ٌية كالننم اللسانٌيات ْتث كحدة. الملوكب اللصعيف شعح: اللصعيف أصول من(: اٟتميد عبد) الواحد عبد* 

.  2010 تونس. صفاقس. كالتوزيع للنشر

. تونس. صفاقس. الثاين اللدد. اإلنسانٌية كالللـو اآلداب كلٌية ٣تٌلة. جاملية بحوث". ألفا اللٌلة حرؼ قلب(: "اٟتميد عبد) الواحد عبد* 

. 2002 إلانفئ

. 1996 تونس. صفاقس. اإلنسانٌية كالللـو اآلداب كلٌية. اللعبب اللصعيف فب قعاءة. الفلل بنية(: اٟتميد عبد) الواحد عبد* 

. 1987 القاىرة. اللربٌية النهضة دار. 1.ج. التوين مصطفى ترٚتة .اللغة علم و اللغة(: إلوف) ليونز* 

.  1985 مصر. اإلسكندريٌة اٞتاملٌية، ا١تلارؼ دار. خليل حلمئ. د ترٚتة. اللغويّة شومسكب نظعيّة(: إلوف) ليونز* 

 .1973 سوريا. ْتلب اللربٌية ا١تكتبة. قباكة الدين  ملر. د ٖتقيق. اللصعيف فب الملوكبّ  شعح(: الدين موٌ ق) يليش ابن* 

 

 :بالفعنسية -2

 Chomsky, N. : (1965) Aspects de la théorie syntaxique, Tr. Milner, Seuil. Paris 1971. 

 Chomsky, N. : La linguistique cartésienne, Tr. Delanoé, N. et Sperber, D. Seuil. Paris 1969. 

 Chomsky, N. et Halle, M. : (1968) Principes de phonologie générative, Tr. Encrevé,P. Seuil. Paris 1973.  
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 الخالصة

 الدرس ا٨تراؼ اُف يؤدم بينهما كا٠تلط ، اللاـ اللقلئ ا١تنطق عن ينكل الذم ، االستلماِف بواقلها يتمثل هبا خاص منطق ٢تا نناـ اللغة      

. هبما كيضرٌ  كاللغوم النحوم

 اللقلئ كا١تنطق اللغوم ا١تنطق بُت أك االستلماِف اللغوم النحو كبُت ا١تليارم اللقلئ ا١تنطقئ النحو بُت الفارؽ على الضوء يسلط البحث      

. اللاـ

 

Grammar between Logic and 
Linguistic Utilization 
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Abstract 

Language is a system that has its own logic represented by its realistic usage which apart from general mental logic. Any 
mixture between them leads to a deviation in the grammatical and linguistic lesson and causes harm to it. This research sheds 
light on the difference between standard mental logical grammar and between grammatical linguistic in use and between 
linguistic logic and general mental logic. 
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 النناـ هبذا ا١تتكلم أخلٌ  كاذا ، الواحدة اللغوية البيبة يف كاال هاـ الفهم أرط ألنو" هبا ا١تتكلموف يراعيو ، هبا خاص كنناـ منطق لغة لكل      

 النناـ كلكنو...  كبَت حد اُف كتفكَتىم اللغة أصحاب بلقوؿ النناـ ىذا كيرتبط...كالغموض كالشذكذ بالغرابة كبلمو على السامع حكم ،

. (1)"غَتىا من ك٘تيزىا استقبل٢تا لغة لكل ٕتلل ملينة ٓتصاات بيبة كل يف كيتصف ، اخرل اُف لغة من ٮتتلف الذم ا٠تاص

 كالتثنية اال راد كيف اٞتملة ترتيب يف كالسيما كاألسس كالقواعد النواىر من كثَت يف اال٧تليزية نناـ عن ٮتتلف   -مثبل  –اللربية  نناـ 

 ذلك كييلد ، كاٞتنس اللدد يف كا١تطابقة الرتبة حيث من ا١توصوؼ ٗتالف اال٧تليزية نناـ يف مثبلن   الصفة ذلك كغَت كالتذكَت التكنيث كيف كاٞتمع

:  ٨تو اال٧تليزية نناـ عن ينكل ننامها اف ذلك كخطك ٟتنان  اللربية يف

.                        Two clever boys ذكياف كلداف

.     Two clever girls ذكيتاف بنتاف 

.                                Clever girls ذكيات بنات

.     a clever boy ذكئ كلد  

.   a clever girl ذكية بنت

تلف ال بديهيات كإلللوىا اإلنساين التفكَت على هتيمن طرااق اُف اليوناف  بلسفة  دعا ، اللقلئ كا١تنطق اللغة بُت القدماء ربط         ،  يو ٮتي
. (2)قبولو يف اللقل يًتدد ال خاص حكم اُف منها ينتهوف عقلية لقضايا كمقدمات

 صور يف صاغها. ٨توية قوالب يف ككضلو لتوضيحو اللغة كبُت بينو ربط حيث ، أرسطو لدل اكتمل الذم ا١تنطق ىو اللقلئ ا١تنهج ىذا       

.  ألرسطو ا١تنطقية القوالب تلك يف اللغات صبٌ  حاكلوا بلده كا١تنطقيوف. كأصوات ألفاظ

 ال ما كاالستنباط األقيسة من اللغوية ْتوثهم يف ٧تد لذا اللرر النحو على تطبيقو كحاكلوا أرسطو ٔتنطق اللرب النحاة أعجب كقد 
. اللربية بركح يتصل

  قد ا١تتقدموف  النحاة أما.  بينهما الكبَت للشبو بينهما كخلطوا األإلني با١تنطق تكثركا الذين ىم ا١تتكخركف اللرب  النحاة إف كاٟتق 

 الرأم استملدـ البصرم اٟتسن ملاصر  اٟتضرمئ ، اإلسبلمية اللقيدة منطق من نابع كىو اللربية علـو على كطبقوه اإلسبلمئ الفقو ٔتنطق تكثركا

. القياس كسع الذم حنيفة أر بقياس تكثركا اٛتد بن كا٠تليل ، اللبلء بن عمرك كأبو. عمر بن عيسى تلميذه كتبلو ، مثلو النحوية النواىر يف

. (3)الفراء منهم كثَتكف ٨تاة  يو تكثر الذم ،( ىػ189) الشيباين اٟتسن بن ٤تمد يوسف بكر تكثر كسيبويو

 آخركف كتبلو. (5)بذلك صرٌح كقد ، كتبو يف كاضح بالفقو النحو إلٍت ابن كربط ، (4)سيبويو كتاب من الناس يفيت النحاة بلض ككاف 

. كغَته (6)االنبارم الربكات أبو كالسيما

 منهج ، الللة قياس كبا٠تصوص األصوِف  القياس كا١تنطقئ ، النحوم القياس عن ٮتتلف األصوِف القياس" أف الدارسُت بلض كيرل 

. الللة ّتامع كذلك الفرع كىو  يو نتٌ  ال الذم ا١تماثل على نفسو اٟتكم كإضا ة األصل أم النت يف الوارد اٟتكم علة ملر ة يستهدؼ خاص

. (7)"الللة ىذه بسبب ٤تـر  النبيذ ، مسكر النبيذ كاف االسكار ىئ ا٠تمر ٖترًن علة إف: أمثلتو أأهر كمن
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: بكنو كعيٌرؼ ، قياس  النحو ،( ملناه يف كاف إذا ا١تنقوؿ على ا١تنقوؿ غَت ٛتل) كليهما ألف النحوم القياس كبُت بينو أبو كىناؾ 

(. اللرب كبلـ استقراء من ا١تستنبطة با١تقاييس الللم)

 ، كعلة كحكم ك رع أصل: أربلة أركانو  جلبل ، با١تقارنة األصوِف بالقياس النحوم القياس (8)كالسيوطئ االنبارم الربكات أبو كأبو 
. (9)اإلسناد ىئ إلاملة لللة الفاعل على قياسان   اعلو ييسمٌ  ماَف بر ع كمٌثبل

(.  افو  سقراط إف: كالنتيجة  افو  سقراط كافٌ  ،  افو  إنساف كل إف: )مثل هبما  مسلم مقدمتُت من أكلئ استنتاج يف األرسطئ ا١تنطق يتمثل"

. الفقو أك النحو مثل ملُت لللم منهجان  يصلح أف دكف اللقلية بالرباىُت اإلثبات كساال يف تطبيقو يستبلد ال صورم أكل القياس من النمط كىذا

 القياس بُت ٘تييز  هو.(10)"القياس يف منو أكثر كاٟتدكد التلريفات يف اعتماده ككاف ، ا٢تجرم الرابع القرف يف إال بوضوح ينهر َف لو النحاة كتكثر

. كاألصوِف األرسطئ ا١تنطقئ كالقياس النحوم

: ىو الذم البياف مع يلتقئ القياس على يقـو ألنو البياين كالتفكَت". بو كتسويتو آخر أئء مثاؿ على أئء تقدير: " لغة القياس كملناه 

 ال"ك (11)األرسطئ ا١تنطقئ القياس عن لو تفريقان  البياين القياس: الغزاِف ٝتٌاه بذلك. آخر أئء مثاؿ على أئء بتقدير يتم كاإليضاح اإلظهار إفٌ 
 ىو بل كتكليف ٚتع عملية ليس انو(. ا١تساكاة من بنوع) آخر أمر إُف أمر إضا ة يلٍت بل أكثر أك مقدمتُت عن ضركرة تلـز نتيجة استملراج يلٍت
. (12)"كمقارنة مقايسة عملية

 كغااب أاىد ، ك رع أصل بُت ا١تقاربة على يقـو( كا١تنطق الكبلـ كعلم كالببلغة كاللغة النحو) االستداللية البيانية الللـو يف كالقياس         

 كىذا ، الفرع يف األصل حكم ٖتصيل على تقتصر بل مقدمات من نتيجة يستمللت كال حكمان  يبدم ال كالقااس. بينهما التكليف على كليس

 لكنهم ا١تتكلمُت قياس يف ككذلك النحوم القياس يف ك٧تده الفقو يف ىذا كذلك ىو اعتربه ما ىئ اٟتكم علة أف على القااس ظن على يقـو

. الغااب على بالشاىد( االستدالؿ) يسمونو

. (14)النفيس كابن ا٢تيثم كابن الطبيليات علماء لدل ككذلك. (13)(االعتبار) اصطبلح عليو كالفقهاء ا١تتكلموف كيطلق 

 آخر أئء مثاؿ على أئء تقدير على تقـو كاحدة ذىنية للملية أٝتاء ، االعتبار ، الننر ، االستدالؿ ، القياس: "اٞتابرم الدكتور قاؿ 

. (15)"بينهما ٬تمع

. (16)"األحكاـ تدبَت إأكالية ، كاحدة إأكالية كطكة ٖتت كاقع كاالستداللية البيانية الللـو يف االستدالؿ إف: "كقاؿ 

. منطقيان  تصرٌ ان  كا١تلاين باأللفاظ تصرؼ إذ اللربية منطق أك ، اإلسبلمئ الفقهئ ال األرسطئ با١تنطق تكثره سيبويو إُف نسبوا لكنهم 

 ك٤تاؿ حسن مستقيم: على الكبلـ كصٌنف. كالتناقض كالوإلوب كاٞتواز كالقبيح اٟتسن على كاٞتملة  ، كحرؼ ك لل اسم على الكبلـ كتقسيمو

. كذب ٤تاؿ ىو كما قبيح كمستقيم كذب مستقيم

. (17)بينهما كطابقوا ، أرسطو مقوالت كبُت النحاة هبا قاؿ اليت ا١تشتقات بُت ا١تقارنة ذلك كمن 

 االستدالؿ" بو يراد الذم القياس كبُت ، كارتقااها اللغة بناء يف عليو ا١تلوؿ النحوم القياس بُت (18)ا١تلاصرين الباحثُت بلض ك ٌرؽ 

 من كثَت يف اللقلية ا١تقاييس ٖتكم يف إف لذلك ، طبيلتهما عن كنكيان  اللغة خصاات عن بلدان   يو الغلو يف  اف كتلليقها القواعد الستنباط الذىٍت

 كقضايا ا١تنطق مساال تقاس كما عقلية ٔتقاييس تقاس ال اللربية  طرااقهم ،  صيحان  صحيحان  ٭تضر بل. سااغان  ٯتنع ، كاسع تضييق النحو مساال

. االنبارم الربكات أبو كتبلو الكساائ يذكر كما" كلو قياسان  النحو كليس ، الكبلـ كعلم الفلسفة
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 ٨تو كا١تنطق ، اللربية من مسلوخ كلكنو منطق النحو: )يقوؿ كاف كالذم ا١تناطقة دعول ر ض الذم (19)كالسَتايف يونس بن ميٌت  كمناظرة 
(. باللغة مفهـو كلكنو

 ، عقلئ ٨تو كا١تنطق عرر منطق النحو" ك" مناسبة كالنحو ا١تنطق مابُت: " ا١تناظرة ىذه كضع الذم كىو ، التوحيدم حياف أبو كقاؿ 
 ال كاف كاف األلفاظ يف النحوم ننر كإلل ، كا١تلارض كاٟتلل ٢تا ىئ اليت باأللفاظ اإلخبلؿ لو ٬توز ال كاف كاف ا١تلاين يف ا١تنطقئ ننر كإلل
( 20)"كاٞتواىر كاٟتقااق ٢تا ىئ اليت با١تلاين اإلخبلؿ لو يسوٌغ

 التوا قات ىذه ٧تد أف إذف عجب  بل القياسئ ا١تطٌرد كننامها منطقها ٢تا اللربية أف كالسيما ،  كذلك كالنحو ، كعقل منطق اللغة 

: ا١تتكخرين النحاة ناقدان  ا١تلاصرين الباحثُت احد قاؿ. كملايَت قوانُت إلللوىا ٦تن كغَتىم كاٞتزكِف كالسلد مالك كابن ا١تتكخرين لدل كالسيما

. (21)"النحويُت كاالستلماؿ الواقع دكف ا١تمكن حيز يف إلااز ىو ما كل عن نقٌبوا"

: األخرل باألننمة مرتبط هبا خاص لنناـ ٗتضع أهنا ذلك ا١تتقدمُت كالنحويُت اللغويُت ٔتناىج إال دراستها تصح ال اللغة  إف 

 كالفبلسفة األصوليُت دراسات من القدامى النحاة اخذ كما األخرل كالللـو ا١تناىج من االستفادة كٯتكن ، كغَتىا كالثقا ية االإلتماعية

. كغَت٫تا كالفيزياء كالطب الصر ة كالللـو كالرياضيات كاالإلتماع النفس كللـو ا١تلاصرة الللـو من استفادكا ا١تلاصركف النحاة ككذلك كا١تناطقة

 علـو من كغَتىا اللغة اللاـ اللبلمات علم يشمل لذلك إليو أقرهبا اللغة علم أف إال الللـو بكل بل كحدىا باللغة ٮتتت ال علم الداللة أف ذلك

 كل  اف ، بلض من بلضها كاالستفادة الللـو مزج خبلؿ من كاالبتكار كالتطور اإلبداع إُف يؤدم ىذا بل مذموما الللـو بُت ا٠تلط كليس.  عٌدة

. تلاُف اهلل ىو كاحد مصدرىا اٟتقة الللـو

 كالبيانية اللغوية القضايا أما ، ٥تتصان  لكونو يبدع كاللغويُت النحاة لدل كاللقلية ا١تنطقية كالقضايا القياس تناكلو عند اٞتابرم  الدكتور 

. ا١تنطقية اللقلية القضايا  يو تناكؿ الذم با١تستول  ليس

:  ىو حديثان  ا١تلر ة  ركع احد  نشك ، كحديثة قدٯتة كا١تنطقية الرياضية ا١تناىج ضوء يف كالنحو اللغة لدراسة ٤تاكالت كىناؾ 

. بو كاالىتماـ بتدريسو اٞتاملات بلض أخذت Mathematical Linguistics الرياضئ اللغة علم

(. ا١تنطقئ النحو) كتاب اللربية اللغة على تطبيقو إُف سلت اليت احملاكالت كمن

. (22)(اللغوم التحليل يف عامة ننريات ، اللغة منطق: )ْتثو يف خليل ياسُت الدكتور ك٤تاكلة 

 تؤلف اليت األساسية كا١تبادئ القوانُت كضع يف الرياضئ ا١تنطق ٔتبادئ مستلينان  ا١تملتلفة نواحيها من اللغة ٖتليل يف إلديدان  منهجان  قٌدـ 

 اللغوية النواىر نشتق بوساطتها أساسية قاعدة كضع حاكؿ  . اللغوية باللبارات ا١تقًتنة كا١تلاين للغة اللاـ الًتكيب تلاًف ك األساسية اللغة طبيلة

 بدراسة يهتم علم كىو Semantics كالسيمانطيقية للغة ا١تنطقئ أك اللغوم الًتكيب يدرس الذم الللم كىو Syntax( سنتاكس) بػ ا١تتللقة الرايسة

. اللغوية باللبارات ا١تتكلم الفرد عبلقة يدرس الذم الللم كىو Pragmatics كالرباٚتاتية. اللغوية اللبارات إليها تشَت أك تقًتف اليت كالدالالت ا١تلٌت

 كا١تلٌت الًتكيب: ا١تملتلفة نواحيها من يدرس الذم Semiotics( اللبلمات علم) أك( السيمطيقية: )ىو ٚتيلها يضمها الذم كالللم 

. لغة لكل ا١تكونة الرايسة القوانُت تشمل عامة قاعدة كضع ٬تب لذا ، باللغة الفرد كصلة ، كالداللة

 من االستفادة ٯتكن   كمن اللغويُت ٔتناىج إال اللغة تيدرس ، بل ا١تنطقية اللقلية ا١تناىج إُف اللغة إلخضاع ٤تاكالت من يكن كمهما 

 .كمناىجها األخرل الللـو
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 ىذا بل اللاـ اللقلئ كا١تنطق منطقها بُت التمييز من اللغة لدراسة للمتصدم كالبدٌ  ، للغة االستلماِف الواقع عن ينكل اللقلئ ا١تنطق إف 

 كالشريلة الدين من بديبلن  أك دينان  األمم بلض اٗتذتو ا١تنطق أف ذلك كمغزل تلاُف اهلل من حكمة ىذا كيف. كثَتة أحايُت يف الواقع عن ٮتتلف

 الفرؽ من كثَتان  ٧تد لذلك ، التاريخ حقب بلض يف اإلسبلمية الشريلة من بديبلن  نشره كحاكلوا اإلسبلـ كأعداء ا١تلحدكف عليو اتكك كقد السماكية

 التاريخ يف ك٧تد ، خبل ات ذلك كيف حٌرمو كبلضهم اللقل يتلٌبد الذم اليوناين األرسطئ ا١تنطق ير ضوف (23)كاألصوليُت كالفقهاء اإلسبلمية

.  رأد ابن كنكبة كثَتة ألىلو نكبات

 يف ا١تملتلفة اٞتاملات يف عملوا الذين ا١تلاصرين الباحثُت احد قاؿ ، كيهمشهما كا١تنطق الفلسفة ير ض مىنٍ  ا١تلاصرين من يزاؿ كما 
 دراسة تر ض اٞتاملات ىذه إف ، ا١تتحدة اللربية كاإلمارات كقطر كالبحرين عماف كسلطنة كالكويت ، السلودية اللربية ا١تملكة ك ا٠تليج دكؿ

.  كهتمشهما كا١تنطق الفلسفة

 ىدل كاليت اليقينية كعلومو اإلسبلـ مكانة" ٬تهلوف ا١تنطق إُف يدعوف الذين بكف األرسطئ للمنطق الرا ضُت األكادٯتيُت بلض كصف        

 االأتغاؿ كحٌرموا ا١تنطق من الللماء من اٟتق أىل حذر لذا  كريان  ك سادان  باطبلن  ذلك كرأكا (24)"با١تنطق ا١تفتونُت ٢تؤالء ا١تقابل اٟتق الفريق إليو اهلل

. (25)تيمية ابن كالشيخ بو

 منطق عن كسلم كآلو عليو اهلل صلى نبٌيهم كسٌنة كإللٌ  عزٌ  رهبم بكتاب ا١تسلمُت استغناء إُف يستند ا١تانلُت رأم أف إُف البحث كخلت 

. اليوناف

 النحو صناعة تناسب ا١تنطق صناعة أف الفارار يرل(. اللقلئ كالنحو اللغوم النحو) كالنحو ا١تنطق بُت الفرؽ اللرب الفبلسفة أدرؾ لقد       

 النحو بُت  صل عندما منكران  إلاء أك ٛتاقة  لل قد السَتايف أف كرأل. (26)ا١تلقوالت يف نفسها ا١تنطق كقوانُت األلفاظ يف النحو قوانُت أف ذلك ،

. (27)كا١تنطق

 من النحو مفردة إلردنا كإذا: "دريدا قاؿ ، بلده من اللغويُت كعند أ بلطوف عند تٌصيدىا اليت عصرنا يف دريدا طريدة ىو التمييز ىذا" ك 

 ا١تنطق آليات يف يننر أف ا١ترء حسب بل ، ملينة لغة قواعد كٖتكم عمومان  ا١تنطق ٖتكم اليت البنية ىو النحو أف سنرل  فننا بلينها لغة إُف االنتماء

. (28)"القواعدية النحوية البنية غَت تلاًف ال أهنا ليدرؾ ا١تقوالت أك األرسطئ

  

:  القياس    

 بالقياس منهم ا١تتكخركف سيما كال النحاة تكثر لذا بينهما مشًتؾ  هوباب القياس ىو كا١تنطق النحو علما عليو يؤسس مبحث أىم        

. ا١تنطقئ اللقلئ كالقياس النحوم القياس بُت كمزإلوا ا١تنطقئ

 ا١تؤيدين كبَت يلد الذم النلماف حنيفة ككر كيقركنو يؤيدكنو الذين على مآخذ كاخذكا كأبطلوه القياس الفقهاء من كثَت ر ض كقد        

. (29)بالقياس قولو يف الشا لئ اإلماـ على رٌدىم يف الفقهاء أراء السيوطئ كينقل. كغَتىم كا١تتكلمُت كاألأاعرة كا١تلتزلة ، للقياس

 صراع كا١تالكية كاٟتنفية الشا لية: ا١تذاىب كبُت الناىرم ا١تذىب بُت  كاف. الناىرم ا١تذىب مؤسس خلف بن داكد ا١تلارضُت كأبرز 

. (30)بالقياس ألخذىم
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 القرف يف حدثت بدعة" القياس أف يرل ، (31)كالتلليل كالتقليد كاالستحساف كالرأم القياس أبطل الذم الناىرم حـز ابن ا١تغرب كيف 

. (32)"تلاُف اهلل أحكاـ من لشئء علة كال ، عليو منصوص كلو الدين ألف ، باطبلن  كعٌده الثالث القرف يف كظهر  شا   الثاين

 ابن طٌبقها الناىرم مذىبو رؤية كىئ ، ا١تشارقة النحاة أقيسة على ٛتل لكنو ، (33)يبطلو َف انو إال ، الناىرم القرطي مضاء ابن كتبلو 

. النحوم القياس من ا١تتذمرين الدارسُت من كغَتىم (34)ا١تلاصرين النحوم التيسَت أصحاب تبلو كقد ، النحو على مضاء

  –كالتابلُت كالصحابة ،( قياس كال برأم يقل َف) كسلم كآلو عليو اهلل صلى الرسوؿ باف ٭تتجوف الفقهاء من للقياس ا١تلارضوف كاف 

. (35)"بالقياس كالقمر الشمس عبدت كإ٪تا إبليس ، قاس من كأكؿ ، أـؤ القياس: "سَتين ابن كقوؿ -عنهم اهلل رضئ

 ذلك كالنحو اللغة على كتطبيقها كالسياسية الفقهية مذاىبهم القدامى كالنحاة اللغويُت بلض لدل القياس ر ض أسباب من إف 

 ، اإلسبلمئ الدين من اللربية اللغة يركف كاألصوليوف الفقهاء ككاف( الكرًن القرآف) اللغوم النت من ا١تستنبطة اإلسبلمية بالشريلة اللغة الرتباط
. الدين من إلزء ىئ اليت ، اللربية اللغة ككذلك ، كنواىيو أكامره يف مطٌرد  يو خبلؼ ال اهلل دين كاف

: قاؿ ، اللرب  صحاء عن كالركاية االستشهاد  عصر انتهاء بلد القياس باب غلق إُف دعا ، (36) ارس ابن اللغويُت من الفقهاء تبع ك٦تن 

 ال اللغة أف الباب كنكتة ، حقااقها كبطبلف اللغة  ساد ذلك يف الف ، يقيسوه َف قياسان  نقيس كال قالوه ما غَت نقوؿ كال ، ٩تًتع أف لنا كليس"
. (37)"٨تن اآلف نقيسو قياسان  تؤخذ

 اللربية مقاييس إف( اللغة مقاييس) ملجمو يف يرل انو ذلك للقياس ا١تانلُت الفقهاء بكقواؿ متكثر لكنو القياس ير ض ال  ارس ابن 

. (38)"بلض من كبلمها بلض تشتق اللرب كاف ، قياسان  اللرب للغة إف  –منهم أذٌ  من إال اللربية أىل أٚتع: "قاؿ ، كقفان  كننامها

 القياس ير ض َف أنو إال ، (39)بكقيستهم( يقولوف ال ما اللرب قٌولوا) الذين النحاة بكقيسة ذرعان  يضيق كاف الذم ا١تلرم اللبلء أبو كمنهم 

 من خَت القياس يف التوسط" أف ذلك عليو كأثنوا ا١تلاصركف إليو دعا الذم القياس من التوسط موقف كىذا منو التملفيف إُف يدعو كاف إ٪تا

. (40)"كرقيها كتطورىا اللغة ٪تو كساال من كسيلة ىو إذ ، األبد إُف سٌده من كخَت ، مصراعيو على بفتحو  يو ا١تبالغة

 تبدك دالالت بل كتراكيب ألفاظ ترد القرآين النت كيف ، ا١تنطقئ اللقلئ كالقياس ا١تنطق مع تتقاطع بليغة  صيحة كثَتة نصوصان  إف 

. عليها ا١تتفق كمقاييسو النحو قواعد مع متقاطلة أك اللقلئ ا١تنطق مع متفقة غَت

 صناعة يف الضركرم: )كتابو يف منطقئ ٔتنهج النحو عاًف الذم ا١تنطقئ الفيلسوؼ رأد  ابن غَتىم من أكثر ا١تنطق أىل يلر و كىذا 

. اللامل ننرية ير ض َف لكنو ، ا١تللـو على اجملهوؿ قياس النحاة على أخذ. (41)(النحو

. (42)"النحو علم يف للقياس الرا ضُت مذىب يذىب كاف رأد ابن أف على دليل ىذا: "ككاصفو الكتاب ٤تقق قاؿ 

 ال أهنم كالغريب. القرطي مضاء كابن حـز كابن القياس  قهاؤىا ير ض اليت الناىرية ا١توحدين دكلة ظل يف يليش كاف انو ننسى كال 
 كال (43)"ا١تنطقية حدكد ابلد إُف منطقئ حـز ابن( "القياس إبطاؿ ململت) كتاب ٤تقق األ غاين سليد الدكتور قاؿ.  يو ألفوا  قد ا١تنطق ير ضوف

. للتلليل إبطالو ككذلك التحليل كعلى ذلك على ساعده نفسو ا١تنطق كاف ، التشريع يف ا١تنطق أبطل انو ذلك. انسجامان  بل تلارضان  ذلك يف يرل

. متو٫تة  اسدة كعٌدىا الللل  ردٌ . (44)"أصبلن  علة الشرااع يف ليس: "قاؿ

 كإخبلصو ا١تنطق حدكد التزامو يف بيانان  ىذا كحسبك: "األ غاين قاؿ. ا١تنطق ينايف ىذا نفسو بالشئء الشئء يلغئ كيف اعرؼ كال 

. (45)"كليهما  يها بالضبط إال يرضى  كال ا١تقدمات اختلفت إذا النتااج اٖتاد يستملفو ال  هو ، كأمانة بفهم دقااقو يف كغوصو
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 َف لذلك ، آنذاؾ السلطة توا ق سياسية دعوهتما كانت كرٔتا ، القياس ردٌ  يف القرطي مضاء ابن مع رأد ابن اتفاؽ سبب ىذا كيبدك 
. األخرل اإلسبلمية ا١تذاىب مع لتناقضها قبوالن  الدعوة ىذه تلق

 النطق يلصم النحو أف ذلك النحاة طريقة عن كخرج ، اليوناين كا١تنطق النحو بُت خلط انو يرل من كردٌ  نفسو عن رأد ابن دا ع لقد 

. (46)الفكر يف ا٠تطك عن الذىن تلصم آلة ىو الذم ا١تنطق علم يف اٟتاؿ ىو كما األلفاظ يف ا٠تطك عن

 ال كهبذا. كثَتان  كاللقل ا١تنطق ٮتالف الفصيح االستلماؿ أك  السماع صر ان  عقليان  ننامان  ليس اللربية كنناـ ، كلو قياسان  ليس إذف النحو 
  صيحان  يكوف  قد اللغوم أك النحوم للشذكذ ا١تتقدمُت النحاة  هم كىذا. ا١تنطقية اللقلية القواعد عن إال أاذان  النحوم القياس عن ا٠تركج يكوف

. النحوم القياس مع مطردان  ليس لكنو

 يف الشاذ) كىو ذلك على تدؿ ذكرىا اليت اللغة أقساـ كأحد (47)"قياسان  باألدلة تستدرؾ اللغة ٚتيع أف نٌدعئ أف اهلل ملاذ: "إلٍت ابن قاؿ 
. اللغوم االستلماؿ يف مطٌردة  صيحة لغوية أواىد ساؽ كقد كثَت كىو( االستلماؿ يف ا١تطٌرد القياس

 مبات كأربع مبات ثبلث الشلر يف إلاء رٔتا: "قو٢تم ذلك من (48)(ا١تهجور أك ا١تًتكؾ القياس) بػ ٝتٌوه ٔتا خاصة ا١تتقدمُت النحاة كقوؿ 

. (50)"مبات أك مبُت القياس يف تكوف أف ينبغئ  كاف تسلمااة إُف ثبلٙتااة كأما: "سيبويو قاؿ. (49)"ا١تًتكؾ القياس على اٞتمع إُف مضا ان  ك٨تو٫تا

 ما ىذا من  استلمل كذلك كاف  اف: " إلٍت ابن قاؿ( القياس يف مطٌردان  االستلماؿ يف أاذان  يكوف أال: )عليو ا١تقيس أحكاـ كمن 
 زيده  كاف: )٨تو (52)"أمثالو يف الواإلب على ننَته يف كإلريت ذلك من اللرب قالت ما ٖتاميت" كإال (51)"أإلازكا ما منو كأإلز اللرب استلملت

 الضمَت  تصل( قاعداف أـ أخواؾ أقاام: )تقوؿ إ٪تا االستلماؿ يف أاذ قليل ألنو تقولو ال اللرب أف إال( قاعد٫تا أـ أخواؾ أقاام) ك ،( يقـو

 السماع أف غَت القياس ىو  هذا( قياماي  أك قاامان  زيد أعسى) كال ، (54)(أخانا عسيت: )يقاؿ كال ،(53)األكُف اٞتملة ليلادؿ  صلو يتوإلب كالقياس

. (56)(القياس يف ٬توز ٔتا كبلـ من اللرب امتناع: )ٝتٌاه بابان  ا٠تصاات يف إلٍت ابن كعقد. (55)بغَته كرد

 الكبلـ ٛتل: ننامها كمن اللربية لنناـ ٮتضع اللرر كاالستلماؿ ، الرياضئ اللقلئ ا١تنطق كليس االستلماؿ ىو النحوم  القياس 

( 45 البقرة()لكبَتة كإهنا كالصبلة بالصرب كاستلينوا) تلاُف قولو كأما: "األكسط األخفش قاؿ. بلض على بلضو ا١تلٌت ٛتل أك بلض على بلضو

( يرضوه أف أحق كرسولو كاهلل: )تلاُف قولو كيف ،" اآلخر على ٭تمل ما كمنو األكؿ على ٭تمل ما منو الكبلـ كىذا ، الصبلة على الكبلـ ٛتل  ؤلنو

. (57)" ٚتيلان  عليهما ٭تمل أف بالواك كاف إذا ىذا ، أقيس كاآلخر األكؿ على ٬توز  هذا( "62 التوبة)

 كلكن ، اللرب بو تكلم ال ، قبيح انو إال: "سيبويو قاؿ(. أعطاكٍت: )مثبلن  أإلازكا الذين النحويُت قياس من أسلم اللغة أىل قياس إف 

 كخلت اٟتياة عن لتوقفت كذلك كانت كلو ٤تكمان  ىندسيان  ننامان  ليست  اللغة. (58)"األقرب قبل باألبلد يبدأ أف ا١تتكلم لكراىة قاسوه النحاة

 القياس عن عدكالن  أك أذكذان  النحاة يسميو األسلوب علم باصطبلح اختيارات أم ، ك٥تالفات  جوات ك يها إال لغة من كما ، اإلبداع من

. النحوم

 أف نستطيع األحياف من كثَت كيف كحساسية كإرادة ذكاء من يتكلف ما كل ىئ ، داامان  منطقية اللغة ليست: "ملاصر باحث يقوؿ 

. (59)"كاٟتساسية االنفلاؿ كلغة كالرغبة اإلرادة كلغة كا١تنطق اللقل لغة بُت  رقان  نلحظ

 لغة بُت تداخل كٙتة. كالرغبة اإلرادة لغة كىو اإلنشاائ كاألسلوب ، ا١تنطق لغة  يو كيدخل ا٠تربم األسلوب بُت الببلغيوف  ٌرؽ لذلك 

 َف صديق كمصاد ة ،( ا١تسكُت!  آه: ) يقوؿ ٟتالو  َتثئ حادثا  يرل من قوؿ مثل ، منها كتكخذ باألخرل الواحدة كتتكثر ، االنفلاؿ كلغة ا١تنطق
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 يدىشٍت) أك( ا١تسكُت ٢تذا أرثئ: )صارت اٞتدلية ا١تنطق لغة يف صيغت   فذا انفلالية قيمة ذات اٞتملة كىذه ،( ىنا؟ أنت: ) يقوؿ لقاءه يتوقع

(. ىنا أراؾ

 يف اللغتاف ٗتتلط كما كمنطق عقل أسلوب كاألخرل ، كرغبة إرادة أسلوب األكُف ،( اهلل عبد أدعو) ك( اهلل عبد يا: ")قولنا بُت ككذلك 
. (60)"كاالستغاثة الندبة

. (61)"ا١تنطقية اللغة إُف اقرب ا١تكتوبة اللغة أف كما انفلالية لغة تكوف أف احملادثة لغة توأك: "أيضان  كقاؿ 

 كالتنكَت التلريف أك ، كالتكنيث التذكَت أك ، كاٞتمع كالتثنية اإل راد حيث من ا١تطابقة يف كالسيما ، كثَتة اللغة يف ذلك على كالشواىد 

 لغة نناـ ضوء يف كثَتان  القرآين النت يف منو كرد كقد. كغَتىا كالتغليب كالتناكب كااللتفات ا١تلٌت على اٟتمل مثل كثَتة لغوية ظواىر يف ككذلك ،

 يرد لكنو اللقلئ كا١تنطق النحوم للقياس ٥تالفان  بدا كاف دالِف لغرض أك ٟتكمة بلض برقاب بلضو الكبلـ كتلٌلق ا١تشاهبة على يبٌت الذم القرآف

. (62)الننامئ اللدكؿ: ٝتيناه كقد كمنطقو القرآف لغة نناـ ضوء يف

 البشر لغات بُت لبلرتباط اإلنساين بالفكر مرتبطة كعادات اللاَف لغات بُت مشًتكة ظواىر بكهنا ذلك أنيس إبراىيم الدكتور يرل 

 ، الفلل كزمن كالتكنيث كالتذكَت ، كاٞتمع األ راد كتناكؿ. اللاـ اللقلئ ا١تنطق من كىئ ، البشر لغات بُت ا١تشًتكة اللقلية األمور حٌدد   ، كا١تنطق
 ملٌت انو( رغم) اللغات يف النفئ: "قاؿ ، اٟتديثة اللربية كاللغة السامية اللغات بُت ا١تقارف ا١تنهج ْتسب تارٮتيان  تفسَتان  ذلك  ٌسر انو إال كالنفئ

 يشبو الذم التضاد كناىرة(63)"الرياضية أك ا١تنطقية األساليب داامان  تطابق ال كأساليب بسبل اللغات عنو عربت اللقوؿ ٚتيع بُت مشًتؾ عقلئ

.  مقبولة اللغة ٔتنطق لكنها ا١تناطقة لدل كا١تغالطة التناقض

. (64)إثبات كا١تنطقئ النفئ تككيد اللغة لدل النفئ نفئ يلده ا١تنطقئ ، بكداة إال نفيان  ذلك يلدٌ  كال...(  ماؿه  ِف لو: )٨تو ضمٍت نفئ اللغة كيف

 الفلل تسبق ككف ذلك من أكسع يف الزمن اللربية كيف الفلل ببنية الزمنية الصيغة ربطهم كالسيما ، ا١تنطقية قواعدىم النحاة على كأخذ 

 (65)ذلك كغَت كا١تصدر النا ية كما كسوؼ سُت: ٨تو أدكات

 نرل لذا بسبب اللقلئ للمنطق ٘تت ال بلناصر اختلطت قد كالتذكَت التكنيث  كرة إف: "قاؿ مطابقتهما كعدـ كالتكنيث التذكَت كيف 

...  كاللاإلز (66)كا١ترضع ، الكاعب ا١ترأة: ٨تو ، النحوية أحكامو منهما كلكل ٣تازم كمؤنث حقيقئ مؤنث إُف التكنيث يقٌسموف اللرب من النحاة

: ذلك من كثَتة أواىد القرآين النت كيف

{ 275 البقرة}( بو منفطر السماء: )تلاُف قاؿ

{ 49 الفرقاف}( ميتان  بلدة بو لنحئ: )تلاُف كقولو

{ 67 ىود}( الصيحة ظلموا الذين كأخذ: )تلاُف كقولو

{ 4 الشلراء}( خاضلُت ٢تا أعناقهم  ضلت: )تلاُف كقولو

 صيغ خركج كيرل. كاٞتمع التثنية عبلج يف متلددة مسالك تسلك اللغات اف ذلك ا١تنطقئ كاٞتمع اللغوم اٞتمع بُت ٦تازإلة كٙتة 

. (67)ذلك ذكركا النحاة لكن اللربية يف ا١تلتزمة النواىر من تكن َف اٞتمع كٚتع ، للكثرة القلة كجمع داللتها عن اٞتمع

. عشرة إُف ثبلثة من ، اللربية يف كا١تصدر اللدد بُت اللبلقة اللقلئ ا١تنطق عن اللغوية النواىر خركج دالال كمن         
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 ص}( احملراب تسٌوركا إذ ا٠تصم نبك آتاؾ ىل: )تلاُف قولو ٨تو كتقليباهتا كعكسو ا١تثٌت كإرادة كالواحد كعكسو ا١تثٌت كإرادة اٞتمع ك٨تو 
( مالك) ا١تراد: قالوا{ 24 ؽ}( عنيد كٌفار كلٌ  إلهنم يف ألقيا) ك{ 49 طو}( موسى يا ربكما  من قاؿ){ , 11  صلت}( طاالُت آتينا قالتا) ك{ 1

.  (68)٥تاطباهتا يف اللرب سنن من كىذا كالزبانية النار ٠تزنة ا٠تطاب: الفراء كقاؿ النار خازف

 ا١تنطق عن ينكل اللغة منطق أف ذلك. منطقيان  مسلكان   اللغة ظواىر من كغَتىا كاٞتمع ، كالتثنية اإل راد( إذف) عبلإلها يف تسلك ال  اللغة

. باآلخر احد٫تا تكثر كاف اللقلئ

 

: الهوامش

. 178 اللغة أسرار من ػ1

. 143-134 نفسو ا١تصدر: يننر ػ2

.98 -5 كالكو ة البصرة مدرسيت بُت النحوم كالقياس ، 386 كمفسران  لغويان  كالز٥تشرم ، 84 النحو أصوؿ يف: يننر ػ3  

.42 كاالقًتاح 95  األدلة ١تع: يننر - 4  

.1 ا٠تصاات: يننر - 5  

. 1/3 اإلنصاؼ: يننر - 6  

.29 كا١تغرب ا١تشرؽ بُت اللرر النحو تاريخ -7  

.42 كاالقًتاح ، 95 األدلة ١تع: يننر -8  

. 30  –29 اللرر النحو تاريخ -9

.  29 نفسو ا١تصدر ػ10

. 23 ا١تستصفى: يننر - 11

. 138 اللرر اللقل بنية -12

. 19 رأد ابن ، كا١تقدمات ، 62 اٞتدؿ يف كالكا ية 338/ 1 ا١تلتمد: يننر -13

.  244 اللرر اللقل بنية -14

.  144 اللرر اللقل بنية -15

. 159  –145 نفسو ا١تصدر راإلع ، الكبلـ كعلم كالفقو كا١تنطق النحو قياس بُت الفركؽ تفصيل من ك١تزيد 170 نفسو ا١تصدر -16

. 50 -45 نفسو ا١تصدر -17

. 11ص ، 1983 سنة ، 3س ، 11 ع اللرر الًتاث ٣تلة ، الزعببلكم الدين صبلح ، القياس يف توطبة ا١تبالغة كصيغ القياس: يننر ػ18
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 إال كثَتة بكدلة 2006 عاـ الدكتوراه/  اللليا الدراسات على ٤تاضراتنا يف ذلك أثبتنا كما التوحيدم حياف أر كضع من ا١تناظرة كانت كاف -19

(. ٥تطوط( )اجملاكرة كالللـو النحو) مادة.  يها كردت اليت باألقواؿ االستشهاد من ٯتنع ال ذلك اف

. 67 ا١تقابسات -20

. 77 التيسَت ٤تاكالت ضوء يف النحوم كا٠تبلؼ ، 153 متلثرة خطى: يننر -21

. 343-315 ص 1962 نيساف ، 5 ع ، بغداد إلاملة ، اآلداب كلية ٣تلة -22

. 73 ا١تنطقيُت على الرد ، 21 الكاتب أدب: يننر -23

. 52-44ص 4 ع ، نزكل ٣تلة ، تو يق سلد ، الللـو  لسفة يف تطبيقية دراسة ، ا٠تليجية اٞتاملات يف اإلنسانية الللـو كأزمة الفلسفة ٤تنة -24

. 541 ص 1424 صفر ، 26ع ، 5ج القرل أـ ٣تلة ، ٚتاؿ اٛتد ابتساـ. د ، ا١تنطقئ للقياس تيمية ابن نقد -25

. 54 الللـو إحصاء: يننر -26

. 12 السلادة على التنبيو -27

.  169 اللرر الناقد دليل -28

. 1/60 ا١تزىر -29

. 45/ 1 الشا لية طبقات: يننر -30

. 177/ 7 األحكاـ أصوؿ يف كاألحكاـ 8 القياس أبطاؿ ململت: يننر -31

. 7 القياس أبطاؿ ململت -32

. 137-134 ، 43-38 النحاة على الرد: يننر -33

 ٣تلة ، ا١تفاىيم بُت كا١توازنة ، 10 أاىُت. د ،  لغوية كدراسات ، 37 الشذكذ كظاىرة ، التيسَت ٤تاكالت ضوء يف النحوم ا٠تبلؼ: يننر -34

. 23ص 1962 ، 23مج القاىرة آداب

. 70 القياس أبطاؿ ململت -35

. 36 اللغة  قو يف ا١تفصل كا١تلجم ، 1/346 كا١تزىر 67 الصاحي: يننر -36

. 67 الصاحي -37

. نفسو ا١تصدر -38

. 76 كالنحو كا١تلرم ، 368 اللبلء أر لذكرل األلفئ ا١تهرإلاف: يننر -39

. 275 اللربية اللغة  قو -40

. 7ص مناه كلد سيدم ، رأد البن مفقود ٥تطوط اكتشاؼ: يننر -41
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. 7 نفسو ا١تصدر -42

. 10( القياس أبطاؿ ململت: )ٖتقيق مقدمة -43

. 167 ا١تنطق ٟتد التقريب -44

. 12( القياس أبطاؿ ململت: )ٖتقيق مقدمة -45

. 9 رأد البن مفقود ٥تطوط اكتشاؼ -46

. 44/ 2 ا٠تصاات -47

. 28/ 1 اللضدم اإليضاح: يننر -48

. 21/ 6 يليش كابن ، 256/ 3 الفراء ملاين: كيننر 77/ 1 ، 261/ 1 األخفش ملاين-49

. 404 ،82 ، 69 ، 51 ، 2/21 ، 436 ، 50/ 1: كيننر 29/ 1 الكتاب -50

. 1/414 نفسو -51

. 39/ 1 ا٠تصاات -52

. 100/ 1 ا٠تصاات -53

. 51/ 1 سيبويو كتاب -54

. 97/ 1 ا٠تصاات -55

. 391/ 1 ا٠تصاات -56

. الطواؿ السبع القصااد كأرح ، 255 ، 244 ، 193/ 2 ا١تقتضب ، أخرل أمثلة كيننر ف 127/ 2 ، 81/ 1 القرآف ملاين -57

. 383/ 1 سيبويو كتاب -58

. 60-59 عابدين ، النحو دراسة إُف مدخل -59

. 192 ، 83  ندريس ، اللغة: كيننر ، 62 نفسو ا١تصدر -60

. 62 النحو دراسة إُف مدخل -61

(.  ثانية دكتوراه أطركحة)  الكرًن القرآف لغة يف الًتكيي النناـ عن اللدكؿ: يننر-62

. 176 اللغة أسرار من -63

. 179 نفسو ا١تصدر -64

. 171 -170 نفسو ا١تصدر -65
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. 158 نفسو ا١تصدر -66

. 417/ 2 كالربىاف ، 210 ، 219 الصاحي: يننر-67

. 417/ 2 كالربىاف ، 210 ، 219 الصاحي: يننر -68

 

 والمعاجع المصادر

 الكرًن القرآف -

 .1988 برس إلركس ، 1ط ، قاسم اٛتد ٤تمد. د ك اٟتمصئ اٛتد. د: تح ، السيوطئ الدين إلبلؿ ، النحو أصوؿ علم يف االقًتاح -

 .2007 اٞتابرم عابد ٤تمد الدكتور موقع ، اللا١تية االتصاالت أبكة ، مناه كلد سيدم ، رأد البن مفقود ٥تطوط اكتشاؼ -

 .1991 اللرر الًتاث دار ، 4ط ، اٟتميد عبد الدين ٤تئ ٤تمد: تح ، االنبارم الربكات أبو ، ا٠تبلؼ مساال يف اإلنصاؼ -

 (ت.د) ، إبراىيم الفضل أبو ٤تمد: تح ، الزركشئ الدين بدر ، القرآف علـو يف الربىاف -

 .2001 بَتكت ، التقريب دار ، 1ط ، ا١تملتار أباه كلد ٤تمد. د ، كا١تغرب ا١تشرؽ يف اللرر النحو تاريخ -

 .1985 بَتكت ، ا١تناىل دار ، ياسُت آؿ إللفر: تح ، الفارار ، السلادة سبيل على التنبيو -

 .1985 بغداد ، الثقا ية الشؤكف دار ، النجار علئ ٤تمند: تح ، إلٍت ابن ، ا٠تصاات -

 (.ت.د) ، ا٠تا٧تئ مكتبة ، النشار سامئ علئ: تح ، السيوطئ ، كالكبلـ ا١تنطق صوف -

 .1980 للمبليُت الللم دار ، دمشقية عفيف. د ، اللرر النحو ٕتديد طريق على متلثرة خطى -

 .1996 آداب ، ا١تستنصرية اٞتاملة ، منديل حسن. د ،( اطركحة) اٟتديثة التيسَت ٤تاكالت ضوء يف النحوم ا٠تبلؼ -

 (ت.د) بَتكت ، اللرر الثقايف ا١تركز ، البازعئ سلد. د ، الركيلئ ميحاف ، األدر الناقد دليل -

 (ت.د) بَتكت ، ا١تلر ة دار ، تيمية ابن الشيخ ، ا١تنطقيُت على الرد -

 (ت.د) ٔتصر ا١تلارؼ دار ، ضيف أوقئ. د: تح ، القرطي مضاء ابن ، النحاة على الرد -

 (ت.د) ، الكتب عاَف مطبلة ،( ىػ643) يليش ابن ، ا١تفصل أرح -

 (ت.د) ، القاىرة ، اٟتلي عيسى مطبلة ، صقر اٛتد السيد: تح ،  ارس ابن ، اللغة  قو يف الصاحي -

 .1974 بَتكت ، كالقلم ف دار ، الدإلٍت  تحئ. د ، اللرر النحو يف الشذكذ ظاىرة -

 .2008 بغداد إلاملة ، منديل حسن. د(  ثانية دكتوراه اطركحة)  الكرًن القرآف أسلوب يف الًتكيي النناـ عن اللدكؿ -

 .1957 السورية اٞتاملة مطبلة ، 2ط ، األ غاين سليد. د ، النحو أصوؿ يف -
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 بنغازم ، الوطنية الكتب دار ، مصراتة ، للنشر اٞتماىَتية الدار ، السويح عاأور ٤تمد ، كالكو ة البصرة مدرسيت بُت النحوم القياس -
1986 .

. 11ص ،1983 ، 3 س ، 11 ع ، اللرر الًتاث ٣تلة ، الزعببلكم الدين صبلح ، القياس يف توطبة ا١تبالغة كصيغ القياس -

 .1979 القاىرة ، اٟتلي البار ، حسُت  وزية: تح ، اٞتونيئ اٟترمُت اماـ ، اٞتدؿ يف الكا ية -

 .1988 القاىرة ا٠تاإلئ، مكتبة ، ىاركف السبلـ عبد: تح ،(ىػ180) سيبويو ، الكتاب -

 .1950 ا١تصرية اال٧تلو مكتبة ، القصاص ك٤تمد الدكاحلئ اٟتميد عبد ترٚتة ،  ندريس ، اللغة -

 .1988 بَتكت ، 1ط ، عياد ٤تمد أكرم ، كاإلبداع اللغة -

 .1971 بَتكت ، الفكر دار ، اال غاين سليد: تح ، االنبارم الربكات ابو ، النحو اصوؿ يف األدلة ١تع -

 .52-44 ع ، نزكل ٣تلة ، تو يق سلد ، الللـو  لسفة يف تطبيقية دراسة ، ا٠تليجية اٞتاملات يف اإلنسانية الللـو كأزمة الفلسفة ٤تنة -

 .1978 بَتكت ، اللصرية ا١تكتبة ، كآخركف ا١توُف إلاد ٤تمد: تح ، السيوطئ ، كأنواعها اللغة علـو يف ا١تزىر -

 (ت.د) ، بَتكت ، اللرر التاريخ مؤسسة ، 1ط ، الغزاِف حامد أبو ، األصوؿ علم من ا١تستصفى -

 (ت.د) ، كالنشر للتكليف ا١تصرية الدار ، النجار علئ ٤تمد: تح ، الفراء زكريا أبو ، القرآف ملاين -

 .1981 الكويتية الشركة ، 2،ط طو  ااز: تح ، األكسط األخفش ، القرآف ملاين -

 (.ت.د) ، بَتكت ، الكتب عاَف ، عضيمة ا٠تالق عبد ٤تمد: تح ، ا١تربد اللباس أبو ، ا١تقتضب -

 .1973 بَتكت ، األ غاين سليد: تح ، الناىرم حـز ابن ، القياس أبطاؿ ململت -

 .1978 القاىرة ، ا١تصرية اال٧تلو مكتبة ، 6ط ، أنيس إبراىيم. د ، اللغة أسرار من -

 .343-315ص ، 1962 نيساف ، 5 ع ، بغداد إلاملة ، اآلداب كلية ٣تلة ، اللغوم التحليل يف عامة ننريات ، اللغة منطق -

 .23 ص ،1962 ، 23 مج القاىرة، آداب ٣تلة ، األنصارم مكئ اٛتد. د ، ا١تناىج بُت ا١توازنة -

 .541 ص ، 1424 صفر ف 26ع ، 5ج ، القرل أـ ٣تلة ، ٚتاؿ اٛتد ابتساـ. د ، ا١تنطقئ للقياس تيمية ابن نقد -
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 اللعبية الحداثة قصيدة فب الدرامية/  الشلعية الصورة

  تعكيا ــ أرتفين جاملة ــ اإلسالمية الللوم كلية  -الحديث اللعبب األدب مساعد أسلاذ/ الصغيع محمد أحمد/  دكلور

Artvin Çoruh Üniversitesi ilahıyat fakültesi 

Yard doç dr Ahmed Mohamed Elsagheer 

 

:  البحث ملخص

 الشلرم النت بناء عملية يف دكر من ٢تا ١تا ، الشلرم النت داخل  كحركاهتا كأنواعها ، الشلرية بالصورة األدر النقد يف الباحثوف اىتم          

 الشاعر هبا يبوح اليت ا١تتبلحقة كأنفاسو الشلر، ركح كىئ الشلرم، ا٠تلق عملية يف اٞتمالية كالطاقات اإلبداعية البنيات إحدل ؛ هئ كتككيبلتو

  كل ؛ كآخر أاعر عند كخصوصيتها الختبل ها،  ننران  ، الشلرم النت مفاتيح أصلب من الشلرية الصورة كتلد. بو ا١تلٌتِّىن  النت خبلؿ من

 الشلرية لغتو يف كالتجديد االبتكار على قدرتو ٔتدل كثيقان  ارتباطان  الشاعر أسلوب كيرتبط. اآلخرين عن هبا كيتميز ،يبتكرىا اليت صوره لو أاعر

 ، السينمااية الصورة ، الدرامية الصورة ، بلامة الشلرية الصورة مفهـو  أك٢تا  احملددة النقاط من ٣تموعة يف البحث ىذا إلاء كقد . أيضا كصوره
.   كا١تونتاج التقطيع

:  المفلاحية الكلمات

 : كاٟتداثة الشلرية الصورة ػػػ 2  ، بلامة الشلرية الصورة مفهـو   ػػ1 

 . كا١تونتاج التقطيع ػػػ 5 ، السينمااية الصورة ػػ 4 ، الدرامية الصورة  ػػػػػػػػػػ 3

 

 

 الشلعية الصورة مفهوم  :

 ركح كىئ الشلرم، ا٠تلق عملية يف اٞتمالية كالطاقات اإلبداعية البنيات إحدل ؛ هئ (1) الشلرية الصورة حوؿ ا١تفاىيم تلددت              

  ننران  ، الشلرم النت مفاتيح أصلب من الشلرية الصورة كتلد. بو ا١تلٌتِّىن  النت خبلؿ من الشاعر هبا يبوح اليت ا١تتبلحقة كأنفاسو الشلر،

 كثيقان  ارتباطان  الشاعر أسلوب كيرتبط. اآلخرين عن هبا كيتميز ،يبتكرىا اليت صوره لو أاعر  كل ؛ كآخر أاعر عند كخصوصيتها الختبل ها،

 كاللاطفة باإلحساس ا١تشحونة الكلمات قوامة رسم ىئ"  الشلرية  الصورة أيضا؛ كصوره الشلرية لغتو يف كالتجديد االبتكار على قدرتو ٔتدل

 مبكران  إلديدان  ٘تثبلن  ا١تلاين ٘تثل ٬ترم بوساطتو الذم ا١تملصوص اللساين الصوغ"  أيضا  هئ الشلرم النت يف أساسيان  ركنان  الصورة دامت كما(.2)"

 تكخذ ، إ٭تااية صيغ إُف القوؿ من إحالية صيغ عن عدكؿ األمر حقيقة يف ىو كا١تنفرد ا١تتميز الصوغ كذلك ، ملربة مراية صور إُف ٭تيلها ٔتا

 .  ("3)األدر ا٠تطاب تضاعيف يف التلبَتية ماديتها
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 الصورة كتنبثق ، الصورة خبلؿ من الذات  تنبثق نصوصو خبلؿ من الذات ىذه يطرح  هو ؛ ذاتو الشاعر صورة الشلرية الصورة كتلد         

ًدث ، قد كالتجديد للتجريب الشاعر كسيلة كالصورة. آخر عن أاعر بو يتميز الذم األسلور ا١تلمح ىئ  الصورة. الشاعرة الذات خبلؿ من  ٭تي

 تكوف حُت ٓتاصة ، ا١تتػلقئ كأذف القارئ عُت يلفت ما أكؿ ىئ  الصورة. ا١تبدعة صوره خبلؿ من كاحد آف يف للمتلقئ كدىشة صدمة الشاعر

 بكارة نصو يف ٭تقق أف يستطيع الذم ىو اٟتاذؽ  الشاعر" ؛(  بكر صػورة)  أهنا آخر ٔتلٌت أك متداكلة، غَت ، تناك٢تا،مبتكرة يف إلديػدة الصػورة

 ا١تكلوؼ تتجاكز اليت ا١تتفردة اللبلقة إقامة يف ٧تاحو هبا كيقاس كالتفرد، الشلرم للتجديد الشاعر كسيلة ىئ  الصورة ؛ الداللة كبكارة التصوير

 (.4) "  إلديدان  كعيان  ا١تطلقة اإلنسانية التجربة إُف تضيف اليت كالًتابطات الصبلت من ا١تلركؼ غَت بتقدًن

 الشاعر بو يستكشف الذم األساسئ الوسيط ىئ  الصورة"  الشاعر؛ عليها يكوف اليت النفسية األإلواء ١تلر ة حتمية كسيلة الصورة كتلد 

  الشاعر أكلئ؛ إمتاع أك منطقئ إقناع يف رغبة أك كحقيقة ٣تاز أك كصورة ملٌت بُت ثنااية ٙتة كليس كالنناـ، ا١تلٌت ٯتنحها كئ كيتفهمها ٕتربتو

:  قولو يف الصورة مفهـو عصفور إلابر ك٭تدد ،  (5) " الصورة بدكف ٬تسدىا ك يتفهمها أف لو ٯتكن ال حاالت عن هبا ليلرب بالصورة يتوسل األصيل

 الًتاث يف اٟتديثة الصياغة هبذه ا١تصطلح ال٧تد كقد.... الغرر النقد ٔتصطلحات التكثر كطكة ٖتت صيغ ، حديث مصطلح الفنية الصورة إف" 

 اللرض طريقة اختلفت كإف ، الًتاث يف موإلودة اٟتديث ا١تصطلح يثَتىا اليت كالقضايا ا١تشاكل كلكن اللرب، عند كالنقدم الببلغئ

 التلبَت كساال من كسيلة  هئ كالتناكؿ؛ اللرض طريقة يف اختلفت ما بقدر ا١تاضئ عن اٟتاضر كقتنا يف ٗتتلف َف الشلرية  الصورة إذف(.6)"كالتناكؿ

 الفٍت الشكل ىئ الشلر يف الصورة"  أف إُف القط القادر عبد كيشَت.    يو يليش الذم بالواقع كعبلقتو ٕتاربو خبل٢تا من الشاعر يصور اليت ، الفٍت

  القصيدة يف الكاملة الشلرية التجربة إلوانب من إلانب عن ليلرب خاص بياين سياؽ يف الشاعر يننمها أف بلد كاللبارات األلفاظ تتملذه الذم

 كساال من كغَتىا كالتجانس كا١تقابلة كالتضاد، كالًتادؼ ، كاجملاز كاٟتقيقة ، كاإليقاع كالًتكيب الداللة يف كإمكاناهتا اللغة طاقات مستملدمان 

 (. 7)" اللبارة بناء الصورة عن اٟتديث يتصل لذلك ؛ الشلرية صوره هبا يرسم أك ، الفٍت التلبَت

)  كاإليقاع ، اللغة من الشلرم النت لبنات تشكيل نتاج  هئ ؛ الكاملة الشلرية التجربة على كليان  اعتمادان  إذف تلتمد الشلرية  الصورة   

. الشلرم النت إلسد مكونة بينها  يما تتآزر كلها الوساال كىذه ، كاأل كار كالًتكيب(   القا ية+  الوزف

 النت إبداع عملية يف  لليان  مشاركان  ا١تتلقئ/  القارئ  تجلل ؛ التلقئ/  القراائ الفلل أثناء ا١تتلقئ/  القارئ خياالت تغذل الشلرية  الصورة 

 مشسية أك ١تسية أك أكٝتليو بصرية صوران  كانت سواء بشرية حاسة أيو بلمل يتصل ما إُف يشَت الصورة مصطلح كاف إذا: "   ضل صبلح كيقوؿ.

 كتثَت الذاكرة إُف ترإلع مللومات باستملداـ ، ٓتياالتو ا١تتصلة ىئ   يو إرادية طبقات ٖترؾ القارئ عند الصور ىذه  لل ردكد  فف ، ذكقية أك

 كالوإلو ا٠تصوصية تلكس ال اليت ا١ترآة"   هئ  كٖتو٢تا تطورىا مبلمح كرصد نفسها على الذات انلكاس ىئ كالصورة (.8)" اٟتسية تصوراتو

 (. 9)"منها إلزءان  الشاعر يلد اليت الشلرية ا١ترحلة ٝتات ٖتمل إهنا بل ،  حسب اإلبداعئ

 خبل٢تا من كيلاين الشاعر يقاسيها اليت اٟتالة/  التجربة كتسجل ، اٟتقيقئ الشلرم النت إلوىر خبل٢تا من يتبدل اليت ىئ الشلرية  الصورة  

 على قدرتو مدل ٖتدد اليت كىئ الفنية الشاعر خصوصية مناىر من منهر  الصورة."  آف يف مدىشة ملتهبة صورة  تجئ ، التجربة ٢تيب

 الشلرية الصورة كانت  قد  (10)" النصية ٕتربتو تكوين يف كغايتو كسيلتو أهنا كما ، السياؽ كسط الفٍت التميز عنصر كىئ كا٠تلق، االبتكار

 من إلزءان  ككانت الفنية بصمتو عليها طبع إلديدة صور خلق يف كاالبتداع باالبتكار  انشغل الشاعراٟتداثئ، بو انشغل الذم األكرب ا٢تاإلس

 ٌما حقيػقة عن تنيٍبئ أف كادت ألهنا ، للمجتمع صادمة صػوره  جػاءت ، السابقُت عن الزااف االإلًتار كر ض بالتجاكز امتاز الذم أسلوبو
 ، كمشاىدات قراءات من الشاعر بو قاـ ما لكل متوقع غَت مفاإلبان  نضجان  يلترب الذم اإل٢تاـ ذاؾ ىو ا١تتفنن ٠تياؿ اللاـ  ا١تنهر"  اجملتمع ٮتشاىا
 (. 11)"كتفكر ٖتصيل من ملاناة أك ، كتكمبلت
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 والحداثة الشلعية الصورة : 

. الًتكيبية كالبكارة كا١تفاإلكة كالتصادـ الدىشة إثارة على تلمل ،اليت ا١تثَتة الصورة ىئ  اٟتداثة ألراء عند الشلرية الصورة أف ا١تبلحظ من    

 ىئ إذف  الصورة  ؛ الشلرم اللمل داخل كاٟتلم كا١تفاإلكة الدىشة تؤسس اليت ىئ الشلرية الصورة  إف: "  بقولو ٛتود ٤تمد أكده ما كىذا

 اللمل عندىا يتوقف اليت الصغَتة الوحدة ىئ  الصورة الصورم؛ التتابع إُف اٟتداثيوف الشلراء ٞتك لذلك كالتكثيف، الشلر مناخ إُف ا١تدخل

 ٘تثل  الصورة. (12)" القصيدة بنيو يف اٟتديثة بصيغتها إدخا٢تا ا١تلاصرة الشلرية اٟتركة استطاعت مركزية نقطة ا١تلٌت هبذا إهنا ، تتابليتو يف الشلرم

 ( .  التفليلة)  الوزف بلد النثر عن الشلر لتميز اٟتقيقئ اٞتوىر بوصفها ا١تركزية البنية

 إلوىر ىئ  الصورة ؛" الشلرم للنت  كاإل رادية  الًتكيبية كالبنية ، كالصورة ، اللغة مستول على الفٍت التجريب إُف اٟتداثة ألراء إلنح كقد   

 كا١تكاف مكاين، تشكيل أئء كل قبل ىئ الصورة أف ،كذلك الفنية كمقدرتو الشاعر موىبة إبراز ميداف ىو الصورة تشكيل  فف ، الشلرم النت

 (. 13)"زمانيان  مكانان  إلللو يف ا١تكاف يف كاٟتياة اٟتركة بث يف أم الصورم، ا٠تلق يف تربز الفنية الشاعر كمقدرة كتبلشو  كسكوف ٚتود بذاتو

 كخياالتو كأ كاره آرااو عن خبل٢تا من يلرب أنو كما كالطزاإلة، باٞتدية يتسم اٞتديدة الشلرية الصورة كراء ا١تستمر اٟتداثئ الشاعر ْتث إف    

 .  عليو سابقوف آخركف ألراء ٯتتلكها اليت احملفوظة التقليدية الصور ٕتاكز لذلك ؛

 الشاعر يلجك  قد ؛ الشلرم نصو  أغوار يف عنو البحث أك ٖتقيقو ٤تاكالن  إليو داامان  الشاعر يرنو الذم اٟتلم ىئ الشلرية  الصورة          

 هبا ٯتر اليت التجربة/  اٟتالة تكوف حسبما تتفتق اليت الشلرية بالصور مفلم اٟتداثئ الشلرم  النت ، الشلرم النت لبناء ، اٞتديدة للصورة
 َف اليت األأػياء عن يبحث اٟتداثئ الشاعر ألف ؛ إ٧تازه مت قد ، تقليدم ىو ما كل اٟتداثة ألراء لدل  الشلرية الصورة ٕتاكزت كقد.  الشاعر
 اٞتديدة اللغوية الًتاكيب كطرحت القدًن با١تنطق اللصف أديد استلاريان  مناخان  كصنلت ، التقليدية ا١تفاىيم الصورة ٕتاكزت  قد"  بلد؛ تنجز

 اللميق التفاعل بسبب اآلخر من استلار الذم ىو الصورة طريف أم تلرؼ أف الصلب من ٬تلل ، ا١تطركحة ا١تلاين يف تلددان  ا١تدىشة الكثيفة

 (. 14)"  ٥تتلفة ٣تازية حاسة يطرح الذم

 ، الشلر  ن إلوىر إهنا بل ، زاافة حلى ليست"   هئ الشاعر خبللو من يتحرؾ الذم الفضاء ىئ ، ذاهتا يف الصورة  أف   يو الأك ك٦تا  
 إلانب من كالللل الزحا ات إف  الَتل إليو انتبو ما كىذا  لديو أسَتة النثر هبا ٭تتفظ كاليت اللاَف يف الكامنة الشلرية الطاقة ٖترر اليت  هئ

 (. 15)"نتااجو من نتيجة ىو بل الشلرم الشكل سبب ىو ا١تضموف كليس اٞتوىرم الشلر خصاات ىئ كالصور كاجملاز االستلارات

 يف كتدكر منها تنطلق اليت الشلرية الصور من رحبان  عا١تان  أنتجت ْتيث  ضااها كعلى ، الشلرية الصورة على  اٟتداثة قصيدة انفتحت كقد"     
 موإلودات بُت يؤالف الذم التجريي السمت كتتملذ ، ا١تطلق الكوين التكمل إُف الذات ىف الكامن الصغَت ا٢تاإلس من تبدأ ، متلددة  ضاءات

 (. 16)"خربىا اليت اٞتمالية كالثقا ة ا١تتلقئ لذكؽ صادمة صوران  كيلطئ ، متناكرة

 تنقل الصورة أصبحت كبذلك  األمور إُف الدقيقة كننراتو الشاعر خربة على كدلت ، اٟتياة من ٔتوقف دااما الشلرية الصورة كارتبطت"      

 كمازالت ، اٟتسية اللناصر تستملدـ أف من مفر ال داامان  الصورة  ؤلف ، حسية ظلت كإف كىئ إنسانية كٕتربة خربة تلملت كما ، حيان  مشهدان 

 (.17") القدٯتة الصورة عن اٟتسية ملٌت يف ٗتتلف

 ا١تدرؾ من كيشكلها صوره يبدع ا٠تياؿ  ؤلف البلهنااية أما كانقساـ، هنااية ال من عليو تنطوم ما ا١تبدع، ا٠تياؿ يفتقها اليت الصور ٯتيز ٦تا"     

 متناىية ال ٤تصلة ا١تدرؾ ا١توضوع أف  – ينومينولوإليا  –ا١تقولة ىذه كتلٌت.  تدرؾ ذات قبل من إال الصفة هبذه يكوف ال ا١تدرؾ أف كمللـو ، اٟتسئ

 ال ا١تدرؾ كاف كإذا ، ْتاؿ يستنفده اإلدراكات ىذه من كاحد كال ، منهما كل ىف حاضران  ا١توضوع يلد ، ٤تددة غَت إدراكات من لسلسلة
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" خياؿ يبدعها َف اليت الصورة بلد ليس ىو  يما داامان  ىناؾ تنل كلكن ، تستنفد أك تتناىى أال للمدركات تستند اليت بالصور  حرل ، يستػنفد
(18.) 

 

:  الدرامية الصورة

 اإلنسانية بوإلع ترتبط اليت اإلنسانية/  الذاتية ،كالصورة ا١تركبة الصورة بُت ما ، متنوعة اللربية اٟتداثة قصيدة يف الدرامية الصورة تبدك        

 الشلرم النت داخل الدرامية الصورة عليها ترتكز اليت كا١تتغَتة ا١تتنقلة اٟتركة خبلؿ من كأزمنتها كأمكنتها ك٘تزقاهتا آالمها عن ،ملربة عامة بصفة

 الصور من ٣تموعة من يتمللق الذم الدرامئ ا١تشهد ىذا الشاعر، ينسجو الذم الدرامئ ا١تشهد ألرية علئ عاـ بشكل الدرامية الصورة ،كتلتمد

 بوصفها ، النت داخل تصويرية قناعات الشاعر يرتدم أف أيضا الطبيلئ كمن ، حياتو كبطبيلة اإلنساف بركح ملتحمة ، ا٠تالصة اإلنسانية

 ٟتاؿ.  دقيقا ألريا رصدا ىو كما اإلنساين الواقع ترصد بل كاألخيلة اجملازات استملداـ عن تلزؼ اليت الدرامية الصورة داخل تتحرؾ أإلسادا

 عن االختبلؼ ٘تاـ ٗتتلف الدرامية الصورة أف ننن ألننا ، البيضاء الصفحات/ الورقئ الفضاء على اٟتياة يف الدرامية ٕتربتو يطرح الذم اإلنساف

يغىلَّفىةً  الشلرية الصورة
 الدرامية الصورة  فف ،   كمن ، غَتىا ، كالتشبيهات كاالستلارات األخيلة حيث من كبَت بشكل اجملاز على تلتمد اليت ا١ت

 صوره بناء يف اٟتداثئ/  الدرامئ الشاعر اتكك كقد.  عاـ بشكل اٟتياة يف اإلنساف كصراع لكياف اجملسدة الصورة ىئ كتصبح ، ىذا كل تنفئ

 أمل ألر يف( أيًديب ا١تلك) الًتاثية باألسطورة ا١تمتزإلة الدرامية الصور كتتجلى ، كالرمز األسطورة بينها من كثَتة تراثية ملطيات على الدرامية

:   يقوؿ دنقل

 للعدى ألقياه  اللين عن  باحثا عاد" أوديب"

 للعدى ألقياه  الللان نحن

 نضيلو  لن  المعة وىله

 يلوه نلعكو ولن

 ناِديو

.  والحليب وبالبسمة بالدفء عليو ضنت اللب  أمو إنك  قولب

 أبوه إنب  لو  قولب

 أبوه أنا( ؟ يقللنب ىل) 

 نلقيو عارا  عاد ما

 دون  نموت أن:  اللار

 الحبيب  طفلنا من  ضمة

 (.19)" أوديب"   طفلنا من
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 نفسو من باالنتقاـ  يقـو كا١تكساة اٟتزف  يشلر يدرم أف دكف أباه كقتل أمو تزكج الذم الولد ذلك أكديب مكساة السابق النت يطرح           

 أبناءه أنكر الذم اجملتمع علئ دنقل أمل نت يف إلليا الرمزم اإلسقاط إلاء   كمن ، األسطورة تقوؿ كما نفسها األـ كأنقت عيناه  فقع

 ٟتق الذم اللار  فف  َّ  كمن ، هبم ٟتق الذم بالنلم كالتنديد اجملتمع ىذا علئ التمرد إال األبناء من ، كاف أكديب البنو ا١تلك ملاملة كعاملهم

 كأصبح باجملتمع التصق الذم اللار ىذا دنقل أمل استلهم كعليو ، الدإلالُت أحد هبا تنبك اليت الللنة إلراء عليو كقع بل  يو يدا لو يكن َف بككديب

 خبلؿ من نفسو الشاعر ْتياة تتشابك اليت الذاتية الصور من الكثَت ٭تمل متسلا الدرامئ ا١تشهد يبدك. كاٞتهل النلم إلراء من أبنااو علئ كاقلا

 على اعتمدت اليت الدرامية الصور كمن ؟ علينا الواقع النلم ىو الطفل ىذا ىل اللار ىذا ماىية عن يسكؿ كلكن ، بالذات ٟتق الذم اللار

:   مطر عفيفئ ٤تمد الشاعر قوؿ يف الطويلة ا١تفارقة

 اللجام أْرخيت الخان باب عند" 

(. 20)" اللثام الوجو عن ألقيتُ  ، السعج وتعكت

 داخل البطل عليها اليت كا٢تيبة ، ا١تكاف ٤تددا ، الكامَتا حركة خبلؿ من الدرامية الصورة على ا١تشهد بداية يف مطر عفيفئ الشاعر يرتكز      

 داخل الدرامية اٟتركة لرصد ا١تشاىد  تتبلحق. الدرامية الصورة عليها تقـو اليت الشملصية ىنا كالفارس ، ا١تسَت يف الفارسي  كبدأ ، الشلرم النت

:   يقوؿ النت

 وال ، السيف..  وألمشِ ..  فليلعفنب:  قلتُ "

 النوق وبع من والدرَّاعة رمح

 بنلو مليك أيِّي  إلى اخطبْ :  وقلتُ 

 زيجاتٍ  األربع  تسلكمل

 فقبيال  قبيال خلفب من األىل وسقتُ 

 واألخوالُ  األعمام فاسللعض قدملهمو، ثم

 والملكِ  المحلد من شاءوا ما

 ؟ تطلب فمن

 صغعاىنَّ 

 بيننا زمانا فللبق

( . 21).. "األىلُ  فانصعف

 حيث أخرل، ناحية من ا٠تارإلئ كاٟتوار ناحية من الداخلئ اٟتوار خبلؿ من النت داخل السينماائ ٔتفهومها الدرامية الصورة تتجلى        

 يف الحقا ستنكشف النت، داخل قاسية مفارقة يضمر الشاعر كلكن الزكاج، خبلؿ من الدرامئ اٟتدث يف ا١تشاركة الشملصيات مبلمح ٖتديد



 2014 كانون أول / ديسمبر : العدد الرابع   -مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية
 

 

 

 

 

 

 42 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 ا١تشهد مستكمبل  يقوؿ. الديكتاتور اٟتاكم سجوف داخل التلذيب حفبلت من كحفلة ٤تتوما، موتا بل زكاإلا ليس أنو ندرؾ عندما النهاية

:   الدرامئ

 ، بب واألصهار الجند أحاط  الليل وفب" 

 وثاقب القصع أعمدة إلى شدوا

 تسقط  أقنلة فهم ، حولب من الطقس دار ثم

 عسل من ملئت وطاسٌ   العُّربِّي  من كأسُ  يد كل فب

 الموسم

 ، وأعضائب رأسب على بأيديهم ما  صبوا ثم ،  طافوا

 أنام ال حلى الشمس وبين عينبَّ  بين وخلوا

 فقبيال قبيال الزحف معسلُ  نملٌ  ، األرض حشعات فلداعت

 الحمٌ  وطيع ، ،جعذان النحل طعود اللظاءاُت،

 ىوام ، حْياتٍ  ُعْمبُ  دود ، ،البوم آوى أبناء

 ُتْسَمعُ  صعخة من فهل األرضُ  أثقالها أخعجتْ 

 اللظام أبصعتُ 

 تجلوىا ثم ، قليال تبيضُّر  ، اللحم فلوق من تللعى

(. 22)" رخام من رخام فهب ، عاجها فيصفو الشمسِ  يد

 اٞتنود استدعاء  من بدءا الشلرم النت داخل الفنية اآلليات ٣تموعة على مرتكزة السابق الشلرم ا١تقطع يف الدرامية الصورة تبدك   

 التلذيب طقس عليها دار ،كقد النت يف الدرامية الشملصية/  الضحية على ،ككقوعهم الدرامية الصورة خبل٢تم من ٕتسدت الذين كاألصهار

 الشلرية الكامَتا خبلؿ من الدرامية اٟتركة نبلحظ   كمن ، كا١تبدعُت الشلراء من الوطن أر اء هبا يقبع اليت كالسجوف ، ا١تلتقبلت يف ا١تمليف

 تبدك" أناـ ال حىت الشمس كبُت عيٍتَّ  بُت ،كخلوا كأعضاائ رأسئ على بكيديهم ما  صبوا   ،  طا وا: " قولو يف النت داخل الشاعر ٭تملها اليت

 مطر عفيفئ الشاعر صور  قد ، لضحاياىا اللاَف يف ا١تستبدة األننمة تقيمها كانت اليت التلذيب حفبلت خبلؿ من ا١توحشة الدرامية الصورة

 الدرامئ الفٍت الصدؽ على يدؿ  ف٪تا ، التصوير ىذا دؿَّ  قبل،كإفٍ  من ا١تلتقل يف كذاقها هبا مرَّ  قد ألنو ، الشلرم نصو خبلؿ من اٟتفبلت ىذه

 كٕتلى ، كبَت بشكل الدرامية الصورة كمنها الدرامية اللناصر استملداـ خبلؿ من الشلرم نصو كتابة يف الشاعر عليها ارتكز اليت الواقلية كاٟتتمية

. الشلرية األعماؿ من كغَتىا ، ا١تتوحشة ا١تومياء احتفاالت ديوانو يف ذلك

 الدرامية/ السينمائية الصورة  :
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 عن كا٠تبلقة ا١تبتكرة الشلرية صورىم تشكيل يف السينما  ن تقنيات من خاصة بصفة اٟتداثة كألر بلامة اٟتديث اللرر الشلر أ اد لقد     

 ، لغوم مستوم علئ الشلر يف تقدـ الصورة  فف" ، الصورة بلغة باألساس تتحدث السينما ألف ؛(التقطيع) ،كا١تونتاج ،كا١تشاىد اللقطات طريق
 ك ن الشلر  ن) ؛ الفنَّاف  يو يتماس الذم اإلطار ىئ ا١تشهدية الصورة كتصبح البصر، ال البصَتة طريق أك ، ا٠تياؿ طريق عن تكملها ٯتكن

 كتتابلها اللقطات تواِف يف أساسيا دكران  كا١تزج القطع يف ا١تونتاج  يو يللب بشكل الصورة تقدًن أك ٤تددة لقطة على الًتكيز خبلؿ من ،(السينما

 .(21)" تلاصرىا أك زمنيان 

 بديلة ، النسج إلديدة صور كإقحاـ التجريػب يف اإلغراؽ ٤تاكلتو مدم خبلؿ من النت يف الشاعر عليها يركز اليت اللقطة كتتبدل 

 بلضها كاٖتادىا اللقطات ىذه تضا ر خبلؿ من مكتملة الرؤية كتصبح ، ا٠تصوص كإلو علئ اٟتداثة ألراء نصوص يف ذلك كينهر.  الًتاكيب

 يف تصويرىا ا١تراد ا١تملتلفة اللناصر يرتب أف كعليو ، ا١تننر تكوين ىئ ا١تصور أك الشاعر  وظيفة."  النضج مكتمل مشهدان  لنا لتملرج ببلض
 تبُت أف للمصور  ٯتكن ال ا١تننر عناصر ترتيب يتم أف كإِف ، اٟتدث لتغطية ا١تطلوبة ا١تملتلفة الكامَتا زكايا كاختيار ، تتم أف قبل النناـ من أكل

 ىذه إلوىر لنا تبدم قد  فنو ، السينمااية ا١تراية بالصورة ، ما ٨تو علئ مرتبطة، الشلرية الصورة كمادامت(. 22)" تصويره علئ مقبل ىو ما بالضبط

 :  يقوؿ ا١تبلمح ك٥تتلفة كاسلة بطريقة سبلـٌ ر لت عند ا١تراية الصورة ىذه ٕتلت كقد.  أنفسهم اٟتداثة ألراء نصوص خبلؿ من الصورة

 ، قللونب" 

:  فانفعطت

 يهوي صمت  مقلوبة جعة  مدججة قبائل تلوي قطارات

 قعوي ليل اللاكعة سماء فب مللق خنجع  حجع على

 غامضة نافلة من يلوح طائع  الخميس من خوفاً  يهعب صبى

 قبع إلب تمضى معأة   رماد من وقت حافة على قاعد

 العيح تقععها طبول        الضحك من غابة يارا   تجبء ومعأة

.  (23)قديم زمن فب

 علئ الواقع ا١تلنوم القتل ٔتشهد توحئ كقد(  قتلوين)  الفللية اٞتملة خبلؿ من ٖتققت:  األكِف ؛ بلقطتُت السابق الشلرم ا١تشهد يبدأ         

/  النت  ضاء عرب طرحها أخرل لقطات عدة إُف الشاعر ينقلنا  . األأبلء كتبلثر االنفراط حدث  قد القتل نتيجة ىئ:  كالثانية نفسها، الذات

 ال كليا عمبلن  بوصفو النت إثراء علئ اللمل بل ، التلبَت كاكتناز االمتزاج عملية إلحداث الًتقيم بلبلمات الشاعر أطاح كقد ، البيضاء الصفحة
 قدًن ببلغئ ىو ما بُت تواام اليت التصويرية الرؤية تلك على(  للهاكية قلت ىكذا)   ديوانو يف سبلـٌ ر لت الشاعر ارتكز كقد ، االنفصاؿ يقبل

 ٘تيل  قد."  الشلرم ك السينماائ للمشهد رايسان  مكونان  بوصفهما اللقطات أك ا١تشهد ببلغة يف حديث ىو كما ، الصورة تكوين يف تقليدم
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 ألف كثَتان، تتزايد يفهمها لكئ القارلء خياؿ علئ تفرض اليت كا١تسبولية ، مًتابط غَت يكوف أف الصور كتسلسل ، منلزلة تكوف أف إُف الصورة

 ٕتربة يف متنوعة كأمكنة أزمنة من مستقاة ، الشاعر ذىن يبدعها مضادات علئ بل ، مًتابطة إرأادات اختيار علئ مقصودة تلد َف ا١تسكلة

(  لقطات) سلسلة مع حىت أك(  السينما)  ا١تتحركة الصور أساليب مع مقارنات يقيموا أف إُف بالنقاد األمر أدم كقد اٞتسدية أك الذىنية الكيتَّاب

 . (24)"التصوير آلة مع

 بينها ربط الشاعر ،كلكن كمتباعدة متبانية داللية ٟتقوؿ تنتمئ مفردات علئ ٖتتوم لقطة ككل ، مفككة كككهنا ، تبدك اللقطات ىذه        

 ىذه من موقفها خبلؿ من كٖتوالهتا الشاعرة الذات تقلبات تصور متلددة كمشاىد صور ٠تلق الدالِف التجاكر على  يو اعتمد ، خفئ برباط

 عبلقة  ما ؛( حجر علئ يهوم صمت – مقلوبة إلرة – مدإلجة قباال – تلوم قطارات)  ، سبلـٌ ر لت الشاعر ذكر ا١تثاؿ سبيل كعلئ. األأياء

 دالالهتا إُف النصية دالالهتا من ك٩ترإلها ا١تفردات تلك يف الننر ندقق أف علينا ٬تب التساؤؿ ىذا عن ٧تيب أف قبل ؟ ببلض بلضها األأياء ىذه

 بفعبلف تشئ كلها األأياء  هذه اٞترار؛ كانقبلب ، للحرب القباال كاستلداد ، القطارات عواء بُت الوثيقة اللبلقة نلمس كسوؼ ، اٟتياتية

 ا١تشهد اٟتداثئ،ىذا الشلرم النت داخل السينمااية اللقطات تتابع خبلؿ من كأكإلاعو آالمو  ييسقط ، الشاعر منها يلاين اليت النفسية اٟترب

 اجملتمع إليو آؿ الذم األليم الواقع مكساة يصور  هو مكساكم، مشهد ألنو ، باٞتراح مثملنوف ك٨تن منو ٩ترج قد ، الشاعر يطرحو الذم الشلرم

 . الراىن الوقت يف ٓتاصة كاللرر بلامة اإلنساين

 ( : المونلــــاج) اللقطيع

 مباأرة غَت صورة بالضركرة الصورة كىذه ،[ الزمن صورة أعٍت]  الفكرة الكل ٖترير بغية اٟتركة/  الصور على تلتمد اليت اللملية ىذه ىو"        

 عملية كىو ، للزمن مباأرة غَت صور بتكليف تقـو حركة أك لصور كالتنسيق الًتكيب ىو أيضان   ا١تونتاج ؛ كحركة صور من مستمللصة مادامت ،

 ، ا١تملتارة اللقطات ٖتديد علئ كيقـو الفٍت التقطيع ليطابق الطبيلئ السياؽ يف اللقطات كتركيب كالقطع اللصق عملية الًتكيب/  التوليف
 .  (25)" الصوتية كا١تؤثرات ا١توسيقا كٖتضَت ، كالصورة الصوت كتزامن ،  يها ا١ترغوب غَت اللقطة كاستبلاد

 الشلرم ا٠تطاب ألف ؛ السينما أدكات من  نية أداة بوصفها الشلرية الصورة لبناء تقنية السينماائ ا١تونتاج من اٟتداثئ الشاعر استمد كقد    

  قد ، كالدالِف الفٍت كثرااو ا٠تطاب ىذا قوة علئ يدؿ  ف٪تا أئء علئ دؿ إف كىذا ، أدكاهتا من كأ اد األخرل الفنوف ٚتيع على انفتح قد اٟتداثئ

 عبلقات كتوليف ا١تشهد ببلغة على يلتمد ألريان  إنتاإلان  الشلرية الصورة استملداـ يف ا١تستمر التجريب يف إغراقو خبلؿ من اٟتداثئ الشاعر حقق

 اللشرين القرف من األخَت الربع يف عامة بصفة اٟتياة علئ طرأت اليت اٟتديثة التغَتات إِف اٟتداثة ألراء التفت كقد.  ببلض بلضها اللقطات بُت

 ٣ترد اللاَف إلللت اليت ( (INTERNET اإلنًتنت كأبكات ، اٟتاسوب ،كثقا ة عدة ثقا ات يف تتمثل كاليت كاللشرين، اٟتادم القرف كبدايات

 .   صغَتة قرية

 .  كا١تونتاج األخرل الفنية األنواع من اإل ادة تلك  سبلـٌ ر لت نصوص يف كنبلحظ  

 : يقوؿ(  أبُت منية)  قصيدة  فئ 
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 وأوراق غصون لهم ناس وطيبة   طين من بيوت" 

 لهم الشفق فب وتنمو            الشلاء فب تسقط       ، خضعاء

 الزاىقة القيظ نهارات فب        عليقة أشواك     -أحياناً 

 وىواجس النوم بأنفاس          ، مـاء بال           ، بلور بال تلكاثع جدران

 السماء تمنع معفوعة أذرع لها ، رواق فب أعمدة والنخيل ، الماشية

. (26)" المفاجئ السقوط من

  لمد ؛ الفٍت التقطيع ١تطابقة الشلرم السياؽ يف اللقطات تركيب خبلؿ من ٖتقق قد ، الشلرم للتلبَت كسيلة ا١تونتاج استملداـ إف          

 ىذه بُت ربط كقد ،( طُت من بيوت)  قولو يف اختارىا بلقطة بدأ قد أنو  نبلحظ أخرل؛ لقطات كاستبلد ، ٤تددة لقطات اختيار إُف الشاعر

 ٚتع قد الشاعر أف نبلحظ   ، كصفااها نقااها لشدة ، خضراء أكراؽ غصوف كككهنا الشاعر كصفها ،كطيبةو، طيبُت ناسان  ٖتتضن اليت البيوت

 من الشلرم النت كواليس يف حدث ما كل كأسقط الدالِف طابلو لو تركيبان  كتركيبها(  اللقطات لصق)  اللصق بلملية كقاـ ، متفرقة لقطات

 الزماين الشلرم اٟتدث تناسب أك تتفق ال اليت الصور( مىنتىج) كبػىتػىرى  ، هبا قيدِّىنـ اليت الكتابة ىذه تثبت أف قبل للنت أخرم ككتابات ، مسودات

 أف الشاعر أراد كقد ، الطيبُت الناس ىؤالء كأركاح ، القدٯتة التواريخ عطور أركاهنا من تفوح اليت القدٯتة الطينية البيوت مشهد رصد  قد ؛ كا١تكاين

 .كأخبلقو قيمو اهنارت الذم اجملتمع أ راد بُت االإلتماعئ اللقم انتشار عن يللن

 الذم السينماائ  التصوير"   ا١تراية كالصور اللغوية الصور بُت للتقريب السينماائ التصوير باستملداـ ساَف حلمئ الشاعر انشغل كقد

 ا١تراية كالصورة اللغوية الصورة بُت الشقة تقريب علئ ساعد قد ، ا١تشهد ىذا يف اٟتركة متابلة يستطيع كما ْتذا َته ا١تشهد إلينا ينقل أف يستطيع

 الذم أم(  متزامنان  ا١تكاف أك) متحركان  الشئء إلينا ينقل الذم التصوير من النوع ىذا أف غَت ، هناايان  الزماين اللنصر علئ التغلب  يو أمكن إذ ،

 (. 27)(" السردم التصوير) نسميو أف نستطيع اللغوم التصوير من ملُت نوع مع إال يتفق ال التصويرية اللغة كمقدرة ٔتقدرة يستمتع

 عليها طغئ اليت كالصياغة بالبكارة عنده الصورة ٘تيزت حيث ا١تبدعة؛ ، ا٠تبلقة الدرامية بالصور ساَف حلمئ لدم الشلرم النت كٯتوج

 نصوص علئ غلب ،كقد التجريب ىذا خبلؿ من ما ىدؼ لتحقيق يسلئ كلكنو ،( النتااج مضمونة غَت  نية مغامرة  التجريب)  التجريب

 . للثانية ا١تتوقلة ا٠تلفية األكِف  كصبحت ا١تراية؛ الدرامية الصور من اللغوية الصورة تقريب ساَف حلمئ

 : ساَف حلمئ يقوؿ

 

 اليدين فب جمعة األرض"
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 الطعيق فب المعاق دمى فب تسلحم اللصافيع وكانت

 ؟ طليقة دمب فب اللصافيع إن:  قلت فهل

 الزىعة ، الزىعة"  

 المصفعة الليل فب الحزن

 المغبعة المقلة

"  جمعة جمعة واألرض

 عنيفاً  شلعاً  أعطنب

 كثيفا لحناً  أعطنب

 القديمة البعدة بحيعتب تخلع لم

 أسقطلنب اللب ياعزيملى رئلب فب العجيم انلشارك عن فكفى

. (28)"ىزيمة بال فارساً   الشط علب

 

 يف الشلرية الصورة أثر ٔتدم توحئ متقاربة داللية ٟتقوؿ تنتمئ اليت ا١تفردات لبلض توليفو خبلؿ من عدة لقطات بُت الشاعر ٚتع        
 ىذه كمن.  النت هبا حفل اليت ا١تتلددة االستلارات ببلغة مع ، ا١تشهد ببلغة ؛ ببلغتُت بُت الشاعر مزج  قد ، اٟتداثئ الشلرم النت تكوين

 كبَت بكم ٤تمبلن  النت ٕتلل كلها االستلارية الًتاكيب ىذه(  القدٯتة الربدة ْتَتو ٗتلع دمئ،َف يف تستحم اللصا َت ، ٚترة األرض) االستلارات

 .  النصية للداللة منتجة كلية صورة بدكرىا تشكل اليت الصور من

 ا١تشتللة النار/  ٚترة األرض/   الكوف قصور)  استلاراتو باختيار  اعتٍت ، كمنسقان  ، ٤تكمان  بناءن  الشلرية صورتو ببناء ساَف حلمئ انشغل كقد   

/  الداخل)  ك(  اآلخر/  الذات)  مستوم علئ كالتمزؽ كاألَف اٟتزف يشوهبا اليت السوداكية الشاعر برؤية نشلر ، اللقطات ىذه يف الننر ك٣ترد( 

 ( . ا٠تارج

 أغرل الذم ىو األكؿ السطر يف ا١تراؽ الشاعر دـ ؛ فف" طليقة دمئ يف اللصا َت" ك ، ا١تراؽ الدـ يف اللصا َت استحماـ بُت عبلقة كىناؾ

 . الطريق علئ مكاف كل يف كا١تبلثرة ، ا١تراقة  دماءه استباحت قد  اللصا َت ؛  يو باالستحماـ اللصا َت
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 الليل يف اٟتزف ، الزىرة الزىرة)  يقوؿ إذ الثاين ا١تقطع يف قنديل علئ الراحل الشاعر قوؿ استدعئ عندما التناص الشاعر استملدـ كقد         

 ألراء أكثر  هو)   ساَف حلمئ نفس علئ قنديل علئ الشاعر رحيل أثػَّرى  كقد اللريض، الكتار بالبنط التناص ىذا الشاعر كتب  قد (29)(. ا١تصفر

 . ساَف حلمئ نت يف اٞتلئ كاالإلتماعئ الفٍت أثره كلو داامان  الشاعر ٥تيلة ىف يليش قنديل علئ ألف ؛(  نصوصو يف لو ذكران  اٟتداثة

 كىذا. نفسو ٟتلمئ كمشهدان  قنديل علئ للشاعر ؛مشهد متبلٛتُت مشهدين أماـ إلللنا ساَف حلمئ  للو الذم(  ا١تمتد التناص)  كىذا        

 قوالن  يستدعى الشاعر أف ٔتلٌت بينهم،  يما الشلرم التواصل علئ اتكككا قد ، اٟتداثة ألراء أف كىئ حقيقية، داللة من ٮتلو ال النصئ التضفَت

 قد  اٟتداثة ألراء ؛ألف تشاهبت بالفلل بل ، كالثقا ية الفكرية الرؤية بينهما تتشابو كقد  نصو من إلزءان  أك  إليلو لنفس ينتمئ الذم  لصديقو

 اٟتداثية اللربية القصيدة مفهـو حوؿ كاحدة كلية رؤية ٚتلتهم

  الشلر( كثيفان  ٟتنان  أعطٍت ، عنيفان  ألران  أعطٍت) قولو يف كانتشارىا اللقطة ىذه إتاه ٤تددان  أخرم لقطة إُف  ساَف حلمئ الشاعر كينتقل       

 الشلور ىذا كيزكؿ ، ٝتاعو عقب حاد تصفيق يتبلو الذم ، ا١تتلقئ مشاعر يدغدغ الذم الثورم الشلر ىو ليس ، الشاعر قصده الذم اللنيف

، األمس علئ ٘ترده كيللن ، اٟتواإلز كل يكسر الذم الشلر ىو اللنيف  الشلر ؛ التصفيق ىذا بانتهاء  اللغة على يثور الذم أيضان  كىو كاليـو

 .  الداام تفجَتىا إُف سكونيتها من ليملرإلها

 اإليقاع خبلؿ من يتجلى اليت ا١توسيقى ٟتن بدكف ألر يوإلد  بل كاحدة للملة كإلهاف  هما(  كاللحن الشلر)  بُت الشاعر ربط كقد      

 . بصريان  أك ، لغويان  إيقاعان  أك تفليليان  إيقاعان  كاف سواءن  الشلرم

  جنحوا ؛ اللاَف ىذا تشكيل إلعادة ، كاللاَف ، اللغة  ضاءات على الشلرم خطاهبم انفتح قد اٟتداثة ألراء أف ا١تبلحظ كمن        

 ا١تبلمح متلدد نصان  الشلرم النت  جللوا ؛ كأ كارىم رؤاىم تناسب إلديدة صياغة كصياغتو اللاَف ىذا بلورة إعادة   كالتفكيك، للتجريب

 قصيدة أم علئ نطلق أف ٯتكن ال ألنو ، للحداثة األساسئ احملك ىئ الشلرية الصورة ككانت. للتلقئ عدة مستويات للنت كأصبح كالتككيبلت،

 اٞتديدة كاأل كار ، كا١تضموف كالشكل ، كاإليقاع كالًتكيب ، كالصورة اللغة حداثة حيث من اٟتداثة مقومات  يها توا رت إذا إال حداثية بكهنا

 الواقع يف ترسيملو علئ كعملوا ، كلو ىذا  للوا قد(  ا١تصرية اٟتداثة ألراء)  السبلينيات ألراء أف أظن ك يما. آخركف ألراء يطرقها َف اليت

 .  الراىن الشلرم

 من"   اٗتذ الفنية، كأالعيبو كلغتو صوره اللرر الًتاث من استمد كقد ، بالغان  اىتمامان  الشلرية بالصورة طلب حسن الشاعر اىتم كقد       

 خيوطو ٕتميع يف عليها يتكئ اٟتميمة كالقومية الشملصية التجارب من ٞتملة ككونيا لغويان  رمزان  الديواف قصااد يف متماسكان  منطلقان  البنفسج

 :   يقوؿ الغضب زبرإلدة بلنواف قصيدة يف ذلك نبلحظ ك(.30")ألريتو عناصر كتكوين صوره كتكثيف

 

:  وقل.... الشلع فدع" 

 اللعب/  اللعب ذىب
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 ععبب

 ععبيان

 أععاب ثالثة

 ععبان..... ععبب

 خن

 ويخون

:  وخان

48 

56 

67 

73 

82 

 

 اللينان ىما واللينان المشهد نفس

 واألبطال المسعح نفس 000 القصة نفس

 الشجلان أحد من فهل

 البيضاء باللمم يكفع

 (31) " وبالليجان

 

 خبلؿ من علوية صفة لنفسو الشاعر أعطئ  قد ؛ مشهده لبناء الشاعر أكردىا اليت اللقطات تلدد السابق الشلرم ا١تشهد يف نبلحظ

 كإلاء ، اللرب ذىب  قد كزكا٢تا كاندثارىا اللربية األمة ضلف األكِف اللقطة يف الشاعر صور كقد(  خن) ك –(  قل)  ك(  دع)  األمر  لل استملداـ

 يف الشاعر بو إلاء  قد ؛( خاف)  كاحد لفلل استملدامو خبلؿ من ا٠تيانة صورة الشاعر ٚتع كقد. طلب حسن  قوؿ حد علئ األمريكاف اللرب
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 طريقو علئ بالذاكرة الشاعر يرإلع    كاألإلساد األرض باعوا الذين ا٠تونة ىم  اللرب ا١تاضئ؛(  خاف) ك ا١تضارع(  ٮتوف) ك(  خن)  األمر صورة

 "flashback  "اآلو بالرسم موضح ىو كما ٤تزنة، درامية صورة يف تباعا إلاءت اليت ا١تشاىد ىذه  يذكر اللرر؛ الضلف مشاىد ليستدعئ : 

 

 48 حعوب                                                             األول المشهد

 56 الثالثب اللدوان                                                         الثانب المشهد

 67  اللعب ىزيمـة                                                       الثالث المشهد

 73 المصعي الجيش انلصار                                                  العابع دالمشو

 82 لبنــان اجليـاح                                                       الخامس المشهد

 

 ىذه ، صغَتة صور من الكبَتة الصورة ىذه أإلزاء ٚتع كقد ، صدره ٔتكنوف يبوح كإلللتو الشاعر كإلداف يف أثرت قد مشاىد ٜتسة ىذه 

 ىنا  الصورة ؛ لوحة أكل يف مكربة تكوف نفسها الصور كىذه إلزاية، صور إُف تنحل الشلرية  الصورة"  اللرر؛ الضلف ٘تثل كانت الصور
ا اتساعو يف يطوؿ كاسلان  دااريا بل متواليا ال انتشاران  حضورىا يف كتنتشر اآلخر بلضها يستدعئ الداللة من مستويات ٮتتزف كالًتكيب ، مركبة

ن
 عا١ت

 ا١تصرية اٟتركب كٓتاصة الصهيوين الكياف ضد اللربية اٟتركب ٕتسد اليت ا٠تمسة ا١تشاىد ىذه أف  نبلحظ   كمن. (32)"كالرؤل الذاكرات من غنينا

 األسلحة بسبب 1948 حركب يف  لسطُت ضاعت  قد.   سيناء الغالية األرض كٖترير النصر أإلل من الغالية أبنااو دماء ا١تصرم الشلب د ع اليت

 اٟتدث   ، السويس قناة تكميم على ردا ، كإسراايل كا٧تلًتا  رنسا بقيادة مصر على الثبلثئ اللدكاف كإلاء ، اللربية اٞتيوش كضلف ، الفاسدة

 كبقاء ، سيناء كإعادة ، ا١تصرم اٞتيش كعبور ،1973 أكتوبر من السادس كحرب ، كالستُت السابع اللاـ يف  يونية من ا٠تامس نكسة كىو األبشع

 .  الراىنة اللحنة حىت مذابح من لبناف أهدتو كما ، لبناف اإلسراايلئ الكياف اإلتاحت 1982 عاـ كيف ، االحتبلؿ ٖتت  لسطُت

 رغبة ، كاأتلالو ٢تبو القلب إُف ترإلع ، اللرر الوطن حياة يف مهمة تواريخ يف طلب حسن الشاعر إلسدىا اليت الدرامية الصور ىذه كل إف

. ..  ا٠تليج إُف احمليط من عرر كل حلم كىو ، لفلسطُت عاصمة القدس عودة يف

 

  والمعاجع المصادر

:  منها ، ا١تفهـو ىذا على أطلقت أخرل أٝتاء الباحث ٬تد(  1)

.  االسم هبذا ا١تلنوف كتابو يف ناصف مصطفى أطلقو كقد:  األدبية الصورة  -

.  نفسو االسم ٭تمل الذم كتابو يف:  البستاين صبحئ:  عند كما:  الشلرية الصورة -
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" . الكرًن القرآف يف الفٍت التصوير"  يف:  قطب سيد عند ك٧تده:  الفٍت التصوير  -

 . اٞتاـر على ألر يف  الفنية الصورة كتابو يف  اهلل عبد حسن ك٤تمد ، الفنية الصورة كتابو يف عصفور إلابر عند ك٧تده:  الفنية الصورة  -

 . 23  صػػ 1982 سنة ، بغػػداد ، الثقا ة كزارة ، كآخرين اٞتناىب نصيف أٛتد ت ،"  الشػػلرية الصورة: "  لويس دال سػػى(  2)

 . 13 صػػ ، 1994 سنة ، بَتكت ، اللرر الثقايف ا١تركز ، اٟتديث النقد يف الشلرية الصورة:  صاٌف موسى بشرل(  3)

 . 12 صػػ ، السابق( 4)

 . 101  –100 صػػ 1992 سنة ، لو٧تاف ، للنشر اللا١تية ا١تصرية الشركة ،"  الذبياىن النابغة عند الفنية الصورة: "  الزكاكل ٤تمد خالد(  5)

 . 172 صػػػ ، 1974 سنة ، ا١تلارؼ دار ،"  كالببلغئ النقدم الًتاث يف الفنية الصورة: "  عصفور إلابر(  6)

 . 291 صػػ ، 1992 سنة ، الشباب مكتبة ،"  ا١تلاصر اللرر الشلر يف الوإلداين االٕتاه: "  القط القادر عبد:  يراإلع(  7)

 . 259 صػػ ، 1992 سنة ، للنشر ٥تتار ،مؤسسة" كإإلراءاتو ، مباداو األسلوب علم: "  ضل صبلح يراإلع(  8)

 . 73 صػػ ،"  الشلرية الصورة: "  موسى بشرل:  يراإلع(  9)

 . 236 صػػ ، سابق مرإلع ،"  اٟتداثة قصيدة: "  خليفة الفراج عبد(  10)

 . 12 صػػ ، للطباعة مصر دار ،"  األدبية الصورة: "  ناصف مصطفى(  11)

 .94ص ، 1986 سنة ، 1ط ، بَتكت ، للنشر اللا١تية الشركة ،"  كمناىرىا بياهنا ، ا١تلاصر اللرر الشلر يف اٟتداثة:"   ٛتود ٤تمد(  13)

 . 95 صػػ ، سابق مرإلع"  الشلر يف اٟتداثة: "  ٛتود ٤تمد(  14)

 .117 صػػ ، 1996 سنة ، الثقا ة لقصور اللامة ا٢تيبة ،( 57) ع ، نقدية كتابات سلسلة ،"  األدر اٟتراؾ: "  رياف أ٣تد(  15)

 . 356 صػػػ ، 2003 سنة ، األسرة مكتبة ، للكتاب اللامة ا١تصرية ا٢تيبة ،"  البنااية ننرية: "   ضل صبلح(  16)

 . 238 صػػ ،"  السبلينيات ألر يف اٟتداثة قصيدة"  ، أٛتد ٤تمد الفراج عبد(  17)

 . 82 صػػ ، 1994 سنة ، اللرر الفكر دار ،"  ك نونو األدب: "  إٝتاعيل الدين عز(  18)

.  261 صػػ الشباب، مكتبة ،"  ككظاافو مفهوماتو ا٠تياؿ: "  نصر إلودة عاطف( 19)

. 190ػػػ198ص الثقا ة، لقصور اللامة ا٢تيبة ، الكاملة الشلرية األعماؿ:  دنقل أمل( 20)

. 377ػػػػ376ص ، الثقا ة لقصور اللامة ا٢تيبة ، الكاملة الشلرية األعماؿ:  مطر عفيفئ ٤تمد( 21)

.  نفسو ا١ترإلع( 22)

 . 29 صػ 1983 سنة للكتاب اللامة ا١تصرية ا٢تيبة ، النحاس ىاأم 0  ترٚتة ، السينمااية الصورة يف التكوين:  ماأيللئ إلوزيف( 23)

 . 5 صػ"  للهاكية قلت ىكذا: "  سبلـٌ ر لت(  24)

 ، اللربية الوحدة دراسات مركز ، لؤلؤة الوىاب عبد:  ترٚتة"  اٟتديث اللرر الشلر يف كاٟتركات االٕتاىات: "  اٞتيوسئ ا٠تضراء سلمئ( 25)
 .757 -756 ص ، 2001 سنو ، بَتكت

 . 31 ص 1997 سنو ، دمشق ، للسينما اللامة ا١تؤسسة الثقا ة كزارة ، عودة حسن:  ت ، الصورة  لسفة ، اٟتركة – الصورة:  دكلوز إليل( 26)

.  27 ص ،"  ا١تاضئ النهار إُف: "  سبلـٌ ر لت( 27)

 .138 صػ ،"  ا١تلاصر اللرر الشلر: "  إٝتاعيل الدين عز( 28) 

 .14  -13 ص ، 1981 سنو ، بَتكت ، ا١تصَت دار ،"  األَف يكوف سكندريا: "  ساَف حلمئ( 29)

.  الراحل الشاعر مع التواصل من نوع كىذا قنديل لللئ الكلمات ىذه أف الديواف ىوامش يف الشاعر أأار كقد(  30)
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 . 66 ص ،"  النت أفرات: "   ضل صبلح( 31)

 .177  -176 ،"  إلد الزبر زماف: "  طلب حسن( 32)

. 106 ص ، 1985 سنة ، 3 ط ، بَتكت ، آل اؽ دار منشورات ، النت ملر ة يف:  الليد ٯتٍت( 33)
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 الجزائعي الثوري الشلع فب المللب الجسد تجليات

 1962 و 1954 بين ما أنموذجا السجنب الشلع

 سطيف جاملة/ بكيس وسيلة .أ

 

:  الدراسة ملخص

 يف السجٍت الشلر يف أكثر مناىره تربز حيث اٞتزاارم، الثورم الشلر يف ا١تلذب اٞتسد ىذا كٕتليات اٞتسد موضوعة البحث ىذا يلاًف
  رضتها اليت كاألغبلؿ القيود تلك كيكسر القهر، ذاؾ ينفض حىت ا١تسلح الكفاح بضركرة اٞتزاارم الشلب آمن منذ. 1962ك 1954 بُت ما الفًتة

 كاالندثار؛ ا١توت على كإلربىم اٞتزااريُت، على للقضاء ا٢تمجية الوساال كل لذلك حشدت إذ. خلت قركف منذ عليو االستلمارية السياسة

. منو كالنيل لتلذيبو ٫تجية ككسيلة القمع صور من أخرل صورة" السجون"  يف الشلب حشد كاف كلقد كإلسدا، ركحا الشلب تستهدؼ ا

 ثورة عن تنم سامية آ اؽ إُف الشاعر ركح لتحلق كعذابو، كقملو قيوده كتتجاكز تتحداه بل ا١تصَت، ٢تذا تستكُت كال هتدأ ال الشاعرة الذات لكن

: اٟتصر ال ا١تثاؿ سيبل على نذكر الشلراء ىؤالء كمن كالشلرم ا٠تاص ا١تتمليل مستول على كلو ا١تسلوبة اٟترية إُف لتصل السجُت، ٭تياىا داخلية

. إٍف....سحنون أحمد اهلل، سلد القاسم أبو خليفة، آل الليد محمد اللقون، الكعيم عبد زكعيا، مفدي الزاىعي، سليد محمد

 الجزائعية الثورة/ الللاب/  الجسد/  السجون/  الشلع :ا١تفتاحية الكلمات

 

: الجزائعي السجنب الشلع فب واإلبداعب  الثوري الهاجس*

 عديدة ظركؼ بسبب الفرنسئ، ا١تستلمر ضد ثورم اللمل بضركرة ا١تطلق كإٯتانو ا١تسلح، الكفاح بضركرة اٞتزاارم الشلب كعئي  توىج منذ

 نيل إُف للوصوؿ األنسب اٟتل بكهنا كٕتسيدىا النركؼ تلك لتمكُت إلاىدا سلى  فنو بكسره، اللاَف يف التحررية اٟتركات سبيل منتهجا كمتباينة

 منفَّرة ثورة رٛتو من كلدت للجزاار إلديد قدر عنواف إنو اعتباطيا؛ تارٮتا يكن َف نو مرب من الفاتح يف ٢تيبها اأتلل اليت التحرير  ثورة. اٟترية

 الليل انقضاء بلد يسفر الذم بالصبح الواعية بنصرىا ا١تؤمنة قلوهبم طاقتها اٞتزاارم، الشلب ركح قوهتا الوطن، ىذا كحرية ككرامة عزة إلذكرىا

. طاؿ مهما

 متدىورة مضطربة حياة  هئ الداام كاالستقرار لؤلمن تؤسس ال حياة كلها... كالتلسف كاللنف كاالضطهاد، الذؿ حياة بكف اٞتزاارم  آمن

  اٟترية ذلك يف غرابة كال. كاألغبلؿ القيود تلك كتكسر القهر، ذاؾ تنفض حىت سيادهتا ترـك تنفك كال ألمنها، تؤسس قاعدة عن البحث داامة

 كتذىيب ا٢توية كطمس التلذيب كأساليب كبطش قوة من ا١تستلمر اجملـر  لل كمهما الرقود زمن طاؿ مهما توىب كال كتنتزع تيلطى كال تؤخذ

 تللقت لو آدـ ابن  ىًهمة عقبة أم كإلهها يف تقف كال إرادة كل تفوقها اٟتياة يف الشلوب إرادة  فف كالوساال، الطرؽ بشىت كدحضها األخبلؽ

 رضئ ػ ا٠تطاب بن عمر قوؿ يف تتمثل. ٚتلاء البشرية عليها ٘تر كونية سنة أيضا كىئ ػ كالسبلـ الصبلة عليو ػ الربية خَت قاؿ كما ألدركها بالثُّريا

 اٞتبلة عليها تكسست اليت ا١تقوالت ىذه تناأد كاللا١تية اللربية التحررية اٟتركات ٧تد  " أحرارا أمهاهتم كلدهتم كقد الناس استلبدمت مىت" ػ عنو اهلل

: بقولو الشار القاسم أبو عنو عرب ما أيضا كىو... األكُف
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اٟتٍىيىػاةى    أرىادى   يػىٍومىان   الٌشٍلبي  إذا  
 
 

  

القىػدىر   يىٍستىًجيبى   أفٍ   بيدَّ    ىبل   
لًػػئ  أفٍ  لًلَّيػٍلً   بيػدَّ  كىال  يػىٍنجى  

 

  

يىػٍنكىًسػر  أىفٍ   للقىٍيدً   بيدَّ   كىال   
اٟتٍىيىػاةً   أىٍوؽي   يػيلىانًٍقوي   َفىٍ   كىمىنٍ    

 

  

ػا  يف  تػىبىملَّػرى   ثىػر   إلىوِّىنىى كىاٍندى  
 كقرار بقوة كناأدهتا عزيز، بلز  بلىغتها اٟتياة ناأدت اليت األخرل كاألمم  ليكن اٟتياة، أراد إذا  الشلب: تيلطى كال تؤخذ اٟترية أف كما 

دث أف الثورية التحوالت ٢تذه البد كاف. مكُت  البلد، ىذا ألراء لدل اإلبداع كوامن  جرت إذ اٞتزاارم، كالشلب الواقع على أخاديدىا ٖتي

 كخَتاتو الوطن ىذا ضد ا١تستلمر ٯتارسو الذم كالبطش القمع ظل يف كأإلسادىم أركاحهم أبواب على ا١تصلوبة باٟترية كبشركا ا٢تمم  استنهضوا

. أبنااو كضد

 اٞتزاارم الشلب لدُّف من قومئ كحس إنساين لوإلودو  آخر كعنوانا اإلبداعئ، توىجو كقوة عنفو بكل الثورة ىذه قواـ الشلع كاف كلقد

 ٫تجية كألف (1)" ككفاحو الشلب عواطف عكست صا ية كمرآة مناحيو، ٚتيع يف اٞتزاارم للمجتمع مسايرا الفًتة ىذه يف  كاف" كألرااو

  سملرت ثورتو، على كالقضاء الشلب ىذا أبناء لقهر القملية الوساال أىت يستغل إلللتو نضالو، كخفوت اٞتزاارم الشلب قمع يف ا١تستلمر

 ا١توت على كإلربىم اٞتزااريُت، إلرىاب ٦تكنة ٫تجية كسيلة كل لذلك  حشدكا" القهر أنواع أقسى عليو كسلطت ككحشية رىيبة طاقات لذلك

 يف الشلب ىذا إرادة بقهر إال يزكؿ أف ٯتكن ال عليها ا٠تطر أف أدركت بلدما كإلسدا، ركحا الشلب ا١تستلمر سياسة تستهدؼا (2)"كاالندثار
 السجن أف كالأك" كإلسدا ركحا اٞتزاارم الشلب من كالنيل للتلذيب ٫تجية ككسيلة القمع صور من أخرل صورة السجن  كاف كاٟترية، النصر

 القتل كضراكة كحشية  بدؿ اٞتبلد، إلبل ة ٮتفئ باعتباره مبلام اكتشاؼ إنو الراىنة، ا١ترحلة مستلزمات مع ليتماأى ا١تبتكر التارٮتئ اٟتدث ىو

، إثبات بتقنية كالتنكيل اإلدانة تقنية عن االستلاضة ٔتلٌت كأثره، ا٠ترؽ بقدر اللقوبة يوقع حيث أرحم صورة يف اللزؿ، ينهر الللٍت  كتليُت اٞتـر

 (3)"ا١تؤسس النلم أبهة لدرء طبيلتو

: الثائع الجسد وسجن المسلوبة الحعية بين الشاععة اللات* 

 كالزج ،...اٟتياة مناىر لكل كالتدمَت كالتنكيل كاإلبادة كالقتل اللذاب  نوف أىت مارس األرض، ىذه الفرنسئ ا١تستلمر اغتصب أف منذ

 ٤تفو ة التلذيب، أنواع بكأد مطرزة أياما يقضوف أ راده  كاف. كالتلذيب بالقتل ا١تسلوبة رقاهبم يف كالتصرؼ السجوف ٣تاىيل يف بالشلب

 بو تسموا الذم اٟترية نور أعينهم عن كحجبت ا١تستلمر، ظلم قساكة من نورىا عنها مشسها خللت اٞتوانب منلمة إلدراف بُت با١تملاطر
 ىاإلسو كاف لذلك. بككملها أمة قضية يلاًف إ٪تا الفكرية، أك النفسية أزمتو أك خاص أاعر موقف اٞتزاارم السجٍت الشلر يلاًف كال( 4) .أنفسهم

: داارة عن ٗترج  لم الكبَت ا٢تاإلس ىذا  لك يف تدكر موضوعاتو ككانت كاالنتصار، اٟترية ك٫تو الثورة

. ٢تا ا٢تمم كاستنهاض للثورة الدعوة ػ

. ا١تستلمر طرؼ من يبلقونو الذم كا٢تواف كالذؿ كالقهر بالنلم التنديد ػ
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. كالقيود السجن رغم ا١تتحررة الثورية القصيدة خلق ػ

. كلركحو ٞتسده استبلبا الشاعر يراىا اليت للمستلمر اللبودية ػ

. اٞتزاارم الشلب يكابده الذم القاىر اللذاب كأنواع الفرنسية السجوف ٣تاىيل كصف ػ

 كإ٪تا أحد؛ حرمات على اعتداءن  أك قتبل أك سرقة أك إٙتا أك إلرما يرتكبوا َف  هم التاريخ، يف ا١تسجونُت كل ٓتبلؼ الثورية قضيتهم عن الد اع ػ

 أك عذاهبا السجوف،تنتنر ٣تاىيل إُف رقاهبم سيقت أف اآلالؼ مبات إلزاء  كاف...ألرضهم احملتل قاكموا أهنم ،للمسللمع ال: قالوا أهنم ذنبهم
 تدؿ أهنا إال ا١تستلمر لدل مسمياتو تلددت مهما االسلنطاق أومعكز المحلشدأك المللقلأك الحبسأك السجن يف بفعدامها، احملتـو موهتا

. كالتنكيل اللذاب كحشية ٖتت إلربية بفقامة اٟتياة مناىر كل كتيفقد اٟتركة، كتيلطىل اٟترية تيفقىدي  إلدرانو بُت  يو،  رنسا تزإلهم كاحد مكاف على

بس اٟتياة، قيم ألدىن ا١تنلدـ ا٠تانق الفضاء ىذا يف ارس الثاار اٞتسد ٭تي   هئ... تقنية  التلذيب" كاٟترماف، كالقهر التلذيب أنواع كل عليو ك٘تي

دث أف أكال ٬تب  يف اٟتياة إمساؾ  ن ىو التلذيي  ا١توت...كترتيبها كمقارنتها تقديرىا ٯتكن بدقة قياسها باإلمكاف يكن َف إف الوإلع من كمية ٖتي
 ا١تطاؼ هناية يف هبا لتيلقئ حضورىا تقاـك اليت...الفزع حاالت أأد على اٟتياة تتوقف أف قبل اٟتصوؿ مع موتة ألف إُف بتقسيمو كذلك الوإلع،

ـو  إُف  ثورة عن تنم سامية آ اؽ إُف الشاعر ركح كٖتلق قيوده، كتتجاكز تتحداه بل ا١تصَت، ٢تذا تستكُت ال الشاعرة الذات لكن(5)"ميطبق عىدى

 الثورة بنشوة مفلم إبداعئ بسيل عنها كتلرب  ػ مؤقتا كلو ػ ا١تسلوبة اٟترية إُف لتصل كا٢تواف كالذؿ القيد بر ضها تصرخ السجُت، ٭تياىا داخلية

 ألراء يكونوف ال با٢تم  ما ٚتيلا، اآلالـ هبذه يشلركف اٞتزاار كأبناء الشلور ىو" الزاىعي السليد محمد يقوؿ كما  الشلر ا١تنفرة،

 أكبل الفرنسئ التلذيب كبشاعة اٞتزاارية الثورة عنمة يوازم ال اليـو كصلنا الذم السجٍت الشلر أف حقيقة على ٭تيلنا كىذا  (6)"أٚتلُت؟

 عن تنازؿ ألنو السجن، داخل كىو خلجاتو عن يفصح بلضهم يكاد ال إذ ا١تواقف، ىذه مثل يف النفسية للصراحة الشلر ىذا كيفتقد كمضمونا،

 تلانيو الذم كا٢تواف الذؿ عن متلالية الشاعر  ذات كا٠توؼ، كاألَف كالشكول البكاء من ألرىم ٮتلو لذلك (7)ا١تقهورة اٞتموع سبيل يف الذات

 اإلبداع ٢تاإلس ذكاهتم تركن  لم كإلسدا، ركحا يسكنهم، الثورم  ا٢تاإلس للمقاكمة، طاقات منها لتستمد كتلانقها اٟترية ٝتاء إُف تلرج

. كالتفرد للتجديد الفرص ٢تم تتح كَف إطارىا عن ٗترج  لم التقليدية القصيدة سجن حبيسة الثاارة الذات ىذه كبقيت الشلر، يف كالتجديد

 ييلطوف ال  فهنم ملٌت، الرٛتة من يلر وف كال االسم إال اإلنسانية من ٢تم ليس أناس صنلها أقفاص داخل كيليش حريتو اإلنساف يفقد عندما

 لضياع تفسَت ا١تتطورة، الكتابة كساال كانلداـ أيضا تدكينو سوء كبسبب كأتلفتو، منو الكثَت أحرقت  رنسا أف كالدليل الشلرم اإلبداع ٢تذا قيمة

  (8)ك قدانو منو كبَت إلزء

 إُف   اٟتراش سجن إُف   1955 يف بربركس سجن كأكدع ا١تناضلُت زمبلاو مع القبض عليو ألقئ الذم زكعيا مفدي ألر نقارب كعندما

 الذات تلك كال منو، الناز ة كالدماء اٞتراح من ا١تنهوؾ اٞتسد ذلك كال اللذاب، ىوؿ من ا١تتك١تة الركح تلك  يو ٧تد ال ،1959 غاية إُف الربكاقية

 زنزانة الصاعد، اللبيح) السجن يف ملنمها كتب اليت المقدس اللهب ديوانو قصااد  فئ تلانيو، ٦تا كتذمرا كاألبناء لؤلىل كحنينا أوقا احملًتقة

 لللدك، موإلو صوت كل يف نار من كأواظا مدا ع قصف ٧تد الكلمات هبذه ٣تسدا الثورم النبض ٨تس ...(حمعاء حعوفها اهلل، وقال الللاب،

 رغم بنفسو مفدي يتصاعد إذ مقهورة، نفسا ترينا ال قصااده  مضامُت(9)كعذاب ىوؿ كل عن ا١تتسامية ركحو إلسدتو الذم اٞتواب كىو

 الحعية" أإلل من النضاؿ كىو ىد و عن تيلهو كأف عزٯتتو، توىن أف ٬تحد ال كىو عجيب إباء يف للسجَّاف كيقف تلصره، اليت األزمة

 قضباف كراء كإلسده الشاعر ذات كانت  فذا (10).ثائعا شاععا يكون أن قبل شاعع ثائع أنو مفدي عن نقوؿ ٬تللنا الذم األمر ،"واالسلقالل

 تزداد ا١تكاف ىذا ك ضاعة األياـ مرارة  فف  ٟتنة بلد ٟتنة اإلعداـ كقت تنتنر السجن، ظلمات يف إلبلديو، رٛتة كٖتت اٟتديدية، السجن
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 كما زبانا أحمد الصاعد اللبيح إعداـ مشهد إنو اإلباء، قمة يف ١تشهد مصورنا  نية لوحة مبدعا مفدي ألر كقف لذلك. األخرل بلد ٟتنة

: قاابل مفدي كصفو

كايدا كا١تًسيح ٮتتاؿ قىاـ  
 

  

النشيدا يىتلو نىشواف يتهادل   
كالًطفل أك كا١تبلاك الثَّغر بىًاسم   

 

  

اٞتىديدا الصىباح يىستىقبل   
 وتِيَها َجالال بِأنِفو َشامخا 

 الخلودا يناجب رأسو رافلا

 

ا٠تلودا ييناإلئ رأسىو را لىا   
قدر ليلىة يف كالرُّكح كتىسامى   

 

  

عيدا الكىوف يف يشعُّ  سىبلما   
ًحباال أخشى  ىلست اأنيقوين   

 

  

حديدا أخشى  ىلست كأصلبيوين   
قىاض أنت مىا ياموت كأقضً    

 

  

(11)سليدا أىلي عىاش إف راض أنَّا   
 ىذا بشلره لنا  سجل اللاصمة، يف بربركس سجن يف اإلعداـ، حكم  يو نفذ حُت زبانا أحمد الشهيد مع سجينا زكعيا مفدي الشاعر كاف 

 صادقا، أمينا نقبل نقلها ٭تاكؿ كاف بل كالصور، األحاسيس على الفنية إرادتو يفرض يكن َف الوصف ىذا يف الشاعر لكن (12) البطوِف ا١تشهد

 كىو الردل  م إُف يسوقونو  هم عىاًدًميو مواإلهة يف  والذية  بفرادة يتمتع الذم البطل ىذا عطاء بفيض تقطر  نية لوحات إُف ذلك كل ٤توال

.  كا٢تواف كالذؿ القيد رغم الثاارة النفوس كهبذه ا١تواقف هبذه كالشلور األحاسيس قوة إُف إضا ة...يبتسم

 اإلحباط كاقع من كإلوده يستمد  لل ىو إ٪تا عبثية، بطريقة اٟترية ك٦تارسة النضج حاالت تربرىا ال الشراىة، هبذه ا١توت على اإلقباؿ إف

 لللُت أهقة اٞتسد  يصبح الركحئ ٥تزكهنا تستنفذ حُت الذات تنتاب اليت البشرم، الضلف للحنات الفساد قبوؿ كعدـ الرؤيا، كانسداد

 السبيل ىو بالثورة  اإلٯتاف. كمغتصبها إلبلدىا من كٖتررىا ألبو بسلادة سليدة رضية  ركحو لوطنو  داء نفسو الذبيح قىدَّـ (13).كالذكريات

 أزيز عن كأناب بككملها  رنسا سياسة دكخ كصمودا كتضحية كصربا إلهادا يصنلوا أف أىَّلهم ما كىذا ا١تستلمر، ىذا من للتحرر األساسئ

 كا ية ببلً ًنها الثورة كلمة( 14)  يو كانت الذم الوقت يف للثورة ا٠تاملة النفوس كاستنهاض التحريض لغة بشحنات ألرىم تلبك ٢تذا الرصاص،

 .اٞتملة تركيب يتم أف قبل ببل نها األليم اللقاب لنزكؿ
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  للشاعع؟ العوحب للللاب أم الجسدي للللاب السجن* 

 اٞتسدية كسبلمتو اإلنساف ٟتقوؽ منا ية  عذابات كأأرسها، اللذاب أنواع أأد ا١تسجونُت الشلب ىذا أبناء إذاقة يف  رنسا تفننت

 التلرض اللراء، يف األأجار عل الصلب االنفرادية، الغرؼ يف اٟتبس ا١توت، حد إُف البارد ا١تاء يف كالغطس كاٞتليد، كالثلج الكهرباء  استلملت

 ٖتمل على أإلسادىم تقو َف ٦تن الكثَتين موت ذلك نتااج من كاف كقد (15)طويلة ١تدة اللينُت على الكاأفة األضواء كتسليط الكبلب لنهش

 عنف" كا٠تبل، باٞتنوف إصابتهم أك ذاكرهتم أك أإلسادىم من ألإلزاء  قداهنم أك اللذاب، ىذا قسوة ٖتمل يف ٤تدكدة طاقات  للبشر اللذاب،

 بالبقاء كلو الرغبة كحد ػ اٞتزااريُت طرؼ من ػ البقاء يف الرغبة حد يقابلها كاليت ا١تستلمر لدل اللنف أهوة إهنا...عنو كيتب كما مسمياتو يتجاكز

 يف زكعيا مفدي يقوؿ (16)"يشاء كما كتقويلو ٘تثيلو البتة ٯتكنو ال التاريخ أف اللنف  اعل ىو الذم ا١تستلمرػ ػ اآلخر كإعبلـ ا١تتمليل، صليد على
": 73 رقم الللاب زنزانة" قصيدة

كمينغلق مفتوح عندم سيَّاف  
 

  

اٟتلق بو أدَّت أـ ًسجن يا   
 

يلهبٍت اٞتىبلد هبا السيَّاط أـ  
 

  

  كصطىفق يكويٍت النار خازًف أـ 
 

منابلو أىت كإف حوض كاٟتىوض  
 

  

  انشرؽ أيسقى أـ القلر إُف أيلقى 
 

ِف يسمح التلذيب  بل عنيم سرم  
 

  

نطقوا ذا دكف ضلاؼ كٌرب نيطقا   
 

تلر ٍت أخشاؾ ال أنت ما ًسجن يا  
 

  

 الغعق بو يخدق ال الَبحع َيحلق من 

 
كرضى غبطة عن عيوين ملء أناـ  

          

  

(17)قلق كال ىم ال صياصيك على     
 
 

 ىذه كتشكل( ..وتلليب وأحواض ونار وجالد سياط) من عليو تتوا ر ٔتا الزنزانة تلك أك السجن لذلك رىيب إلو يف تضلنا األبيات ىذه

 راية تر ع بل ا١تتنوعة، كصنو و اللذاب ىذا يكسرىا لن الشاعر ذات لكن اإلنسانية، صور كل  يو تنلدـ الذم القاتل الفضاء ىذا الصور
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 عذاباتو كبُت الشاعر ذات بُت مسا ة ىئ( السجن) مناديو كبُت( يا) النداء حرؼ ا١توإلودة ا١تسا ة كللل( سجن يا) ا١تنادل بياء موصولة التحدم

.  قلق كال ىم دكف كرضى غبطة نومو كالدليل للحرية طا٤تا بركحو متلاليا كيسًتيح إلسده على من إلنبا يضلها كككنو

 كأنواعو، ٕتلياتو بكل القيد كسر يف الرغبة يف كا٠تركج التحرر نزعة تتكشف منو، كا٠تركج السجن حصار كسر يف اٞتا٤تة الرغبة إف

 تغيَت يف لتساىم القصيدة ىذا يػيفىلل كأف القصيدة، إلسد يف إلديد من اللاَف الشاعر ٮتلق أف ا٠تلق؛ بلذة كاالستمتاع اإلبداع يف كاالنطبلؽ

 اإلعجاب انتزعوا حُت أىلها بكهنم  لبل  اثبتوا لثوريتهم، دقيق اختبار أماـ" الشلراء كقف الذم ا١توحش، ا١تكاف ىذا بو احمليط (18)كاللاَف الذات

: صارخا السجن بلذابات آبو غَت أيضا مفدي يقوؿ (19)"كاٟتياة القوة عاَف إُف كاللذاب الوحشة عاَف بلضهم كحوؿ كالتحدم، بالقوة

 السجون أدِخلونا

 

 المنون َجععونا 

 َخؤون فينا ليس 

 

 يَهون أو يَنثنب 

... أجلدوا 

 

.. واصلبوا 

... اشنقوا 

 

... وَعلبوا 

... واحعقوا 

 

... واخعبوا 

 ال َنحن 
 

 نعىب 

 الِكفاح نَمل ال 

 

 الِجهاد نَمل ال 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (20)البِــــالد َسبـــيل فـــب

 تكتب أف تستحق األبطاؿ أيادم هبا أكثقوا من على التمرد مللنة األصفاد كتزأر اٟتقيقيوف األبطاؿ ىم هبا غلوا من أف األغبلؿ تشهد حينها

 يف إبداعية  صوال ا١تلتهبة بالكلمة تكتب االستلمارم، الطغياف ككحشية اإلنساين النلم كبشاعة كالقهر اٟتبس مكساة كا١تيتة اٟتية اللاَف بلغات
 تستلملها كانت اليت الوساال كل تثنو َف اٞتزاارم الشلب ألف  نوهنا، كال اللذابات تقهره تلد َف ا١تلذب  اٞتسد ا١تستلمر ىذا ٖتدم أساليب

 اإلنساف ٯتلكو ما أٙتن ىئ اليت األركاح اللزيز، ا١تطلب لذلك كقرابُت الغالية، للحرية مهرا األركاح من اٗتذ قد  هو كتلذيب سجن من ملهم  رنسا

ة كمن كإلوده، خبل٢تا من ليحقق إليو يهدؼ ما كأٝتى  كعن ٔتثلها، الزماف ٬تود ال كمواقف ننَتىا قل بطوالت األسطورة للثورة التاريخ لنا سطر ٙتى

 صداىا كتًتؾ اإلنسانية مصَت يف بصماهتا تضع إلليلة قضية كل كانت  فذا" نبب بن مالك يقوؿ الرإلاؿ كٮتططو ا١تواقف ٖتدثو الذم األثر ذاؾ

 بذلك تتنبك الشلر ملارج يف الساْتة ا١تتحررة ركحو لكن مسجوف الشاعر إلسىدي  (21)."٘تثلها كرٯتة  كإلودىا الزمن مركب على كترسم التاريخ يف

 ٢تم كتًتاءل هبا، اٟتا١تة ا١تشرقة اٟتياة صور ٢تا  تتكشف كاالستقبلؿ؛ باٟترية للنفر آماال بو كترسم ا١تنهوؾ، إلسدىا بو تواسئ علها ا١تشرؽ الغد

 عليو ألقئ الذم اللقون الكعيم عبد الشاعر يقوؿ ألإللو ىذا كل كابدكا الذم الغاِف الوطن ىذا كإباء عزة كنف يف مشرقة اٟترية بكنوار مزدانة

 ىذا  فئ.  إعدامو مت أف إُف ا١تستلمر طرؼ من إلهنمئ للذاب تلرض أأهر 5 بلد إال أيبا أسرتو عنو تلرؼ كَف 1959 سنة اآلخر ىو القبض

وؿ اليت اللغة خبلؿ من للقوة كمفاعيل كأحبلما ألوانا  َتسم كعذاباتو، إلسده تقاطلات عرب للحلم مبلذا الشاعر ٬تد بالسجن، ا١تلنوف ا١تكاف  ٖتي

: ا١تشرؽ با١تستقبل متكمبل الشاعر يقوؿ حياة إُف ا١توت

أىلي عن ا١تمليِّىنم الغَّيم سيىقشع  
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كالغرب األ ق مشرؽ ضىحوكا  يىغدك   
نى  ٚتيلة ًعذاب بآماؿ ك٭تى  

 

  

اللذب األمل لدل عىذب من ككم   
لىعي   رُّىا ثًقاال أغبلال كٮتى ٬تى  

 

  

لو  كالوثب بالزَّأر النُّلم ظىبلـ ك٬تى  
ّتملهم الطُّغاة أىياطُت سييصلى   

 

  

(22)السىكب كالوابل الٌنَتاف من أيواظا   
 يف تصب اليت التامة كالًتاكيب الصياغة الكاملة القوية، اٞتزلة األلفاظ كىذه اللغوية االستلماالت ىذه أكلتو الذم السجٍت القاموس إف 

 كمضمونا  كرا الثورة مع تواأج حيث الفًتة ىذه يف اٞتزاارم السجوف ألر هبا انفرد اليت السمة ىئ الثورة؛ على كلها ٖتيل ا١تدلوالت من رصيد

 ا١تغامرة الكتشاؼ اند اعها من الذات تفتك كقومئ، ثورم ٔتوضوع يلتحماف عندما ا١تلذب كاٞتسد الثاارة  الذات. كركحا كألفاظا كأكبل

 اكتشاؼ عن خطورة تقل ال مغامرة إُف أيضا الشلر كتابة كتتحوؿ اإلبداعئ، الواقع إُف ٭تيل السجٍت الواقع  هذا... كاألَف ا٠توؼ نصيبها حيث

  يو، كا٢تواف اللذاب من ألوانا كذاؽ السجن يف كزج القبض علو ألقئ الذم خليفة آل الليد محمد الشاعر كمثلو (23).األكُف ا١تغامرة ٣تاىيل

 محمد يقوؿ ا١تفدل الوطن ىذا يف الكرًن كالليش كالنصر اٟترية ظل يف مشرؽ غد يف أمبل... كلماتو د ات بُت ا١تشرؽ لؤلمل حاملة ركحو لكن

: الليد

 الَقـديع بيـد نَـصعه ويُـحِعز    َقعيبا الُلـقبى َشـلبك سَيحمد

 الُمــنيع بالِهـــــــــــــــــــــاللب ويحـــظى        فيـعضـــــــــى لـِلو بلثَ  وَيشـهد

 (24)الُمسلنيع ُحـكم وخـيعالحكم        ُحعا الّشورى ُحكـمو وَيحكـُم

    

 ليؤكدىا منو، إلدا قريب الشاعر ذات تستشر و الذم ا١تستقبل أف على لداللة( ٭تنى ٭تكم، سيشهد، سيحمد،) ا١تضارع بالفلل التلبَت إف

 اليت لدكلتو صورة يرسم ىاىو احملقق، بالنصر اإلٯتاف ٕتاكز أف بلد مكببل، إلسده  يها يقبع اليت الزنزانة ىذه قضباف سول تفصلو  بل( قريبا) بلفظ

 بطل" ىو الشاعر إف. لغَتىا قدكة لتكوف  حكم خَت كسيحكمها كالدٯتقراطية اٟترية دكلة ستكوف  داءن، كاألإلساد كالنفوس األركاح ٢تا قيدمت

 اٞتموع تنا سها النل ٖتت كاقلا كأيبا تابلة كأمثالو  خليفة آؿ الليد ٤تمد عند  الذات تصَت بينما ملاناتو يف يذكب  صوتو ىذا كل يف ا١تكساة

 ز رات إحداىا متضادة، صراعية تقابلية صورا السجوف ألر يف ػ عامة بصفة ػ ٧تد أننا على (25)."للحرية أوقا كتتحرؽ كطنها يف الغربة تلاين اليت

 السجنية  القصااد النصر؛ بثورة اللميق اإلٯتاف خبلؿ من كاالستقبلؿ اٟترية يف مشرؽ أمل بصيت كاألخرل القاىر، ا١تنلم السجن من كلوعات

 الفنية التجربة حيث من اٞتديد تقدـ ال أهنا رغم ك٢تفة، بشوؽ ا١تشرؽ الغد اٞتر٭تة النفوس ىذه تنتنر االستلباد أضناىا إلر٭تة صرخات

 اللدك كدحر ا١تنفر بالنصر ٖتققو ساعات ينتنركف حقيقة ىو اٞتزااريُت الشلراء خياؿ ألف ا٠تياؿ كتكبح اٟتسية الصور تلتمد  هئ كالشلرية،
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 زنزانة يف اٟتياة عليو ضنكت أف بلد اهلل سلد القاسم أبو بالشاعر كنلتقئ. اٞتشلية كأطماعو كالنفسية ا١تادية قيوده من كالتمللت إلربكتو كقهر

: بعبعوس السجن كإلو يف  يصرخ عذابو

 بعبعوس؟ أجب

 ذباب؟ أم تللبو أشلب

 حجع؟ أم تحطمو أقلبا

 (26)يطاق؟ ال اللي الجحيم أأنت وماذا

س يىسمع ييسكؿ إلسدا بربركس أصبحت اإلنسانية الذكات من ملاد٢تا ٢تا ذات إُف السجن بعبعوس صورة الشاعر حوؿ  الشاعر كيريده ك٭تي

 أدب ألف الطلي، االستفهاـ بصيغ اٟتارقة الز رات ىذه أرسلت  يو، كاللذابات با١تلاناة ذرعا كإلسده الشاعر نفس ذاقت أف بلد !٬تيب أف

 الشلراء ألر يف بعبعوس سجن ذكر تواتر لذلك (27).لللواطف مثَتا إلللو ما كىذا األكُف ا١ترتبة كتتبوأ اإلنشااية األساليب  يو تتواتر السجوف

 أركع زنازنو يف كتبوا الذين كالشلراء األدباء كإللل الثوار ملنم  يها ترىب اليت اللليا ا١تدرسة ىو (بعبعوس) سجن كظل  يو، الللقم مُّرى  ذاقوا الذم

 كمصنع الرإلاؿ كمدرسة الثوار ملقل ىو بعبعوس اٞتزااريُت؛ قلوب تسكن اليت ا١تقاكمة قهر تستطيع لن أهنا إذف لفرنسا ليتضح الثورية، القصااد

 للهدؼ عكسيا مردكدا تلطئ األحياف غالب يف السجوف  فف الثوار، ٚتاح لكبح ا١تستلمر ننر يف كانت إذا السجوف" أف كاٟتقيقة. األبطاؿ

 بلد إال تدرؾ ال اليت اٟتقة أسرارىا على كيقف التطبيقية، اٟتياة دركس السجُت  يها يتلقى مدارس إُف تتحوؿ ما سرعاف أإللو من كضلت الذم

 تتمللق  يها إذ عنيم أكف ا١تدرسة ٢تذه كاف ك٢تذا قيمتها، يقدر كال هبا يتمتع كاف اليت اٟترية كلمة ملٌت السجن كيلر و...اللديدة التجارب

 الدكؿ كتؤسس ىدكاو يف الثورات تزرع غر اتو كمن كالتمدف، اٟتضارة بصيت ينهر السجن ظلمة كيف التاريخ، صفحات يقلبوف الذين الرإلاؿ

   (28)".كهتدـ

 بالسجُت تلم اليت كا٠تواطر لؤلحاسيس موا قة كىئ األسر يف ننم ما األكثر أك أيوعا األكثر ىئ ا١تقطوعات ألر من النوع ىذا أف على

 كالتجربة ا١توضوع كحدة ا١تقطوعات يف كتتمثل...يليشوهنا اليت اٟتياة لواقع الصادقة الصور  يها ٧تد حيث ملربة  موإلهة أبيات يف  يصوغها

 اليااسة أك اٟترإلة ا١تواقف يف ا١تتك١تة النفوس بو هتتف اللوف ىذا للهدؼ، مباأر كتوإليو كتركيز كإ٬تاز، سرعة من  يها ما على الصادقة الشلورية

 ػ السجن موإلودات كتلد(29.)النفس على ا١ترىقة كالضغوط ا١تلاناة بتكثَت حرا انبثاقا كينبثق كالرإلاء، الرغبة أك كالرىبة ا٠توؼ بدا ع البديهة، عفو
 نفسو  تصطدـ... ا١تطلق ١تلانقة النفسئ كالنمك باللزلة كاإلحساس اٟتزف ملاين أيوع يف ذلك كيتجلى الركح، كثورة النفس لزعزعة باعثا ػ ٚتيلها

 اليت آالمو ليليش ظاىريا اجملتمع عن ينفصل  هو ك رديتو، الشاعر ذاتية  يو تتفتق ميداف خَت  السجن. الفرنسية كالقيود كاٟتواإلز باألسوار كركحو

 جبل)  يها ناإلى اليت الطود قصيدة خاصة كثَتة مشاىد يف ذلك يصور سحنون أحمد كألر .(30)"مكساكم بوإلود اجملتمع آالـ نفسها ىئ

 يف ىو الذم الركح عاَف إُف لتسمو األسوار حواإلز كتتملطى السجن تفارؽ اليت اجملاىدة النفس ٟتنات عن تلبَت بكبلغ القضباف كراء من (الضاية
: يقوؿ إذ(.31)ضيقة إلدراف بُت ا١تسجوف لكربيااو كالسلادة الشفاء كىو ا٠تبلص، من كالغاية الشاعر يقُت

طل الواًقف أيُّها
ي
نيا على ا١ت الدُّ  

 

  

باإلباء متوجو  ًبرأس   
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باإلعػ كيهزىأ الٌردل يتحدل  
 

  

كاألنواء كاللاًصفات صار   
كال الٌلياِف صيركؼ ييباِف ال   

 

  

فل  كاألرزاء باٟتادثات ٭تى  
منك ِف ليت الطود أيُّها   

 

  

كاعتبلؿ مناعة من أكتيتو ما   
حر الطود أيٌها كنت ليتٍت   

 

  

(.32)كربياائ حىطمت قد قيود من ا   
 كلكوامن تستيقظ، أف الداخلية للذات تسمح حيث اللتمة، دياإلئ يف كٓتاصة القاسية األياـ يف ٫تـو من هبم أَفَّ  ٔتا بوح السجوف لشلراء 

 (33).ملا القلب كأحزاف اٞتسد عذاب من ىجمتُت ٖتت السجُت  يبيت تربز أف ا١تشاعر

 أيضا ػ عليو القبض مت الذم بوشامة العبيع الشاعر ىناؾ خليفة، آؿ الليد ك٤تمد اللقوف الكرًن عبد السجينُت الشاعرين من كل إلانب كاُف

 محمد الشاعر كمثلو.1959 عاـ التلذيب ٖتت استشهد حىت االستنطاؽ مراكز يف بقئ باٟتراش الثبات ١تؤسسة مديرا بوصفو عملو يزاكؿ كىو ػ

 كالقاامة. 1957 أكتوبر يف تويف أف إُف بالشلل يصاب ككاد االرتلاش حركة كاعًتتو الفرنسئ االستلمار سجوف يف عذب الذم اللمودي األمين

 ا١تستلمر قبل من كقتل كتلذيب ٤تن من الثورة ألراء عاأو الذم ا١تكساكم الرصيد إُف ينضاؼ ذلك كل ٤تددة، ألٝتاء يف ٖتصر ال طويلة

 (34).الفرنسئ

 الجسد وتلليب الحعية لسلب أخعى صورة" مشبوه" قانون* 

 قانوف باٞتزااريُت، كملتقبلهتا سجوهنا إعمار خبللو من لنفسها  رنسا سنت  قد كالذؿ االستلباد صور من أخرل صورة" مشبوه" قانوف

 الشلب من تنتقم أف أرادت كلما إليو تلمد (الغاب شعيلة) قوانُت من العكيبب اهلل عبد كصفو كما قانوف... اٞتزاارم الشلب كقهر إلبادة إلديد

( 35.)تلذيبو بلد تقتلو أك السجوف غياىب يف بو لتلقئ (المشبوه تهمة) التهمة ىذه لو توإلو أحد على القبض تلقئ أف تريد  لندما أبنااو، كمن

: القانوف ىذا خبلؿ من اٞتزاارم الشلب أ راد لو يتلرض كاف دقيقة تفاصيل لنا كتقدـ اٟتادث ىذا تسجل الباتنب ملاش أحمد كقصيدة

 مشبوه فإنَّو ُخلوه قالوا

 

 فانلهبوه الَبيت فب لما وَمضوا 

 َسلبوه قد بالَكدح نالو ما 

 

 وىبوه للعدى تأبَّى وإذا 

 
 
 
 
 

 مشبوه فإنَّو يعحموه لن         

 

 

د ساقوه  يُللب حيث للجالَّ

 

 االعلعاف شعِّي  ألجل الللاب شعَّ  

 مطلب علاب أو سوط كلَّ  فب 

 

 اقلعاف دون من الجعم عليو يملب 
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 وبنوه أمُّرو تبكب وىناك 

 

 

 لمَّا أمَّا اليليم بلل سألوه

 

 الوثاق مشدود أمّ  يا بو ساروا 

 دما تبكب القلب وعين قالت 

 

 الفعاق صوحة الخدين ومضعَّج 

 
 

 مشبوه أبوكم بنب قالت 

 

 

 مجعم فينا ليس.. لطفك ربَّاه

 

 البعاء على شنوىا والقوم 

 تلضعَّم نارىا عوانا َحعبا 

 

 بأساء لفب إنَّا وقلها من 

 
 
 

 (36)مشبوه كلنا لطفك رباه 

 
 

 

 ساارة هتمة "مشبوه" صفة غدت حيث الفًتة؛ تلك يف األمنية اٟتالة إليو آلت ١تا حقيقية كقااع تربز القصيدة ٢تذه أكلية تككيلية قراءة إف

 إُف رٛتة بغَت لتجرىم ا١تسا١تُت، دماء كتسفك اآلمنُت حرمات تستبيح تشاء، ككما تشاء من تطاؿ قادرة أيد تسَتىا. بلساف ناطقة بكرإلل،

، مصَتىم  بوثيقة أأبو  هئ حقيقية كقااع القصيدة ىذه لتسجل. كا١تساكاة السبلـ كإحبلؿ األمن باسم نساءىم كتيثكلي  أبناءىم تػييىًتمي  احملتـو

 الشاعر صور حيث ا١تشبوه؛ هتمة إلرَّاء نتج كما التلذيب لصنوؼ مشكبل قلبو أعماؽ من الشاعر بٌثها بز رات متك١تة، حزينة بنغمة مصورة تارٮتية

 كتصوير لللياؿ، قوت من البيت يف ١تا كسلب هنب من عنها نتج كما ا١تشبوه ٢تا تلرض اليت االعتقاؿ ٟتالة متلددة مشاىد الباتنب ملاش أحمد

 مساَف أنو إال بو لو عبلقة كال منو برمء بذنب االعًتاؼ على كالقسر اإلرغاـ أإلل من الزنازف، كقهر بالسياط كالتنكيل التلذيب لصنوؼ آخر

 كصورة التهمة، يد لتطالو كبدىا  لذات أحد على الدكر يكو مىت أكرب كبًتقب كبَت ٓتوؼ تليش اليت اٟتنوف األـ لبكاء صورة. أرىم عن كآمن

 أإلل من تلذيب ك قط... ا١ترير اللذاب صنوؼ كإذاقتهم اٞتماعة تلذيب يف  رنسا كتتشهى. ا١تبكر كالتشرد الييٍتم، باب عليهم  تح إذ األبناء

 كأر و عرضو عن مدا لا ٨تبو قضى أهيدا تندب أتراىا. مسكينا؟ ألبا أـ إلر٭تا؟ كطنا أتبكئ: ا١تتساالة ا١تقهورة اللاالة ٟتاؿ صورة. التلذيب

. اٟتطيبة ذلك يف عرب كما منلمة قلر يف كاسيهم أيلقئ كيتامى، ثكلى تبكئ تراىا أـ ٣تهوؿ؟ لنبلـ مقتادا تندب أـ كترابو،

 الذم الشلب عن الببلء كيير ع الغمة ىذه لتنكشف ا١توُف من اللطف كطلب كاالستقرار، با٢تناء بدعوات ٣تملها يف ا١تشاىد الشاعر ليملتم

. منها أرب عن يتنازؿ كلن َف اليت أرضو يف كبسيادة كطمكنينة بكرامة كالليش سبلما ينشد

 القصيدة يلف الذم الشاعرم اٞتو كىذا اٞتياأة النغمة ىذه أف إال بساطتها رغم كالتلابَت كالصور ا١تشاىد من الكثَتة اٟتشود ىذه 

 كتسلبو يلانيها اليت ا١تكساة بلمق ا١تتلقئ كتشلر حقوقها، ىضمت اليت اإلنسانية كقضايا ا١تستلمر بسياسة الشاعر كعئ مدل عن تنم... بككملها

 التقليدم اٞتو عن ما نوعا متحررا كاف الشاعر أف إال ألريا د قا كانسابت الشاعر عواطف ٖتررت كإف ا١تؤَف، تارٮتها يف ليندمج إلوىا إُف

 غَت اليت البلزمة استلمل كما( بيتُت كل) ألرم مشهد كل يف القا ية يف كمغَتا كحركتو الركم حرؼ مغَتا قليبل عنها  انزاح اللمودية، للقصيدة

 اٞتزاارم الفرد عجز مآسئ عن كالتصوير للتلبَت مبلذا الشلر سبيل كاٗتاذىا الشاعرة الذات قلق عن ينم ىذا ككل ثابتة، تبق  لم مرة كل  يها

.  ٖتملها عن كركحا إلسدا

 والعوح للجسد قهع السجان سلطة* 
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 من أثرىا نلمس ا٢تيمنة تلك احملبوس، على مرعبة ىيمنة لو كاف أنو بالسجُت،كيبدك مباأرة كعبلقتو السجن يف السلطة ٦تثل ىو" السجان"

 ترتلد السجن يفتح مرة كل  فئ أدهبم، أغراض من مهم غرض ىو الذم السجان عن ٖتدثوا السجوف ألراء ملنم إف حيث ألرىم خبلؿ

 يتواف كَف (37).عذاب أر تلذيبو أك إعدامو أك لقتلو أحدىم الستدعاء السجن باب يفتح أف تلودكا ألهنم كذلك ا٠توؼ من سجُت كل  راات

 الجالدين، الوحوش، السفاحين،: قبيل من صفات إال هبم يليق ال  كاف كإلبلديو، ملذبيو كمشاىد التلذيب مشاىد تسجيل عن أيضا الشلر

... األوغاد الطغاة، الجبابعة، المللدين،

 الفيلسوؼ يقوؿ أنفسهم، الفرنسيوف كيبلهتا على أهد اليت التلذيب  نوف أتقنوا الذين الساديوف كأعوانو الكوست اٞتبلدين سيد كاف كقد

 خباشة صالح الشاعر كيذكره(38")بفرادتو ماتوا إ٪تا... كاألَف ا٢توؿ من ماتوا الذين إف" الكوست كحشية عن ملربا سارتع بول جان الوإلودم

: القصبة مكساة قصيدة يف كحشيتو عن ملربا

أرا أنذرناؾ الكوست أيا  
 

  

الطاملينا عىرش نديؾ  نحن   
: با١تغفل "الكوست" كاصفا ساخرا أيضا كيقوؿ 

  الكو توعدنا ساعات أربع
              

  

ا١تتميع كعيد أين ست   
غفل زعىم 

ي
أىلبنا سيمحق أف ا١ت  

         

  

   (39)مربع يا سبلمة بطوؿ  ابشر 
 كمضمونا ك كرا أكبل منوا٢تم على ناسجا السابقوف، قالو ما ٤تاكيا تراثية صيغ يف إال أمثالو كبلض الشاعر ىذا عند الثورم الفلل يكت َف   

 عمرك الشاعر كيغدكا ىند بن عمرك السفاح الفرنسئ" الكوست"  يغدكا ا١تاضئ، يف ٢تا ملادؿ إُف" الكوست" السفاح صورة تتحوؿ كحينبذ"

 رغم "مؤكدة إدانة كوثيقة" الشلرم التصوير الشاعر اعتمد كإف (40)"ا١تتوعدة إلرير نقااض منواؿ على ٤تاكاة األبيات نفس كيف... كلثـو بن

 ك٥تتلف كا١تلتدم الغاصب الفرنسئ صور إلسدت لكنها مواقف، كحىت مضمونا أكبل التقليدم اإلطار عن ٗترج كال اٞتديد تضيف ال أهنا

. ا٢تمجية أكصا و

 بنصرىا، قلبو آمن كركحا إلسدا الشلب هبا قاـ اليت للثورة األمُت اٟتا ظ كاف الفًتة ىذه يف اٞتزاارم السجٍت الشلر إن القول وخالصة

.... الغاأم ا١تستلمر طرؼ من ا١تسلوبة كللحرية اإلبداع لركح ا٠تانق القيد أك السجن ىذا األساسئ حا زه "ثائعا"ك" مقاوما" ألرا  كاف

 ٖتت أبدعو ٔتا الناس ضمَت يف يليش( خوتشيك يوليوس)  هذا خارإلها، غَتىم يلهم َف ٔتا السجوف أ٢تمتهم بلباقرة التاريخ احتفظ كقد

 بكنو إلاىبل( ا١تلرم اللبلء أبو) يكن كَف إعدامو، قبل ا٢تتلرم احملتل زنازين يف ننمو كاف ألر من( إلوار بوؿ) أبدعو ما كأٚتل ا١تشانق، أعواد

 ٔتا النور إُف هتريب يف أعمارىم بقية اإلسراايلئ االحتبلؿ زنازين يف الفلسطينيوف ا١تلتقلوف كيقضئ ،"الغفراف رسالة" أبدع حُت بالسم سيقتل
 زكريا مفدم بالشاعر كاٞتزاارم اإلنساين التاريخ احتفظ قد ك(41)خرؽ أك كرؽ من ٢تم تيسر ما على كقصة كألر كحياكة، رسومات من يبدعونو
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 عانقوىا الذين األأاكس الثورة أبطاؿ  هم الفرنسئ، ا١تستلمر كذؿ اٟتبس قيود كل رغم بشلرىم كصدحوا سجنهم يف أبدعوا الذين كأمثالو

 كاٞتسد ا١تبدع الشلرم كاٞتسد الفيزياائ ا١تلذب اٞتسد تبلحم لقد. كعزهتا حريتها ألإلل كضحوا  كدمااهم أإلسادىم كل ككىبوىا بكركاحهم

. يستطيع لن  فنو ا١تتحد اٞتسد ىذا ا١تستلمر قمع ا١تغتىصىب، مهما الوطن

 

: ا٢توامش

 .357ص دت، دط، اٞتزاار كالتوزيع، للنشر الوطنية الشركة اٞتزاارم، األدب تاريخ الطمار، ٤تمد ػ1

.  6ص ،2004 دط، اٞتزاار، ا٢تدل دار اٟتضارم، ا١تتغَت كسياؽ الشلر ا١تلاصر، اٞتزاارم الشلر يف دراسات بوقركرة، عمر ػ 2

 ناأركف، للللـو اللربية الدار/ االختبلؼ منشورات الغرر، اللقل ٘تنهر نناـ ٖتليلية للحداثة الفلسفئ ا١تدخل النور، عبد داكد بنا ػ 3

. 124ص ،2009 ،1ط اٞتزاار،

 .363ص اٞتزاارم، األدب تاريخ الطمار، ٤تمد يننر ػ 4

 .121 ص للحداثة، الفلسفئ ا١تدخل النور، عبد داكد ابن ػ 5

 .129ص ،2004 دط، اٞتزاار، الرأاد، مكتبة اليتم، كٝتياء ا٠تفوت عبلمات اٞتزاار يف الشلرية السبلالت يوسف، أٛتد ػ6

.  85ص دت، دط، اٞتزاار، باتنة إلاملة منشورات ،1962 ػ1955 اٟتديث اٞتزاارم الشلر يف كاٟتنُت الغربة بوقركرة، عمر ػ7

 .86ص نفسو، ػ8

 .73ص دط، اٞتزاار اٞتاملية، ا١تطبوعات ديواف كأعبلما، كقضايا كأنواعا تكرٮتا اٟتديث، اٞتزاارم األدب يف قينة، بن عمر ػ 9

 .88ص ،1962 ػ1955اٟتديث اٞتزاارم الشلر يف كاٟتنُت الغربة بوقركرة، عمر ػ 10

 دط اٞتزاار، البصاار دار النصوص، عرب اٞتزاارم اللرر األدب أك اٞتزاار أدباء آثار إُف اٟتاار إرأاد كآخركف، أاكش رمضاف ٤تمد ػ 11

. 477، 467صت ،4 ج ،2011

. 476 ص ،4ج  سو،ف يننر، ػ 12

 .197ص ،2002 ،1ط اٞتزاار، االختبلؼ، منشورات الضاالة، اٞتنيالوإليا النت يتم يوسف، أٛتد ػ 13

. 66ص اٟتديث، اٞتزاارم األدب يف قينة، بن عمر ػ 14

 .34ص ا١تلاصر، اٞتزاارم الشلر يف دراسات بوقركرة، عمر ػ 15

 .49ص ،2011 ،1ط سوريا، دمشق كالطباعة للنشر ٘توز ا١تلاين، ظبلؿ يف قراءات ا٢تاكية، اٞتسد النت ٤تمود، إبراىيم يننر، ػ 16

 .20ص 1983 دط، اٞتزاار، كالتوزيع، للنشر الوطنية الشركة ا١تقدس، اللهب زكرياء، مفدم ػ 17

 .62ص ،2005 ،1ط ا١تغرب،/لبناف اللرر الثقايف ا١تركز الذات، كٕتليات ا١تواإلهة كالقصيدة، كاٞتسد ا١تكاف الوىيي،  اطمة ػ 18
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. 33ص ا١تلاصر، اٞتزاارم الشلر يف دراسات بوقركرة، عمر ػ 19

 .84ص ا١تقدس، اللهب زكرياء، مفدم ػ 20

 .72ص ،1994 ط، د اٞتزاار، اٞتاملية ا١تطبوعات ديواف كتقوًن، دراسة زكرياء مفدم ألر برم، حواس ػ 21

 .373  ،372ص اٞتزاار، أدباء آثار إُف اٟتاار إرأاد كآخركف، أاكش رمضاف ٤تمد ػ 22

  . 50ص كالقصيدة، كاٞتسد ا١تكاف الوىيي،  اطمة ػننرمي  ػ 23

. 58ص ا١تلاصر، اٞتزاارم الشلر يف دراسات بوقركرة، عمر ػ 24

 .88ص نفسو، ػ 25

 .125ص اٟتديث، اٞتزاارم الشلر يف كاٟتنُت الغربة بوقركرة، عمر ػ 26

 كالنشر للدراسات اٞتاملية ا١تؤسسة األموم، اللصر هناية حىت اٞتاىلئ اللصر من اللربية اآلداب يف كأثرىا السجوف الصمد، كاضح ػ 27

 .258ص ،1995 ،1ط  بَتكت، كالتوزيع

 .104ص كتقوًن، دراسة زكرياء مفدم ألر برم، حواس ػ 28

 .264 ،263صت األموم، اللصر هناية حىت اٞتاىلئ اللصر من اللربية اآلداب يف كأثرىا السجوف الصمد، كاضح ػ 29

 .104 ص كتقوًن، دراسة زكرياء مفدم ألر برم، حواس ػ 30

 .46 ص ا١تلاصر، اٞتزاارم الشلر يف دراسات بوقركرة، عمر ػ 31

 .47 ،46 ص ا١تلاصر، اٞتزاارم الشلر يف دراسات بوقركرة، عمر عن نقبل ،59 ص سحنوف، أٛتد ديواف ػ 32

 .209 ص األموم، اللصر هناية حىت اٞتاىلئ اللصر من اللربية اآلداب يف كأثرىا السجوف الصمد، كاضح ػ 33

 .198ص الضاالة، اٞتنيالوإليا النت يتم: يوسف أٛتد ػ 34

 .156 ص ،2009 دط اٞتزاار، اللرر الكتاب دار اٟتديث، اٞتزاارم اللرر الشلر يف دراسات الركيي، اهلل عبد ػ 35

 .615 ،614 صت اٞتزاار، أدباء آثار إُف اٟتاار إرأاد كآخركف، أاكش رمضاف ٤تمد ػ 36

. 223، 222صت األموم، اللصر هناية حىت اٞتاىلئ اللصر من اللربية اآلداب يف كأثرىا السجوف الصمد، كاضح ػ 37

 .9ص ا١تلاصر، اٞتزاارم الشلر يف دراسات بوقركرة، عمر ػ 38

 .20ص نفسو، ػ 39

 .نفسها الصفحة  سو،ف   ػ 40

 .103ص كتقوًن، دراسة زكرياء مفدم ألر برم، حواس يننر، ػ 41
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 األدبب الفكع فب والّللقب السياق بين النصّ 
 الجزائع ، وزو تيزي ملمعي، مولود جاملة/  ذىبية الحاج حمو.د

 

:   الّدراسة ملّخص

 بالقبوؿ دااما ٭تض َف كلكٌنو ا٠تارإلية، اللغة بنية على القبض يف أمبل زكايا عٌدة من الباحثوف كأطٌره تلريفات، عٌدة إُف السياؽ تلٌرض لقد

 اللغة منتج على االنفتاح يف اللغوية الٌدراسات رغبة أفٌ  إال بلده، البنوم التوإٌلو توإٌلت اليت كا١تدارس السوسورية اللسانية الدراسات يف خصوصا

 ا١تدارس ٥تتلف من القدماء الباحثُت عند كإلدناه الذم ا١تتمٌيز، اللنصر ىذا إُف باللودة ٝتح كمبلبساهتا ا٠تطابية اللملية ظركؼ كعلى كمؤك٢تا،

. كا٠تفٌية الناىرة اٟتقيقية ا١تلاين إُف الولوج ٢تم يضمن للٌلو كاألدباء كالفقهاء كاألصوليُت، الببلغيُت من كلٌ  إليو عاد  قد كالتوإٌلهات،

 عند ٖتديده أدكات ككذا كالتوإلهات، الرؤل اختبلؼ يف للٌننر اللرر، األدر الفكر يف حدكده لرصد بالذات اللنصر ىذا إُف اللودة أردت

 أف كأدركنا ملٌينة، مواقف يف اللغة استلماؿ كراء من اٟتقيقية ا١تقاصد إُف للوصوؿ ا١تهٌمة اللناصر من السياؽ إلللت ٥تتلفة، مشارب من باحثُت

....  كباإلقناع كباالستدالؿ، كبالتفاكض، باٟتجاج، يسمح ا٠تارإلية بالبنية اال١تاـ

 األدر النتٌ  الببلغة، النت، لسانيات النٌصية، التلقئ، السياؽ،: المفلاحية الكلمات

 يف النشكة حديث كللم اللسانيات كليد ىو اٟتديث اللساين الدرس يف إإلرااية أداة باعتباره لو التننَت ككذا  يو كالبحث بالنت االىتماـ إفٌ 
 للمفاىيم ننرا نفسو يفرض أف استطاع  قد  الًتكيب، ا١تلجم، كاألصوات، األخرل اللساين الدرس مستويات باقئ مع مقارنة الغرب

 لسانيات بنهور خصوصا عنو، االستغناء األخرل اللغوم الدرس مستويات لباقئ ٯتكن ال أنو تبٌُت  حيث هبا، إلاء اليت اٞتديدة كاإلإلراءات

. كا٠تطاب النت ٫تا دعامتُت على يقوماف الذين ا٠تطاب، كٖتليل النتٌ 

 ا١تنطلقات إُف راإلع االختبلؼ كمكمن األحايُت، بلض يف كذلك كٮتتلفوف للنت خاصة تلاريف على كثَتة أحايُت يف الباحثوف يتفق

 السياؽ اأتغاؿ كإلهة من إليو الننر نودٌ  أننا كقلنا كاحدة ننرة يف ْتصره قمنا ما إذا لكن للنت، ننرىم صوب خبل٢تا من يوإلهوف اليت ا١تتبناة،

 إيبلؤه ينبغئ الذم السياؽ، ىو كما سياقو؟، عن بالكشف النت أغوار إُف الوصوؿ ٯتكننا كيف باألحرل أك حينذاؾ؟ نقوؿ  ماذا  يو، الوارد

 كل إُف بالولوج كإ٪تا احملض، الشكلئ إلانبو من  قط ليس استنطاقو، ٔتلٌت النت إُف الدخوؿ نرـك  فنٌنا  فف التساؤالت ىذه من كانطبلقا اللناية؟

. ٥تفية أك مراية كانت سواء بو ٖتيط اليت اٟتيثيات

 متلٌددة ملر ية ٣تاالت كلو"  كالنت، ا١تتلقئ بُت   كنٌصو الكاتب بُت أم كا١توضوع الذات بُت التفاعل لتحقيق ضركرم عنصر السياؽ إفٌ 

 ملمح  هو ٢تذا( 1")كغَتىا)...(  كا١تكاف كالٌزماف اللغوم اإلنتاج كأركط كا١تتلقئ با١تتكٌلم مرتبط ىو ما منها كثَتة ملر ية  ضاءات عرب تتنوٌع

 اجملاؿ يف كالتككيل الفهم على اإلإلرااية كقدرتو التواصل للملية ا١تكٌونة األطراؼ كل ليشمل يتسع إذ النت، على التلرؼ مبلمح من رايسئ

 سياقاهتا، على التلرؼ حىت أك ٖتديدىا يصلب اليت النصوص، من اللديد تداخل ككذا النت موضوع يف كدكره السياؽ أل٫تية كننرا األدر،

 سبل من كاحد ىو ملو، تتحٌدد الٌنهاية كيف مركزا، يلترب نتٌ   لك يف تدكر أك دارت نصوص أأبلء النصوص تبادؿ إفٌ :" يقوؿ من ٧تد حيث
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 ارتكينا ،( 2...")الفهم على عصٌية ليست كبكأكاؿ متفاكتة مستويات  يو تًتائ األخرل كالنصوص تناص، ىو نتٌ  كلٌ :  كاالنبناء التفكيك ذلك

 آخر كبتلبَت ا١تتلقئ، كىو أال السياؽ، ٢تذا كا١تستنطق الباحث على ٤تالة ال سيحيلنا الذم اللامل ىذا النت، يف السياؽ عامل عن اٟتديث

 الباب سيفتحاف الٌلذاف اللامبلف ىذاف  يو، كا١تتلقئ السياؽ عاملئ عن اٟتديث حُت بالنت ٖتيط اليت اإلأكاالت، بلض عند نتوقف أف ارتكينا

 يف  اعليتو تنهر حدٌ  أم إُف النت؟ ماىية ٖتديد يف السياؽ مكانة ىئ ما...(. ثقا ية تداكلية،) عدة منطلقات من إليو الولوج أإلل من النت على
 النناـ قواـ كاعتبارىا النصية اللبلقات على االقتصار ٯتكن ىل بو؟ كمرتبط  يو داخل أنو أـ السياؽ عن خارج األدر النت ىل   النت؟ قياـ

 ؟ للواقع ٘تٌثبل الوقت ذات يف كاعتبارىا النصية باللبلقات األخذ ٯتكن أال اللبلقات؟ كل بُت الربط  يها يتم مرحلة من البد أنو أـ للنت الداخلئ
   النت؟ يف ا١تتملٌيل أـ اللغة ىئ أـ كا١تقركءة؟ ا١تلاأة النصوص أـ األحداث ىو الواقع ىذا كىل

 عنو الكبلـ كثر الذم النت، عن الغبار نفض يف رغبة ا١توضوع ىذا عن حديثنا غمار يف طرحها ضركرة رأينا اليت اإلأكاالت من ٚتلة ىذه

 دراسة ٣تاؿ يف ا١تيادين ىذه أحد إليو كصل ما اكتشاؼ ٤تاكلُت)...(  ا٠تطاب ٖتليل النت، لسانيات التداكليات، خاصة اٟتديثة الدراسات يف

 عن حديثهم يف اللرب أسبل نا تبٌناه ما بلض باستنطاؽ نقـو أف يفوتنا كال ،(3")النت لسانيات" ىو اجملاؿ ىذا النت، يف السياقئ التوإلو

  .السياؽ عن اٟتديث موضوع كخاصة النصية الدراسات يف اليـو نشهده ما قدٯتا عر وا ىل أك السياؽ

 فب والّللقب السياق بين النصّ  "    الرايسئ اللنواف إطار يف تصبٌ   رعية عناكين ضمن صغناه  يو اٟتديث  فف ا١توضوع إثراء يف رغبةك

 كاالصطبلحية اللغوية داللتو يف ما نوعا باالستفاضة كذلك النصية، الدراسات يف كأ٫تيتو السياؽ عن البداية يف اٟتديث كركزنا ،"األدبب الفكع

 بلده من ليكوف النت، يف السياؽ عامل عن حديثها يف النصية األْتاث إليو كصلت ما عند بالوقوؼ ا١تيداف، ىذا يف الباحثُت بلض عند

 النت يف السياؽ ىذا أثر عن اٟتديث  ٌ  ،"ديك  اف" كىو أال النت يف السياؽ عن حديثو يف التوإلو ىذا أقطاب من قطب إسهاـ عن اٟتديث

 لنبحث لنا مستفز عامل ٔتثابة ليكوف اللربية، الًتاثية الدراسات ضمن أثره عن بالبحث اٟتديث، سياقات عليو نفرض نصا باعتباره( 4)الشفوم

 .القدامى اللرب عند دالالتو عن

 والنصية السياقية بين

 الذم اٟتدٌ  عند أم التقليدم، با١تفهـو اٞتملة أسوار حبيسة السبيل ىذا هنجوا ٦تن كغَتىم كالتحويليُت، البنيويُت من كل عند السياقية ظلت

 النت، بلسانيات يلرؼ ما أك النت لغة علم كبنهور اللرب، النحاة تلبَت حدٌ  على عليها، السكوت ٭تسن  اادة  يو الكبلـ  يو يكوف أف ٯتكن

 على قاموا حيث بككملو، اللغوم النت إُف اٞتملة نطاؽ من أم كأكسع، أكرب نطاؽ كإُف إلديدة كإلهة إُف اللغوية بالدراسة ا١تنهج ىذا خرج

 أف إقرار ا١تنطق ىذا ككاف النصية، تتحقق خبل٢تا من اليت عبلقاهتا، عن كالكشف كصفها   -القوؿ صح إف –ك٤تاصرهتا النصوص على االأتغاؿ

 ٯتكن كما األ٪تاط، أك النصوص ىذه بُت كا١تتباينة ا١تشًتكة ا١تبلمح كتفسَت كصف على قادرا يكوف الذم الللم، ذلك ىئ النت لسانيات

 ارتدل: "مثبل نقوؿ  حينما ،(5")السياؽ" ٧تد اللناصر ىذه من كإلبلاو،  كو يف تساىم عناصر بتدخل ييفك الذم الغموض، عن الكشف

:  نقوؿ كا١تفًتضة ا١تمكنة السياقات ضمن إدخا٢تا يستوإلب اٞتملة ىذه عن اللبس إزالة  ففٌ  ،"السوؽ من أبوه اأًتاىا اليت ا١تبلبس الطفل

 .ا١تبلبس ارتدل الطفل -

 .أبوه اأًتاىا اليت ا١تبلبس الطفل ارتدل -

 .السوؽ من اأًتاىا الولد أبو ا١تبلبس، -

:  نقوؿ اآلتية بالطريقة ٖتليلنا غَتنا كإذا احملتمل، ىو الشراء كليس الٌشراء بلد ٌ٘تت قد االرتداء عملية أف إُف نتوصل التحليل هبذا
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 .السوؽ من أبوه اأًتاىا اليت ا١تبلبس الطفل ارتدل -

 .السوؽ من أبوه اأًتاىا اليت ا١تبلبس ارتدل الطفل -

 .السوؽ من أبوه اأًتاىا اليت ا١تبلبس ارتدل -

.  السوؽ من ا١تبلبس اأًتل الطفل أبو -

 أيبا يلطئ اٞتملة ىذه إُف آخر عنصرا أضفنا  كلما التحليل، عملية تتواصل كىكذا الٌسوؽ، يف حدثت اليت ىئ الشراء عملية تكوف كىنا

 يف تداخل ىناؾ بل الغموض عن الكشف يف حاٝتا ليس كصر٭تو، النت ظاىر أف نقوؿ كىكذا(. الليد يـو كلمة نضيف مثبل) الغموض من
: النصية اللسانيات تبٌنتو ما بُت من ٧تد ٢تذا األخرل، النصية كعناصر الٌتماسك

 ٢تذا اللغوية، لؤلحداث كاملة صورة يلطياف ال أهٌنما إال اللغوم التحليل يف ا٢تامة اللناصر من أهنما من بالرغم كاٞتملة الكلمة أفٌ  -

 كظيفتو عن للكشف كالفلل كالتكثَت اإل صاح على قادرا بنفسها، مكتفية بنية ذا مركبا تواصليا حدثا باعتباره النت إُف ا١تنهج ىذا أصحاب ٞتك

 .اللاـ اإلنساين التفاعل يف

 للسندات طبقا الكبلمية، السلسلة داخل مشًتؾ ٨تو كعلى كثيقا ارتباطا بينها  يما ترتبط نسملها أك نقرؤىا اليت الكلمات أف -

 كاألسس، ا١تبادئ ككضلوا يتجزأ، ال ككل دراستها ٬تب متكاملة كحدة -اللغوم النت –الدارسُت لدل النت اعترب  قد ىنا كمن ا١تقررة، النحوية

 ٢تا توا رت ما إذا نصا ذاهتا يف اٞتملة تكوف  قد اٞتمل، سلسلة أك ا١تتتابلة اللغوية لؤلحداث ا١تادم الكم عن الننر بغض النصية هبا تتحقق اليت
 أف النتٌ  يستطيع إذ الٌتطابق، عن تودكركؼ كٖتدث باٟتجم، كليس باإلدراؾ يرتبط النت بكف" حسن كرقية ىاليدام" أأار  قد –ا١تبادئ ىذه

 .كامل نتٌ  مع الٌتطابق يستطيع مثلما ٚتلة، مع يتطابق

 النليم عبد يذىب(. 6)كالتناص ا١تقامية، اإلعبلـ، القبوؿ، القصد، اٟتبك، السبك،: ٧تد النت نصية عن هبا حكموا اليت األسس بُت كمن

 اللغوم السياؽ إُف تنتمئ إحداىا: ٢تما ثالث ال ٣تموعتُت إُف سيفٌرعها األسس ىذه على السياقية مبدأ بتطبيق قيامنا أف القوؿ إُف" خليل

. كا١تقامية اإلعبلـ، القبوؿ، القصد، كتتضمن ا١تقاـ، أك( 7)اٟتاؿ سياؽ إُف  تتجو الثانية أما. كالتناص اٟتبك، السبك، كتتضمن

 من ٢تا ٖتقق إذا إال نصا تشكل ال لكنها النحوية، للمباين تبلا بلضها  ينتنم ا١تسموعة، أك ا١تراية األحداث ٣تموع األكُف اجملموعة تشكل

 الٌداخلية اللناصر بُت الرٌبط تضمن اليت اللغوية، الوساال من ٣تموعة كىو" كاستمراريتو، بكينونتو ٤تتفنا النت ٬تلل ما الٌتماسك كساال

 أزمنة تتابع االقتضاءات، الركابط، اللااد، الضمَت كىئ ،]...[نتٌ  أكل على الٌتجلئ منطوؽ أك مكتوب ١تلفوظ كتسمح للجمل، كا٠تارإلية

   ببلض بلضها الكلمات عبلقات من أساس على النت، مستول على النحوم باالعتماد نسميو أف ٯتكن  يما يدخل كلو كىذا ،( 8...")الفلل
 عبد رآىا اليت ،"الننم"  كرة من إلدا قريب كىو كالتقاليد، األعراؼ كتقررىا اللغة تقررىا اليت القواعد، إطار يف ذلك كل كا١تقطوعات، اٞتمل

 بلضها يللق حىت ترتيب كال الكبلـ يف ننم ال أف الشك يلًتضو ال علما علمت نفسك إُف رإللت إذا أنو كاعلم" قولو يف اٞترإلاين القاىر

 نصية عناصر  هئ ،(ا١تقامية اإلعبلـ، القبوؿ، القصد،) الثانية اجملموعة أما(. 9")تلك من بسبب ىذه كٕتلل بلض على بلضها كيبٍت ببلض،

 عن ا١تتحدث يفصح ال حيث اللغوم، الدرس يف أااك أمر اللنصر ىذا على كالوقوؼ ا١تنتج هبيبة يرتبط  القصد ا١تقاـ، أك اٟتاؿ بسياؽ تتصل

 يتدخل كما با١تنتج، احمليطة النركؼ أك اٟتاؿ سياؽ أك ا١تقاـ يف متمٌثبلن  استملبلصو يف السند يكوف كىنا اٟتاالت، من كثَت يف قصده

 للنناـ موا قة اٞتملة تكوف أف القبوؿ يلٍت كال با١تستقبل، مرتبط  هو القبوؿ كأما. أخرل بنغمة اإلقرار نتلرؼ أف يف" Intonation( "10)التنغيم

 تتبلءـ أف ٬تب كما ا١تفركض، اللغوم النناـ ْتسب اٞتملة تكو أف القبوؿ إ٪تا ا١تبدأ، هبذا تنهر كال النناـ ىذا حسب تكو  قد  قط، اللغوم

 ركناىا يتطابق حيث كا١تقامئ، اللغوم ا١تستول على مقبولة ٚتلة  هئ" يتزكج َف  هو كلذلك أعزب، ٤تمد: "مثبل  قولنا للغة، ا٠تارإلئ الواقع مع
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  قد ،"اٞتزاار عاصمة ملسكر" قولنا يف أما. مقبولة ٚتلة ىئ" الرٝتية لغتها كاللربية اٞتزاار عاصمة اٞتزاار"  نقوؿ حينما كذالك. كمنطقا لغة

 ،"أعزب ٤تمد" لقولنا بالنسبة ككذلك الواقع، مع تتطابق ال كوهنا غَتىم عند مقبولة ليست لكنها ا١تلسكريُت، لدل مقبولة اٞتملة ىذه تكوف
. الواقع تطابق سببية عبلقة ركنيها بُت يوإلد ال إذ ،"اٞتزاار عاصمة ىئ اٞتزاار"  فف ك٢تذا

 أك اٟتاؿ سياؽ مصطلح ٖتت يندرج الذم بالنت، احمليط كالثقايف ا١تادم بالسياؽ متصبلف  هما كا١تقامية اإلعبلـ مليارمٍ  ٮتت  يما أما
 منو، إلزءا ا١تتلقئ يكوف الذم اٟتاؿ، سياؽ يقتضيو ما ْتسب عباراتو يصوغ أف األكؿ كعلى كا١تستقبل، ا١تنتج من بكل ٮتتت  اإلعبلـ ا١تقاـ،

  رغم ،"ا١تستشفى إثره على دخل حادث يف أصيب قد بيًت: "مثاؿ يف اإلعبلـ مليار" ديك  اف" كيوٌضح كتوقلاتو، كثقا تو ملار و ٔتراعاة كذلك

 إليها تشَت اليت باللوامل، مرتبط  هو ا١تقامية مليار أٌما. ملٌُت  بسياؽ ٗتتت منها كبل أفٌ  إالٌ  كالتلابَت الكلمات مواقع يف االستبداؿ إمكانية

 قالو ما إدراؾ ىذا بلد كلللنا(. 11)ا١تلايَت بُت خاصة أ٫تية اكتسب  قد  ٌ  كمن كا١تتلقئ، ا١تنتج من بكل كثيقا ارتباطا يرتبط كما النت، أحداث

 قد النت أإلركمية أف نقوؿ أف كلنا أمريكا، يف اٞتملة أإلركمية على القاامة الوصفية البنيوية رحم من كلدت النت أإلركمية أفٌ  من الباحثُت أحد

. تؤطٌره اليت ا١تبلبسات كلٌ  عن النتٌ   صل إمكانية للدـ ذلك ،(12)كا١تقاِف ا١تقامئ بشقيها السياقية رحم من كلدت

  النص ولسانيات السياق

 عاـ ٔتلٌت عنده مكخوذ كالنت ،(النت ٨تو) حوؿ ا١تطركحة اآلراء متجاكزا النت بك٨تاء ٝتاه ما إقامة إُف ـ1972 من ابتداءن " ديك  اف" سلى

 السطحية البٌت عند يقف ال أنو حيث" النت أ٨تاء" يسمى ما إطار يف" ديك  اف" طركحات تندرج. ا٠تطاب يف يتبلور ما كىو اٞتملة يتجاكز

 يتشكل" ديك  اف" حسب  النت حولو، متكامل تصور إقامة إُف بذلك ساعيا خارإلية ببنيات النت ربط إُف يتجاكزىا كلكنو للنت كالًتكيبية

 ىذا من كانطبلقا ملو، كيتداخل اآلخر بلضها يتبع سياقات بلدة ترتبط بدكرىا اليت كالتواصلية، النصية ا١تمارسات مثل تلقيدا أكثر مناىر من

(: 13)تصورات على بناءن  للنت ٖتديدا يقدـ ٧تده الرأم

 .كالتواصلية النصية ا١تمارسات من ٣تموعة باألحرل إنٌو  قط، نصوص ٣تموعة األدب ليس .1

 .النصية ا١تمارسات ٖتدد ثقا ية كسوسيو كملر ية تداكلية سياقات عدة يف األدبية التواصلية اللمليات ىذه تقع .2

 .كالتفاعل التواصل نناـ داخل كاستلماؿ تلقو  كعمليات أ لاؿ كأساس نتاج ىو األدر النت .3

 ا١تمارسات تنٌنم ما كغالبا...( ا١تؤسسات) ا١تقامات كْتسب كأدكارىم ا١تشاركُت ٚتاعة حسب السياقات ىذه ٘تفصل إلانب إُف .4

 .األدبية كااليدكلوإليا كاألحكاـ القيم من ٣تموعة قاعدة على تتكسس سياقات يف النصية

 خبلؿ من إال يتجسد ال ٣ترد ننرم بناء بكنو ك٭تدده للنت، ا١تكونة كالتداكلية الداللية األبلاد كل االعتبار بلُت يكخذ" ديك  اف" أف نلحظ

 الداخلية، ا٠تصاات ٕتاكز إُف" ديك  اف" يدعو كما التداكِف، كسياقو النت بُت الربط يتم اللبلقة ىذه إطار كيف تواصليا،  لبل باعتباره ا٠تطاب

 للنت اإلٚتاِف ا١تضموف عن" ديك  اف" ٖتدث. ملينة سياقات ضمن ٢تا ٮتضع اليت كالشركط، ا٠تارإلية ا٠تصاات إُف النصوص هبا تتصف اليت

 أ٫تية أكثر ىو ما بدكرىا ٖتدد القواعد كىذه الكربل، القواعد يسمى ما بواسطة النت بلمل عنها ا١تلرب القضايا تربط اليت الكربل البٌت أك

 القواعد ىذه كمن النت، يف األساس ا١تللومات على كتركز التفاصيل بلض تلغئ القواعد ىذه كوف ككل، متناكؿ نت مضموف يف كإلوىرية

 تقتضئ القطار يف الرحلة أف نلرؼ نكن َف لو:  مثبل كالسياؽ باللاَف ملر تنا ك ق تلمل كىئ كالبناء التلميم،( االنتقاء) اٟتذؼ ٧تد الكربل

". القطار يف رحلة" بفكرة التفاصيل ىذه كل استبداؿ أمكننا ١تاٌ  اٍف،... تذكرة كأراء احملطة إُف الذىاب

" ( ديك فان" عند) ومسلوياتو السياق
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 أ لاؿ سلسلة أك كبلميا  لبل باعتباره النت تككيل على كيقـو كبلمية، أ لاال أك كبلميا  لبل باعتباره بالنتٌ  متللق :اللداولب السياق -1

 كل يف تتو ر أف ٬تب اليت الشركط، ٖتديد يف متمثٌلة التداكلية مهمة كتبقى ،)...( كاألكامر كاألسبلة التككيدات التهديدات، كالوعود، كبلمية،

 النفسية اللوامل ٚتيع من السياؽ ىذا كيتكلف ا١تلفوظات، هبا تتمتع أف ٬تب اليت الشركط، مثل ملٌُت  لسياؽ مبلاما يكوف حىت كبلمئ  لل

  التداكلية ،)...( االإلتماعية عبلقاهتم ككذلك آراؤىم ا١تفضلة، أأياؤىم إراداهتم، رغباهتم، اللغة، مستلملو ٯتلكها اليت ا١تلر ة مثل كاالإلتماعية،

 ا١تتتاليات ىذه ارتباط كيفية عن التساؤؿ ككذا كبلمية، أ لاؿ متتاليات يف كبلمية أ لاؿ ترتيب من ٘تٌكن اليت الشركط، بتحديد تيلٌت( 14)النصية

. ا١تنطوؽ النت ملفوظات أك ٚتل ٔتتتاليات

 نت استملداـ من القارئ/ ا١تستمع يتمكن حىت أنٌو مفاده ا ًتاض من" ديك  اف" كينطلق النصوص، بفهم يتللق: اإلدراكب السياق -2

 يفهم  ٌ  كاٞتمل، الكلمات ك٣تموعات الكلمات األكُف بالدرإلة سيفهم اللغة مستلمل إف. النت ىذا يفهم أف عليو ما، تواصلئ مقاـ يف ملٌُت 

 مضموف إُف كترٚتتها السطحية النت بنية بواسطة ا١تنقولة ا١تللومة ٖتليل إُف يؤٌكؿ الفهم سياؽ أف  نقوؿ نلٌمم أف ٯتكن كىنا اٞتمل، متتاليات

 توضيح إطار يف االعتبار بلُت تؤخذ أف ينبغئ اليت ا١تلطيات، من ٚتلة إُف" ديك  اف" يشَت الصدد ىذا كيف مفهومة، مللومة أكل على يكوف

(: النت  هم) الفهم سياؽ

 .الذاكرة يف ا١تملزكنة ا١تلر ية مكتسباتو من انطبلقا لللاَف ٔتلر تو ا١تستلمل استلانة -

 .اللملية الذاكرة يف الضركرية الركابط نقيم أف علينا ملينا نصا نفهم أف نستطيع  لكئ األمد، الطويلة الذاكرة يف القضايا ٗتزين -

 نسجلها أف علينا يكوف ال كىكذا اللملية، الذاكرة يف ا١تللومات بلض حفظ ٬تب ما نت على ترابطا إضفاء من نتمكن لكئ -

 .األمد الطويلة الذاكرة يف باستمرار

 كإ٪تا ٚتلة، ٚتلة كال كلمة كلمة النت تكرار يستطيع ال  القارئ ما، نت بنية من ا١تستنبطة ا١تللومات تننيم ٬تب النت  هم ألإلل -

 .خاص بوإلو النسياف تقاـك اليت الكربل، النت بنية تتدخل كىنا النت، موضوعات أىم  قط يتذكر

 حقل أك ملينة مهمة بسبب ٤تدد موضوع" ذىننا" يف يكوف عندما النت، يف كمهما مبلاما القراء أحد يراه ما ٖتديد يف اللوامل ىذه تسهم

 إلعبلنات قراءتنا خبلؿ من ٧تسده ملٌُت  نوع من منزؿ أراء يف مثبل  رغبتنا النت، ٢تذا إدراكئ بتحليل سنقـو  فننا ملينة، أمنية أك ملٌُت  اىتماـ

 ا١تواقف ٥تتلف يف اإلدراكية النصوص ملاٞتة يف اللوامل ىذه دكر يتضح كىنا ا١تنزؿ، هبذا متللق ىو ما ا١تللومات من  نملتار النوع، هبذا متللقة

. ا١تتكلموف يلتمدىا اليت كالقيم كا١تلايَت

 

 الشفوي النص فب وتأثيعه السياق

 كإلود يفًتض الذم ا٠تطاب،/ النت ىذا با٠تطاب، تسميتو ٯتكن ما أك مكتوبة غَت نصوص على ٭تيلنا الشفوم النت عن اٟتديث إف

 بدكره سيحاكؿ الذم األخَت ىذا متلقيو، إُف رسالتو إيصاؿ إُف ا١ترسل  يسلى إليو، كا١ترسل با١ترسل ا١تتملصصُت عند يسمى ما أك متملاطبُت

 كا١ترسل ا١ترسل من كل عند إليها يستند اليت الدعامة ىئ ما لكن بالنجاح، التواصل عملية إ٧تاح أإلل من" ا٠تطاب النت،" الرسالة أفرات  ك

 اإلنتاج لسياؽ مراعاة تتطلب ٗتاطبية عملية  كل  يو، ىو الذم السياؽ ٔتراعاة إيصا٢تا يود اليت ا١تقاصد، من انطبلقا خطابو ا١ترسل ينتج إليو؟

 مبلبسات الختبلؼ إال لشئء ال)...(  الًتبوم ا٠تطاب كعن الثقايف ا٠تطاب عن ٤تالة ال سيملتلف القانوين ا٠تطاب أف ىنا كحجتنا كالتككيل،

: التالية اللوامل يتضمن" خطار مقاـ" يف ٪تطئ بشكل ٭تصل قوؿ كل أف إُف" ليتش" يذىب. ا٠تطابية اللملية

لخطابلالسياق المقامي   

 مخاَطب موضوع  مخاِطب
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 يسلكاف  فهنما بلضا بلضهما يلر اف اليومئ التبادؿ يف ا١تتملاطباف كاف كإذا كاحد، زمكاف يف عادة تقع مننومة كتلقيها الرسالة إنتاج إفٌ 

 عن أيبا األحواؿ ملنم يف يلرؼ ال الكاتب/ ا١تؤلف لكن ،(ا١تنطوؽ) الشفوم النت حالة يف ىذا األكضاع،  يها تتحكم عليها متلار ا سبيبل

 دكر إسناد لصلوبة كننرا األدر اجملاؿ كيف خطابو،  يو سيتلقوف الذم للمقاـ إلهلو كذلك نسبيا، ضبيل عنهم يلر و ما أف أك ا١تفًتضُت، متلقيو

 ال ،(ضمٍت) ا ًتاضئ كقارئ ضمٍت كاتب عن اٟتديث إُف يلجككف الباحثُت ٧تد  بلينو، أملت إُف مباأرا إسنادا ا١تملاطب كدكر ا١تتكلم
 إنشاء أف" ليتش" يرل ك٢تذا ،(15)كا١تلايَت كاآلماؿ اال ًتاضات من ٣تموعة أيضا ملو يتقاسم بل  حسب، ا٠تلفية ملر تو الكاتب مع يتقاسم

: التالية األسبلة طرح يقتضئ ما خطاب

 ا١تشاركوف؟ ىم من -

 ...(الرسالة؟ ٣ترل يف إليها ا١تشار( األأياء) ا١توضوعات ىئ ما) التواصل؟ موضوع ىو ما -

 ...(نقلها؟ كسيلة ىئ ما منطوقة؟ أك مكتوبة الرسالة ىل) التواصل؟ متٌ  كاسطة بكمٌ  -

  .(16...()اإلقناع؟ التلليم، اإلخبار،) التواصل؟ كظيفة ىئ ما -

 ا٠تطاب مستول على تقع الصلوبة أف" ليتش" رأل كقد النت، من ا١تقصود ا١تلٌت اكتشاؼ يسٌهل السياؽ عناصر ٖتديد أف ا١تبلحظ من

 ال  فنو( القراءة سوؽ) كالطلب اللرض لقانوف ٮتضع تواصلئ  لل عن عبارة الشلرم النت أف ٔتا لكن ا٠تطابات، باقئ خبلؼ على الشلرم
 أإلل من ا١تلتمدة ا٠تطوات بلض  يو نراعئ أف يستوإلب مثبل الشلرم النت سياؽ عن البحث لكن خارإلئ، أك داخلئ بسياؽ مشركط ٤تالة

 خاصة النت، سياؽ بناء يف القارئ توإٌلو ما غالبا كاليت النت، كٔتنتج األدبية بالتقاليد ا١ترتبطة ا١توسوعية ا١تللومات عند الوقوؼ منها استنطاقو،

 الحقة نصوص إتاه يف األماـ كإُف -ألريا نصا النت كاف إذا –مثبل الديواف نفس يف سابقة نصوص يف الوراء إُف ٦تتدا يكوف قد السياؽ ىذا كأف

 بًت يف  اعل بشكل تساىم -ا٠تلفية ا١تلر ة –ألهنا بالتلقئ، أـ باإلنتاج األمر تللق سواءن ( 17)ا٠تلفية ا١تلر ة أ٫تية تنهر كىنا أيضا، الديواف يف

. النت كبُت القارئ بُت ا١تتوترة اللبلقة

 

 القدامى اللعب عند النص شفوية و السياق

 الشلرم النت يكتب  قد ضركرة، الكتابة نفئ تلٍت ال الشفوية ىذه أف إال لنشكهتا، اٟتيوم كاجملاؿ الشفوية، عصر اإلسبلـ قبل ما عصر يلدٌ 

 األسواؽ تلك يف ىنا الوايف ا١تثاؿ ك٧تد أيضا، أفوم متلقو  كإلود سلفا تفًتض الشفوية ىذه ألف الشفوية، إطار عن ٮترج ال   تدكينا، كييدكف

 النابغة) أفويُت -متلقُت –ساملُت ييلتربكف الذين كالشلراء، األدباء مرأل على أفاىة ييلقى الشلر كاف أين قدٯتا، تقاـ كانت اليت األدبية،

(. الرداءة أك باٞتودة كاٟتكم الشلر ٝتاع أإلل من إليو الشلراء كاحتكاـ الذبياين

 اللغوم التطور أسهم كقد كقاراا، ساملا أصبح بل األغلب على ساملا يلد  لم اللرر، النت يف ا١تتلقئ موقع تغٌَت  اإلسبلـ  جر بزكغ كبلد

 الكتابة لسلطاف تاما خضوعا ٮتضع َف ا١تتلقئ أفٌ  بيد بنيتو، كٖتليل النت داللة لفهم مناسبة ظرك ا أكإلد حُت اللربية الثقا ية اٟتياة ٕتديد يف

 أك ا١تيزة ىو السماع حسن أف اعتربكا كقد ا١تشا هة، قناة يلتمد الشلرم التلقئ بقئ حيث األقبلـ،  يها تكاثرت اليت لللصور، بالنسبة حىت
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 ككسلت السماع مكانة عزز كقد للتلقئ، أسس ٔتثابة السماع ظلٌ  كلو ٢تذا الثقايف، توازنو كتدعم أملصيتو الشلر ١تتلقئ ٖتفظ اليت احملببة، الصفة

 عتبة يلترب الذم اإلصغاء، يقتضئ ما أكؿ يقتضئ كإ٪تا عادم، بكبلـ ليس اهلل كبلـ لكوف ىذا القرآين، النت بنهور ا٠تصوص على داارتو

 َيْسَمُلونَ  الَِّلينَ  ِعَباِدي فـََبشِّيعْ : "تلاُف قاؿ كقد ملو، للتفاعل كيد لو اإلصغاء على السامع ٬ترب اٞتٌيد  النت ،(18)كالتكثَت الفهم للاَف الولوج

َيْلبَـُلونَ  الَقْولَ   الفهم إُف ا١تتلقئ يصل حىتٌ  قوانُت من تفرضو كما الٌسماع ظاىرة كلكن اعتناء، أٯتا بالسماع عيٍتى  كلو ٢تذا ،(19)"َأْحَسَنوُ  فـَ

 التيار ىو ذلك على يساعدنا أف ٯتكن الذم األساس كا١تنهل  يو، البحث استقصاء أ٫تية تكمن كىنا بالسياؽ، اللناية يستوإلب الصحيح

 ىذا مواطن عن لنتساءؿ نلود باإلثبات، اإلإلابة كانت كإذا اللرب؟ ىؤالء عند نصيب للسياؽ  هل ،(األصوليوف) كاألصوِف كالنقدم الببلغئ،

 عندىم؟ للسياؽ التجلئ

 الغربية، باألطركحات مقارنة أ كار ٣ترد لكنها" بالسياؽ" تتللق عامة ملطيات حضور  رضت عديدة، ملر ية ٔتمارسات اللرر الًتاث ارتبط

". الفقو أصوؿ علم"ك كالتفسَت األدر، كالنقد الببلغة، يف إلاء ما ٧تد كمنها

 البالغب المنحى فب السياق  -1

 كإلوه يف ٕترم ١تلاف إلامع اسم الببلغة:" بقولو ا١تقفع ابن حٌددىا  قد اللرب، علماء أغلب عند إلامع بشكل كحٌددت الببلغة عرٌ ت

 يكوف ما كمنها االحتجاج يف يكوف ما كمنها اإلأارة، يف يكوف ما كمنها االستماع، يف يكوف ما كمنها الٌسكوت، يف يكوف ما  منها كثَتة،

 بلوغ ىئ اصطبلحا أٌما ،(20")الببلغة ىو كاإل٬تاز ا١تلٌت إُف كاإلأارة  يها الوحئ األبواب ىذه من يكوف ما  لامة...ابتداءا يكوف ما كمنها إلوابا

 أف بكوهنا عنها عيرٌب  كما كإلهها، على كالكناية كاجملاز التشبيو أنواع كإيراد حقها، الًتاكيب خواص بتو يو اختصاص لو حٌدا ا١تلٌت تكدية يف ا١تتكلم

سن حيث  يوإلز مقتضاىا، حاؿ كلكلٌ  مقاؿ مقاـ لكل ا١تؤلف ٬تلل  عبارة أقصر يف عير ت ٢تذا)...(  اإلطناب ٬تمل حيث كيطنب اإل٬تاز، ٭تي

 يباين الٌتشٌكر  مقاـ متفاكتة، الكبلـ مقامات أفٌ :" ...الللـو مفتاح كتابو يف الٌسكاكئ قالو ١تا طبقا كىذا ،"اٟتاؿ ١تقتضى الكبلـ مطابقة" أهنا

 مقاـ، الكبلـ إليو ينتهئ حدٌ  كلكلٌ  مقاـ، صاحبتها مع كلمة  لكلٌ  الكبلـ، يف أرعت إذا  ٌ ...الٌتلزية، مقاـ يباين الٌتهنبة كمقاـ الٌشكاية، مقاـ

 ،(21")اٟتاؿ مقتضى نسميو الذم كىو يليق، ١تا الكبلـ مصاد ة ْتسب ذلك يف كا٨تطاطو كالقبوؿ اٟتسن باب من الكبلـ أكف كارتفاع
 ما ىو اٞتملة ىذه يف  التككيد" طٌيب ٤تمد"  قولنا السياؽ، ىذا يقتضيو ٔتا حديثو ا١تتكلم ٯتيز أإللو من الذم ا١توضوع، ىو ىنا باٟتاؿ كا١تقصود
 أك هبا نقـو اليت القراءات، أك القراءة ضمنا أك صراحة" يٌننر" أك النتٌ  يلرض كيف ك حت إظهار  تلٍت النتٌ  ببلغة أٌما اٟتاؿ، ٔتقتضى نسميو
(. 22)هبا القياـ ٯتكننا

 البياف، علم ا١تلاين، علم: ىئ ثبلث علـو يف الببلغية الدراسة انضمت كقد ا١تفردة، بالكلمة كالفصاحة باللبارة، الببلغة الللماء ربط كلقد

 رغم اٟتديثة السياقية هنج مع كتتبلقى تتشابو اليت القضايا بلض تضٌمن قد الثبلث الللـو ىذه عن اللرب الببلغيُت حديث إفٌ (. 23)البديع علم

: ٧تد كمنها الببلغيُت، بُت كالتطبيق ا١تنهج اختبلؼ

 أك با١تقاـ السياقية الننرية أصحاب أٝتاه ٔتا الفكرة ىذه ترتبط حيث ،"مقاؿ مقاـ لكل" الشهَتة عبارهتم خبلؿ من ا١تقاـ  كرة -
 باٟتدث ٭تيط ما كل ىو السياقيُت عند ا١تقاـ  كرة أف إال ثانية، ناحية من اللغوم بالسياؽ ترتبط كما ناحية، من( 24)االإلتماعئ السياؽ

 عن البحث منطق من كاف ا١تقاـ عن السياقيُت  حديث اٟتدث، هبذا عبلقة لو ٦تا غَتىا أـ ٚتادا أـ إنسانا أكاف سواء  همو على كييلُت اللغوم

 هبدؼ كانت الببلغيُت عند ا١تقاـ  فكرة اٟتاؿ، ١تقتضى الكبلـ كمطابقة كا٠تطك الصواب عن البحث منطق من ال كإظهاره الدالِف ا١تلٌت

 كالتبيُت البياف يف اٞتاحظ ٧تد ا١تلٌت، إبراز يف دكر من ٢تا ١تا كاإلٯتاءة اإلأارة عن احملدثُت كْتديث ،(25)للنت ببلغئ مستول أعلى إُف الوصوؿ
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 اللوف كنلم أريكاف كاللفظ كاإلأارة)...(  كالسيف كبالثوب الشملصاف تباعد إذا كا١تنكب كاٟتاإلب كاللُت كالرأس  باليد اإلأارة  كما: "يقوؿ

 من ذلك كغَت كاٟتاإلب بالطرؼ اإلأارة كيف: "يقوؿ   ،( 26")ا٠تط عن كتغٌت اللفظ عن تنوب ما أكثر كما عنو ىئ الًتٚتاف كنلم لو ىئ

 ا٠تاص خاص ملٌت الناس يتفهم َف اإلأارة ال كلو اٞتليس كغَت اٞتليس من كٮتفوهنا بلض من الناس يسرىا حاضرة كملونة كبَت مر ق اٞتوارح

  لل كما ا١تقاـ عناصر من عنصرا باعتبارىا كإٯتاءاهتم الشملوص ْتركات عنوا الببلغيُت أف لنا يٌتضح كىنا ،(27")البتة الباب ىذا كٞتهلوا

 اليت النحوية، القوانُت لتلك إدراؾ ىو  حيث من يتحٌدد الذم ،"الننم" عن حديثو يف اٞترإلاين القاىر عبد ٧تد اٞتاحظ إلانب كإُف.  السياقيوف

 الوإلهة من اللرر النحو بربط اٞترإلاين القادر عبد قاـ لقد(. 28)كا٠تطك الصواب قضية منطق من اللغوية الوحدات بُت األسلوبية اللبلقة تننم

 عنده الدالِف  ا١تلٌت قبلو، النحاة غفلو ما كىذا اٟتديث، اللغوم الدرس يف السياقية الننرية أصحاب مع ذلك يف يتفق كىو بالداللة، السياقية

 كاضع مثل أف اعلم: " يقوؿ الًتكيب مستول على اللغوية للوحدات الوظيفية ا١تلاين إُف باإلضا ة الكلم بُت التلليق طرااق أك الننم عن عبارة

 يـو عمرا زيد ضرب: "قلت إذا أنك كذلك كاحدة قطلة تصَت حىت بلض يف بلضها  يذيب الفضة أك الذىب من قطلا يكخذ من مثل الكبلـ

 َف ألٌنك كذلك الٌناس يتو٫ٌتو كما ملاف عٌدة ال كاحد، ملٌت ىو مفهـو على الكلم ىذه ٣تموع من ٖتصل  فنك ،"لو تكديبا أديدا ضربا اٞتملة
 ٤تصوؿ ىئ اليت كاألحكاـ  يو، عمل ما كبُت ضرب ىو الذم الفلل، بُت التللق كإلوه لتليد هبا إلبت كإ٪تا ملانيها لتفيده  الكلم هبذه تكت

. خصوصا بالننم مرتبط اٞترإلاين القاىر عبد عند ا١تلٌت دراسة  فف كىكذا ،(29")التللق

 كإ٪تا لو ليس آخر ملٌت إُف لو كيضع الذم األصلئ، ملناه عن األسلوب ٮترج ما ككثَتا كانسجامو، الٌننم طريقة يف أساس عامل كاألسلوب

 .  يو الوارد السياؽ اقتضاه

 ا١تملاطب إ ادة أك اٟتكم ا١تملاطب إ ادة: األمرين أحد على ا٠تربم األسلوب بيٍت كإنشاائ، خربم: قسمُت إُف األسلوب الببلغيوف قٌسم

" عمر" ١تن كقولنا  هو باٟتكم، عا١تا ا١تملرب كوف كأما ا٠ترب، بفاادة ىذا كيسمى" ذكئٌ " أنو يللم ال ١تن" ذكئٌ  عمر" كقولنا باٟتكم، ا١تتكلم علم

 غَته آخر ملٌت ليفيد لو، كيضع الذم األصل ىذا عن ا٠ترب ٮترج قد لكن ا٠ترب،  اادة ببلـز كيسمى ،"عندؾ عمر: "ذلك نللم أننا يللم كال عنده

 ِرْزقـُُهنَّ  َلوُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى العََّضاَعةَ  يُِلمَّ  َأنْ  َأرَادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْينِ  َحْولَْينِ  َأْواَلَدُىنَّ  يـُْعِضْلنَ  َواْلَواِلَداتُ  : "تلاُف قولو يف كما األمر ملٌت كف ادة

 َعنْ  ِفَصااًل  َأرَاَدا فَِإنْ  َذِلكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعَلى ِبَوَلِدهِ  َلوُ  َمْوُلودٌ  َواَل  ِبَوَلِدَىا َواِلَدةٌ  ُتَضارَّ  اَل  ُوْسَلَها ِإالَّ  نـَْفسٌ  ُتَكلَّفُ  اَل  بِاْلَمْلُعوفِ  وَِكْسَوتـُُهنَّ 

ُهَما تـََعاضٍ   اللَّوَ  َواتَـُّقوا بِاْلَمْلُعوفِ  َآتـَْيُلمْ  َما َسلَّْمُلمْ  ِإَذا َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفاَل  َأْواَلدَُكمْ  َتْسلَـْعِضُلوا َأنْ  َأَرْدُتمْ  َوِإنْ  َعَلْيِهَما ُجَناحَ  َفاَل  َوَتَشاُورٍ  ِمنـْ

 اللَّوُ  َخَلقَ  َما َيْكُلْمنَ  َأنْ  َلُهنَّ  َيِحلُّر  َواَل  قـُُعوءٍ  َثاَلثَةَ  بِأَنـُْفِسِهنَّ  يـَلَـَعبَّْصنَ  َواْلُمطَلََّقاتُ  : "سبحانو كقولو( 30") َبِصيعٌ  تـَْلَمُلونَ  ِبَما اللَّوَ  َأنَّ  َواْعَلُموا

 بِاْلَمْلُعوفِ  َعَلْيِهنَّ  الَِّلي ِمْثلُ  َوَلُهنَّ  ِإْصاَلًحا َأرَاُدوا ِإنْ  َذِلكَ  ِفب ِبَعدِّيِىنَّ  َأَحقُّر  َوبـُُلولَلُـُهنَّ  اْاَِخعِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّوِ  يـُْؤِمنَّ  ُكنَّ  ِإنْ  َأْرَحاِمِهنَّ  ِفب

 خبلؿ من األمر ملٌت اكتسبت قد أهنا غَت خربية، صيغة" يًتبصن" ،"يرضلن" الفللُت  صيغة ،(31") َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َواللَّوُ  َدرََجةٌ  َعَلْيِهنَّ  َوِللعِّيَجالِ 

 يََمسُّروُ  الَ " ٨تو النهئ بصيغة يكو أف للملرب ٯتكن كما عناصره، من عنصرا بذلك قضيت اليت اإلسبلمية التلاليم يلدٌ  الذم االإلتماعئ، السياؽ

 ككذا عليو دعاء  فنو" َكَسبَ  َوَما َماُلوُ  َعْنوُ  َأْغَنى َما َوَتبَّ  َلَهبٍ  أَِبب َيَدا تـَبَّتْ " زمنو أعنا، أم" نسللين وإياك" ٨تو الدعاء كٔتلٌت" الُمَطهَُّعونَ  ِإالَّ 

 الببلغيُت  نجد اإلنشاائ لؤلسلوب بالنسبة أما(. 32)اإلتماعيا أـ لغويا سواء السياؽ من مكتسبة للملرب الفرعية ا١تلاين ىذه  كل اهلل، قاتلهم

 كثَتة بصيغ  يكوف الطلي غَت كأما ،)...( النداء التمٍت، االستفهاـ، النهئ، األمر، منها بصيغ يكوف الطلي ،"طلي كغَت طلي" نوعُت إُف قسموه

 ما ْتسب  رعية أخرل ملاف  إُف األصلية ملانيهما عن النوعاف ىذاف ٮترج كقد اللقود، صيغ ككذلك ،)...( القسم الذـ، ا١تدح، كالتلجب،
: منها السياؽ، يقتضيو
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 ا١تستفهم لدل مللوما يكن َف بشئء الللم طلب ىو كأصلو االستفهاـ  حقيقة االستملبار، ٔتلٌت كىو الفهم طلب" كىو: االسلفهام .1

 :٧تد ا١تلاين ىذه كمن السياؽ، من استمللصت قد أخرل ملاف إُف األصل ىذا عن ٗترج االستفهاـ أساليب من كثَتا ىناؾ أف إال قبل، من

 َعاِبُدونَ  لََنا َوقـَْوُمُهَما ِمْثِلَنا لَِبَشَعْينِ  أَنـُْؤِمنُ  فـََقاُلوا " ككذلك( 33") اأْلَْرَذُلونَ  َواتَـّبَـَلكَ  َلكَ  أَنـُْؤِمنُ  قَاُلوا : "تلاُف قولو يف كما: اإلنكار 

 (.35)اإلنكار تفيداف كإ٪تا ذلك، من أئء اآليتُت يف كليس النسبة إدراؾ كىو للتصديق أك ا١تفرد، إدراؾ كىو للتصور إٌما األصل يف  ا٢تمزة ،(34")

 اللَّوُ  أَلَْيسَ  : "سبحانو قولو الكرًن القرآف يف أمثلتو كمن عنده، استقر قد بكمر كاالعًتاؼ اإلقرار على ا١تملاطب ٛتل كىو: اللقعيع 

 ظُُهورِِىمْ  ِمنْ  َآَدمَ  بَِنب ِمنْ  رَبُّركَ  َأَخلَ  َوِإذْ  : "تلاُف كقولو ،(36") َىادٍ  ِمنْ  َلوُ  َفَما اللَّوُ  ُيْضِللِ  َوَمنْ  ُدونِوِ  ِمنْ  بِالَِّلينَ  َوُيَخوِّيُفوَنكَ  َعْبَدهُ  ِبَكافٍ 

 األكُف اآلية  فئ ،(37") َغاِفِلينَ  َىَلا َعنْ  ُكنَّا ِإنَّا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  تـَُقوُلوا َأنْ  َشِهْدنَا بـََلى قَاُلوا ِبَعبِّيُكمْ  أََلْستُ  أَنـُْفِسِهمْ  َعَلى َوَأْشَهَدُىمْ  ُذرِّييَـّلَـُهمْ 

 .الثانية لآلية بالنسبة كذلك كتقريرىا، الكفاية إثبات ملٌت  ك يد النفئ، كلمة على اإلنكار ٫تزة أدخلت

 من  بالرغم( 38") تـُْعَجُلونَ  ِإلَْيوِ  ثُمَّ  ُيْحِييُكمْ  ثُمَّ  يُِميُلُكمْ  ثُمَّ  فََأْحَياُكمْ  َأْمَواتًا وَُكْنُلمْ  بِاللَّوِ  َتْكُفُعونَ  َكْيفَ  : "تلاُف قولو يف كما: الللجب 

 .كالتلجب اإلنكار ملٌت ٭تٌملو اآلية ىذه يف سياقو أف إال االستفهاـ ىو األسلوب أف

 كسياؽ اللغوم السياؽ على بالوقوؼ إال السابقة لؤلساليب األصلية غَت األغراض ىذه على الوقوؼ ٯتكن ال أنو القوؿ ٯتكننا ىنا كمن

 دراستهم تكن َف كإف األساليب، ٢تذه الببلغية األغراض ىذه منطلق من السياؽ أنواع كل عر وا قد الببلغيُت أف القوؿ نستطيع ىنا كمن اٟتاؿ،

 حُت يف كملا١تو، حيثياتو يف كدٌققوا  يو  ٌصلوا الذين الغربيُت، عند برز مصطلحا باعتباره السياؽ ألفٌ  ،(39)ذاتو حدٌ  يف ىد ا خبل٢تا من للسياؽ

. كاضح منهجئ ٖتديد دكف أْتاثهم يف اللرب أكرده

 والسياق الفصاحة

 كا١تستول الصوو بالسياؽ مرتبط  هو األكؿ ا١تستول أما الًتكيب، كمستول األ راد مستول مستويُت، إُف الفصاحة اللرب الللماء قسم 

 هبذا الفصاحة اللفظ ىذا اكتسب ىل مفاده عنو بتساؤؿ اٞتملة، أك اللبارة من كموقلو ا١تفرد اللفظ يف بالننر اللغوم، بالسياؽ  مرتبط الثاين

 الذم اللغوم، بالسياؽ يلرؼ  يما احملدثُت عند ٧تده ما كىذا كببلغتو،  صاحتو تتضح الًتكيب من أنو إذ كالبلحقة، السابقة األلفاظ بُت ا١توقع

: " قاابل J.Dubois ديبوا إلوف يلرٌ و أخرل، كحدات من كيلحقها يسبقها ما خبلؿ من اللسانية الوحدة تتحٌدد إذ للغة، الًتكيي باٞتانب يتلٌلق

 ننم كيلٍت ،(40")هبا كتلحق تسبق اليت اللناصر أم ملٌينة، لسانية كحدة  يها تتموقع اليت النصوص ٣تموعة الٌتلفنئ السياؽ أك السياؽ نسمئ

 ألإلل ىو احملدثُت عند الٌننم يف الكلمة موقع أف ىو  قط الببلغيُت كبُت بينهم االختبلؼ كمكمن الننم، ذلك من كموقلها اٞتملة يف الكلمة

 متداكلة أهَتة بلبارة بالداللة، أيضا ارتباطها مع الصياغة كحسن الٌتماسك إلودة عن البحث أساس الببلغيُت عند ىو بينما الٌداللة، عن البحث

". اللفظ من صورة أحسن مع القلب إُف ا١تلٌت إيصاؿ: "ىئ

 أكرب كحدة من إلزء أهنا على الكلمة إُف ننركا حيث اللغوم، السياؽ إُف أقرب الًتكيب مستول على الفصاحة عن الببلغيُت حديث إف

 اإلعجاز عن حديثهم عند عندىم كضوحا لو ٧تد ما كىذا ذلك، من ىدم على عدمها أك بالفصاحة حكمهم  كاف اللبارة، أك اٞتملة ىئ

َنا ِإنَّا أَبَانَا يَا قَاُلوا : "تلاُف قولو ىنا كمثالنا الكرًن، القرآين النت يف اللغوية الوحدات عبلقة عن بتساؤ٢تم خاصة اللغوم، سياقو يف القرآين  َذَىبـْ

ْئبُ  فََأَكَلوُ  َمَلاِعَنا ِعْندَ  يُوُسفَ  َوتـَعَْكَنا َنْسَلِبقُ   يف كٕتانسا مبلءمة أكثر أيهما: تساءلوا  قد ،(41") َصاِدِقينَ  ُكنَّا َوَلوْ  لََنا ِبُمْؤِمنٍ  أَْنتَ  َوَما اللِّي
 اال ًتاس أفٌ  علما ،"السبع ا ًتس" يقاؿ حيث األكل، من الذاب لكلمة أنسب اال ًتاس ألف الذاب؟ أ ًتسو أك الذاب أكلو: يقوؿ أف السياؽ

 السبع  لل يف ملناه اال ًتاس  فف" الٌذاب  ككلو" تلاُف قولو  كما": القرآف إعجاز بياف" كتابو يف ا٠تطار يقوؿ.  ا١تتوٌحشة اٟتيوانات صفات من
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 أبيهم مطالبة خا وا أهنم كذلك عنما، كال مفصبل يًتؾ  لم كأعضااو، أإلزااو ٚتيع على كأتى أكبل، أكل أنٌو الذاب على ادعوا كالقـو القتل،

 أفٌ  على باألكل، عنو يلرب أف إال ىذا على يصلح  لم ا١تطالبة، أنفسهم عن ليزيلوا األكل  يو  د لوا ذكركه، ما بصحة يشهد منو باؽو  بكثر إياىم

 من السياؽ مع كترابطا مبلءمة أكثر" أكلو" سبحانو بقولو التلبَت كاف ىنا كمن ،(42")السباع من كغَته الذاب يف االستلماؿ أااع األكل لفظ

 مستول كعلى الكلمة مستول على الفصاحة عن الببلغيُت حديث أف لنا يًتاءل ىكذا. أيضا االإلتماعئ السياؽ مع يتبلءـ ْتيث ،"ا ًتسو"

 كالسياؽ الكلمة، مستول على الفصاحة يف متمثبل الصوو بالسياؽ يسمى عما احملدثُت اللغويُت حديث من إلوانبو من كثَت يف يقًتب الًتكيب

 .ك٘تاسكو النتٌ  انسجاـ ضماف يف تكاملها رغم بينهما كاضح كالفارؽ ،(43)الًتكيب مستول على الفصاحة يف متمثبل اللغوم

 األدبب والنقد السياق -2

 بُت يفاضلوف  كانوا اللغوم، بالسياؽ اىتمامهم  يها لنا يًتاءل اليت النقدية األسس ببلض اٞتاىلئ صرالع منذ القدماء اللرب اعتٌت

 حيث من اٞتملة يف الكلمة بككضاع اعتنااهم إلانب إُف ا١تراد، كصف يف كأدؽ للداللة أبٍػُتى  تكوف أخرل كلمة مكاف كلمة كيؤثركف الشلراء،

 كاف حيث ثابت، بن كحساف النابغة عن يركل ما األدر النقد ٣تاؿ يف القدماء عند كيإلدت اليت النقدية الننرات تلك بُت كمن. كالتكخَت التقدًن

 حينما النابغة عن ديكنت اليت النقدية ا١تواقف بُت كمن أألارىم، عليو ليلرضوا الشلراء  يكتيو عكاظ، بسوؽ أدـ من ٛتراء قبة لو تيضرب النابغة

: قاابل" بصَت أبو قيس بن ميموف" أنشده

 سؤاِف تيرد كما كسؤاِف     باإلطػبلؿ الكبَت بكاء ما

: قاابل" األنصارم ثابت بن حساف" أنشده  

 دما ٧تده من يقطرف كأسيا نا    بالضحا يلملن الغر اٞتفنات لنا

 ابننا بنا كأكـر خاال بنا  ككـر     مرحق كابٍت اللنقاء بٍت كلدنا

 بيت يف طلن النابغة أف أيضا كيركل ،(44)أ٧تبك ٔتن تفملر كَف كلدت ٔتن ك ملرت كأسيا ك إلفانك أقللت كلكنك أاعر أنت: النابغة  قاؿ

 قولو ككذلك غَته، آخر لوف يف قليل مكاف الغرة ألف ،"البيض" يقوؿ أف ٦تكنا كاف حيث..." الغر اٞتفنات لنا: "قولو يف ثابت بن حساف"

 أكثر اٞترم إذ أحسن لكاف" ٬ترين" قاؿ  لو ،"دما ٧تده من يقطرف كأسيا نا: "قولو ككذلك أحسن، لكاف" الدإلى" قاؿ كلو بالضحى يلملن"

 كأدااها اللبارة أك اٞتملة مع سياقها يف الكلمة بوضع يلٌت الذم اللغوم، السياؽ إتاه النابغة ًقبل من نقدية لفتة ٔتثابة  هئ ،)...( القطر من

: تقـو أهنا بقولنا للنابغة النقدية اللفتة ىذه نلمٌلت أف كٯتكن ا١تراد، للملٌت

 .النت أك اللبارة أك اٞتملة مستول على ٢تا اجملاكرة بالكلمات الكلمة عبلقة كىو اللغوم، السياؽ من أساس على -

 الكلمات بكنسب يكو أف الشاعر على لزاما كاف ٢تذا كزىو،  ملر موقف ا١توقف أف كىو اٟتاؿ، سياؽ أك ا١تقاـ من أساس على -

 .اٟتاِف ١توقفو ا٠تادمة
 
 نياألصولب عند السياق  -3

 االنسجاـ" ٖتقيق يف كدكره كمكانتو السياؽ بقيمة كعيهم إلبراز كاللاـ الشموِف ٔتلناه السياؽ إُف -األصوؿ علماء  –األصوليوف انتبو

 القواعد –االستبداؿ طرؽ الشرعية، األدلة الشرعية، األحكاـ: ىئ أربلة أقساـ يف األصوؿ علم مباحث ْتصر الفقو أصوؿ علماء  قاـ ،"النفسئ
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 مقدمات على باالعتماد كالسنة القرآنية النصوص من الشرعية األحكاـ استنباط هبدؼ باللغة اىتموا كقد. االإلتهاد أحكاـ ،-اللغوية األصولية

 بُت كمن. للكلمة كاالصطبلحئ اللغوم ا١تلٌت تقدًن: مثبل. كاجملاز اٟتقيقة كعن كالشرعية، كاللر ية اللغوية األٝتاء كعن اللغات، أصل من عامة

 اعتبارات عدة اللبلقة ٢تذه كإلدكا كقد با١تلاين، كعبلقتها األلفاظ داللة كٖتليل كشف ٤تاكلة ىئ بالسياؽ اىتمامهم يف أساسا األصوليُت دكا ع

: أقساـ( 4) أربلة إُف كقسموىا

 .ا١تشًتؾ كاللاـ ا٠تاص  يو كعاٞتوا:  يو كضع الذم ا١تلٌت باعتبار اللفظ -أ

 .كاجملاز اٟتقيقة  يو كعاٞتوا:  يو استلمل الذم ا١تلٌت باعتبار اللفظ -ب

 .كخفئ ظاىر إُف كقسموه: ٠تفااو أك للملٌت ظهورا باعتباره اللفظ -ت

 .ا١تتكلم مراد على الوقوؼ طرؽ باعتباره اللفظ -ث

 السياقئ، أك الًتكيي أك ا١تلجمئ ا١تستول على سواء با١تلٌت اللفظ تربط اليت اللبلقة، أأكاؿ ٔتملتلف األصوليُت اىتماـ تربز أقساـ كىئ

: ٧تد األصوليُت عند بقيمتو ككعئ للسياؽ حضور  يها كاف اليت القضايا بُت كمن اال٧تاز، يف يتدخل  هو مهما، دكرا للسياؽ أف أدركوا حيث

 :السياؽ يف تدخل ٔتجملها كىئ كا١تشًتؾ كا٠تاص اللاـ  و أدرإلوا حيث ا١تفردة، اللفنة بداللة اعتناءىم -1

: مثاؿ. ٔتلناه أك بلفنة داللتو تكوف كقد كاالستغراؽ، الشموؿ سبيل على ٤تصورين غَت أ راد على اللغوم كصفو حسب يدؿ لفظ ىو اللاـ

 األصوليُت مباحث أىم من" اللاـ" مبحث يلترب. ا١تلٌت على تلود  هئ...  من ما،: ا١تلٌت مستول كعلى... الرإلاؿ ا١تسلموف،: اللفظ مستول على

 إال عاـ من ما" كقو٢تم ا١تلاصر الداللة مبحث يف ىامة مساال عنو  تولدت اٟتكم، يف الختبل هم بينهم اختبل ات كظهرت  يو اإلتهدكا حيث

 ٯتكن كىنا ،. )...(كأ لاؿ أقواؿ إضا ة مع ٥تصوص بدعاء الشرعئ االصطبلح خصت   للدعاء، اللغة يف كيضع الصبلة لفظ: مثبل". خصت

 يتبادر الذم ا١تلٌت النت عبارة من يفهم ما كا١تراد كاٞتمل، ا١تفردات حيث من للنت ا١تكٌونة الٌصيغة منها يقصد اليت النت بلبارة يدعى ما إثارة

 ما إُف اللودة ينبغئ الٌدالِف تلٌددىا كباعتبار الكلمات من كلمة داللة على نتلٌرؼ  حىٌت  ،(45)اٟتريف ا١تلٌت أك( اللغوية بنيتو أم) صيغتو من  همو
.   يها كردت اليت اٞتملة يف يلحقها كما يسبقها

: ا٠تاص يف كيندرج كحيواف، إلنسا أك كفنساف نوعا أك كمحمد أملصا أكاف سواء مفرد كاحد على لداللة كضع لفظ  هو ا٠تاص أما

 اٞتارحة، تكوف" عُت" لفظ: مثبل.  ككثر ٥تتلفُت ملنيُت على داؿ األصوليُت حسب  هو اللفنئ ا١تشًتؾ كأما كالنهئ، األمر كا١تقيد، ا١تطلق

  اطمة ٖتٌدده الذم السياؽ، على اعتمادا إال ا١تقصودة داللتها تستقر أف ٯتكن ال" عُت"  لفظ)...(  ا١تطر السحابة، ا١تاؿ، النبع، اٞتاسوس،

 ،(46")الٌدراسة موضوع اٞتملة أك باآلية احمليطة ا١تقالية اللناصر ٚتلة أك تككيل، أك بياف موضع ىو ما يلحق أك يسبق ما بالسياؽ يقصد:" بوسبلمة
.  يها كردت اليت اٞتملة يف يلحقها كما يسبقها ما إُف اللودة ينبغئ الٌدالِف تلٌددىا كالعتبار" عُت" كلمة داللة على نتلٌرؼ  حىٌت 

 كال" كاجملاز اٟتقيقة" قسمُت إُف  يو استلمل الذم، ا١تلٌت باعتبار اللفظ األصوليوف قٌسم  يو، استلمل الذم ا١تلٌت باعتبار اللفظ -2
 اإليصاؿ تتبع أهنا اعتبار على للفظ اٞتمالية بالوظيفة األصوليُت اعتناء من ينبع كىذا]...[  االستلماؿ، بلد إال اٟتقيقة باعتبار اللفظ يوصف

 .كبَتين كعمق بدقة اأتغالو كيفية كضبط الديٍت النت  هم على ييساعد إإلراء أكل على كاإلببلغ

 اٟتقيقة ٧تد كاصطبلحا. للحيواف أسد: مثل لو كضع  يما ا١تستلمل اللفظ يلٍت  لغة كاصطبلحا، لغة ملو تلاملوا  قد للحقيقة بالنسبة أما

 حيث ا١تلاصرة اللسانية الدراسات بلض مع يتقاطع تلريف أنو كا١تبلحظ التملاطب، اصطبلح يف لو كيضع  يما ا١تستلمل اللفظ األصوليُت، عند

 من اللغة استلماؿ إفٌ :" سويرو ٤تمد يقوؿ اٟتديث، اللصر يف الٌتداكليوف أثاره ما كىو استلماالت، بل مسبقة ملاين ٘تتلك ال الكلمات أف
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 لؤلغراض اللغة تستلمل  لذا  اادة، على اٟتصوؿ أك ٤تٌددة حاإلة إأباع أك ملٌُت  ىدؼ أك ما غاية لتحقيق يتمٌ   الٌتكٌلم غاائ، الٌتداكِف ا١تننور

 يف إلَتك بيَت كمنهم اللسانيُت عند أثَتت قد ذاهتا كالفكرة ،( 47")متباينة كمقامات ٥تتلفة سياقات يف كعملية  للية بصفة ذاهتا كا١تآرب كا١تقاصد
 ٚتلة إالٌ  آخر أيبا ليست الكلمات ملاين كإفٌ  استلماالت، ٢تا كإ٪ٌتا ملاين  قط ٖتتمل ال الكلمات أفٌ  تلترب اللسانيات إفٌ :"  قولو

 يف متمثبل السياؽ إُف األصوليُت انتباه على يدؿ كىذا أقساـ إُف تنقسم كاللغوية... كأرعية لغوية إُف اٟتقيقة األصوليوف كقسم( . 48")استلماالهتا
  داللة الكلمة، يلحق الذم الدالِف التغيَت األصوليُت عند تلٍت كاليت اللر ية، كالداللة" الوضلية اللغوية اٟتقيقة" للكلمة األكُف الداللة بُت ٘تييزىم

. التداكليات تبٌنتو ما كىذا باالستلماؿ، ٖتدد عندىم األلفاظ

 يلر و الغزاِف كعند ،"اللغة يف أكال لو كضع ما غَت يف استلمالو على ا١تتواضع اللفظ"  اآلمدم عند  هو كاصطبلحا، لغة  حيٌدد" اجملاز" أٌما

 بُت كاتصاؿ مناسبة كإلود أم اجملازم كا١تلٌت اٟتقيقئ ا١تلٌت بُت عبلقة كإلود اجملاز لصحة كيشًتطوف ،"موضلو غَت يف اللرب استلملو ما" اجملاز"

 نفسئ، سبب صوو، سبب: منها اجملاز كقوع أسباب ٖتديد األصوليوف حاكؿ. غَتىا أك ا١تشاهبة من أعم يكوف الفرعئ، كا١تلٌت األصلئ ا١تلٌت

 إُف القدماء اللغويوف تنٌبو كقد ا١تقصود، ا١تلٌت ٖتديد يف كدكره السياؽ مسكلة إُف األصوليُت التفات إُف تشَت كىئ)...(  مقامئ سبب ٚتاِف، سبب

 ليدؿ اإلسبلـ يف   الدعاء على األكؿ كضلو يف يدؿ كاف مثبل" الصبلة" لفظ: األلفاظ من كثَت يف دالليا تغيَتا أحدث قد اإلسبلـ ٣تئء أف

. الصبلة من إلزء الدعاء ألف ا١تملصوصة اللبارة على

 كدارسئ اللغة مستلملئ ال ت بشكل تواإلو با١تلٌت ذلك كعبلقة كغموضو اللفظ كضوح مسكلة إفٌ  كا٠تفاء، الوضوح باعتبار اللفظ -3

 مقتضى إُف ٭تيلنا كاالستلماؿ الشرعية، النصوص يف استلما٢تا خبلؿ من األلفاظ يف كا٠تفاء الوضوح دراسة تبٍت إُف باألصوليُت د ع ٦تا ا١تلٌت،

 (. 49")اٟتاؿ ١تقتضى بالٌتلٌرض إالٌ  اٌتضاحو ذلك ٚتيع يف الكبلـ يٌتضح كال:" السكاكئ يقوؿ اٟتاؿ،

: نذكر حصرا ال ٘تثيبل النتااج ىذه من غَتىم، عند مثيبل ٢تا ٧تد ال لغوية بتصورات كتفردىم األصوليُت بدكر لننوه ك٩تلت

 .كالتداكِف الدالِف خاصة اٟتديث اللساين الدرس مع يتقاطلوف ٕتللهم عديدة لغوية ْتقااق إقرارىم -

 .كمنطقئ عقلئ أساس على اللغوية ننريتهم ارتكاز تثبت الدقة، غاية يف كمصطلحات كضوابط قواعد كضع ٤تاكلتهم -

. كالتداكِف الدالِف بلديو يف الديٍت النصئ االتساؽ إبراز إُف خبل٢تا من ساعيُت السياؽ، مستويات بكل اىتمامهم -

 ملٌت استنباط يف الدارس يتلثر ما دااما نقل َف إف بل كغالبا كانت، كيفما النصوص عليها تقف اليت ا١تلر ية، الركا د بُت من السياؽ إف

 تدخل كىنا ٥تتلفُت، سياقُت يف ملُت نت داللة تتغَت ما غالبا أنو ىذا رأينا على كقو نا هبا نزعم اليت ىنا كحجتنا بسياقو، ييلم َف إذا ما، نت

 الشلرم النت يف مباأر سياؽ عن اٟتديث يصلب إنٌو القوؿ ٯتكننا ىنا كمن النصية، الداللة ىذه ٖتديد يف -ا٠تلفية ا١تلر ة –القبلية ا١تلارؼ

 أف أإلل من كرىا أك طوعا السياؽ ىذا يبٍت األخَت ىذا أف إذ نفسو، النت على  يو ييلتمد أف ينبغئ ما أدر نت سياؽ يف كالبحث با٠تصوص،

 ا١تلر ة أٌما. النت سياؽ بناء يف للقارئ موإٌلو ٔتثابة النت كٔتنتج األدبية، بالتقاليد ا١ترتبطة ا١توسوعية ا١تلارؼ تكوف ما غالبا إنٌو  ٌ  كنٌت، ٭تيا

 على قادرا ٕتللو كبالتاِف كالنت القارئ بُت ا١تتوترة اللبلقة بًت يف  اعل بشكل تساىم  هئ بالتلقئ، أـ باإلنتاج األمر تللق سواءي  النت يف ا٠تلفية

. كالتككيل الفهم

  كرة أدركوا القدامى الببلغيُت ككذا كاللغويُت النحويُت أفٌ  الٌتذكَت إُف سيوإٌلهنا القوؿ  ففٌ  عاـ، بشكل ا١تستنبطة النتااج ىئ ىذه كانت كإف

 ذلك ككاف ا١تصطلح، ىذا ٟتمولة استيلاهبم تربز كاليت عندىا كقفوا اليت النواىر، ٥تتلف يف ذلك كيتجلى ا١تقاـ، أك اٟتاؿ كسياؽ اللغوم السياؽ

 أثناء يف كذلك اٟتسباف، يف كا١تقاِف ا١تقامئ ٔتلناه السياؽ األصوليوف أخذ بينما حديثا، متداكؿ ىو عٌما ما نوعا ٗتتلف اليت طريقتهم على
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 السياؽ ٔتفهـو تاـ إدراؾ على يدؿ ٦تا األحياف أغلب يف مباأرا ذلك عن حديثهم ككاف الشرعئ، اٟتكم إُف كصوال التامة الداللة عن البحث

 .االصطبلحئ ٔتلناه
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  اإلجعائية والممارسة الملعفية المعجليات بين :الللقب نظعية مقوالت

 الجزائع -02سطيف جاملة/ مسـاللب  البشيع عبـد محـمد. د

 

:  ملخص

 التكسيس يف كالفكرية الفلسفية كا٠تلفيات ا١ترإلليات أبرز على الوقوؼ ىو التفكيكية اإلإلرااية بوساطة بلوغو الدراسة ىذه تتغيا ما إف  

 من يلدٌ  الٌنقدٌم،/األدر الٌنت كبُت بينها اللبلقة كإأكاؿ القراءة موضوع أفٌ  الننر أىل على ٮتفى كال ىذا ؛ التلقئ ننرية ١تقوالت الننرم

 على تنهض ،Productivité ةػٌ كإنتاإلئ ٖتقيقػٌية ضػركرة حاؿ كل على كىئ اٟتاٌِف، الٌنقدمٌ  البحث ميداف يف تلقػدا كاألكثػر حداثة األكثر ا١تواضيع

  كانت ٥تتلفة، زكايا من حركيتها كإُف إليها ننر  قد كلذلك. كغَتىا كاٞتمالٌية كاالإلتماعٌية كالثٌقا ٌية الٌنفسٌية كاالأتغاالت اإلكالٌيات من ٣تموعة

 استجابة أك نفسئٌ  نشاط ٔتثابة القراءة  اعتربت. ذلك إُف كما الٌتلقئٌ  ٚتالٌية كيف القراءة سوسيولوإلٌية كيف القراءة سيكلوإلٌية يف أْتاث ىناؾ

.... كملر ٌية ثقا ٌية ١تلطيات دينامٌية ٕتلٌيات ٔتثابة كاعتربت كتارٮتٌية، اإلتماعٌية ظاىرة ٔتثابة كاعتربت داخلٌية،

. التلقئ،النت ننرية الفهم، التككيل، القراءة، :المفلاحيـة الكلمات

: نظعي مهاد

 اللمل مبدع على بلضها رٌكز ْتيث ساادة، كانت اليت الٌنقديٌة، االٕتاىات على ردان  إلاءت الٌتلٌقئ ننرية أفٌ  البدء يف التذكَتي  يتككد      

 القارئ يلقى  كَف ا١تتلٌقئ؛ أك القػارئ كىو اإلبداعٌية، اللملٌية عناصر من ا٢تاـ الثٌالث اللنصر بذلك  ك٫تلوا الٌنت، على اآلخر بلضها كرٌكز األدٌر،

 على الٌنصوص، دراسات لتجديد ٤تاكلة بككرب الٌسبلينٌيات، أكاال يف األ١تانٌية، Constance  كونستانس مدرسة قامت أف بلد إال الكايف االىتماـ

 اللبلقة من الٌدراسة، يف باالنتقاؿ (Wolfgang Iser) إيرز ك ولفجانج ،(Hans Robert Jauss) ياكس ركبرت ىانز رااػداىا، كنادل القراءة، ضوء

 .كالٌنت القارئ بُت اللبلقة إُف كنٌصو، الكاتب بُت

 ننريػٌػة كىئ Reception  Esthetique de la الٌتلقئٌ  ّتمالٌية ييسمى ١تا ننريػٌان  ىيكبلن  األ١تانٌية كونستانز مدرسة راادا كإيزر ياكس كضع لقد

 اٞتماِفٌ  الٌنت كبُت بينو يقـو ، كحٌيان   لاالن  عنصران  باعتباره  للو كردكد ا١تتلقئ ٕتاكبات إُف استنادان  تلقيو، كٚتالٌية الٌنت ٚتالٌية بُت ٕتمع تو يقٌية»

 بالوعئ عبلقة ذم ٚتاِفٌ  موضوع إُف استنادان  ٚتاِفٌ   حكم كتككيل، تفسَت  ٌ  انفلالٌية، كدىشة نفسئٌ  تكثر عنهما ينتج  ٍتٌّين  كتفاعله  تواصله 

. (1)«اٞتملئٌ 

 ؟ اللبلقة تلك أكل  ما كالقارئ، الٌنت بُت اللبلقة ىئ التلقئٌ  ننريٌة تطرحها اليت احملوريٌة اإلأكالٌية أفٌ  ا١تلركؼ من

 حدكد كضع أك الٌتمييز الٌصلب من»إذ القارئ؛ كحدكد الٌنت حدكد بُت الفصل مستحيبل، يكن َف إف يصلب، الٌتلقئ ننريٌة مننور من

 كتداخل حوار عبلقة القطبُت بُت اللبلقة إفٌ  حيث ،( 3)« لبل منو مقركء ىو ما كبُت الٌنت يف يقرأ أف ٯتكن ما بُت أك ،(2)لّلأويلكا الٌواقلة بُت دقيقة

 كالقارئ الٌنت أفٌ  ٔتا ك ذاتو، الٌنت كبُت للنت  همنا بُت الفصل ٯتكن ال إذ الصورة؛ تلك على إال اللبلقة تلك تصور باإلمكاف كليس كتفاعل،

 بو، الٌتلريف يستوإلب موضوعا يلد َف ا١تلٌت  ففٌ  ٙتة كمن صاٟتا، يلد َف» إيزر حسب كا١توضوع الٌذات بُت الفصل  ففٌ  كاحدة كضلية يف يند٣تاف
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 عنو يكشف الذم ا١تملتبئ ا١تلٌت سول ٖتمل ال الٌنصوص أفٌ   لو كالقارئ، الٌنت بُت اٟتاصل الٌتفاعل عن كنإتا ،(4)«يلاش أثرا أصبح كإ٪ٌتا

 ىذا من لنا، ينبغئ ك٢تذا ؛(5)«  تركو أك بو األخذ ر ضو، أك الٌتككيل قبوؿ سول حينبذ عليو يكوف كلن ليفللو، الكثَت القارئ أما» تبقى ١تا التككيل،

. الّنص فب مخلبئة موضوعات وليست ، والقارئ الّنص بين نشط تفاعل نلاج ا١تلاين بكفٌ  نسلم أف ا١تننور،

 ال إلزايان  L'art الفن أصبح بينما خفٌئ، ملٌت عن األدرٌ  اللمل يف يبحث كاف الذم الكلئٌ  الٌتقليدمٌ  التككيل مفهـو استمرار إيـزر أنكر لقد
. اٟتقيقة امتبلؾ يٌدعئ

 ىذا ماداـ هبا، يضطلع اليت التفليل سَتكرة غَت الٌنت قارئ يتوخاىا لنتيجة كإلود ال أنٌو إُف إيزر طركحات مع ٪تضئ أف نستطيع ىل لكن

 ؟ مرإلليان  ملٌت أك ٤تددا ملٌت ٭تمل ال الٌنت

: إيزر عند الملنى وبناء القعاءة فلل -1

 نتيجة بوصفو ا١تلٌت» كرأل النٌركؼ، أمٌ  كيف القارئ، لدل ملٌت للٌنت يكوف أف كيفية كعلى الفرد، القارئ على إيرز  اىتماـ انصب

 ذاتية كليس ٘تامان، نصان  ليس األدر  اللمل. (6)«ٖتديده ٯتكن موضوعان  كليس ٦تارستو، ٯتكن Trace أثران  بوصفو أم كالقارئ الٌنت بُت للٌتفاعل

 ىذا ٭تمل كتاب ضمن «الضمٍت القارئ» مفهـو يقٌدـ كالقارئ، الٌنت بُت الٌتفاعل إيزر يصف كلكئ ٣تتملُت، يشملهما كلكٌنو ٘تامان، القارئ

 إفٌ ... القراءة عملية خبلؿ من احملتمل ا١تلٌت ىذا كٖتقيق احملتمل، للملٌت الٌنت تشييد عملية من كبلن  يدمج ا١تصطلح إفٌ »: بقولو كعرٌ و االسم،

 يضبط أف البدٌ  الٌنت أفٌ  يلٍت ىذا. (7)«ما متلق حضور إُف تتطلع نصٌية، بنٌية إنٌو... الٌنت بنٌية يف راسملة بصورة مغركسة الٌضمٍتٌ  القارئ إلذكر

 .ما حد إُف القارئ مسَتة

  لؤلدب كلذلك ملناه، بناء يف يسهم الذم القارئ كعئ يف الٌنت بتشكل أم يتكوف، أف ٯتكن ٔتا كإ٪ٌتا متكوِّىنف ىو ٔتا إيزر يهتم َف كىكذا،

 ال األدرٌ  اإلنتاج أفٌ  يلٍت كىذا. القارئ ينتجو الذم الٌتفليل كىو اٞتماِفٌ  كالقطب ا١تؤلف، أبدعو كما الٌنت كىو الفٍتٌ  القطب ٫تا قطباف، حسبو
 ملٌت عن الٌنت يف البحث ينبغئ ال  ٌ  كمن يقرأه، ما مع القارئ تفاعل نتيجة ٭تدث الذم األثر ىو كإ٪ٌتا القراءة، مع كال األصلئ الٌنت مع يتطابق

 لو يو رىا اليت الًٌتسيمات كبفرأاد الٌنت، من ىدمو  على يقرأ  ف٪ٌتا يقرأ إذ كىو. يقرأ عندما القارئ نفس يف يلتمل ما استطبلع ينبغئ كإ٪ٌتا ٥تبوء،
. ذاتو الٌنت بنٌية يف ميقىدَّر قارئ إذف  هو. بتنفيذىا القراءة تتكفل كاليت

 أفٌ  موضحان  اٞتماٌِف، ا١توضوع ٖتديد يف الٌتلقئٌ  أ٫تٌية على يشٌدد أنٌو الٌتلقٌئ، ننريٌة يف إيزر اعتمدىا اليت كالفرضٌيات ا١تفاىيم خبلؿ من يتضح

 كال الوإلود؛ إُف بو كٮترج بو يتحقق  لل إُف حاإلة يف يبقى إلامدان، عمبلن  كينلٌ  أئء عنو ينتج ال  للو ردكد كعن ا١تتلقئ؛ عن بليدان  كحده الٌنت
 كمتلقيو، بنيتو بُت الٌتفاعل ىو أدرٌ  عمل كلٌ  قراءة يف األساسئٌ  الشئء عن»: اآلو قولػو يف إيزر إليو يشَت ما كىذا. القراءة بلنصر إال ذلك يتكتى

 الٌدرإلة كبنفس كذلك بل الفللئٌ  بالٌنت  قط ليس هتتم، أف ٬تب األدرٌ  اللمل دراسة أفٌ  إُف بفٟتاح الفينومينولوإليا ننريٌة نبهت السبب ٢تذا

 بينما للٌنت اٞتماِفٌ  ا١توضوع ينتج أف خبل٢تا من ٯتكن" خطاطٌية مناىر" إال يقدـ ال ذاتو  الٌنت. الٌنت ذلك مع بالٌتجاكب ا١ترتبطة باأل لاؿ

 كالقطب الفٍتٌ  القطب: نسميهما قد قطبُت، األدر لللمل أفٌ  نستمللت أف ٯتكن ىنا كمن. الٌتحقق  لل خبلؿ من" الفللئٌ " اإلنتاج ٭تدث

 مطابقان  يكوف أف ٯتكن ال ذاتو اللمل أفٌ  يتضح الٌتقاطب ىذا ضوء كيف. القارئ ينجزه الذم الٌتحقق ىو كالثٌاينٌ  ا١تؤلف، نت ىو األٌكؿ اٞتماٌِف،

 .(8)«بينهما ما مكاف يف كاقلان  يكوف أف البد بل لتحققو كال للٌنت ال
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 ٭تتل اٞتماِف، التواصل عملية خبلؿ من تتمنهر نصوص ثبلثة» عن ينمٌ  مونسب حبيب الباحث ذلك على كقف كما إيزر كبلـ ك حول

 ىو ذاتو، اللمل ماداـ بينهما  تتموقع األدر اللمل قيمة أما. ٢تا" اٞتماِف التحقيق" مكاف القارئ كنت ،"الدالة اللبلمة" مكاف ا١تؤلف نت  يها
 .(9)«القارئ ذاتية يف كال النت، كاقع يف اختزالو ٯتكن  بل النصُت، أك القطبُت، بُت التفاعل ٖتقيق نتيجة

 كٮترج بو يتحقق  لل إُف حاإلة يف يبقى إلامدان، عمبلن  كينل أئء عنو ينتج ال إيزر بفهم  للو ردكد كعن ا١تتلقئ؛ عن بليدان  كحده النت إفٌ 

 اللبلقة كأف الفلل، كبنية النت بنية ٫تا: اثنتُت بنيتُت بُت ٪تيز أف ػ إيرز نت خبلؿ من ػ كنستطيع. القراءة بلنصر إال ذلك يتكتى كال الوإلود؛ إُف

 كىكذا. كتفاعل ٕتارب من ذلك يصاحب كما ا١تتلقئ عن تصدر اليت القراءة بفلل قرين النت ٚتالية عن اٟتديث إذ لزكمية، عبلقة ىئ بينهما

 عنصر الذاتية أف على يدؿ كىذا Reconstruction ملناه لبناء كيوإلههم قارايو يثَت النت كأف منها، نابلان  الذات من منطلقان  القراءة  لل. يكوف

 .ذاو ىو ما خبلؿ من ٯتر موضوعئ ىو ما ٖتديد أف ٔتلٌت كتليينها، ٚتاليتو ٖتقيق يف ككذا البناء، ىذا يف أساسئ

 ذاتو يف األدر الٌنت بتحليل كا١تلنية الٌنت إُف ا١تشدكدة ا١تقاربات أٌيدتو ما مع إيزر  هومات تتلارض الفهم ىذا أر ة على كمن ىكذا،

 الّنص إلى النظع على ينصب دااما الٌتككيد كاف حيث كغَتىا، والبنويّة الجديد والنقد الّعوس الّشكالنيين عند ىو كما كذلك كلذاتو،

 الٌنت، كاف  قد. با١تؤلف أـ باجملتمع أـ بالقارئ األمر أتللق سواء االرتباط، أأكاؿ أم عن مستقبل كإلودا ٯتلك ،موضوعيا شيئا بوصفو

 ىذا كعلى كاحملدكدة، ا٠تاصة أبلاده لو بذاتو مستقل مرائٌ  موضوع أم ،لفظّية أيقونة ،الّصنع حسنة إلرٌة عن عبارة استلاراتو، أأهر ْتسب

 البنوم با١تنطق الٌنت ىذا مع للتلامل ا١تثلى الوسيلة  ففٌ  كذلك ذلك كاف ك١تا حدكده، خارج للٌنت امتدادات أيٌة عن اٟتديث ٯتكن ال األساس

 الفنٌية ككحدتو تركيبو ككيفية كأنساقو كأكلو بنياتو عن الكشف إُف أئء، كل قبل هتدؼ، ،Immanence محايثة وصفية بصورة دراستو ىئ

. ا١تتجانسة

 كإُف كلذاتو، ذاتو يف بالٌنت االىتماـ إُف اٟتديث النقد مقوالت توإليهو يف كبَت دكر الٌنت عن الشااع األيقوين الٌتصور ٢تذا كاف لقد

 التصور ىذا على اهنالت أف االعًتاضات لبثت كما انقلبت، قد اٟتاؿ أفٌ  غَت ،...كا١تقاطع كالًتاكيب كاألصوات الكلمات مستول عند الوقوؼ

. ذاتو التصور ىذا يف كامنة كانت االعًتاضات تلك أغلب أف الواقع كيف كصوب، حدب كل من

 يتم ال حيث ا١تؤكؿ، أك القارئ ذات من تدٌخل دك٪تا تاـ كبو اء ٤تايثة، بصورة كصفو إمكانية يفًتض موضوعيا أيبا بوصفو الٌنت دراسة إفٌ 

 بوصفو الجدد النقاد عليو أٌدد ٤تذكر إُف حتما يقود إ٪ٌتا للنت الو اء يف هتاكف  كم تامة، بصورة القارئ ا٤تاء حساب على إالٌ  للنت التاـ الو اء

 اليت التكثَتات كىئ القارئ، يف كتكثَتاتو نتااجو من ىو كما للنت ىو ما بُت ا٠تلط أم التكثَتية، بالػمغالطة عيرؼ ما كىو كالتككيل، التقوًن يف خطكن 

 ٖتليل يف التكثَتات ىذه تدخل عٌدكا اٞتدد النقاد أفٌ  بيد. (10)اللأثيعات ىله عن بملزل ممكن غيع الّنص فهم بكفٌ  ٕتادؿ التلقئ ننرية كانت

 كٝتاتو اللمل أدكات ٖتليل على يركز بل نفسو، يف اللمل تكثَتات يصف ال الناقد حيث موضوعئ، نقد يلزمنا كلتجنبو ٕتنبو، علينا ٤تذكران  الٌنت

 بصورة للنت أك ياء نكوف أف باإلمكاف كىل الػمغالطة؟ تلك أرؾ يف الوقوع دكف الٌنت مع التلامل يتحقق أف حقان  باإلمكاف ىل لكن ا١تميزة،

 ذاتو؟ خارج إسقاطو دكف الٌنت دراسة أصبل باإلمكاف كىل القارئ؟ من تدخل دك٪تا بنفسو يتكلم الٌنت ٧تلل أف أصبلن  باإلمكاف كىل تامة؟

 الداخلئ كالنقد البنيوية الشلرية عن د اعو سياؽ يف T. Todorov تودوروف تزفلان كتبو ٔتا نسًتأد أف ٯتكننا ذلك عن اإلإلابة أإلل من

 ،بنفسو يلكلم الٌنت إللل ىو النقد أك التحليل أك القراءة أك التككيل أك التفسَت من األساس ا٢تدؼ أفٌ  تودكركؼ يرل األدر، للنت احملايث
 تودكركؼ، مننور من التصور، ىذا يف ا١تشكلة أفٌ  غَت قاراة، أـ كانت مؤلِّىنفة الذات، عن الٌتمللئ حساب على إال يتم ال بنفسو الٌنت كحديث

 ٟتنة عنو التمللئ دكف ذاتو كيف لذاتو أدر غَت أك أدر عمل تككيل» إفٌ  حيث كلمة، كلمة حر يان  تكعاراً  مكعرا نفسو الٌنت إال لنا يقٌدـ لن أنٌو
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 حر يا تكرارا إال حينبذو  يكوف لن الوصف لكن ٦تكنة، باألحرل ا١تهمة ىذه أك مستحيبلن، يكوف يكاد ألمر ذاتو، خارج إسقاطو كدكف كاحدة

 كاف ك١تا ،(11)«نفسو اللمل ىو لللمل األ ضل  الوصف. كاحدا أيبان  االثناف يكٌوف ال ْتيث اللمل أأكاؿ قرب عن يبلحق  هو نفسو، لللمل

 يكوف حيث آخر، مننور من الٌنت نلاين أف ىذه اللبثئ التطفل حالة لتجاكز يلزمنا  فنٌو عبثية، متطفلة ٤تاكلة غَت ليس حر يا الٌنت تكرار

 كاف كإف كىو، لتحقيقو، ضركرم أمر ذاتو خارج كإسقاطو ،بالضعورة ذاتو يلجاوز  الٌنت ٦تكنا، أمرا« الٌنت تكٌلم» عملية إللل يف دكر للقارئ

. منو مهرب ال أمر أرٌان،

 إنٌنا إذ ؛أبدا تلطابقا أن يمكن ال واحد لّنص قعاءتين أنّ  بدليل كذلك، تكوف أف ٢تا ينبغئ كما للٌنت، موضوعيا كصفا إذف القراءة ليست

 عن القراءة تبتلد حىت قارئ يوإلد إف  ما.  يو ٧تد أف نريد ال ما أك نريد ما ٨تذؼ أف ا١تقركء الٌنت إُف  نضيف سلبية؛ كتابة قراءتنا أثناء ٩تطٌ »

 ىذا كيف. خاطفة ملتبسة بصورة الٌنت يقولو أك الٌنت، يقولو ال أيبا يقوؿ دااما القارئ إذ كتتكامل؛ كتتداخل تقًتب باألحرل أك ،(12)«الٌنت

 حيث كالقارئ، الٌنت بُت ديناميا تفاعبل بوصفو القراءة  لل إيزر فولفغانغ مننور من يتحقق، القارئ يقولو كما النت يقولو ما بُت التداخل

. الٌنت يف ٦تتدا ذاتو عن ٮترج كالقارئ القارئ، يف ٦تتدا نفسو ٬تاكز الٌنت

: الناىراو كاألثر الفراغات مقولػة -2

 اليت كالنبلـ الضياء للبة ضوء يف إثراءه القراءة تتوُف الذم ا٠تصب اجملاؿ ألهٌنا النت يف ديناميكية بنية" الفراغات" تقنية التلقئ ٚتالية عٌدت

 كالثغرات تا هة، تبدك اليت ا١تشاىد يف»: ا١تفقود الشئء ألفٌ  كاإل٫تاؿ، كاإلأارة كالسكوت، التصريح كا٠تفاء، الكشف اعتماده يف النت، يثَتىا

 َف ٦تا يفهم ما إضا ة إُف كيضطر األحداث داخل القارئ ٬تذب. باالنلكاسات الفراغات ملء على القارئ ٭تث ما ىو اٟتوارات من تربز اليت
. (13)«للملٌت ككزنان  أكبلن  تلطئ اليت ىئ بوضوح عنو يلرب ما كليست الضمنٌية ا١تلاين إفٌ . يذكر َف ١تا كمرإلع إال ملٌت لو يكوف ال يذكر كما يذكر،

 الٌتملٌيل تثَت الوقت نفس يف كأهٌنا الٌنصية، كاآل اؽ اللريضة ا٠تطوط بُت تفصل ألهٌنا للنت حقيقية مفاصل Les vides الفراغات ىذه إيزر عدٌ  كقد

. (14)الفراغات ٗتتفئ اللريضة با٠تطوط اآل اؽ ترتبط كعندما القارئ، لدل

 ىئ آخر كبتلبَت ، الٌنت تركيب إعادة مسؤكلية بو تناط الذم القارئ الٌشملت  يو يكوف الذم ا١تكاف ذلك بالٌتحديد ىئ الفراغات إفٌ 

 الٌنت، ليتحقق ملؤه ٬تب أاغرا بياضا كانت لو كما ٤تددة، غَت مبهمة مناطق من األخَت ىذا يتكوف حيث الٌنت، داخل القارئ عمل منطقة

 كالقارئ، الٌنت بُت التفاعل حركة يف يتحكم ما كىئ انطبلقتو، كالقراءة التحقق لفلل يلطئ ما بالذات ىئ الفعاغات حيث القراءة، لتتحقق بل

 الفراغات ىذه ملء يلزمنا التفاعل  لتحقيق اإلمكانية، ىذه توقف كالفجوات الفراغات ىذه أف بيد التفاعل، تفًتض بالٌنت القارئ  لبلقة

 تشتغل» إهٌنا حيث ملبها، على القارئ ٖتفز إهٌنا بل ملبها، القارئ من تتطلب بالفراغات مليبة بنية إيزر مننور من  الٌنت كىكذا،. كالفجوات

.  (15)« القراءة عملية يف التواصل ٖتدث اليت ىئ...الفراغات  ففٌ  مشاهبة كبطريقة. التواصل على أساسئ كمحفز

 الفجوات، تلك سدٌ  بلد إال يتكتى لن إيزر بو يفيد ما حسب الٌنت،  هم يف كالتوازف االتساؽ بكفٌ  صدحنا إذا الصَّواب عن نبتلدي  ال لىلىلَّناك

 أك ا١تهمة، تلك إ٘تاـ بلد إال يبدأ ال كالقارئ الٌنت بُت  التواصل»  الفراغات، ٘تؤل عندما إال التوازف بلوغ  ٯتكن ال حيث الفراغات، تلك كملء
 لـز  قد ذاتو، الٌنت قبل من ٘تؤل أف ٯتكن ال الفراغات أفٌ  كٔتا ،(16)«كالقارئ الٌنت بُت تربط اليت اللنيمة األ٫تية ذات اٟتلقة  خبل٢تا، من إال قل

. القارئ إنٌو ا١تهمة، بتلك ليقـو آخر طرؼ يتدخل أف

 حُت القارئ قبل من كتلديلو تشكيلو يتم موضوع لكنو ملطى، كإلوديا كاقلا أك موضوعيان، أيبا ليست إيزر، مننور من الفراغاًت، أفَّ  كاٟتق

 يكثٌر ما بالذات ىو ىذا التحديد كعدـ ٤تددة، غَت مبهمة طبيلة ذات أهٌنا الفراغات لتلك ا١تميزة السمة إذ الٌنت؛ مع تفاعل عبلقة يف يدخل
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 Concrétisation« الٌنت ٖتقق» كعملية لتحققو، عديدة إلمكانيات مفتوحا الٌنت ٬تلل ما كىو ،(17)كالقارئ الٌنت بُت  ا١تمكن التواصل تنوع من

 إمكانية كإلود يقبل ا١تننور، ىذا من الٌنت، حيث آلخر، عصر كمن آلخر، قارئ من ٥تتلفة  فهٌنا  ٌ  كمن منتهية، كال ٤تددة غَت عملية ىذه

.  كمتغايرة أىتَّ  بطرااق ٖتققو

 كخاصة ،«الفٍت األدر اللمل» كتابو يف( -Ingarden) Roman (18)إنجاردن رومان البولندم الناقد قٌدمو ما على كبَتا اعتمادان  إيزر اعتمد لقد

 ،فنـب أنطولوجب وضع األكؿ الوضع كضلُت، بُت الفٍت األدر اللمل يف  يػميِّىنز إ٧تاردف أفٌ  كنلحظ كالتجسيم، كالتحقق البلٖتديد بنٌية عن حديثو
 ٘تييز إُف األصل حيث من يستند التمييز كىذا. القارئ ٭تققو الذم الٌنت ىو كالثاين ا١تؤلف، نت ٮتت األكؿ ،جـمالـب ملعفـب وضع كاآلخر

 الواقلية، ا١توضوعات ا١توضوعات، من نوعُت بُت التمييز يتم حيث ،(Husserl) ىوسعل (19)ظاىعاتية من استوحاه قد إنجاردن كاف آخر،

 حيث من هنااية  النتيجة اٟتالتُت كلتا كيف تكوينها، ينبغئ ا١تثالية كا١توضوعات  همها، ينبغئ الواقلية ا١توضوعات» إفٌ  إذ ا١تثالية، كا١توضوعات

 القسمة، ىذه خارج يقع  فنٌو األدر اللمل أما. (20)«تاـ بشكل أيضا تكوينو ٯتكن ا١تثاِف كا١توضوع تاـ بشكل  همو ٯتكن الواقلئ  ا١توضوع ا١تبدأ

 موضوع الٌنت أفٌ  صحيح تامة؛ هنااية بصورة أيضان  تكوينو ٯتكن مثاِف موضوع ىو كال تامة، هنااية بصورة  همو ٯتكن كاقلئ موضوع ىو  بل

 تامان  كإلود ال القصدية ا١توضوعات حيث بذاتو، مستقل غَت إذف  هو الوعئ،  لل على يلتمد أنٌو كما تاٌمة، هنااٌية بصورة ٤تدد غَت لكٌنو كاقلٌئ،

. التاـ كاالستقبلؿ الكامل التحديد ينقصو القصدم  ا١توضوع ، Perception كاإلدراؾ  Conscienceالوعئ بفلل إال ٢تا

 بفطار أمدتو  قد إيرز، ننرية يف حضوران  ا١تفاىيم أكثر من كاألدر الفٍت اللمل حوؿ إ٧تاردف مفاىيم كتبقى» حميد سميع الباحث يقوؿ

 ٚتاِف موضوع بناء يف كثانيان  ا١تلٌت؛ إنتاج يف أكالن  يساىم كذىنيان؛ عمليان  نشاطان  بوصفو القراءة  لل على تركيزه يف ذلك كيتجلى مفيد، لللمل

 كأماكن بيضاء  راغات هبا توإلد ،"ٗتطيطية إلوانب" أك عنمئ ىيكل أنو على إ٧تاردف مثل النت، إُف يننر إيرز أف ىذا كيلٍت. كمتبلحم متناغم

 كاتصاؿ تفاعل إُف تتحوؿ   كالقارئ، النت بُت التوا ق عدـ إُف تؤدم اليت كىئ. البلٖتديد عناصر أك بالفجوات إ٧تاردف يسميها أاغرة،

 ٚتالية كموضوعات ملاف أكل يف تتجسد القارئ، استجابة يستدعئ ٦تا النت ٘تاسك تليق اليت ىئ الفراغات ىذه أف أم. بينهما متبادؿ

 (21) «كاالنسجاـ التماسك للنت تضمن

 يف اللبلقة ٬تلل أنٌو إلهة من ،الّنص وتحققات احملددة، غَت ا١تواقع لػمفهـو (22)تصوره انتقد أنو إال إ٧تاردف طركحات من إيزر استفادة كرغم
 إُف الٌنت من إتاىُت، يف تتم عبلقة أم قاراو، كبُت بينو متبادال تفاعبل يتطلب الٌنت ٖتقق أف حُت يف  قط، القارئ إُف الٌنت من كاحد، إتاه

 ٣ترد كاف بل كالقارئ، الٌنت بُت تفاعبل إلنكاردن بالنسبة التحقق يكن َف»: يزرإ يقوؿ. كىكذا الٌنت إُف القارئ كمن القارئ

 عملية مقابل يف دينامئ غَت إ٘تاـ إُف إال عنده« البلٖتديد مواقع» تؤدم ال السبب ك٢تذا. اللمل يف الكامنة لللناصر  Actualisationترىُت/ٖتيُت

 اليت« ا٠تطاطية ا١تناىر» تلك بُت الركابط يؤسس الذم ىو القارئ حيث ،(23)«آخر إُف نت مننور من باالنتقاؿ القارئ ييلـز حيث دينامية،

  .(24)سارتع بول جان ٔتفهـو« السود اللبلمات» أك إيزر، عنها ٖتٌدث

 اللُت أماـ استلراضو كألإلل اٟتركة، يف لو كإلود ال عجيب خذركؼ» حسبو الٌنت إذ ا١تؤلف؛ إلهد ،سارتع مننور من القارئ، إلهد يلادؿ

 يف ٢تا كإلود ال (25)«الورؽ على سود عبلمات سول يوإلد ال ىذا عدا ك يما القراءة، مادامت يدـك كىو. القراءة: تسمى حسية عملية من بد ال
. كالتككيل القراءة قل أك كاإلدراؾ، الوعئ خبلؿ من إال ذاهتا
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 قبل  الٌنت. القراءة  لل يطالو أف قبل الٌنت عليو ينهر ما التحديد، كإلو على ىئ، سارتع عنها يتحدث اليت« السود اللبلمات» ىذه إفٌ 

 ٭تدث بينما للنت، اٞتماِف ا١توضوع ينتج أف خبل٢تا من ٯتكن« خطاطية مناىر» إال يقٌدـ ال ىيكل ٣ترد  –بو الوعئ تللق قبل أم  –القراءة

.  الوعئ أك القراءة  لل خبلؿ من للنت« الفللئ» اإلنتاج

 عمل ىو الفٍت اللمل أف منها يفهم إأارة كىذه. (26)«إليو الننر حُت إال لػو كإلود ال الفٍت اللمل» أفٌ  على سارتر يؤكد السياؽ ىذا كيف

 كالقارئ، ا١تؤلف بُت حر كرًن تلاقد» ٔتثابة يكوف ٚتاِف؛ موضوع يف يتمثل  للئ؛ إ٧تاز من القارئ ٭تققو كما ا١تؤلف نت بُت يتوزع مشًتؾ،

 أف صراحة سارتر يذكر" األدب ما" كتاب من آخر موضع كيف ،(27)«نفسو من يتطلبو ما منو كيتطلب عليو كيلتمد اآلخر يف منهما كل  يثق

 اللمليتاف كىاتاف. ٢تا منطقيان  الزمان  القراءة عملية تتضمن الكتابة عملية إفٌ »: يقوؿ كتضمنية، لزكمية عبلقة ىئ كالقراءة الكتابة بُت اللبلقة

 األدر النتاج كىو الفكرم، األثر ىذا الوإلود إُف ٮترج الذم ىو ٣تهود٫تا يف كالقارئ ا١تؤلف  تلاكف. كالقارئ الكاتب متميزين، عاملُت تستلزماف

 .  (28)«أإللهم كمن اآلخرين بواسطة إال لفنو  كإلود  بل. ملان  كقت يف ا٠تياِف احملسوس

 ىو الذم النت كاستحبلب ا١تشاركة مفهـو يف كلها تصب إيزر استمللصها اليت الداللة كإنتاج ا١تلٌت بناء إكاليات أك القراءة  لل  ففٌ  كإٚتاال
. بتلاكهنما إال مداه يبلغ كال بينهما أركة األدر اللمل ٬تلل الذم الشئء ملناه، كبناء ىويتو ٖتقيق إُف كد لو القارئ استقطاب على قادر

 التواصل قلب إُف تليده   كبلـ؛ أكل يف كتصوغو  راغو؛ ك٘تؤل النت انغبلؽ تر ع اليت  هئ الفلل بنية إيزر ننر يف القراءة ٘تثل إذف، ىكذا

 من كذلك متجدد؛ بشكل ذاتو استلادة على أصيلة قدرة ٯتلك اإلنتاج، إلعادة قاببلن  مفتوحان، النت ٬تلل الذم ىو القراءة  لل أف ٔتلٌت. اٟتئ

 باالٕتاه ارتباطان  أكثر ننريتو إللل ما ىو للمدلوؿ، إبداعان  بوصفهما كالتفسَت القراءة بقضية إيزر اىتماـ أف كيبدك. كالتككيل التفسَت عملييت خبلؿ

 موضوعا التفاعل ىذا ٧تلل أف ٯتكننا كيف: ىو ىنا نفسو يطرح الذم ا١تهم السؤاؿ لكن ،ا٠تصوص كإلو على إ٧تاردف كطيقاكهبرمُت الناىراو

 ٕتاكز الوسع يف يكوف أف أيضان  ا١تهم من  فنٌو الٌنت، ٖتقق يضمن ما ىئ القراءة عملية إفٌ  القوؿ ا١تهم من كاف  فذا ملموسة؟ منهجية لدراسة

 ٟتنة يف الفللئ ٖتققو أثناء القراءة  لل لدراسة ذلك ٕتاكز لنا يتكتى كيف التصور؛ ٢تذا كتبلا. القراءة لفلل اجملرد الننرم التوصيف مستول

 ٟتنة إُف ينتموف كثر قرٌاء لدل متشاهبة الٌنت ٖتققات تكوف حيث أدبية، لنصوص ٚتاعية قراءة عن اٟتديث باإلمكاف كىل ٤تددة؟ تارٮتية

 إليل قراءة بُت اللبلقة دراسة ٯتكننا كيف   من ك الواقع؟ يف كتتحرؾ الزماف، يف تشتغل كىئ القراءة تصور ٯتكننا ىل: آخر ٔتلٌت ٤تددة؟ تارٮتية

 ٕتسداتو؟ أك لتحققاتو التارٮتئ التتابع عرب ملناه أك الٌنت ٖتديد كذلك  ٯتكننا ككيف الحق؟ أك سابق آخر إليل كقراءة

 يشٌدد  هو اجملردة، صورتو يف كأنشطتو كاسًتاتيجيتو كآلياتو القراءة  لل ىو إيزر يشغل ما إذ إيزر؛ عند إإلاباهتا ٕتد لن ىذه مثل أسبلة إفٌ   

. لللمل التارٮتئ التلقئ على تشديده من أكرب بدرإلة القراءة عملية على

: ياوس عند اللأويل وسيعورة القعاءة  -3

 مننرم من آخر مننِّىنر لدل سنجده ا١تتلاقبة التارٮتية اللحنات يف الٌنت كبُت بينو اٟتاصل األدر كبالتواصل الفللٌئ، بالقارئ االىتماـ إفٌ 

 طريقة  ففٌ  ك٢تذا كاإلتماعية، (Historicité) تارٮتية ظركؼ يف يليشوف القراء كل إفٌ  (Hans Robert Jauss)ياكس ركبرت ىانز كىو التلقئ، ٚتالٌية

 الفهم لقوانُت اٞتمالية التجربة إخضاع ىو التلٌقئ ٚتالية من الغاية أفٌ  ياكس كيوضح. اٟتقيقة ىذه خبلؿ من تتشكل األدبية لؤلعماؿ تككيلهم

. (29)«هبا كيكتمل أخرل مناىج إُف ينضم ألف قاببلن  إلزايان  تفكَتان » إال ليست إهٌنا بل ٪توذج أهٌنا تدعئ أف دكف التارٮتئ،
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 كالشكبلنية( (Marxisme ا١تاركسية بُت كسطان، ثالثان  طريقان  تكوف أف ،(الللقب جماليات) ٝتٌاىا اليت لننريتو ياكس تغيا  قد ٢تذا، كتبلا

Formalisme))، األدب لتواإلو بننريتو  جاء مغلقةو، مننوماتو  األدب الثانية كتلد االإلتماعئ، للواقع انلكاسان  األدب يف ترل األكُف كانت إذ 

 اإلنتاج بُت إلدؿ عملية بوصفو يدرس أف ينبغئ األدب أفٌ »  رأل األدب، تاريخ دراسة طرااق يف الننر كلتليد ،(30)تواصليان  نشاطان  بوصفو

 ىنا، من الٌنت، مع حواران  يقيم قارئ من البدٌ  تتحقق كلكئ دالالت، يتضمن بل كهنااية، مطلقة ملاين يتضمن ال عنده، الٌنت ألفٌ ( 31)«كالتلقئ

 قادرة كتنل بلينها، زمنية حقبة توثيق ٣ترد من أكرب بدكر تقـو األعماؿ ىذه ألفٌ  الصرؼ، التارٮتية الوثااق عن ٗتتلف األدبية األعماؿ» أفٌ  كإلد

 األثرية ا١تاضئ ٥تلفات كراء بليد، مدل إُف النحو، ىذا على ٘تتد كأف كاحملتول، الشكل مشكبلت حل ٖتاكؿ أهٌنا حد إُف الكبلـ، على

 دكران  يؤدم لذلك كىو. (33)«نفسو األدر اللمل تاريخ من أكثر ا١تتلاقبة، القراء ٚتاىَت تاريخ ىو» األدر التاريخ  ففٌ  ىذا، كعلى. (32)«الصامتة

. (34)«الراىنة ا١تمارسات من إلزءان  بوصفها السابقة ا١تلاين  هم على ييليننا ألنٌو» باٟتاضر ا١تاضئ يصل كاعيان،

 ارتكزت  قد  ٌ  كمن ؛والمللقب الّنص بين األدبب اللواصل ىو ياكس بتلبَت التلقئٌ  ننرية يف األساس الشئء أفٌ  الواضح من بات ىكذا،

 كىو خطَتا، بلدا تشمل َف مغلقة داارة ضمن إال األدبٌية اٟتقيقة إُف يننرا َف ألهٌنما الركسية، كالشكبلنية ا١تاركسية من كلِّىن  نقد على أطركحتو

 ميبلد إعطاء يف بلد، تفلح َف» ياكس يشَت كما الشكبلنية،/ا١تاركسية: ٤تاكليت  ففٌ  أخرل كبلبارة كالسامع، القارئ يف الٌنت تكثَت كمدل التلٌقئ

. (35)«لؤلدب الكربل التواريخ لبلض

. الثقا ية كسياقاهتا التارٮتية آ اقها يف ملان  التلقيات ك٣تموع األدبٌية األعماؿ موضلة إُف سلى قد ياوس روبعت ىانز أفٌ  ٧تد (36)إيزر كٓتبلؼ

 اىتماـ يكوف أف طبيليا كاف ٢تذا كالثقا ية، التارٮتية أسيقتو يف كيتحرؾ الزماف يف ٬ترم حدثا بوصفو التلٌقئ ىو ياكس لدل األثَت  الػموضوع

 أساسا يقـو إلديد، أدر تاريخ تكسيس خبلؿ من األخَت اٟتقل ىذا تطوير يف منو رغبة كذلك ؛«األدب تاريخ» حقل من منطلقا بالتلٌقئ ياكس

 عمل تككيبلت تاريخ» ػ. كا١تتلقئ الٌنت بُت التواصل أ٫تية على إيزر، مثل ياكس، أٌفٌ  كقد. االعتبار بلُت األدر التواصل عناصر ٣تمل أخذ على

 األدب،  ػتارٮتٌية كالبلحق، السابق ا١تتلٌقئ بُت أك كا١تتلٌقئ، الٌنت بُت متبادلة (37)«كأإلوبة أسبلة للبة أك حوار أك... ٕتارب تبادؿ عن عبارة  ٍتٌ 

 كاٞتواب، السؤاؿ بُت كما كا١تستقبل، الرسالة بُت عبلقة يف يتكٌوف الذم اٞتديد، كاللمل كاٞتمهور اللمل بُت متبادلة كعبلقة حوارا تستلـز

 يثَتىا اليت األسبلة بُت كا١تتلٌقئ، الٌنت بُت ا١تتبادؿ اٟتوار ىذا خبلؿ من إال تتحقق ال  Expérience ٕتربة التلٌقئ حيث كاٟتل؛ كا١تشكلة

. ٤تدد تارٮتئ أ ق يف الٌنت يقٌدمها اليت كاألإلوبة  Récepteurا١تتلقئ

 الذم كالتلقئ الٌنت بُت اٟتوار أ ق خبلؿ من األدب تاريخ إُف الٌننر من ياوس سيمٌكن كا١تتلقئ الٌنت بُت اللبلقة لطبيلة التصور ىذا إف

ٌدد أف» ينبغئ األدرٌ   الٌتطور كاألدب، للفن االإلتماعٌية الوظيفة بشكف التفكَت بفعادة لو سيسمح كما استمراريتو، كحفظ أٌكلو  يف بوظيفتو ٭تي
. (38)«اللاـ التارٮتئ ا١تسلك مع تلالقو ضمن يدرس أف ينبغئ األدبية األننمة تتابع أف كما اجملتمع، كبتحرر التاريخ،

 بُت اٟتوارية اللبلقة ٕتاىلنا ٨تن إف األدر كللتواصل للنت االإلتماعية الوظيفة عن اٟتديث ياكس مننور من باإلمكاف  ليس ىذا، كعلى

.  الٌنصوص للذة ا١تتداخلة اٞتمالية التجربة اختزلنا ٨تن إف أك بينهم،  يما كا١تستقبلُت كمستقبليو، الٌنت

 الذم ا١تتلٌقئ أم التواصل، حٌدث يف ركن أىم تتجاىل دامت ما تتطور لن األدرٌ  التواصل تاريخ دراسة أفٌ  إُف ياوس مع نصل كىكذا،  

 من تناسى أك اضطهد لقد. كا١تؤلفات للمؤلفُت تارٮتا إلدا طويل لزمن» عامة كالفن األدب تاريخ كاف حيث الٌنت، أك ا١تؤلف لصاٌف أ٫تل

 من بدا ما برغم للمتلقئ التارٮتية الوظيفة عن يتحدث أف يندر إذ ا١تتكمل، ا١تشاىد أك ا١تستمع أك القارئ كىم( نببلء غَت) سوقة ٣ترد اعتربكا

 هبا، كيتمتلوف ا١تؤلفات يتلقوف الذين أكلبك ٕتربة بواسطة إال ملموسة تارٮتية صَتكرة يصَت ال كالفن األدب أف ذلك. الدكاـ على ضركرهتا
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 كاٞتمهور الفللئٌ  ا١تتلٌقئ على منصبا ياوس اىتماـ كاف األساس ىذا كعلى. (39)«يهملوهنا أك ٮتتاركهنا ير ضوهنا، أك هبا يلًت وف   كمن كيقٌوموهنا

 من األدرٌ  التاريخ حقل ٕتديد ىو ياوس طموح أفٌ  كٔتا األدبٌية، كاألعراؼ بالٌتقاليد كخربتو الٌتارٮتٌية مصاٟتو على بناء كيقومو الٌنت يستقبل الذم

 ىذا بلوغ أإلل من ٞتك،  قد ا٠تاص، أ قو على كبناءن  التارٮتٌية ٟتاإلاتو طبقا األدبية األعماؿ ٭تٌُت  الذم كا١تتلقئ التلقئ بقطب االىتماـ خبلؿ

  L'horizon d'attente(40)«االنتنار أ ق» أك« التوقع أ ق» مفهـو إُف الطموح،

 : المعجليات/األنساق وتلدد االنلظار أفق مقولة -4

 من مننومة» إُف ا١تصطلح ىذا كيشَت ،(41)«لننريتو ا١تنهجية الركيزة» ، هو ياكس عند التلقئ ننرية يف مركزيا دكرا االنلظار أفق مفهـو ٭تتل 

. (42)«للتوقع أ قو أيضان  اللمل ىذا كٯتتلك ٚتاليان، كتقوٯتو عمل قراءة منها انطبلقان  يتمٌ  ملينة، ٟتنة يف قارئ، ٞتمهور كا١ترإلليات ا١تلايَت

 سلسلة تكوف كقد ملتبسان، غامضا مفهوما ،ياوس عند حىت يٌنل،  فنٌو أصولو، كاختبلؼ ا١تصطلح ىذا إلذكر تلٌدد من الرغم كعلى

 يف ا١تشكلة أفٌ   R . Holub ىولب روبعت يبلحظ إذ كااللتباس؛ الغموض من الصورة تلك على يبدك ا١تفهـو ىذا من ٬تلل ما ىئ تلك األصوؿ
 يضاؼ ،...للكلمة سابق ملٌت أم  –يستبلد أك  –يتضمن قد أنٌو درإلة إُف للغاية، غامضان  تلريفان  عرٌ و أنٌو» يف ىئ األ ق ١تصطلح ياوس استملداـ

 ،«األ ق بنية»ك ،«اٟتياة ٕتربة أ ق»ك ،«التجربة أ ق» إُف يشَت  ياكس. ا١تركبة كاللبارات األلفاظ من ٚتلة ضمن ينهر ا١تصطلح ىذا أفٌ  ىذا إُف
 عند ٔتلناه عنده ىو  حينا متباينة، بصورة ا١تصطلح يستملدـ نفسو ياكس أفٌ  ذلك إُف أضف ، Changement d'horizon (43)«األ ق يف التغٌَت »ك

 من ٣تموعة ٔتلٌت يستملدمو كحينان  بلينو، موقع من رؤيتو ٯتكن أئء كل يشمل الذم الرؤية مدل بوصفو أم ،  Gadamer(44)غادامَت إلورج ىانز

 يف أكضح بصورة يتمثل كىو الٌنت، مواإلهة يف القارئ هبا يستلُت اليت كاألدبية الثقا ية كاألعراؼ التقاليد من مشًتؾ نناـ أم كا١تقاييس، ا١تلايَت
. هبا يكو اليت اال٨تراؼ أأكاؿ خبللو من كيرصد الٌنت، بو ليتناكؿ القارئ ٮتتزنو الذم األدر النوع نناـ

 األدبية كاألعراؼ كا٠تربات ا١تلايَت ٣تموعة بوصفو االنتنار أ ق أم األخَت، الوإلو يف ٤تددا كاف ا١تفهـو ٢تذا ا١تبكر ياكس استملداـ أفٌ  يبدك

 أ ق يفًتض» بالضركرة  فنٌو أدر، نوع إُف ينتمئ نت كل كاف  فذا. كقراءتو للنت تناكلو يف القارئ يتمثٌلها اليت األدر النوع كقواعد كاٞتمالية،

. (45)«تقييمئ تقٌبل من ك٘تكينو( اٞتمهور) القارئ  هم لتوإليو الوإلود السابقة القواعد ٣تموعة ٔتلٌت انتنار،

 أم ليس لكٌنو الٌنصوص، من نصان  يتناكؿ حُت الفللئ القارئ ٮتتزهنا ككفاءة خربات من ٣تموعة عن عبارة األ ق يكوف الوإلو ىذا كعلى 

 إذ كٖتليبلن؛ قراءة للنصوص كملاٞتتو  حصو طوؿ من ا١تكتسبة ا١تلر ة من كبَت حظ ذك ، كفء قارئ ىو ا١تفهـو ىذا يفًتضو الذم القارئ قارئ،
 كاف ىنا كمن. اللامة األ ق بنية يف ا١تقركء الٌنت ٭تدثو تشويش أك ٖتريف أم عالية ْتساسية يرصد أف يستطيع من كحده الكفء القارئ

 يف يكوف أف يطبقو ٦تن يقتضئ ا١تنهج ىذا إفٌ »: يقوؿ ،«للتلقئ ٚتالية ٨تو» ا١توسـو ياكس كتاب من الفرنسية للطبلة مقدمتو يف ستاركبانسكئ،
 تفٌشى عاَف يواإلهها اليت الصلوبة يبدك  يما إهنا. كالتغَتات لبلنزياحات الدقيقة الشكلية بالتحليبلت ا١تتمرس اللغة يف الفقيو ا١تؤرخ ملر ة مستول

-pré القبلئ بالفهم كاسلة ملر ة تتطلب إهٌنا إذ ؛(46)«ا١تتلجلُت للمبتداُت مباحان  مبحثان  ليست التلقئ  جمالية الناقصة، ا١تلر ة زىو  يو

compréhension  األ ق إقامة من متوالية لسَتكرة تابلة عليو السابقة الٌنصوص بسلسلة الٌنت عبلقة أفٌ  ذلك ا١ترضية، كأعرا و ا١تقررة ملايَته بكل 

. مطلقة بصورة إلديدا كاف لو كما نفسو يقٌدـ ال إلديد، بكنٌو تناىر لو حىت  الٌنت، ٖتطيمو أك كتلديلو

 إقامتو من األ ق مسار تتبع على بناء تتم األدر التواصل تاريخ أك ،Histoire de la littérature األدب تاريخ تكسيس إعادة  ففٌ  الشكل كهبذا

 ذاؾ بو استكنس الذم األ ق ٔتلر ة إال تتحقق ال ٤تدد لٌنت ملُت ٚتهور استجابة ملر ة إفٌ  إذ كتصحيحو؛ تلديلو أك كٖتطيمو كسره حىت
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 مفهـو يوٌظف أف لياكس أمكن الطريقة كهبذه. (47)ملان  كتارٮتٌية ٚتالٌية عبلقة كالقارئ الٌنت بُت اللبلقة أفٌ  يؤكد ٦تا الٌنت، يقرأ كاف حُت اٞتمهور

 .األدبّية األعمال تلقبّ  تاريخ تعكيب إلعادة أداة بوصفو االنتنار أ ق

 األدب، ٞتمالية تقوٯتيان  مقياسا كاف لو كما ا١تفهـو ىذا يلامل أف ىو االنتنار، أ ق توظيف سوء على سيًتتب الذم ا٠تطَت ا١تنزلق أف بيد

 La distance« »اٞتمالية ا١تسا ة» بػ ياكس عند عرؼ ما أك الٌنصوص، من نت ٚتالية مدل قياس ا١تفهـو ىذا باستملداـ ٯتكن حيث

esthétique»، ىذا كعلى. (48)«االنتنارات لتلك الو اء على الفللية اللمل قدرة كبُت... اللمل عن القارئ انتنارات بُت الواقلة ا١تسا ة» أم 

 لو كما كىكذا األ ق، ٢تذا كخيانتو خرقو ٔتدل أم القارئ، كتوقلات انتنارات أل ق اللمل كسر ٔتدل مرىونة اللمل ٚتالية ستكوف األساس
. البنيوية الشلرية يف اللدكؿ أك  L'écart  (49)االنزياح ١تفهـو إلديدة صياغة أماـ كنا

 ا١تلايَت  يو تللب الذم اٟتيكمئ للنقد إلديدة عودة يتضمن يبدك كما  هو كثَتة، اعًتاضات االنلظار أفق ١تفهـو االستملداـ ىذا أثار لقد

 تلك ٖتديد باإلمكاف  ليس دااما، سهبلن  ليس أمر اٞتمالية ا١تسا ة قياس أف كما الٌنصوص، من نت أم ٚتالية ٖتديد يف كبَتا دكرا ا١تقٌررة

  فذا». األحواؿ كل يف كا يا أك صاٟتا مقياسان  ليس ككسره األ ق خرؽ أف ذلك إُف أضف األحواؿ، كل كيف دقة بكل كاأل ق اللمل بُت ا١تسا ة

 كبلبارة...القراء ٚتهور توقلات عن ستبتلد أهنا  ا١تؤكد مثبل، ركاية أهنا على كنشرت الكاتبة اآللة على الشامبانزم ٟتيواف اللشوااية الكتابة أخذت

 األعماؿ تلك إال يصطفئ لن ا١تليار ىذا أفٌ  بدليل ،(50)«األدبية القيمة لتحديد كاؼ غَت ملياران  تلد كاللمل األ ق بُت الواقلة ا١تسا ة  ففٌ  أخرل

. كاالعًتاؼ بالتقدير ٭تنى لن  فنو ذلك غَت أما ٢تا، أساسيان  مطلبا األ ق خرؽ كاف اليت

 اللصور بلض إفٌ  بل عصر، كل كيف أدب كل يف األساس ا١تطلب ىو يكن َف كاختبل و األدر اللمل إلدة أم األ ق، خرؽ أفٌ  الواقع كيف

 أفٌ  إُف يذىب ىولب روبعت كاف ك٢تذا. القراء انتنار كأل ق األدر النوع لقواعد ك ااها ٔتقدار األدب ٚتالية عندىا تتحدد كانت كاجملتملات

 بو أنيط اللي« اإلغعاب» بمفهوم يلصل فيما وذلك العوس، الشكالنيين على الكبيع اعلماده إُف يرإلع ياكس  يو كقع الذم ا١تكزؽ أساس
 ا١تؤثرة اللوامل ىولب ركبرت كيوإلز ،ياوس عند االعتماد ىذا يربر ما ٙتة ليس أف كذلك ىولب يرل. لللمل الجمالية القيمة تأسيس مسؤولية

: (51)التواِف على ىئ مؤثرات ٜتسة يف التلقئ ننرية تكوين يف

 الركسية الشكبلنية -

 براج بنيوية -

 ا٧تاردف ركماف ظواىرية -

  Gadamer غادامَت ىَتمينوطيقا -

 األمر هناية يف األدب سوسيولوإليا -

 اليت التطهَت ننرية على باأتمالو ألرسطو، الشلر  ن كتاب يف الننرية ٢تذه إرىاصات على اللثور الصلب من ليس أنو ىولب كإلد كما

 إرىاصان  الشلر، بننرية كعبلقاتو كٌلو الببلغئ الًتاث يف كإلد كما. أساسئ بدكر ا١تتلقئ اٞتمهور استجابة  يها تقـو لننرية تصوير أقدـ تلد

 ىئ كتابو، من الثاين الفصل ٢تا كخصت ،ىولب عليها رٌكز اليت اإلرىاصات لكن. (52)بالقارئ  االتصاؿ أثر على تركيزه بفضل أيضان، بالننرية

. (53)التلقئ ننرية الزدىار الفكرم ا١تناخ كىٌيكت الستينيات، خبلؿ ظهرت اليت الننريات، أك االٕتاىات تلك
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 أك التلقٌئ، تاريخ دراسة يريد من لكل ا١تفاىيم أىم من يبقى  فنٌو االنتنار، أ ق مفهـو ضد أثَتت اليت االعًتاضات تلك من الرغم على
 لقياس ملياران  كاف لو كما ملاملتو أم إليو، انتهى الذم ا١تملل التبسيط من ٗتليصو أمكن إذا كذلك اجملتملات، من ٣تتمع يف األدرٌ  الٌتواصل

 االىتمامات تلك عن بليدا انصر ت قد 1970 عاـ بلد  يما ياوس اىتمامات أفٌ  (54)ىولب روبعت يذكر الشكف ىذا كيف. األدر اللمل ٚتالية

. البلحقة ياكس كتابات يف ال تة بصورة يتقٌلت كأخذ توارل، قد االنتنارات أل ق الواعد ا١تفهـو أفٌ  كما ا١تبكرة، الدراسة تلك يف ظهرت اليت

 عن ٗتلَّى قد البلحقة كتاباتو يف ياوس ػ ىولب، مبلحنة بذلك تيوًىم كما إلذرية بصورة االنتنار أ ق مفهـو عن يتمٌلل َف ياكس أف كاٟتقيقة

 تاريخ يف حالة ٣ترد إال ليس االنتنار أ ق  كسر األدبية، األعماؿ ٚتالية ٖتديد يف حاسم كمليار توظيفو ٯتكن االنتنار أ ق مفهـو أف  كرة

 يف االنتنار أ ق مفهـو على استدرؾ أف نفسو لياوس سبق كقد. للنت احملتملة التلٌقئ أأكاؿ من كاحدا أكبلن  كونو يلدك ال كىو ا١تمتد، التلقئ
 يف عنو نتجت كإ٪تا  قط، أاالا أمران  األخَتة السنوات خبلؿ يصبح َف التوقلات أ ق مفهـو» أف إُف ذىب حيث ،1975 سنة منشور لو ْتث

.  (55)«منها إلزء عن مسبوال نفسئ أإلد أخطاء ا١تنهجية تطبيقاتو

 تقاس نت ٚتالية كانت  فذا. عليها يلحٌ  نفسو ياوس كاف اليت التواصل ملاين كل من يفٌرغو ملياريا مقياسا بوصفو االنتنار أ ق ملاملة إفٌ 

 يف لو، اعتبار ال  كمر الٌنت يف القارئ ٭تدثو ما أما  قط، القارئ يف الٌنت ٭تدثو ما لنا ٖتدد اٞتمالية ىذه  فف القراء، توقلات أل ق كسره ٔتقدار
.  الػمتلقئ أك كالقارئ الٌنت بُت كالتواصل التفاعل ذلك ىو ،إيزرك ياوس مننور من التلقئ، ٚتالية موضوع أف حُت

 البداية يف كانت التلقئ ٚتالية بكف القوؿ إُف ذىب حُت كذلك التلقئ، ٞتمالية األكلية الصورة ىذه يف القصور إُف يشَت ياكس كاف ىنا كمن

 ملانيها كبفضل ،«السلبية» أك الربيبة قيمها بفضل ٚتهورىا انتنار أ ق تتجاكز اليت الفنية األعماؿ على ٤تيلة مستقلة كجمالية» نفسها تقٌدـ

 أدبية تقاليد على ينفتح أف األْتاث حقل على للفن، االإلتماعية الوظااف ١تشاكل إلديد طرح حدكد كيف. غنيا تككيليان  تاريػملان  بلد  يما تثَت اليت

. (56)«الوظااف لكل اتساع يف التواصل كعلى للنهضة اإلنساين ا١تفهـو كخارج للفن ا١تستقلة القًتة بلد ١تا

 التلقٌئ، تاريخ من ٟتنة أيٌة يف كخصوصيتو التلقئ طبيلة دراسة على الباحث تلُت Stratégie اسًتاتيجية االنلظار أفق مفهـو يبقى ذلك كمع

 منصبا الًتكيز كاف حيث ،1967 عاـ ياكس عرضو كما االنتنار أ ق مفهـو مقابل  فئ. االعتبار بلُت ا١تفهـو تطورات نضع أف بشرط كذلك

 بصورة الحقا األ ق مفهـو يستملدـ ياوس ٧تد ذلك مقابل يف كموضلتو، ٖتديده ٯتكن كا٠تربات، ا١تلايَت من نناما بوصفو االنتنار أ ق على

 التارٮتٌية اللحنة خصوصيات يشمل كما الٌنناـ، ىذا يشمل إنٌو بل سلفان، ا١تقركءة بالٌنصوص كا٠تربات ا١تلايَت من نناـ ٣ترد كونو من أمشل

.  التلقئ ْتدث احمليطة الشركط ك٣تمل كاألخبلؽ الثقا ة كدكر

 نإتان  هتيُّؤان  األدر اللمل قارئ هتيؤ» ٔتثابة عنده  هو سابقا، قٌررىا مػما أمشل أبلادان  االنتنار أ ق ليلطئ بلدىا كما 1970 سنة ياكس عاد لقد

.  (57)«زمنيان  اللمل ظهور ٟتنة يف ،(الثيمات األسلوب، األدر، اٞتنس) نفسو األدرٌ  الًتاث أك األخبلؽ أك الثقا ة إُف مرإللها توقلات عن

 كالشركط كاألدبٌية كاالإلتماعٌية الثقا ٌية األعراؼ ٣تمل عن ينبثق كما األدٌر، الًتاث عن ينبثق األ ق مفهـو أفٌ  األخَت التصور ىذا من يتضح

 ٬تلل الذم الرؤية مدل ٖتديد يف كبَت، بقدر يتحكم، األ ق حيث كاسًتاتيجياهتا، قراءتو كبَت، حد إُف توإٌلو، كاليت بالقارئ، احمليطة التارٮتٌية

. (58)أخرل مناطق عنو ٖتجب حُت يف ملينة، مناطق رؤية على قادران  القارئ

 التلقٌيات إضا ات من ىو ما كبُت ظهوره، أكؿ يف للنت ىو ما بُت التمييز يف كبَتة صلوبة ٙتٌة بكفٌ  السياؽ ىذا يف كاإلقرار التككيد كينبغئ

 ّتملة مصحوبا إال ينهر ال  هو أٌفا ة، مباأرة بصورة قارئ ألم نفسو يقٌدـ ال الٌنت أفٌ  حقيقة من نإتة الصلوبة ىذه إفٌ . عليو تلاقبت اليت

 موإلودة ليست كقيمتو الٌنت  ك٫تية. القراءة تلك خبلؿ من كإنتاإلو تصنيلو تليد كانت كبَت حد كإُف ، Pré-compréhensionقرأتو اليت التلقٌيات
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 ياكس، نٌدد ىنا كمن. خبللو من الٌنت يقرأ الذم التارٮتئ كاأل ق القارئ على كبَتة، بدرإلة تلتمد، إهٌنا بل  حسب، عليو كمقتصرة الٌنت يف

 أ قو حدكد ٕتاىل إُف ا١تؤكؿ كتقود للنصوص، كاإلخبلص ا١تنابع إُف اللودة إُف تدعو اليت» التارٮتٌية بككىاـ ، Gadamer(59)غػادامَت قبلو  لل كما

 لبلعتقاد أىبة كعلى سابقيو، عمل يف الٌتفاىم سوء غَت  يو يرل ال الذم اٟتد كإُف نٌصو، استقباؿ تاريخ ٕتاه بو يقـو أف عليو ما كٕتاىل التارٮتئ،

.  (60)«اٟتقيقئٌ  ا١تلٌت كحدىا ٘تتلك اليت بالٌنصوص كمباأرة خالصة عبلقة يف

. أنفسهم ا١تتٌلقُت بُت الٌنشط التفاعل ىذا حصيلة أنٌو كما القارئ، كبُت بينو النَّشط كالٌتفاعل اٞتدلٌية اللبلقة تلك حصيلة ىو  الٌنت كىكذا،

 ،L'histoire  الٌتاريخ عرب ا١تتبلحقة كٕتسداتو تلقٌيو تاريخ التحديد، كإلو على ىو، الٌنت كتاريخ قيرًئ، كيف تلرؼ أف ىو الٌنت ىو ما تلرؼ  كف
 .االعتبار بلُت كٕتسداتو ٖتققاتو أخذ دكف يفهم ال الٌنت حيث

 يضع إلديد، أدر تاريخ تكسيس لو يتسٌت كئ االنتنار؛ آ اؽ تركيب إعادة على منصبا كاف ياكس اىتماـ إفٌ  قلنا إذا الصواب ٧تايف كال

 إليل كل انتنار أ ق اكتشاؼ  ففٌ  عليو، السابقة الٌنصوص من سلسلة مع عبلقة يف يدخل الٌنت أفٌ  كٔتا اىتمامو، صلب يف ا١تتلقئ مننور

. السابقة الٌنصوص من السلسلة تلك مع ا١تقركء الٌنت يقيمها اليت اللبلقة تلك ٪تط ٖتديد على الباحث قدرة على يلتمد

 إلديد تلقو  تاريخ بتكسيس ارتبط ٦تا أكثر إلديد أدرٌ  تاريخو  تكسيس بغاية ارتبط ،ياوس عند األ ق مفهـو توظيف بكفٌ  نصدح أف كٯتكننا

 إقامة من متوالية لسَتكرة تابلة اللبلقة كىذه األدٌر، النوع تشكل كاليت السابقة، الٌنصوص بسلسلة عبلقتو يف الٌنت إُف ياكس يننر إذ لؤلدب؛

 الٌنت بُت التواصل على الًتكيز خبلؿ من بلد  يما بتجاكزه ياكس طالب ما ذاتو كىذا كتصحيحو، تلديلو أك كٖتطيمو، كسره أك كتشكيلو، األ ق

. كىكذا كالبلحق السابق ا١تتلقئ كبُت كا١تتلقئ،

 اليت الطريقة تشكل اليت كا١تقاييس كالطركحات الثقا ية ا١تلايَت من ٣تموعة بو ٤تددا التوقلات أ ق مصطلح ياكس يستملدـ»: البنا حسن يقوؿ

 كتلريفات الساادة األعراؼ مثل عوامل من األ ق ىذا يتشكل أف كٯتكن ما زمن يف ما أدر عمل على خبل٢تا من ك٭تكموف القراء هبا يفهم

 .(61)«التارٮتئ للتغَت خاضع األ ق ىذا كمثل الساادة األخبلقية الشفرات أك( الذكؽ مثل)الفن

 ينتبو كَف -ا١تلريف سياقها يف مقوالهتا تنزيل مت كقد –كالقراءة التلقئ ننريات ٛتلتو الذم اٞتديد الشئء  ففٌ  اٞتملة، كعلى ىذا،  :القول ُماعج

 ٕتربة ٖتليل على يقـو بل النت، بنية على بالضركرة الننريات ىذه يف يلتمد ال Littérarité  (62) األدبية ٖتديد أف ىو قبل، من األدر النقد إليو

 اعًتا ا ٯتثل أف اٞتمالية القارئ ٕتربة ٖتليل للل. القراءة أثناء يستشلرىا اليت اٞتمالية اآلثار لتفسَت بو يقـو اٌلذم النشاط كٖتليل القارئ عند الفهم

 باعتباره نفسو القراءة بفلل االىتماـ إُف احمللل الننريات ىذه تدعو ىكذا. كالٌنت القارئ بُت التفاعل منطقة يف بل النت، يف يوإلد ال ا١تلٌت بكف

 مطابقة كحدة النت أف يرل الذم التقليدم التصور يف الننر تليد أف الفكرة ىذه كللل. الذاتية حدكده يف بالنت االىتماـ بدؿ ٚتالٌيا، نشاطا

 ىذه يف صيغ الذم التككيل إف أم ا١تتلقئ؛ إُف كالنت ا١ترسل من اىتمامو ٤تور نقل قد األدر النقد يكوف النحو ىذا على. األحواؿ ٚتيع يف لذاهتا

 اللمل ١تلٌت اٞتدِف التشكل عن بالكشف االنشغاؿ أك ،(63)إيزر يرل كما القراءة أثناء يف ٭تدث ما بتفسَت االنشغاؿ على مفهومو يقـو الننريات

 . ياكس ركبرت ىانس يرل كما ا١تتلاقبُت القرٌاء كسلسلة اللمل بُت ٖتاكرم  هم ك ق تارٮتيا األدر

 ملٌت كإعطااها تقوٯتها إعادة يف كاإلسهاـ األدبية األعماؿ تفسَت يف ك لاليتو القارئ دكر عن الكشف ىو التلقئ ننرية يف  األساس كإٚتاال

 كٖتديد الٌنت توإليو يف تنازع ال سلطة صاحب اآلف القارئ أصبح كقد كثقا تو، كعصره القارئ ىذا كعئ بطبيلة ا١تتصلة اللوامل من ٣تموعة ك ق

.  إليو ك٭تيل القارئ إُف يتوإلو نت كل إفٌ  حيث قيمتو،

 



 2014 كانون أول / ديسمبر : العدد الرابع   -مجلة جيل الدراسات ألادبية والفكرية
 

 

 

 

 

 

 94 2014©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

: الهوامش

. 14ص ،2005 دمشق، اللرب، الكتاب اٖتاد منشورات ا١تلرم، عند األدر ا٠تطاب يف ا١تتلقئ كتفاعل النت: ٝتَت ٛتيد -1

 الكشف ٭تاكؿ إإلراء كل كىئ. آخر بنت نت أم استملبلؼ ىئ» T.Todorov تودوروف إليو يذىب  يما التككيل مصطلح مرإللية إف -2

 الكتاب اٖتاد األإلنبية، اآلداب  ٣تلة ، خشفة ندًن ٤تمد: ت نقرأ، كيف: تودكركؼ« موثوقية أكثر ثاف نت عند الناىر، النصئ النسيج عرب

 مع منو الناىر مدلولو غَت على اللفظ ٛتل ىو  التككيل آخر كبتلبَت ،138ص كاللشركف، الرابلة السنة 1999 ربيع 98 اللدد بدمشق اللرب

 أرح على ينطوم كىو األكُف، القراءة من  همها يتلٌذر اليت أك الغامضة األدبية النصوص على عادة التككيل كيرٌكز يرإٌلحو، بدليل لو احتماؿ

 النصوص مع للتلامل كهنج تفكَت آلية كالتككيل. كتكثَتاتو كغرضو، كبنيتو، كعناصره، إليو، ينتمئ الذم األدر كاٞتنس كٝتاتو، النت خصاات

. اإلأكالية

 اآلداب كلية منشورات كتطبيقات، إأكاالت التلقئ ننرية: كتاب ضمن اٟتديث، اللرر األدر كالنقد التلقئ ننرية: بوحسن أٛتد -3

.  23ص ،1993 بالرباط، اإلنسانية كالللـو

 ،6 ع لسانية، أدبية سيميااية دراسات ٣تلة أٛتد، كبوحسن نزىة حفو: تر الكلئ، كالتككيل اٞتزائ الفن التككيل، كضلية: إيزر  ولفغانغ -4
. 76ص

 كالنشر، للدراسات اللربية ا١تؤسسة اٟتديث، اللرر النقد يف ا٢تمذاين ١تقامات التلقئ أ٪تاط يف ْتث: كالتلقئ ا١تقامات: كاظم نادر -5

. 24ص. 2003 األكُف، الطبلة بَتكت،

 لكتاب إٝتاعيل الدين عز مٌهد كقد. 202ص ،1994 ّتدة، كالثقايف األدر النادم إٝتاعيل، الدين عز: تر التلقئ، ننرية: ىولب ركبرت -6

 بينهما الفرؽ كاف كإف اللمل، ٭تدثها اليت الفاعلية كمفهـو التلقئ مفهـو ٮتتلط قد عنداذ»:  يقوؿ األدب، تلقئ ننرية عن طويلة ٔتقدمة ىولب

 عن التلقئ ٚتاليات ٗتتلف كما الفاعلية، تاريخ     عن التلقئ تاريخ ٮتتلف ىنا كمن. نفسو باللمل كالفاعلية بالقارئ، التلقئ يرتبط حيث كبَتان،

 . 7ص« والقارئ الّنص إلى االىلمام، فب اللحول، ذلك إُف إٚتاالن  تشَت ػ ا١تؤلف يلرضها كما ػ التلقئ كننرية. التكثَت ٚتاليات

.  205-204ص نفسو، ا١ترإلع -7

 استطاع. 12ص ا١تناىل، مكتبة منشورات الكدية، كاٞتبلِف اٟتميداين ٛتيد: تر التجاكب، ٚتالية ننرية القراءة،  لل: إيزر  ولفغانغ -8

 اٟتديث إذ لزكمية، عبلقة ىئ بينهما اللبلقة كأف الفلل، كبنية النت بنية ٫تا: اثنتُت بنيتُت بُت ٯتيز أف ػ إيرز نت خبلؿ من ػ ٝتَت ٛتيد الباحث

 الذات من منطلقان  القراءة  لل. يكوف كىكذا. كتفاعل ٕتارب من ذلك يصاحب كما ا١تتلقئ عن تصدر اليت القراءة بفلل قرين النت ٚتالية عن

 كتليينها، ٚتاليتو ٖتقيق يف ككذا البناء، ىذا يف أساسئ عنصر الذاتية أف على يدؿ كىذا. ملناه لبناء كيوإلههم قارايو يثَت النت كأف منها، نابلان 

. 37ص ، ا١تلرم عند األدر ا٠تطاب يف ا١تتلقئ كتفاعل النت:  ٝتَت ٛتيد :ينظع. ذاو ىو ما خبلؿ من ٯتر موضوعئ ىو ما ٖتديد أف ٔتلٌت

 السنة األكؿ، كانوف ،440اللدد بدمشق، اللرب الكتاب اٖتاد عن تصدر أهرية أدبية ،األدر ا١توقف ٣تلة ، كالتككيل القراءة يف :مونسئ حبيب -9

 .60ص ،2007 كالثبلثوف السابلة

  .25ص. كالتلقئ ا١تقامات: كاظم نادر :ينظع -10

. 21ص ،1990 ،2ط للنشر، توبقاؿ دار سبلمة، بن كرإلاء ا١تبملوت أكرم: تر الشلرية،: تودكركؼ تز يتاف -11
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. ف ص نفسو، ا١ترإلع -12

 .10ص ، القراءة  لل: إيزر  ولفغانغ -13

 .ف ص ، نفسو ا١ترإلع :ينظع -14

. 98ص نفسو، ا١ترإلع -15

. 25ص. كالتلقئ ا١تقامات: كاظم نادر -16

 .99ص القراءة،  لل: إيزر  ولفغانغ :ينظع -17

 التجربة لتحديد يستلملو الذم التوقع أ ق مفهـو يرإلع كإليو  ،الكبَت الناىراتية  يلسوؼ  Husserl) ىوسعل أدموند تبلمذة أحد كاف -18

 اللمرم، ٤تمد كإعداد ترٚتة اللشرين، القرف يف األدب ننرية ضمن اللمرم، ٤تمد: تر للتلقئ، ٚتالية ٨تو: ستاركبانسكئ إلاف :ينظع الزمنية

 151ص ،2005 ،02ط

 كتلتقد للغة، كتكثَتات إأارات كىئ ا١تباأرة التجربة طريق عن مدركة ظواىر ٣ترد تكوف أف تلدك ال بذاهتا األأياء بكفٌ  الناىراتية تلتقد -19

 غَت  هئ كإال ٢تا كعينا خبلؿ من تنهر األأياء حقيقة إف أم لنا، بالنسبة الوحيد الواقلئ الشئء ىو ، الشئء كليس" الوعئ" بكف أيضا الناىرية

 أم ، الوعئ يف قصده إليها كإلو بكف اإلنساف أدركها إذا إال يتحقق ال األأياء كإلود أف تلٍت اليت  L'intention"القصدية" يدعى ما كىذا متحققة

 انشلاين البعت نسبية ركزهتا اليت التشكيكية الفلسفة ىو أكرب أصل إُف الفلسفة ىذه كتنتمئ الوإلود، يف متحققة لتكوف  لبل كعيها يقصد إنو

. ثباتو عدـ أك ا١تلٌت حركة نقطة عند تلتقئ ٚتيلا كىئ ، اللدمية نيلشو األ١تاين  لسفة كأسندهتا

. 102 ص ، القراءة  لل: إيزر  ولفغانغ -20

. 26ص ، ا١تلرم عند األدر ا٠تطاب يف ا١تتلقئ كتفاعل النت:  ٝتَت ٛتيد ػ21

 مواقع» يف يفكر يكن َف األخَت ىذا أفٌ  يوضح أف ا١تواقع مفهـو حوؿ إنكاردف لتصور انتقاده خبلؿ من إيزر أراد لقد -22

 إنكاردف، أكقع ما إيزر، ْتسب بالتحديد، ىو كىذا كالقارئ، الٌنت بُت للتواصل مفهومُت باعتبار٫تا التحقق يف أك  Indétermination«البلٖتديد

 غَت خاطبة كأخرل مبلءمة، صحيحة ٖتققات ٙتة يكوف حيث الٌنت، ٖتققات بيت ا١تفاضلة ىو خطَت، منزلق يف تصوره، أ٫تية من الرغم على

 كل أخذ أبدان  نستطيع ال  نحن. كاحد  ٍت أدر عمل يف ٗتتلف حُت التككيبلت صحة يف نشكٌ  أف علينا يتحتم إنكاردف مننور  من مبلءمة،

 أٌدد ما خبلؼ على كىذا استقصاؤىا، ٯتكن اليت النموذإلية التحققات ببلض أنفسنا نقيد أف ٬تب بل االعتبار، بلُت احملتملة الٌنت ٖتققات

 ف نفسو،ص ا١ترإلع :ينظع.كالقراءة بالتلقئ ا١تهتمُت النقاد كملنم إيزر عليو

. 113-112ص ، القراءة  لل : إيزر  ولفغانغ -23

 «التمليل» عن مقاالن  نشر ،1936 عاـ  Husserl ىوسرؿ يد على النواىر علم تللم بعلين يف إقامتو لو أتاحت ،1905 عاـ باريس يف كلد -24

:  كانا لو  لسفيُت عملُت أىم أما ، Esquisse d'une théorie des émotions  بلنواف كتابان  1939 عاـ نشر كما ،1940 عاـ «ا٠تياِفٌ » عن آخر  

 سارتر  لسفة قامت ،1960 عاـ   la critique de la raison dialectique «اٞتدِف اللقل يف نقد»   1943 عاـ L'être et le néant «كاللدـ الوإلود»
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 بننرة يرتبط ثاف كإلود كبُت الفٍت؛ لللمل األكؿ الوإلود بُت تفرؽ كانت حينما كانط، ٚتالية عليها تقـو اليت الفلسفية ا١تنطلقات ر ض على

 .ا١تتلقئ

 .43 ص ت،.د مصر، هنضة ىبلؿ، غنيمئ ٤تمد: تر األدب؟، ما: سارتر بوؿ إلاف -25

 .55 ص السابق ا١ترإلع  ػ26

 .61 ص نفسو، ا١ترإلع -27

 .49 ص نفسو، ا١ترإلع -28

29- Hans Ropert Jauss : Pour une esthétique de la réception, P. 244 

 .77،ص1997 اللرب الكتاب اٖتاد منشورات السيد، غساف ترٚتة كا١تقارف، اللاـ األدب: باإلو ىنرم دانيئ،: ينظع -30

 .152 ص التلقئ، ننرية: ىولب ركبرت :ينظع -31

. 172ص ،نفسو ا١ترإلع ػ32 

 .10 ص ،2001 دمشق اللرب، الكتاب اٖتاد منشورات كقضاياىا، األدر كالتككيل القراءة ننريات: سحلوؿ مصطفى حسن -33

. 154ص ،التلقئ ننرية: ىولب ركبرت -34

35- Hans Robert Jauss : Pour une esthétique de la réception, p31. 

 أف ٔتلٌت ياكس؛ ٓتبلؼ« اٞتمالية» األبلاد على كبَتة بصورة انتباىو ركز أنٌو بيد للقراءة، االإلتماعئ بالبلد كعئ على كاف إيزر أفٌ  رغم -36

 اليت النصية الداللة يوٌلد أك يكٌوف إبداعيان،  لبلن  بصفتهما كالقراءة التلقئ كبُت الداخلية النت مكونات بُت اللبلقة على أكثر منصبان  كاف اىتمامو

. القارئ كفاءة كأ لاؿ النصية اإلأارات بُت ا١تتبادؿ للحدث نتيجة أهنا على إال تقدـ ال

 .107 ص ، األدر كالتواصل التلقئ ٚتالية: ياكس ركبرت ىانز -37

 األدر النادم سبيل، اللزيز عبد: تر األدبية، األإلناس ننرية: ضمن األدبية، األإلناس كننرية الوسطى اللصور أدب: ياكس ركبرت ىانز -38

 بناء هبدؼ كذلك كاٟتاضر، ا١تاضئ يصل كاعيا دكرا يؤدم تارٮتا يتوسم كاف أنو ياكس نت من يفهم كالذم. 86 ص ،1994 ،1ط ّتدة، الثقايف

 .األذكاؽ كٖتوؿ ا١تراحل تشكل كيفية لتوضيح ا١تتتالية، كاألإلياؿ اللصور من مركبة مننومة

 للمؤلف يستجيب الذم با١تتلقئ ياكس اىتماـ أفٌ  إُف  ستاركبانسكئ إلاف كيذىب. 148 ص للتلقئ، ٚتالية ٨تو: ستاركبانسكئ إلاف -39

ينو  ا١تاضئ يف استطاعا اللذين تقريبا الوحيدين كانا ككانظ أرسطو أفٌ  ذلك» ككانطية أرسطية سابقة بطركحات( ياكس) األخَت ىذا  كر يربط ك٭تي

 أطركحاتو دعم يف يًتدد كَف إليدا ذلك ياكس عرؼ لقد. منهجية بصورة االعتبار بلُت ا١تتلقئ يف الفن أثر تكخذ( منهما بكل خاصة) ٚتالية إقامة

 الكوين كالتواصل اٟتر اإلٚتاع إُف الفٍت ا١تؤلىف يوإلهها اليت الدعوة  يها يقارف لكانط نصوص بنقل حديث لو عمل ضمن اٞتمالية التجربة حوؿ

 .ف ص نفسو ا١ترإلع« االإلتماعئ اللقد يف
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 ا١تصطلح ىذا ٧تد إذ اللربية؛ النقدية ا١تدكنة إُف كالنقل الًتٚتة حيث من ننرية إأكالية االستقباؿ ٚتالية يف النقدم ا١تصطلح ىذا يطرح -40

 :دعيش الدين خَت :السياؽ ىذا يف :ينظع. التوقع أ ق إُف ترإلم قد ٧تده منها القليل كيف االنتنار أ ق إُف ترإلم قد اللربية الدراسات من الكثَت يف

 (.اإلحاالت) 90 ص التاريخ، ك اٞتمالية بُت ما التوقع أ ق

. 154ص ،التلقئ ننرية: ىولب ركبرت -41

.  77ص كا١تقارف، اللاـ األدب: باإلو ىنرم دانيئ-  42

. 155ص التلقئ، ننرية: ىولب ركبرت -43

 أأهر من كاحدة يف الفهم حدث كيصف األدر، الفهم للمليات التارٮتية الطبيلة ٖتليل ىو السياؽ ىذا يف غاداميع قدمو ما أىم -44

 التارٮتية اآل اؽ خبلؿ نفسو التارٮتئ كعينا نضع  لندما ما، أدر لنت ا١تستقبل التارٮتئ باأل ق ا١تتلقئ بالفرد ا٠تاص األ ق امتزاج بكنو استلاراتو

 الذم الكبَت  الواحد األ ق تكوف ٣تتملة كلكنها بلا١تنا، ٨تو أم على ترتبط ال غريبة عواَف على اللبور يستطيع ال» غادامَت حسب ىذا  ففٌ 

 احتواه أئء كل يلانق الذم ذلك اٟتقيقة يف كاحد أ ق إنو الذاو، لوعينا التارٮتية األعماؽ اٟتاضر كراء  يما يلانق كالذم داخلو من نتحرؾ

. 83دمشق،ص ،2007اللرب، كتاب اٖتاد األدر، النقد يف:  ضل صبلح. «التارٮتئ الوعئ

 .55 ص األدبية، األإلناس كننرية الوسطى اللصور أدب: ياكس ركبرت ىانز -45

. 151-150 ص للتلقئ، ٚتالية ٨تو: ستاركبانسكئ إلاف ػ46

 قد أخرل أعماؿ مع با١تقارنة اٞتمالٌية لقيمتو اختبارا يتضمن القارئ قبل من لللمل األكؿ التلقئٌ  أفٌ  حقيقة يف اٞتمالٌية اللبلقة تكمن -47

 كهبذه آخر، إُف إليل من التلقٌيات من بسلسلة كييغٌتى  سيدعم األكؿ القارئ  هم أف  هو لذلك الواضحة التارٮتٌية اللبلقة أما قبل، من قيرًات

 .اٞتمالٌية قيمتو كتتضح التارٮتٌية، اللمل داللة تتقرر الطريقة

. 35ص. كالتلقئ ا١تقامات: كاظم نادر ػ 48

  اللغة عادم، غَت عاَف عن عادم غَت تلبَتان  لتكوف البٌلألورية اللغة على ا١تبدع من كاحتياؿ ا١تكلوؼ، على كخركج للقواعد، خرؽ ىو -49

 ٠تلق كسيلة ىو كإ٪تا التاـ، االنبهاـ من خو ان  ذاتو، يف ىد ان  االنزياح يكوف كال آخر، بشكل قولو ٯتكنو ال كبلمان  ليقوؿ ا١تبدع/الكاتب يبدعها

. ا١تتلٌقئ من مقبوالن  كاف إذا كالشلرية الداللية كظيفتو االنزياح كيؤدم الشلرية، اٞتمالية

 .162-161ص التلقئ، ننرية: ىولب ركبرت ػ 50

 ميزىا الذم ا١تركنة، طابع بوضوح ليفسر ىولب ذكره الذم التلقئ ننرية ١تصادر التنوع ىذا إفٌ  81ص األدر، النقد يف:  ضل صبلح -51

 لبلضها كٕتاكز آلياهتا لبلض كٕتريح نقد من ذلك يقتضيو ما مع األخرل، ا١تناىج كمناقشة اٟتوارية؛ مبدأ على يقـو سجاليان  منهجان  بوصفها

. اآلخر

. 66-65ص ،التلقئ ننرية: ىولب ركبرت -52

. 142-65 ص ،(كاإلرىاصات ا١تؤثرات الثاين، الفصل) نفسو، ا١ترإلع :ينظع -53

 .177ك 176ص نفسو، ا١ترإلع :ينظع -54
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 ص ،2002  ،02ط اللربية،القاىرة، اٟتضارة ،مركز اٟتداثة بلد كما ا٠تطاب كٖتليل التلقئ ننريات كالقارئ، ا٠تطاب: أٛتد أبو حامد -55
84 .

 .112 ص األدر، كالتواصل التلقئ، ٚتالية: ياكس ركبرت ىانز -56

.  184 ص ،1999 ،32 ع عبلمات، ٣تلة التوقع، أ ق كمفهـو األدبية الننرية: إبراىيم السيد -57

 ٘تت قد القراءة يف كاسًتاتيجيات ٘تثٌلها، قد قرااٌية أعراؼ على كمنطوو  ا٠تاص، بك قو ٤تكـو كىو الٌنت يقرأ إ٪ٌتا قارئ كل أفٌ  ىنا كا١تقصود -58

 ٯتكن  ما كالفهم، بالرؤية يسمح الذم األ ق خبلؿ من سلفا ٤تدد كبَت، حد إُف ىو، الٌنت يف نقرأه أف ٯتكن ما إفٌ  أم ٧تاحها، على ا١تصادقة

 كمن آلخر، ٣تتمع من مستمر تغٌَت  يف األ ق ىذا أفٌ  كٔتا خبل٢تما، من يفهم أف ٯتكن نناـ أك أ ق يف مندرإلا يكوف ما بالتحديد ىو ك همو رؤيتو

. مستمرة تكٌوف حالة يف  هو أبدان، كمستقران  ثابتان  يكوف لن الفهم ىذا  ففٌ  آلخر، عصر

 اختبار موضع مسلماتنا  لوضع الداامة بالضركرة ارتباط يف اٟتاضر أ ق يتشكل»: يقوؿ غػادامَت كبلـ ننقل أف ىنا ا١تناسب من أنو كنرل -59

 انقطاع يف بتاتا يشكل أف ٯتكن ال اٟتاضر أ ق  ففٌ    كمن عنو، نصدر الذم التقليد ك هم ا١تاضئ مع اللقاء أيضا ينشك  االختبار ىذا مثل  من ،

 اآل اؽ ىذه دمج عملية يف باألحرل الفهم يكمن بل عز٢تا، ٯتكن  تارٮتية آل اؽ كال ا١تاضئ، عن انفصاؿ يف حاضر أل ق كإلود ال. ا١تاضئ عن

 إلاف عن نقبل   ,H.G. Gadamer ; Vérité et méthode, trad, E. Sacre, rev , par p. Ricoer, parl 156156« بلض عن بلضها  صل ندعئ

 ىو اآل اؽ بُت االندماج ىذا بكفٌ  القوؿ كٯتكن»: بقولو غادامَت نت على ستاركبانسكئ إلاف كيللق. 151 ص للتلقئ، ٚتالية ٨تو: ستاركبانسكئ
 ال  كرة كىئ La distance Temporelle الزمنية ا١تسا ة عرب بالوساطة غاداميع حسب تقـو اليت ىئ الكبلسيكية  ا١تؤلفات التقاليد، مركر موضع
 .ف ص نفسو ا١ترإلع. «ياكس  يها يسايره

. 108 ص األدر، كالتواصل التلقئ ٚتالية: ياكس ركبرت ىانز  -60

 ، الثقا ة،القاىرة لقصور اللامة ا١تلاصر،ا٢تيبة اللرر األدر النقد يف كتطبيقاهتا التلقئ ننرية األنا قراءة/اآلخر قراءة: الدين عز البنا حسن -61
. 28ص ،2008 ،01ط

  ففٌ  كلذلك لغوية، ٚتاليات إُف اللادية حدكده من الكبلـ كٖتٌوؿ أدبٌيان، نٌصان  ما نتٍّص  من ٕتلل اليت كا٠تصاات القوانُت ٣تموعة ىئ -62

 كالواقع األديب، كحياة عنها، خارإلئ ىو ٔتا عبلقتها إُف الننر دكف اإلبداعية النصوص أدبية على دراساهتم يف ركزكا ا١تصطلح ىذا أصحاب

 كسواىم كاالقتصاد االإلتماع كعاَف السَتة للاَف كيدع اللغة، ٣تاؿ يف يبحث ىؤالء، ننر كإلهة من األدر،  الدارس كاالقتصادم، االإلتماعئ

 ا١تصطلحات ىذه مهٌدت كقد ياكبسوف، ركماف أبرزىم كمن الركس، الشكبلنيُت من مقتبس" األدبية" كمصطلح. األخرل اجملاالت يف البحث

. البنيوية يف الٌنت لسلطة كأمثا٢تا

63- Wolgang Iser: L'Acte de lecture, Pierre Mardaga, Bruxelles, 1997, p. 43- 44. 
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( والداللة البنية) فب قعاءة خليل الدين عماد روايات

 ركب أبو اهلل عبد سلاد. د

 حائل جاملة/مساعد أسلاذ

 الملخص

 اإلبداعية الرؤية ٖتقيق على قدرهتا مدل بياف ك ،(كالداللة البنية ٚتاليات) يف قراءة خليل الدين عماد ركايات قراءة إُف الدراسة ىذه هتدؼ

 متلدد السرد إُف التقليدم، السرد من انتقل حيث الركاائ، الفٍت البناء يف للتطور الركاائ مواكبة عن الدراسة كشفت كقد للمبدع؛ كالفكرية

 التارٮتية بالقضايا هتتم ٔتجملها  ركاياتو الفكرية الناحية من أما ،(كالكلمة السيف) ركاية يف اعتمده الذم كا١تونولوج كالتداعئ األصوات،

 .اللربية اٟتياة يف ٖتٌوؿ نقاط كانت اليت كالقومية،

 

Imaduddin Khalil's Novels: On Structure and Sense 

Dr. Suad Abdullah Abu Rukab / University of  Hail Abstract 

 

This study aims at reading the aesthetics of structure and sense in Imaduddin Khalil's novels, the capability of which in 
fulfilling the novelist's intellectual and artistic vision is demonstrated.   

The study explored the novelist's keeping abreast with the development of the narrative artistic structure. 

The novelist shifted from traditional into polyphonic narration, associations and monologue in his novel " Assaif Walkalimah 
" ( Sword and Word ).On the intellectual scale, Khalil's novels overall treat historic and  pan-national issues which were turning 
points in the Arab life. 

 

 تقديم

 نسيج يف اإلتملت ا١تواىب تلك ككل كمبدع، كقاص كركاائ كأاعر كناقد كمؤرخ مفكر  هو ا١تواىب، متلدد كاتب خليل الدين عماد

 قولو يريد ما يقوؿ الركاائ أف ذلك الشلرية؛ كاللغة كالفكر كا٠تياؿ كالفن التاريخ  يها ٬تتمع كركاياتو كالثراء، بالغٌت ٯتتاز الركاائ  لا١تو ركاياتو،

.  الشملصيات بلساف

 إليش يف إلندم مذكرات)  هئ الثالثة ركايتو أما ،( كالكلمة السيف) ك( كا١تبذنة اإلعصار) ركاية ركايات، ثبلث الركاائ اإلنتاج من كلو

 الواقلئ، التاريخ من مستمدة أملصياهتا بلض ك  كحداثها التاريخ، من األساسية مادهتا الركايات ىذه كتستمد ،(كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 نلمح كما ىادؼ، حوار يتملللو أيق سردم بناء ك ألرية بلغة التارٮتية الوقااع سرد على كقدرتو  الواسع بللمو  كالركاائ ا١تؤرخ استلاف حيث

 النهاية، بلوغ حىت الركاية بدية منذ كيشده القارئ ٬تذب بكسلوب للملياؿ، كالتطويع كاٟتوار السرد بُت كا١تزج اللغوية، كالرباعة الفٍت اإلبداع

 كرمزيتها با١تفردات التبلعب على قدرتو عن  ضبلن  الواسلة، ثقا تو تلكس كما كالتجريب، البحث يف الركاائ استمرارية تلكس ٣تملها يف كركاياتو
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 اللرر، كالًتاث التاريخ إُف الكيتاب ٞتوء كاٟتداثة التجريب مبلمح" من أف حيث الفكرم، ا٢تدؼ إُف الوصوؿ أإلل من البليدة كملانيها

 ا١تاضئ لربط الكاتب من ٤تاكلة يف ا١تاضئ إُف القارئ ٖتيل كاألحداث إلديد، من كتابتها كإعادة التارٮتية كالشملصيات اٟتوادث كاستذكار

(   1")ا١تلاش الواقع على كاإلسقاط ا١تقارنة عنصر كبناء باٟتاضر،

 يف الكبَتة قدرتو عن لديو، ضبلن  السرد طرااق تنوعت حيت الدين، عماد ركايات يف كداللتها الفنية البنية لدراسة البحث ىذا سلى كقد
 من كالتشمليت التجسيد على الفااقة كقدرتو الفنية، األدكات من ك٘تكنو اللغة، لناصية كامتبلكو الوصف، يف كبراعتو الوصفية بالوقفات التحكم

 كعلى الركاية، هناية حىت تصاعد يف تنل التوتر حدة أف إال نسبيان، الكبَت ْتجمها ٘تتاز ركاياتو أف كمع ٔتهارة، كصناعتها الشملصيات رسم خبلؿ

 يللن( كالكلمة السف) ركاية بداية يف  مثبل القراءة، يف األكُف الصفحات منذ الكاتب ىدؼ ٖتديد يف صلوبة القارئ ٬تد ال ذلك من الرغم

 ستحميٍت الليل منلة أف تغيب أف تلبث  ما الغرر، األ ق يف تنغرز كالشمس ، يلزيٍت ما.. سَتم ألغذ أعود:"ا١تغوؿ من مطارد الوليد أف الركاائ

 إلاءت اليت األصوات تلدد عن  ضبل القراءة، إلكماؿ يشٌدنا الذم ىو ك السبب، عن ْتث يف نفسو القارئ ٬تد كىنا ،(2")ا١تغوؿ مبلحقة من

.  آخر حينان  كالتداعئ حينان، باالسًتإلاع مستلينا ننره، كإلهة من اٟتدث يركم كله  الركاية، أبطاؿ ألسنة على

 كعناصر ألسس ٗتضع  هئ األخرل؛ القصصية الفنوف من غَتىا عن ا١تميزة ككظيفتها اللغوم كنسيجها ا٠تاص، بناؤىا ٢تا ركاية كل كألف

 البناء"اللناصر ىذه على كيطلق السردم، للنت ا١تكونة اللبلقات من أبكة ىذه كتلد االستملداـ، آلية يف كٗتتلف قصصئ  ن كل يف تتوحد

. كالسرد كاللغة كا١تكاف كالزماف كالشملصية اٟتدث من كتتشكل كالشكل، كالغرض بالبناء ترقى اليت اللناصر كىئ ،(3")الفٍت

: الداللة وبالغة اللشكيل جمالية اللنوان

 أأكاؿ من أكبلي  يلترب أدر خطاب"  ككل ،(4")يقوؿ كالشكل دالة، البنية"ؼ:الكاتب أرادىا داللة ٭تمل الركاية من إلزء كل إف

 كقد لآلخر، مواز كبل٫تا كالنت  اللنواف الركاية، من يتجزأ ال إلزء اللنواف ألف اللنواف لداللة ىنا تطرقت كقد ما، ىدؼ عن كيلرب ،(5")التلبَت

 الركاية غبلؼ على ا١تتشكل  اللنواف النت، مضموف على داالن  كمؤأران  النت، أإلزاء أحد باعتباره الدارسُت من كثَت اىتماـ  اللنواف لقئ

 باإلعصار كتنتهئ الشيوعية، ضد اإلسبلمئ باٞتهاد تبدأ(كا١تبذنة اإلعصار)  ركاية هنايتها، عن مقصودان  تلبَتان  كيلرب الركاية، داخل ٘تامان  ينلكس

 النلم  رياح هتزىا ال اٟتدث على أاىدةن  ا١تبذنة كتبقى الشر اء، ا١تناضلوف ضحيتو كيذىب اإلعصار ينتهئ   أئء، كل يدمر الذم

 اللاـ ا١تسار مع انسجامان  الركاية عنواف حقق  قد كهبذا ،(6")كالدخاف الشلاع بُت األبدية ا١تبلحقة هناية" تلٍت ال النتيجة ىذه أف كاللدكاف،كما

. للسرد

 طريقها تواصل أف الكلمة ٔتقدكر يكوف لن"أنو الكاتب يثبت أف حاكؿ إذ اعتباطان،  يها اللنواف تشكيل يكت  لم( كالكلمة السيف) ركاية أما

 ٦تارسة يف نفكر أف قبل القتل من ٨تميها أف علينا"أف كىئ ىنا سلوكها ٬تب اليت الطريق بُت كما ،(7")عليها مصلت ا١تغوؿ كسيف

. النبلـ يف تتشكل أف تر ض نفسها ، الكلمة(8")طموحاتنا

 ٢تدؼ خدمة ركاائ قالب يف ك٘تجيده ا١تاضئ إحياء إُف  هد ت ،(كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ إليش يف إلندم مذكرات)  ركاية أما

(. 9)إسبلمئ

 اللطف كحرؼ ملر ُت اٝتُت من اللنواناف تكٌوف حيث البنية، حيث من(  كا١تبذنة اإلعصار)ك( كالكلمة السيف) ركاية يف اللنواف تطابق كقد

 من غَته يستملدـ كَف الرابط ٢تذا الركاائ اختيار يف السبب عن نتساءؿ كقد كا١تشاركة، اٞتمع يفيد الواك اللطف حرؼ أف يللم ككلنا الواك،

 اختيار أف ٧تد كىنا( 10")متلارضة عناصر من يتكوف كلو  اللاَف"االنسجاـ، يوٌلد ا١تتباينُت بُت اٞتمع يف االختيار ىذا كللل اللطف، حركؼ
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 يكو ال متشاهبة أأياء بُت يربط عندما ا١تبدع ألف أيضان؛ كالتضاد كالتباين اٟتدث، يف كا١تشاركة للجمع إلاء ا١تلر ُت االٝتُت بُت الواك حرؼ

 ،كتقدًن( 11)التناقض أديدة تبدك قد أأياء بُت متشاهبة عبلقات استنتاج من تنشك الشلرية لكن للجميع، كاضحة ا١تتشاهبة  األأياء ّتديد،

 اإلعصار كتقٌدـ الكلمات، تراإللت حُت السيف  تقٌدـ ا١توازين  يو اختلت زمن يف ، للقوم السيادة حيث لؤل٫تية إلاء قد اآلخر على أحد٫تا

 باءت اليت ك٤تاكالهتا استسبلمها عدـ من بالرغم ا١تقاكمة على تقو َف ا١تبذنة ألف كذلك اإلعصار؛ قوة رغم صامدة بقيت اليت ا١تبذنة على ا١تدمر

(. 12)قصرا األكثر االسم يف للصدارة ا١تمكن األ ضل التشكيل أف ملطو تُت، كلمتُت تلاقب يف أف ياكبسوف ركماف يرل حُت يف ، بالفشل

: رواياتو فب الداللية البنية

 ك اللرر التاريخ يف ىامة قضايا طرحت كقد السردية، النصوص يف التارٮتئ الواقع لتوظيف ٤تاكلة خليل الدين عماد ركايات إلاءت
 البطل عربه يتحدث ركاائ سياؽ يف الرسالة عصر ملارؾ( كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ إليش يف إلندم مذكرات) ركاية ناقشت إذ اإلسبلمئ،

 الدعوة بدايات أباف هبا ٝتع أك أهدىا اليت األحداث عن (- كسلم عليو اهلل صلى)  اهلل رسوؿ إليش يف إلندم -األنصارم سهيل كىو

 عليو اهلل صلى الرسوؿ حياة يف أهدىا اليت ا٢تامة األحداث من كغَتىا مؤتة كملركة مكة ك تح ا٠تندؽ كغزكة كأحد بدر ملركة مثل اإلسبلمية،

 للركاية الداللية البنية أف كاٟتقيقة أاسلة، ببلد يف إسبلمية دكلة كإقامة اإلسبلـ نشر إُف النهاية يف قاد الذم اللسكرم باٞتهد أأاد كما كسلم،

. األماف بر إُف الشلوب تقود أف على القادرة الوحيدة ىئ القوية اإلسبلمية القيادة أف يف تتلملت

 عانت اليت كالللماء الللم كإبادة كالتشرد كالقتل كالدمار كا١ترض كاألَف كاٞتوع الرعب حالة إظهار إُف( كالكلمة السيف)ركايتو ىد ت كقد

 أصوات أربلة عرب اٟتدث تنامئ خبلؿ من لبغداد ا١تغوِف الغزك كاقلة الركاية كظفت حيث اللراؽ، على ا١تغوِف الغزك أباف بالتحديد بغداد منها

. الركاية يف الرايسة الشملصيات كىئ( كسليماف اللزيز كعبد كحناف الوليد)ىئ

 عبد حكم أباف السبلـ كأنصار الشيوعئ ا١تد ضد  ا١توصل يف الشٌواؼ هبا قاـ اليت ا١توصل ثورة عن ٖتدثت  قد(  كا١تبذنة اإلعصار) ركاية أما

 ٤تمد يقوؿ التارٮتية، الوقااع على ملتمدة الثورة، أباف حدثت اليت اللسكرية األحداث من إلانبان  تسٌجل كالركاية ،(13)لللراؽ قاسم الكرًن

 القناعات مع التقاطع ملاكسة إلدكل ال انكشاؼ: األكؿ الشق أقُت، ذا عميقان  ملٌت كا١تبذنة اإلعصار ركاية من نستشف أف ٯتكن:"رأدم

  رض أك رؤل من لنفسو اآلخر بو رضئ  يما كالذكباف كاٞتحود االغًتاب رحلة من اللودة كضركرة األمة ىذه ضمَت يف ا١تستقرة اإلٯتانية

(. 14")األعاصَت منت على كالقا زين ا١تآذف حراس بُت ا١تواإلهة زماـ التمكُت لشرااط ا١تستكملُت ا١تتمرسُت ا١تتقُت توِف حتمية عليو،كثانيها

 الشكل هبذا الركاية تقسيم ساعد كقد الركاية، مشاىد من مشهدا ٭تمل الفصوؿ ىذه من  صل ككل  صوؿ، أكل على الركاية إلاءت كقد  

.  الغااب بضمَت الشملصيات عن للحديث_  لسانو على األحداث أغلب إلاءت الذم_ اللليم الراكم تنقيل إُف

 إحدل يف" ا٠تليفة عن متحدثان  الراكم يقوؿ نفسو، يليد قركف منذ حدث  ما ،"نفسو يليد التاريخ إف:"  لنا يقوؿ أف يريد بالركاائ كككين

 على ىذا، يف ٤تقان  ا٠تليفة كاف... ا١تستحيل دكنو  فف ىد و، ٖتقيق الطاغية ٔتقدكر يكوف كلن ا١تسلمُت، مبليُت كراءه بكف ىدد ٢توالكو رساالو

 اقتضى إذا يده كيقطع ىوالكو أظا ر هبا يقلم حقيقية ضغط قوة إُف مقولتو لتحويل أئء أم يفلل َف لكنو الننرم، ا١تستول على األقل

. بالفلل القوؿ ربط عدـ كىئ اللصور، مرِّىن  على تتكرر تارٮتية ٟتقيقة الذع نقد ىذا كيف ،(15")األمر

:  والسارد السعد
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 ، ا٠تارإلية بالرؤية اللليم الراكم كخطاب ا٢تو كضمَت ا١تتكلم، بضمَت ا١تذكرات أسلوب أ٫تها كمن ، طرؽ بلدة ركاياتو الدين عماد قدـ
.  األصوات تلدد على ا١تلتمد ا١تتكلم األنا كضمَت ، كاٟتوار الوصفئ السرد كأسلوب

 كضمَت ا١تتكلم ضمَت الغالب يف يستلمل ىنا السرد إف نقلها، مسؤكلية عليو لؤلحداث،كتقع الرايس احملرؾ ىو..( مذكرات) ركاية يف  السارد

 زمن لشركط الغالب يف ٮتضع حياة تاريخ  استلادة. الذاكرة على ا١تلتمد االستلادم السرد خبلؿ من ٚتاعية، لسَتة بذلك مؤسسان  ، اٞتماعة

 الستقصاء ا١تؤلف من خفئ نزكع يف ا١تتنامئ السرد كطريقة ا١تتكلم، بضمَت السرد أسلوب استثمر كقد ننره، ككإلهة ا١تستليد ككعئ االستلادة،

  كسلم، عليو اهلل صلى ك اتو حىت ا١تنورة ا١تدينة دخولو منذ كسلم عليو اهلل صلى بالرسوؿ مٌرت اليت األحداث ٚتيع

 إُف القراء سَت ىدؼ توإلو اليت كىئ البطل، حياة انتهاء قبيل مللومة النهاية أف حيث التلقئ انتنار أ ق ٖتدد اليت ىئ الركاية ىذه كهناية 

 اهلل صلى الرسوؿ بو اة كبطوالتو مغامراتو  ستنتهئ كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ إليش يف إلندم البطل أف كٔتا ، ا١تذكرات قراءة أثناء ٤تدد ىدؼ

 كاألقواؿ الشريفة، النبوية كاألحاديث القرآنية اآليات تتملللها كما قليبلن، كاٞتمود التارٮتية عن الركاية إبلاد يف ا٠تياؿ كيساىم كسلم، عليو

 اهلل صلى الرسوؿ ك اة إُف اإلسبلمية الدعوة بداية را قت اليت التارٮتية كاألحداث اللامة القضايا على الراكم اىتماـ إلل انصب كقد ا١تشهورة،

. األنصارم سهيل للصحار ا٠تاصة اٟتياة إُف الركاية تتطرؽ َف لذا كسلم؛ عليو

 بتلك تتصل السردية كا١تكونات الفنية، اللناصر  كل النت، ١تادة األساسية ا١ترإللية بوصفها الفردية الذات تنهر الركااية ا١تذكرات ىذه كيف

 أساسيان  دكران  الركاائ السرد كتقنيات األسلوبية الصياغات كتؤدم كالتمليلى، الواقلئ بُت إبداعية مزاكإلة  تقع التمليل،  لل  ىنا  كينهر الذات،

. ا١تذكورة اللبلقة على  ٍت طابع إضفاء يف

 تقدًن يف رااع بدكر اٟتوار يقـو كما النفس، ك٥تاطبة االسًتإلاع بُت ،مًتددان  مراده توضيح إُف طريقان  كتقنياتو السرد أسلوب من الركاائ كيتملذ

 رؤية عن التلبَت يف كبَت دكر للحوار كاف كما التارٮتية، الشملصية رسم يف كالتدقيق بالتمحيت اىتمامو عن  ضبل ا١تفارقة، كإبراز الشملصيات

. ا١تتحاكرين أصوات خبلؿ من الكاتب

 بينما األصوات، بتلدد تتميز( كالكلمة السيف) ركاية  فف السارد، صوت كىو الواحد بالصوت تتميز...( إلندم مذكرات) ركاية كانت كإذا

.  عنهم نيابة باٟتديث اللليم الراكم كتدخل أحيانان  األبطاؿ بكصوات(كا١تبذنة اإلعصار) ركاية يف السرد يكو

  فف كلذا للسرد، التقليدم البناء ٕتاكز حيث  األحداث، لركاية األبطاؿ اختار قد( كالكلمة السيف)  ركاية يف الدين عماد أف من الرغم كعلى

.  ا١تنت يف األحداث ترتيب نفس يلتمد يلد َف اٟتكاائ ا١تبٌت كأف للقصة، مطابقان  يلد َف السرد ىذا أف ىو السرد بناء يف الركاية ىذه حققتو ما أكؿ

 كقد كالتداعئ، ا١تونولوج طريق عن أـ كتقنياتو التقليدم السرد طريق عن سواء با١تاضئ يلتحم اٟتاضر صار بل ، ٘تامان  أ قيان  يلد َف ىنا السرد إف

. كبكصواهتا الركاية أملصيات طريق عن الننر كإلهات إلاءت

 الللم، كلئ الراكم بصوت(  كا١تبذنة اإلعصار) األكُف ركايتو إلاءت حيث الننر، ككإلهة الركاية بناء يف تسلسل الدين عماد أف كالواقع

 الشملصيات، أعماؽ يف الولوج على قادران  كاف أنو ذلك ا١توقف، سيد كاف اللليم الراكم لكن اٟتوار، طريق عن بكصواهتا الشملصيات كمشاركة

 عارمة،كىو بنشوة الشرقئ األ ق يف حٌدؽ"ك(16.." )الدؼء من بشئء يتزكد ا١تد كة،لكئ من كاقًتب مكانو، من عاصم هنض" تصر اهتم كتفسَت

(. 17")األبدم التقابل من إلديدة دكرة ذم ىئ ىا نفسو يف يقوؿ

 الراكم  دكتاتورية" مننورىا، من األحداث تركم  هئ لذا نفسها، الشملصيات على الرؤية اعتمدت حيث( كالكلمة السيف) ركايتو يف أما  

( . 18")كاٟتوار القت يف ماثلة كأصواهتا الشملصيات ننر كإلهة كأصبحت انتهت، قد  وؽ من األحداث يشهد الذم
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:  ودالالتها الشخصيات

 باٟتياة ٘تتلئ كعاطفية، ككإلدانية  كرية بنية ىئ الركااية الشملصية

 تسيطر اليت الكلية اٟتركة على بناء الركاائ الفضاء داخل كتتحرؾ

  .السردم النت على

 الدين عماد  اىتماـ كيكو ،(19")الركاائ اللمل ٧تاح عبلمات أىم من للشملصيات الناإلح التصوير اعتبار إُف"النقاد بلض كٯتيل

. الركاية ٮتدـ الذم بالقدر الشملصية رسم على كقدرتو الركاائ عبقرية تلكس الذكاء، من درإلة على  تكو بشملصياتو،

 ٔتهارة مرسوماف ك مها أنفها"  الغااب بضمَت ،(كا١تبذنة اإلعصار) ركاية يف اللليم الراكم على ملتمدان  ركاياتو يف  الشملصيات تقدًن إلاء كقد

 السَت كأغذ:"اللزيز عبد يقوؿ بكصواهتا، الشملصيات يقدـ  فنو(  كالكلمة السيف) ركاية يف أما ،(20.." ) الشئء بلض ٦تتلئ ككإلهها  ااقة،

 اٟتُت بُت إلوارم إُف ٬تلس عذبٍت، طا١تا الذم ا٢تاإلس من ا٢تركب كلكنو ا١ترة، ىذه الدرس قاعة إُف الوصوؿ أإلل من ليس خطواو، بُت مباعدا

 يدع كال اٟتضور، يف يبكر ٘تامان، مثلئ الفااقة، حيويتو تكسرين كيف أدرم ال... الوليد عمره،يدعى من اللشرينات منتصف يف مثلئ أاب كاٟتُت،

(. 21")النركؼ كانت مهما يفوتو كاحدان  درسا

 كاف ما بقدر الشكلئ، إلانبها يف الشملصيات برسم كثَتان  الركاائ يلن َف لذا عنيمة، قضايا ٖتمل الدين عماد ركايات يف الشملصيات إف

 ذك الطوؿ، إُف أميل:"الدباغ عاصم أملصية عن متحدثا( كا١تبذنة اإلعصار) يف الراكم لساف على يقوؿ الفكرم، اٞتانب على منصبان ن  اىتمامو
 –األحياف بلض يف  –يؤثر كاف يستهويو، الذم التكنق، من ا١تلقوؿ حد  يجاكز هبندامو، يلٌت الرإلل ككاف..السمرة من بقليل مشربة بيضاء بشرة

 يومان  زكاياىا ا٨تر ت  ما البيضاء، ا١تنشاة القميت باقة أما األنيق، رباطو مع يتناظر لكئ الللوم، سًتتو إليب يف  يضلو ملونان، منديبلن  يطوم أف

 عميقة داللة ٭تمل بل عابران، يكت َف الشملصيات كصف أف لنا يتبُت حيث( 22.... ")غبار من ذرة أك عرؽ، من بقلة عر ت كال أماكنها، عن

 عن اٟتديث ٕتنب إُف نفسها الشملصيات بلساف كاٟتديث  يها األصوات تلدد ساعد حيث..(السيف) ركاية الركاية،أما دالالت إُف تضاؼ

 ؛...(إلندم مذكرات) ركاية يف الفكرم اٞتانب على الًتكيز يف الكاتب من كإملانا.أكرب بشكلو  الفكرم باٞتانب كاالىتماـ اٞتسدية، الصفات
. إلسدية صفات أم ٢تا يقدـ َف  فنو

 من كبَت قدر على ركاياتو  شملصيات للشملصية، الفكرم التارٮتئ اٞتانب على منصبان  اىتمامو إللل كالتاريخ بالفكر الكاتب اىتماـ إف

 يستطيع"  كاف سليماف أما ،(23")االإلتماعية ا٠تربة البديهة،كال سرعة كال الذكاء، يلوزه يكن َف( " كا١تبذنة اإلعصار)  يف الدباغ  لاصم الذكاء،

 كبَتا كاتبا إف إذ( 24")تقولو أف عن اٞتادة الكلمات تلجز ما الذكية، بالسملرية يرسم كأف االبتساـ، يشيع أف كاكتبابان، قسوة اللحنات أأد يف

 قلنا كما الفكرم باٞتانب االىتماـ ىذا كلكن الفٍت، اٞتانب يهمل َف أنو بيد قضية، ٖتمل ال بشملصية يكو أف حاؿ بكية ٯتكن ال أمة ىم ٭تمل

. كأبطا٢تا الركايات أملصيات بُت كبَتة مقاربة ىناؾ إللل سابقا

 ك السيف ركاية) يف اللزيز عبد  شملصية الشملصيات، تلك بُت يربط  ما رابطا أف ٧تد ركاياتو يف الركااية للشملصيات عدنا إذا كاٟتقيقة
 ا١تصلحة غٌلب ككبل٫تا إٟتاحان، األكقات أكثر يف ٗتاذؿ  كبل٫تا(كا١تبذنة اإلعصار) ركاية يف الدباغ عاصم أملصية نفسها ىئ( الكلمة

 نداء ٟتنة الشملصية بالقضايا كاالنشغاؿ اٟتب أف الركاائ تدليل  جاء مؤ١تة، بنهاية حب قصة عاش ككبل٫تا الوطن، قضية على الشملصية

 على قليبلن  ينفتح الذاو، إحساسو_  قليبلن _ يتجاكز عاصمان  أف لو..("اإلعصار) ركاية يف سلمى لساف على القوؿ يكو أيبان، ٬تدم لن الوطن
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،٭تملوف على اليـو يقفوف الذين ىؤالء من كاحدان  كاف عاصمان  أف لو آه...كالناس األىل ملاناة  لنداء مستجيبُت كرأاأاهتم خناإلرىم التملـو

 عن ينفصل أف اللزيز عبد قىبلى :"الوليد يقوؿ..( . السيف) ركاية يف الشملصية نفس ك٧تد ،( 25")بغداد من القادمُت لتحدم التارٮتية، اللحنة

 كا١تناـ اليقنة يف يبلحقهم ا٠توؼ كاألصدقاء،ككاف كاألخوة كالولد األىل تدمر النار كانت...يلنيو ال ككنو بيلد عن يلاينو أف  شيبان  أيبان  اٟتدث

 سلمى نفسها ىئ..(السيف) يف حناف أملصية أف كما(  26")النار تلفحو أك ا٠توؼ ٯتسو أف دكف بليد من يننر كاٞتليد، بارد اللزيز كعبد

 ا١تصاٌف على اللامة ا١تصلحة كتغليب البناء التفكَت عليها يغلب اليت الذكية، لذكيها، ا١تطيلة ا١تلتزمة الفتاة صورة ٖتمل أيضان  ككبل٫تا..(اإلعصار)يف

 ٤تبتها بُت بالتمزؽ إحساس..األرؽ من أللن ىو ٔتا ٤تاصرة نفسها ٕتد كانت:"سلمى عن ليتحدث اللليم الراكم صوت الشملصية،يكو

 البلد؟ يف ٬ترم كما ٢تا ما:"ليقوؿ عاصم صوت كيكو( 27")ا١تدينة على إأفاقها كبُت كالسكينة، األمن أحضاف إُف بليدان  ملو كالذىاب ٠تطيبها،

 سليماف الكبَت الشيخ ككذلك(  28")ا١ترعب البحر ٕتتاز أف من كالسكينة، كاٟتناف اٟتب مرا ئ إُف تككم أف ٢تا كخَت حاؿ، أية على آتية كالريح

 حىت بلده خدمة على حرص الذم..( اإلعصار) ركاية يف ٤تمود) نفسو ىو الوطن، أإلل من كتفاين كذكاء حكمة من أملصيتو عليو تنطوم كما

. الركاية هناية يف لكليهما ا١توت متشاهبة هنايتهما  كانت ا١توت،

 ودالللهما والمكان الزمان

 ٭توم ألنو ركاياتو؛ يف مهمان  ا١تكاف كيبدك كاٟتوار، كالوصف كالفضاء بالسرد يتللق  يما متماسكة  نية تقنيات الدين عماد ركايات ٖتمل

 ما مكاف يف الشملصيات ككإلود" لؤلحداث، مسرحان  ا١تكاف من الشملصيات تتملذ حيث كزماف، كأحداث أملصيات من الركاية عناصر ٚتيع
 كتقاليد عادات من ا٠تاص طابلة عليها يسبغ أنو حيث كالشملصيات، الزماف يف ا١تكاف أثر نلمس أف ٯتكننا ،كما(29")ملينة أحداثان  يفرض

. كغَته كلباس

 يؤكد كاتساعو الثبلث الركايات يف ا١تكاف ككضوح بالتاريخ، ارتباطهما حيث من خليل الدين عماد ركايات يف يند٣تاف كا١تكاف الزماف إف

 السيف)ركاية يف ك كالكرخ، كالرصا ة دإللة هنر ك ا١تستنصرية كمدرسة كمسجدىا كأزقتها كأوارعها بغداد ىو  ا١تكاف األحداث، تنامئ

 كالغراـ ا٢تول خليل الدين للماد بالنسبة كا١توصل(" كا١تبذنة اإلعصار)ركاية يف كبيوهتا كمساإلدىا كأزقتها كأوارعها ا١توصل ىو كا١تكاف ،(كالكلمة

 إُف  كأوارعها كمداخلها ا١تنورة ا١تدينة من..( مذكرات)ركاية يف كيتسع ا١تكاف ٯتتد بينما بارعة، بفنية  يها ا١تكاف رسم لذا ؛(30)كا٢تياـ كاللشق

 ركاية يف ا١تكاف يتسع كإذ الزمن، اتساع إُف ا١تكاف يف االتساع ىذا يشَت حيث األردف، كغور كملاف تبوؾ إُف كأكديتها كإلبا٢تا ا١تكرمة مكة

 أك ثبلثة يف تتمثل ملدكدة أياـ يف كلو الركاية زمن ينحصر حيث..( السيف) ك..(اإلعصار) ركاييت يف كبغداد ا١توصل يف ينحصر  فنو..( مذكرات)
 زمن يتجاكز كال ، بغداد من القادـ الطَتاف طريق عن ٟتنات يف عليو القضاء   ٢تا التحضَت كأياـ الثورة يـو كىو..(  اإلعصار) ركاية يف أياـ أربلة

  رسو مع  لسطُت مشارؼ على أقبل عندما الركاية هناية إُف الرـك من ىربا الوليد بطلها انطبلقة منذ أياـ بضلة(  كالكلمة السيف)  ركاية

 طريق عن الركاية أحداث أغلب إلاءت حيث الركاية، أغٌت ما ىو السرد بتقنيات التبلعب أف بيد بدأت، حيث من الركاية انتهت الشهباء،حيث

. الداخلئ كا١تونولوج كالتداعئ االسًتإلاع

 كاإلسبلمية، اللربية الشلوب حياة يف  اصل أثر ٢تا  كبَتة تارٮتية قضايا يلاًف أنو حيث أكرب؛ بشكل ا١تفتوح ا١تكاف على الركاائ تركيز كيكو

.  الثبلث ركاياتو يف كضوحان  البناء عناصر أكثر من  ا١تكاف إف القوؿ كٯتكننا ندر، ما إال كالبيوت ا١تغلق ا١تكاف إُف يتطرؽ َف لذا

: الحدث
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 ا١تبدأ باألحداث، ا١تتللق الزمن لنناـ مبدأين توماأفسكئ كضع ،كقد(31)سببيان  ترتيبان  مرتبة كالوقااع األ لاؿ ٣تموعة عن عبارة ىئ األحداث

 حيث البناء، ىذا ضمن..( إلندم مذكرات) ركاية إلاءت كقد ،(32)ا١تتتابع كالبناء السببية مبدأ هبا يتحكم ، الزمٍت ا١تنطقئ النناـ ىو األكؿ

 األحداث تتداخل حيث التجاكر بلبلقات بل بالزمن ٭تفل ال الذم الثاين ا١تبدأ أما السببية، كمبدأ الزمٍت التتابع ك ق األحداث  يها انتنمت

 مثل األبنية من نوع من أكثر إُف( كا١تبذنة اإلعصار) ركاية ننسب إف كٯتكننا ،(33)ا١تكاين بالنناـ عليو أطلق ما كىو السببية مبدأ تراعئ أف دكف

 البداية بُت كما بدأت، حيث من الركاية انتهت حيث الداارم السرد نناـ اتبلت  قد( كالكلمة السيف) ركاية أما الداارم، كالبناء ا١تتتابع البناء

.  كاالسًتإلاع التداعئ طريق عن إلاء كالنهاية

( 34")كالشملصية اٟتدث ٮتت  يما كخاصة كداللية، تركيبية بقوة الركاية ٯتد النت ترتيب إف إذ الركاائ النت ترتيب ٔتهمة تنهض الرؤل إف" 

 تقدـ( كا١تبذنة اإلعصار)  ركاية ملُت، ترتيب لنناـ ٮتضع حدث كأم( 35)الركاائ تواإلو اليت األساسية ا١تلضبلت إحدل يشكل اٟتدث  ًتتيب

 على تقتصر ال"الرؤية ىذه إف اٟتوار، خبلؿ من الشملصيات أصوات تدخل باستثناء اللليم الراكم بصوت أغلبها يف ا٠تارإلية الرؤية طريق عن

 بًتتيب قامت أهنا الفكرية،كما كمبل٤تها( 36")البطولية كمواقفها كعيها كتكشف أل كارىا، ٘تهد الركاية،إ٪تا أملصيات مبلمح

(. 37")نفسو ا١تؤلف ا٠تارإلية الرؤية كككف" كا١تكاف، الزماف أحداثها،كقدمت

 اهلل صلى الرسوؿ مع أهدىا اليت الغزكات ركل الذم سهيل ، األنصارم حذيفة بن سهيل البطل حياة من منتقاة أحداث..( مذكرات)  ركاية

 ك٦تا كيتقدـ، الركاية يف اٟتدث يتنامى ا١تشاىد ىذه خبلؿ كمن عليو، اهلل صلوات الرسوؿ حياة يف اإلسبلمية الدعوة سَت كقصة ، كسلم عليو

 بتسلسل ينمو ،الذم(38")ا١تتنامئ البناء" عيو يطلق ٯتكن اٟتدث من النوع كىذا -األغلب على –ا١تتكلم ضمَت على الًتكيز ذلك يدعم

. األحداث

 دكره عن  ضبلن  ،(39")كدالليان  بناايان  النت يف اٟتوارم ا٠تطاب بو ٭تنى الذم الدكر خطورة"ؿ اٟتوارم بالبناء  ركاياتو أبنية الركاائ  دٌعم كما

 إليو يهدؼ الذم الغرض ٮتدـ ٔتا دراميان  ا١تواقف تصليد"ك ،(40)الشملصيات نوازع عن كالكشف ا١تواقف كٖتليل  كتنويلها األحداث إثراء يف

  من ركاياتو، يف أساسئ ركن  اٟتوار اٟتوار، على( كا١تبذنة اإلعصار) ك( كالكلمة السيف) ركاييت يف ا١تشاىد من كثَت قامت  قد  ،(41")ا١تؤلف

 إل٘تاـ كيشوقو القارئ عن كا١تلل الرتابة كيبلد اإلقناع، قوة الركاية يكسب كما أ كارىم، كتطرح الركااية، الشملصيات ثقا ة تتكشف خبللو

. كيلمقها األحداث يطور أنو كما الركاية،

 أ٫تية على الليد ٯتٌت كتؤكد الركاائ، اللمل يف حداثة أكثر بناء لتنفيذ ٤تاكلة يف كذلك ٘تاما، الراكم  يها يغيب متغايرة بضماار الركاية كتكو

  يها ٔتا الشملصيات، أصوات على الراكم موقع بانفتاح أم بدٯتقراطيتو،  نية يكتسب السردم القوؿ إف:"تقوؿ حيث اللربية الركاية يف البناء ىذا

 لنا البناء ىذا يكشف كما( 42")كا١تتناقضة كا١تتفاكتة ا١تملتلفة منطوقاهتم لنا كيقدـ هبم، ا٠تاص التلبَت حرية ٢تم  يًتؾ الضمٍت، السامع صوت

 .ا١تؤلف خطاب موقف بتحديد  مهتما القارئ ٬تلل أنو عن  ضبلن  كالتلبَت، النطق حرية قوامو عميق سياسئ طابع عن

 اللغة

 للمزيد، يتوؽ أنو إال اللغة لناصية امتبلكو كرغم القارئ، كبُت بينو التواصل يتم طريقها  لن خليل، الدين عماد لدل ىاإلسان  اللغة تلد

 اليت النار إلخراج... للملطاب مبلامة صيغة على أعثر اآلخرين،أف إُف صوو ٖتمل اليت اللغة أإلد أف التجربة، بنار أحًتؽ كأنا أحيانان  أتوؽ:"يقوؿ

(. 43")اآلخرين كإلداف هبا أألل لكئ اللصبية ٚتليت يف تبز
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 أكف من يللئ الدارإلة كاللهجات اللامية عن االبتلاد أف ذلك الفصحى، باللغة اٟتوار يلرض عليها كاحملا نة باللغة اىتمامو  لشدة ك

 الفنية كالصور كالتشبيهات بالتجسيد يشحنها أنو ذلك الشلرية، اللغة إُف لتصل الركاائ السرد يف لديو اللغة كتنزاح قيمتو، من كير ع األدب،

 تفككو الذم األمن" ك( 44")ا٠تار الوإلداف ٚتر كيتكلق الشوؽ نار  يها تشتلل أهوران، ٘تتد قد أياـ" ألريان  بلدان  األدب يلطئ  التشبو الساحرة،

 اللادم باألسلوب التلبَت من تنبع ال الشلرية ألف ذلك كتنزاح؛ ا١تباأر التوصيل من لديو اللغة كٗترج( 45")الرماؿ كحبات  يتسرب الصحراء

 ا١توصل مدينة يف تلرؼ ال اليت اللحنات، تلك ىبطت  حسب، دقااق قبل مساء، الوقت كاف(:"كا١تبذنة اإلعصار) يف الراكم يقوؿ  ا١تكلوؼ،

 السيف) يف الوليد بصوت كيقوؿ ،(46")اللجنة نسيم من نفحة يتلقى أنو للمرء ٮتيل حىت كترؽ ترؽٌ  أف كإٌما كآبة، تقطر أف إٌما  هئ كسطان، حبل

 اٟتا ر كيكوف.. األرض على يستقر   ٟتنات... الصحراء تراب من الذىب بلوف نثار  يتطاير األرض، يف األٯتن حا رىا الشهباء تغرز( " كالكلمة

 كغَتىا الصورة  هذه( 47")خطوة..خطوة..مغسوالن . ملتملان ..الشمس بشلاع ملجونان ..هبدكء كٯتطر برأاقة يتصاعد الرمل كأبلؿ  ارتفع قد اآلخر

.  ذىنو يف اللامة كاألإلواء الصور ىذه يتمثل القارئ ٕتلل كاٟتركة كالتلوين  لؤلأياء اٟتئ كالتشمليت الدقيق التصوير ىذا يتابع القارئ ٕتلل

 كا١توصوؼ، كالصفة ،(49) إليو كا١تسند ا١تسند بُت ٕتانس البل أهنا كم ،(48)الكبلـ قواعد عن ا٨تراؼ"كوىن يراىا كما الشلرية اللغة إف

 اٞتمالية الوظيفة عليو يطلق أف ٯتكن ما ،كىذا"الشمس بشلاع ملجوف" كىو ،"يتصاعد الرمل أبلؿ" ٚتاالن،ؼ لغتو يزيد ما ىو اال٨تراؼ كىذا

 ،(51")للغة اجملانية الزخر ة" الوظيفتُت،متجاكزان  بُت يزاكج بل الفكرية، الوظيفة كىئ لديو األساسية الوظيفة الركاائ ينسى ال ذلك ،كمع(50)للغة
 مع كيفرح ك٭تزف يتكَف  يو مشاركان  القارئ من كٮتلق بارعان  تصويران  اٟتدث يصور ذلك كل ا١تتحركة، السردية كالصور كالتلميح ٭تاءاإل مستملدمان 
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. الركااية أعمالو يف الشلرية اللغة تناكلت كأخَتا ، كا١تكاف كالزماف كاٟتدث كالسرد السارد مثل البناء للناصر كتطرقت
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 اللعبية البالغة فب واللغة النص بين اللغوي اللعتيب جمالية

 المغعب بمعاكش عياض القاضب جاملة اإلنسانية والللوم ااداب بكلية وباحث أسلاذ: المعابط الحكيم عبد د

 

 

: للدراسة ملخَّص –

 ابن من كل عند  الناىرة ىذه تتبع على بالًتكيز كذلك اللربية الببلغة يف كاللغة النت بُت اللغوم الًتتيب ٚتالية برصد الدراسة ىذه تقـو

 اٟتديد أر كابن األثَت بن الدين ضياء بُت اللغوم الًتتيب   اٞترإلاين القهر عبد ك ا٠تفاإلئ سناف

 اإلعجاز -الببلغة_ اللغة  –النت -كالفٍت اٞتماِف البلد -كالتكخَت التقدًن  –اللغوم الًتتيب: المفلاحية الكلمات 

 

 

 ٨تو اللادم االستلماؿ من اللغة ٮترج ٚتاليا بلدا تكخذ اليت ا١تباحث بلض من ٮتلو ال نناـ ك قو، نفسها تبٍت الذم ا٠تاص ننامها لغة لكل
 الفضل مزية ٢تا تتحقق اليت األساليب هبذه االىتماـ إُف الساؽ ىذا يف اللربية الببلغة سلت كقد. أرحب  نية تلبَتية بطاقات متنوعة أساليب

 ك٨تصر اللربية، الببلغة يف كالتكخَت بالتقدًن عليو يصطلح ما أك الًتتيب مبحث الدراسة ىذه يف كنلمس. للغة اللدية االستلماالت باقئ على

 ردكد مع( ىػ637 تويف)  األثَت بن الدين ضياء  ( ىػ471 تويف) اٞترإلاين القاىر كعبد( ىػ466 تويف) ا٠تفاإلئ سناف ابن: ٪تاذج أربلة يف ملو التلامل

 كتب من استملرإلناىا اليت النصوص بلض يف البادية مبل٤تو من إلزءا إال نرصد ال الربلة النماذج ىذه كداخل( ىػ626 تويف) عليو اٟتديد أر ابن

 .الذكر اآلنفئ

: الخفاجب سنان ابن عند اللغوي اللعتيب -1

 أك حقيقة موضلها يف األلفاظ كضع منها بالتكليف خاصة أركط عن اٟتديث بصدد كاف عندما اللغوم الًتتيب لقضية سناف ابن تلرض
 يف يكوف أال موضلها األلفاظ كضع  من" ا٠تفاإلئ سناف  ابن يقوؿ (1)أاملة ننرتو تكن  لم ،  همو يبلد كال اللغوم االستلماؿ ينكره ال ٣تازا

 لغة يف  صلو يقبح ما بُت  يو يفصل حىت الضركرات سلوؾ أك ا١تواضع بلض يف كإعرابو ملناه يف  ساد إُف ذلك يؤدل حىت كتكخَت تقدًن الكبلـ

 :ا١تلك عبد بن ىشاـ خاؿ إٝتاعيل بن إبراىيم ٯتدح الفرزدؽ قوؿ منها أمثلة، ك٢تذا أأبههما كما كا١توصوؿ كالصلة اللرب

 يقاربو أبوه حب أمو أبو**  مملكا إال الناس فب مثلو وما

 يلٍت  -أبوه أمو أبو ٦تلكا إال يقاربو حئ الناس يف مثلو كما مقصوده ألف إعرابو كأ سد ملناه أحاؿ قد ما كالتكخَت التقدًن من البيت ىذا  فئ

(. 2")ا١تمدكح أبو أمو أبا ألف ىشامان 
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 ببيت ١توقفو ٘تثيلو كرغم ا١تلٌت، كيفسد باإلعراب ٮتل قد الذم كالتكخَت التقدًن على  سناف البن البارز االعًتاض النت ىذا ىو نسجل

 تلغئ ٚتلة على البيت كبرده اإلعراب على ٔتراىنتو اللغة، نناـ  بآليات النت نناـ ضمن يدخل الذم الشاىد ىذا مع تلامل انو غبل الفرزدؽ

 :الطيب أر قوؿ  كما: "ا٠تفاإلئ سناف ابن يقوؿ للمتني بيتا  يو عاًف  آخر نت يف نلمسو ما كىو ملناه، عن  قط كتبحث ألريتو

 األروع الهمام لها يليش أن من** صفقة والمكارم أخسع المجد

(. 3")صفقة أخسر كا١تكاـر اجملد: كتقديره كا١توصوؿ، الصلة بُت ك صل كتكخَت تقدًن ك يو اجملرل ىذا  جار

 الننرة ىذه كتتجلى ، كا١توصوؿ لصلة بُت الفصل عدـ بقاعدة كاىتم  نيتهن كألغى تقديره إُف البيت رد على عمل سناف ابن أف ىنا نبلحظ

 :الفرزدؽ قوؿ كأما: "النت ىذا يف إللئ بشكل كا١تلٌت اإلعراب  ساد عدـ أرط على كا١تؤسسة ا١تتحفنة

 أميعىا سيفاً  كان إذ أسد بها** خالد كان اللب خعاسان فليست

 اليت بالبلدة خراساف  ليست البيت كتقدير. أسد قبل كخالد ٓتراساف كاليُت ككانا أسدان، كيذـ خالدان  ٯتدح أنو: قالوا النحويُت من ٚتاعة  فف

 كالقصة الشكف ضمَت كاف يف يكوف أك كقع ملٌت يف ككاف لو نلت كأمَت٫تا الثانية مكاف أسد ر ع كيكوف أمَتىا أسد كاف إذ سيفان   يها خالد كاف

 ىو ك٬تللو خالد من بدالن  أسدان  ٬تلل أف عنده البيت تقدير إف: السَتايف سليد أبو كقاؿ الضمَت خرب موضع يف كخربان  مبتدأ كأمَتىا أسد كيكوف
 ك٬تلل الثانية لكاف خربان  سيفان  ك٬تلل أمَتىا سيفان  كاف إذ أسد هبا كاف اليت خراساف  ليست قاؿ  ككنو باألسد، لو التشبيو سبيل على خالد

(. 4")موضلها غَت يف األلفاظ ككضع  يو كالتلسف البيت بقبح خفاء  بل ملان  التككيلُت كعلى. االسم أمَتىا

 ا١تكلوؼ الًتتيب نناـ عن ٓتركإلو البيت ىذا أف مفاده غرضا ا١تواقف ىذه إليراد أف كالواقع كاحد بيت حوؿ النحاة مواقف تضارب ىنا يتبُت

 َف ا١تلٌت، هو إيصاؿ يف كالوضوح كالبساطة السبلسة يرـك  غنو الفصاحة سر عن كتابو يف يبحث سناف ابن أف كٔتا ملناه يف ٭تسم كَف إعرابو  سد
 القاىر عبد ننرة عن ٗتتلف ننرة كىئ باألليف خاصة أركط عن يتحدث كاف عندما ذكر٫تا كإ٪تا أاملة، ننرة كالتكخَت التقدًن على يننر

 ا١تنفئ كا٠ترب ا١تثبت ا٠ترب يف كالتكخَت التقدًن بُت كما النفئ كيف بكنواعو االستفهاـ كيف  كالفلل االسم بُت كالتكخَت التقدًن بُت الذم. اٞترإلاين

 اللمـو أداة بُت الفرؽ ببياف ْتثو ختم   الفلل على االسم تقدًن يفيد مىت بُت كما كغَت، مثل كتقدًن كاجملركر كاٞتار ا١تفلوؿ تقدًن بُت ككذا

(. 5)التلبَت يف كالتكخَت التقدًن أثر مع عنو كتكخَتىا السلب

 الجعجانب القاىع عبد عند اللغوي اللعتيب -2

( 6")كالًتتيب الًتكيب من كإلو دكف كإلو إُف هبا كيلمد التكليف من خاصا ضربا تؤلف حىت تفيد ال األلفاظ" أف اٞترإلاين القاىر عبد يصرح

 كأبطلت. كاتفق إلاء كيف عدا كلماتو  لددت نثر  صل أك ألر بيت إُف عمدت اف  لو" اللغة ملايَت ك ق بانتنامها إال اٞتملة تستقيم ال إذ

 يف تقوؿ أف ٨تو ا١تراد إباف ا١تملصوص كبنسقو أ اد ما أ اد ٓتصوصيتو الذم ترتيبو كغَتت كاإلرم، ا١تلٌت أ رغ ك يو بٍت عليو الذم كننامو نضده
(. 7")ا٢تذياف ٤تل إُف البياف كماؿ من أخرإلتو حبيب نبك من ذكرل قفا منزؿ" كمنزؿ حبيب ذكرل من نبك قفا"

 يبلمس زاؿ ما  يهما اٟتديث إذ. ملناه عن إخراإلو" ضركرة" يلٍت ال خلقو لكن حالو على الًتتيب تبات ىو النصُت ىذين حسب األصل

 القاىر عبد يقوؿ. كالتكخَت التقدًن باب ٨تو اٟتديث مستول بتغَت الننرة كتتغَت(  القاعدم) الثابت ننامها يف ا١تتحكم للغة اللادم االستلماؿ

 ترل تزاؿ كال لطيفة إُف بك كيفضئ بديلة عن لك يفًت يزاؿ ال الغاية بليد التصرؼ كاسع احملاسن إلم الفوااد كثَت باب"  ٓتصوصو اٞترإلاين

(. 8")مكاف إُف مكاف عن اللفظ كحوؿ أئء  يو قدـ أف عندؾ كلطف راقك أف سبب  تجد تننر   موقلو لديك كيلطف مسملو يركقك ألرا
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 مع أقررتو أئء كل يف كذلك التكخَت، نية على إنو يقاؿ تقدًن: "كإلهُت على اٞترإلاين القاىر عبد عند الشئء  تقدًن األساس ىذا كعلى

: كقولك الفاعل، على قدمتو إذا كا١تفلوؿ ا١تبتدأ، على قدمتو إذا ا١تبتدأ كملرب  يو، كاف الذم إلنسو كيف عليو، كاف الذم حكمو على التقدًن

 كإعرابا بابو، غَت بابا لو كٕتلل حكم، إُف حكم عن الشئء تنقل أف على كلكن التكخَت، نية على ال كتقدًن" )...( زيده  عمرنا ضرب"ك" زيد منطلق"

 على ذاؾ كأخرل ذاؾ على ىذا تارة  تقدـ لو، خربا اآلخر كيكوف مبتدأ يكوف أف منهما كاحد كل ٭تتمل اٝتُت إُف ٕتئء أف كذلك إعرابو، غَت

(. 9"")زيد ا١تنطلق" كأخرل" ا١تنطلق زيد" مرة تقوؿ حيث كا١تنطلق، بزيد تصنلو ما كمثالو ىذا

 االنطبلؽ أف يفيد" منطلق زيد"  قولك أيضا ا١تلٌت ملو تغَت قد اإلعراب حكم أف إُف غريب اللاطئ عبد يذىب القوؿ ىذا من كانطبلقا

 التكلم، كقت إال االنطبلؽ يللم َف ا١تملاطب أف يفيد" زيد منطلق" كيف االنطبلؽ، صاحب يلرؼ ال كاف كإف التكلم قبل للمملاطب مللـو

 ٖتديد يف حاٝتة األلفاظ كمواقع ،(10)الًتكيب صورة باختبلؼ ا١تلٌت اختبلؼ إُف ننر كإ٪تا  حسب، اإلعراب تغَت إُف يننر َف القاىر  لبد

: قلت كإذا كإلوده، تللم أف استفهامك من غرضك ككاف نفسو، الفلل يف الشك كاف بالفلل،  بدأت" ؟ أ للت: "قلت إذا أنك"  حيث ا١تلٌت

(. 11") يو الًتدد ككاف ىو، من الفاعل يف الشك كاف باالسم،  بدأت"  للت؟ أأنت"

 ٖتديد على بفٟتاحو كىو بالشاىد، خاص ىو بل عاما حديثو  ليس ا١تقصود، ا١تلٌت يف األلفاظ مواضع تكثَت  ا١تسكلة ىذه يف اٞترإلاين يلمس

 لللناية قدـ إنو" القوؿ عند  قط الوقوؼ ينبغئ ال القاىر عبد ننر يف ألنو الناس ظنوف يف الواقلة الفكرة على يرد كسببو كالتكخَت التقدًن  اادة

. أكثر أك غايتُت أك غاية يف كٖتديدىا حصرىا ينبغئ ال أخرل غايات ىناؾ بل ،"كاالىتماـ

 بلض عن بلضها اٞتمل مزية ٭تقق ٔتا اٞتملة، من كالقصد الغرض إُف ك٭تتكم اٟتاالت من حالة كل حوؿ حديثو ٮتصت  ٧تده لذلك

 عز كقولو" 15 األنلاـ( "كليا أٗتذ اهلل أغَت قل) تلاُف قولو يف االستفهاـ مع الفلل عن ا١تفلوؿ تقدًن عن حديثو ملرض يف يقوؿ آخر عن كأسلوب
 يكوف ال أنو علم ما كالفملامة كا١تزية اٟتسن من لو ككاف" "40 األنلاـ" ،(تدعوف اهلل أغَت الساعة أتتكم أك اهلل عذاب أتاكم إف أرأيتكم قل) كإلل

 عاقل كأيرضى كليا يتملذ أف ٔتثابة اهلل غَت أيكوف قولك ملٌت بالتقدًن حصل ألنو كذلك اهلل غَت تدعوف أ ك كليا اهلل غَت أتتملذ قل  قيل أخر لو

 يتناكؿ حينبذ ألنو كذلك كليا اهلل غَت أأٗتذ قيل إذا ذلك من أئء يكوف كال ذلك من أعمى كعمى أإلهل إلهل كأيكوف ذلك يفلل أف نفسو من

. (12)" اعر و ذلك على يزيد كال  قط يكوف أف الفلل

 النقيض كا١تثاؿ إلهة من الكرٯتة اآلية:  تركيبُت أماـ يضلنا حيث ا١تقارنة على تقـو حجاإلية طريقة سلك قد اٞترإلاين القاىر عبد أف يتبُت

 عن الداللة تكدية يف كا١تزية باٟتسن القرآين للشاىد بنفسو اٟتكم ا١تتلقئ بذلك ليستطيع منهما كل يؤديها اليت الداللة كيشرح ثانية، إلهة من

 اٞترإلاين تلليقات أف االعجاز دالال كتاب يف كالتكخَت التقدًن ١تبحث الواردة التلليقات خبلؿ من كنستشف اللغوم، الًتتيب زحزحة طريق

 عن الفبلح نفئ يف القوة من يفيد"  118 ا١تؤمنوف( الكا ركف يفلح ال إنو: )تلاُف قولو على مللقا يقوؿ كا١تلٌت الداللة إُف ٭تتكم تلليليا بلدا تكخذ

 بدأ من حكم يف بو أنت كتنبيو تقدمة بلد من إياه تللمو ألنك إال كذلك ذلك يكن كَف ذلك يفد َف يفلحوف ال الكا رين إف قيل لو ما الكا رين

 ىذا ألف الًتتيب من النمط ىذا  رض الذم ىو اآلية  قصد ،(13")الطريق ىذا طريقو  يما ا١تزية مكاف ٮتفى كال صرح   كلوح بُت   ككطد كأعاد

 داللة يؤدم كالتكخَت بالتقدًن اٞتملة عناصر ألحد ٖتريك أم  فف ىذا كعلى. الًتاكيب باقئ بو تسمح ال ك ضبل مزية ٯتنحها بكف خليق الًتتيب

  ا٢تزج من:  أذينة بن عركة قوؿ  يو البُت كمن" إلديدة

 أينا تقولها فأين**بينا أزملت سليمى
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 أف أراد كلكنو ٤تاؿ ىذا سواىا أحد منهم البُت يزمع َف ٚتاعة من ك٬تللها خاصة ٢تا اإلزماع ىذا ٬تلل أف يرد َف أنو مللـو ظاىر أنو كذلك

 من لو أبلد ذلك  يكوف باٟتديث أرادىا أنو اٟتديث ىذا قبل ليللم األمر أكؿ كمن ابتداء كلم الذم ٝتع يف ذكرىا  ككقع كيؤكده األمر ٭تقق

(. 14")الشك

. اٞتملة يف بالداللة اللغوم الًتتيب يف القاامة كاللبلقة أسباهبما يتبُت بل كاالىتماـ اللناية مقولة يف تلليبلتو ٭تصر َف اٞترإلاين أف يتضح كهبذا

 الحديد أبب وابن األثيع بن الدين ضياء بين اللغوي اللعتيب -3

  استنتاإلاتو كنسجل الداار الفلك صاحب بردكد نقارعها األثَت البن نصوصا احملور ىذا يف نلرض

 يفيد األكؿ اللفظ ألف زيدا كضربت ضربت، زيدا: كقولك  هو الفلل على ا١تفلوؿ تقدًن أما( األثَت بن الدين ضياء ا١تقصود) ا١تصنف قاؿ"

 بكف أبت، مفلوؿ أم على إيقاعو يف با٠تيار كنت  الفلل قدمت إذا ألنك كذلك: قاؿ. ذلك يقتضئ ال كالثاين خاصة، زيدا إال تضرب َف أنك

(  15")كحده بزيد االختصاص لـز الفلل أخرت كإذا خالدا، أك عمرا أك بكرا تقوؿ

 تقوؿ أف  يمكن بالفلل، تتلفظ أف قبل با٠تيار  كنت ا١تفلوؿ قدمت إذا ألنك الفلل تكخَت يف موإلود ىذا مثل: "قاابل اٟتديد أر ابن كيرد

 أف  اٟتاصل. األلفاظ من ذلك غَت ألف ضربت زيدا تقوؿ أف إُف الفلل ذكر كقبل ا١تفلوؿ، ذكر عن مضطرا  لست رأيت، أك كضربت أكرمت

(. 16")التمليَت عدـ أك التمليَت يف سواء الصورتُت

 االستلماؿ من اللادم اٞتانب  قط مسا ال ملا النصُت أف إال عليو، حجة لبجلو األثَت بن الدين ضياء موقف بلكس اٟتديد أر ابن قاـ

: تلاُف قولو كرد ىذا كعلى( األثَت ابن ا١تقصود) ا١تصنف قاؿ: "الكرًن القرآف كنقصد الفنية النصوص يف البحث أثناء يتطور موقف كىو اللغوم

 يفد َف الشاكرين من ككن اهلل اعبد: قاؿ كلو غَته، دكف بو اللبادة باختصاص األمر يفيد  فنو 63 الزمر سورة( الشاكرين من ككن  اعبد اهلل بل)

 من مفهـو  االختصاص: "أيضا القرينة من بل  قط ا١تفلوؿ تقدًن من تتم َف اال ادة ألف ا١توقف ىذا اٟتديد أر ابن كير ض( 17")االختصاص

، االختصاص يف ىهنا تكثَت  بل ٤تالة، ال االختصاص أل اد اهلل اعبد بل السياؽ ىذا يف قاؿ كلو ا١تفلوؿ، تقدًن من ال الكبلـ، سياؽ  ال ا١تللـو
. (18)"لتكخَته كال ا١تفلوؿ لتقدًن

 بناىرة كبَت احتفاء دك٪تا كالقرينة للسياؽ األمر رد الداار الفلك صاحب  فف التقدًن ىذا يف االختصاص إثبات حاكؿ قد األثَت ابن كاف إذا

 ال إذ القضية، ىذه يف قدمو ما ٕتاكز يستطيلا َف اٞترإلاين، القاىر عبد مع مقارنة زمنيا تكخر٫تا كرغم ملا أهنما كنسجل اآلية، يف اللغوم الًتتيب
. اٞترإلاين نصوص يف اٞتملة داللة على مرتكزا ٧تده الذم التلليلئ اٟتس نلمس

 

 

 تعكيب

 الدكا ع إدراؾ إُف الساعية اٞترإلاين ٤تاكلة كتنل الذكر، اآلنفة النماذج بُت اللغوم الًتتيب ّتمالية اإلحساس يف اٟتاصل التباين إذف يتضح

 النحو مقوالت لفحصها استلهم كإف دكا ع كاالىتماـ اللناية حكم تلميم إُف الذاىبة الناس ظنوف على االتكاء دكف لغوم ترتيب لكل ا٠تاصة

. النحوية الللة عن بالبحث كال اإلعراب  ساد إلهة من يقارب َف أنو إال
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 الجزائع فب السعدي النص تطور

 الجزائع.سليدة   جاملة/  عامع مخلوف. د

 

 اليت اإلنساين األدب من كاالستفادة التجديد إُف الدعوة  فف كلذلك اإلصبلحية، ا١تنطلقات أسَت بقئ باللربية ا١تكتوب اٞتزاارم األدب إف

 كالوعظ، للدعاية تصلح اليت ا١تقالة   األكؿ، ا١تقاـ يف اللمودم الشلر ٬تلل الذم احملا ظ االٕتاه  ساد صداىا، ٕتد َف" ٛتود رمضاف" هبا نادل

 يكتبوف الذين اٞتزااريُت األدباء أكساط يف كمضمونا أكبل متميزة خطوات خطت قد كانت بينما اٟتديثة، النثرية األأكاؿ ظهور كتكخر

 . اللربية البلداف  بلض كيف بالفرنسية

 ا١توقف تتصدر الشلرية األناأيد إللل ٦تا ا١تتصارعة، التحرير حرب ألحداث تابلا كاف باللربية ا١تكتوب اٞتزاارم األدب أف الواضح من كإنو

 األدب عن الفًتة تلك يف عرب نقاد كتبو ما كحىت. الفنية طبيلتو من يستمدىا ٦تا أكثر اٟتدث ىٍوؿ من أرعيتو يستمد ٛتاسئ ننم يف األدر

.  البلـز باالىتماـ ٭تنى ال األدر لللمل الفٍت البػيٍلد إللل ما الثورة، مع التلاطفية النربة من ٮٍتلي  َف اٞتزاارم

 الحقا يكتوف الذين أف من متككدين كينَّا لو اٞتزاار، يف الركاائ للجنس تكسيسية بداية ،(1947)حوحوٌ  رضا أٛتد: "لػ" القرل أـ غادة" تيلد قد

 الكيتاب ألف   البلحقة، الكتابات يف النت ىذا بتكثَت اٞتـز يصلب الوقت ذلك يف الكثَتة للموانع ننرا لكن.  لبل ملطفو من سيملرإلوف

. اللرر للحرؼ كدعما الثورة مع تلاطفا اللربية البلداف بلض يف كإلودىم من أكثر سيستفيدكف اٞتزااريُت

"  منيع ٤تمد: " لػ" الغراـ صوت" ك ،1957 سنة بوإلدرة الدين نور:لػ" اٟتريق" ك ،1951 سنة" الشا لئ اجمليد عبد" لػ"ا١تنكوب الطالب"ظهرت

 اٞتنوب ريح:"بػ" ىدكقة بن اٟتميد ٌ عبد سييدأِّىننو الذم با١تستول ركاية يسمى أف  يستحق ما إُف ترقى ال أكلية ٤تاكالت كىئ. 1967 سنة

. 1971سنة

 اهلل عبد: تػ"ثاارة نفوس" ،1961 كطاٌر،تونس الطاىر:"لػ قلي من ٌ دخاف: منها مبكر كقت يف قصصية ٣تموعات ذلك إلانب إُف كظهرت

.  1967كنيسئ زىور: لػ" الناام الرصيف" ،1967دكدك الليد أبو: تػ"الزيتوف ْتَتة"، 1962القاىرة ركيي،

( 1971اللراؽ")رمانة"يف كطار كالطاىر( 1962تونس".)السبلة األألة"  يف ىدكقة ابن لدل تيلحظ أف ٯتكن الفللئ التجديد مناىر لكن 

 منهما كل  جرَّب اللربية باللغة الكتابة ٖتديث يف السبق ٢تما كاف قد كليهما الكاتبٍُت  إف(. 1974اٞتزاار")األسبوع ىذا يلودكف الشهداء"ك

 داارة يف يبقيا َف أهنما الكتابة، يف ٬تدِّىنداف األديبٍُت  ىذٍين إللل الذم األساسئ كاللامل. الركاية إُف انتقا٢تما قبل القصة يف اٞتديدة الكتابة  نيات

. ا١تلٌت هبذا ا١تملضـر اٞتيل ىذا من  هما. اإلنسانية الثقا ة عانقا   اللربية اللغة  يها أتقنا تراثية ثقا ة اكتسبا إذ. التقليدية الثقا ة

 اٟتكاية  هذه. ك٫ٍتية ريادة على التسابق من ضربا يكوف أف يلدك ال أنو ِف  يبدك ركاية أكؿ أهنا على)i)"اللشاؽ حكاية" إُف االستناد  كما 

 ٢تما عبلقة ال كلتيهما كالنهاية البداية أف كالغريب.  البناء حيث من إليها ترقى ال ْتيث الضلف من كلكنها"  ليلة ليلة ألف"لػ كاضح تقليد

.  ذلك كل من تاـ نقيض على األحداث ٣تريات بينما ، النهاية ككذلك كاضح ديٍت بنفىس كإرأاد ككعظ نصح  ا١تقدمة. األحداث ٔتجريات
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 يف اٞتزاار يف مًت ة عاأت طبقة عن ذاتو الوقت يف كيلرب.  لو إلرل الذم بلد كقنوط يكس حالة عن يلرب كاجملوف اللهو إُف بلجواو ا١تؤلف كككف
.  زمنو

 ينقل  ىو أك ، اقًت و عما التكفَت يف كرغبة بالذنب إحساس عن تلبَت كككهنا أخبلقية تلليمية نربة ذات اٟتكاية هبا ذىيَّل اليت ا١تطوَّلة كالقصيدة

.   تكرارىا عن ليػىٍنهى اآلخرين إُف ٕتربتو

  اللربية اللغة قواعد عن ناىيك ، كالداؿ الذاؿ بُت كال كالضاد الناء بُت كال كالثاء التاء بُت  يها  رؽ ال ، أقرب اللامية إُف  هئ اللغة  كما     

 .كبَت حد إُف ٬تهلها ا١تؤلف بكف النت أثبت اليت

 كل تبلحق ظلت الثورة/اٟترب صورة لكن القصصئ الفن كتابة ٨تو ا١تيل إُف ػ نسي ىدكء من  يها ١تا ػ أدعى االستقبلؿ  ًتة كانت رٔتا

. الواقع لنقد عليها يتَّكئ نقيضا خطابا بوصفها أك تارٮتية أرعية لتككيد ٯتتطيها الذم الرٝتئ للملطاب انلكاسا بوصفها سواء الكٌتاب،

. الركاية كتابة إُف غادركىا ما سرعاف كلكنهم الستسها٢تا، أك نشرىا لسهولة أك ًقصرىا بسبب القصَتة  القصة بتجريب الكيتاب ملنم بدأ

 اعًتا ات)كتب الذم" ميهور الدين عز: "كمنهم الركااية الكتابة ٕتريب إُف حياهتم من أطر أطوؿ يف ألراء عير وا الذين من بلض انتقل كما

 للفكر يتسع ألنو سواء عليو ييلوَّؿ الذم األدر اٞتنس أصبحت الركاية ألف(. الطلياف حومة")  ٛتدم أٛتد"ك( الذركة") إللطئ ربيلة"ك( أسكراـ

 .النجاح من حنو ٖتدِّىند اليت ىئ األدر اللمل طبيلة كتبقى. أدبية أهرة اكتساب إُف مىٍلرب ألنو أك كالتلبَت

  ربزت. الببلد يف اٞتارية التحوالت لصيق استمر أنو  ا٠تصوص كإلو على منو كالركاائ عموما السردم النت تطور يف األساسية ا١تيزة للل

 ا٠تطاب تقدـ  ". ىدكقة ابن" لػ" األمس هناية"ك" اٞتنوب ريح" يف....( ا١تملتلفة التناقضات ا١ترأة، الثورة،)  كالسياسية االإلتماعية القضايا

 عن يبحث الكاتب راح بل ٘تجيديا، خطابا ا١تسلحة  الثورة تبق َف حيث البلزٌ " يف" كطار الطاىر" لدل الواإلهة إُف اإليديولوإلئ/السياسئ

يغىيَّب الطرؼ
 إعادة إُف القارئ كيدعو اللارؼ السارد  يها يهٍيمن كتابة ،كلكنها"زيداف"الركاية ببطل ٦تثبل الشيوعئ اٟتزب دكر كىو اٟترب يف ا١ت

: عقار اٟتميد عبد" يقوؿ. التاريخ قراءة

 احملتمل ٚتالية على مؤسسة  يها البناء كمقومات الفنية  ملصااصها" البلز" ركاية يؤطر الذم اللاـ االٕتاه بوصفها ا١تلحمية الواقلية كتنهض))

 كيتم كالتككيل السرد بوظيفيتٍ  يضطلع الذم اللليم السارد كيهىٍيمن ، التملييل كعاَف ، للقارئ اليومئ اللاَف بُت اال ًتاضئ ا١تاثل يقع أين كالتمثيل

 با١تلٌت اإلأكالية للشملصية ٪توذج بناء يف"البلز"٧تحت قد الزاكية ىذه كمن.  مصاارىا ٔتتابلة الركاية تلٌت الشملصيات من كبَت عدد توظيف

 كإلهة بوصفو للبطل باختُت يلطيو الذم كبا١تلٌت ، التاريخ سَتكرة يف للتكثَت ا١تؤىلة االإلتماعية القول ٬تسد ٪تط ىو ٔتا أم لوكاتش يتصوره الذم

.  (ii)((كالواقع الرغبة بُت التناقض ىو النوع ىذا من األبطاؿ عاَف  يطبع  ما كأىم.  ملا الذات كعن اللاَف عن ٤تددة ننر

 أبطالو مع التلاطف حدكد يف يبقى ال ألنو ،"التفكُّك"ركايتو يف" بوإلدرة رأيد" لدل ٥تتلفة رؤيا ك ق سيتكرر الذم ا١توضوع كىو

: كاخزة نقدية أسبلة يطرح بل الشيوعيُت،

.  اللا١تية الثورة تفجر يًتقبوف االنتنار قاعة يف اٟتسنة بنيتهم يًتقبوف كىو القطار مر ، ٦تكنا أيبا ذلك كاف ؟ ا١تسلحة الثورة يقودكا َف ١تاذا))

 مرحلة من الوطنية للثورة بد ال كاف ىل ؟ ككاعية قوية عاملة طبقة كإلود عدـ كاف:  ا٢تاال ا٠تلل ىذا سبب ىل ؟ االستلمار طبيلة  اتٍتهم ىل

  (iii)(( ؟ كأحزاهبا الصغَتة الربإلوازية تقودىا انتقالية

 ا١تناضل إذ". كطار" يقولو الذم غَت آخر أيبا يقوؿ  أف أراد  قد( ٛتركش ٠تضر سَتة من تبقى ما)  كتب عندما  فنو" األعرج كاسيٍت"  كما  

ربى  بل ، السياسئ خصمو يذْتو ال الشيوعئ  ليت الًتكيبة إهنا: ))  يقوؿ ، عقاادم ٚتود من يلاين  تقديره يف كزيداف.  اللملية تنفيذ على صديقو ٬تي
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 تصرؼ ، حاؿ كل على.. آخر تصر ا  يتصرؼ َف ١تاذا ، نفسئ يف قلت.. ٔتوتو أقتنع َف البداية يف..  الطاىر عمئ كليد زيداف ك همها أ همها َف

 ٠تضر إُف األمر آؿ لو أنو متككد أنا.)...( عقااديا إلامدا كاف ، عنيما كاف ما بقدر أنو تصورت. قناعاتو كأرؼ حزبو كأرؼ أر و يضمنو

( iv(()زيداف حركة غَت ٖترؾ كاف ٛتركش

 كتكثَت ا١تستجد الواقع ألف أيضا بل كحسب، أهرة من نالتو ما بسبب ليس الكيتاب أذىاف يف ٭تضر مرإللا" البلز" ركاية كانت ما، ٨تو على

)  يف األٛتر اللوف  كظَّف عندما التوإلو ىذا عن بليدا ىدكقة ابن" يكن  لم الوطٍت التاريخ مراإللة على الكيتاب ٛتل-يومبذ-ا١تاركسئ الفكر
". اٞتسد ٌ صهيل كتب عندما" الزاكم أمُت" كال( كالدراكيش اٞتازية

 ىذا"  اٟتراأئ الزمن يف كا١توت اللشق" ركايتو يف كيواصل الزراعية بالثورة ترحيبا إعبلنا عنواهنا  يكفئ" كطار الطاىر:"لػ" الزلزاؿ"ركاية  كمَّا

"  كالقصر اٟتوات"  ٘تثل كقد .اإلسبلميُت من كخصومهم ٖتديدا الزراعية كالثورة االأًتاكئ التوإلُّو أنصار بُت الصراع عن عربَّ  بكفٍ  الواقلئ ا١تنحى

". كالدراكيش اٞتازية"  يف" ىدكقة ابن"لػ بالنسبة اٟتاؿ ىئ كما ا٠تياؿ، عواَف يف التحليق على قادر أنو  ٌ  كطار الطاىر"  يها يثبت نوعية طفرة

  يما تفاكت على " -السااح اٟتبيب"ك بقطاش كمرزاؽ الزاكم كأمُت األعرج ككاسيٍت بوإلدرة كرأيد كطار الطاىر" أعماؿ يف الثورة صورة

 إُف االرتداد كإ٪تا األدبية، الشرعية اكتساب إُف اللبور من الكاتب ٯتٌكن كجسر كال األدر النت تزيٌن أرإلوانية رقلة بوصفها ٖتضر َف  -بينهم

 كالنفسئ كاالإلتماعئ السياسئ يتداخل كىنا. ميتذؿ بشكل الرٝتئ ا٠تطاب يكرِّىنسها تارٮتية لشرعية نقيضا نقديا مرتكزا ٯتثل اٟترب صورة

 كاقلئ بوعئ تتسلح َف ىئ كإذا أحاديػا، منطلقا اعتمدت ىئ إذا النت يطرحها اليت اإلأكالية مبلمسة عن نقدية مقاربة أية كتٍقصر كالتارٮتئ

. كتارٮتئ

.   كمستلمىر مستلًمر بُت صراع ىئ حيث من التحرير حرب عن السااد ا١تٍوركث الفهم تتلدَّ  َف كتابات  ىناؾ بينما

 منلة ٖتت ا١تملتلفة األدبية الفنوف ٕتريب يف الناأبُت من اٞتديد اٞتيل كنشط ، كاالأًتاكية الرأٝتالية بُت للتقاطب ٮتضع اللاَف كاف   

 الثورة كذكريات ، للوطن كإخبلص حلم من ٭تملونو ما مع الكتابة على يػيٍقبلوف لشباب بالنسبة الطبيلئ من  كاف ، االأًتاكئ ا٠تطاب

 اٝتو يرل أف إُف الناأئ الكاتب يطمح أف الطبيلئ من كاف ، الكتابة قداسة عن تصوُّر من لديهم كٔتا ، تبلحقهم مازالت الشهداء كتضحيات

 إُف يتقدـ الذم ىو األيديولوإلئ البػيٍلد أفَّ  أك الرٝتئ للملطاب صدل سول ليس يكتبو ما أف كلو كتاب غبلؼ على أك إلريدة صفحة على

 اللغة  يها انتلشت اليت الفًتة أهنا الباؿ عن يغيب أف ينبغئ   بل ، عيوب من  اآلِف االنلكاس عملية من ينشك  مهما كلكن.  سواه على الصدارة

 بكف علما كنثرا، ألرا الفنوف أرقى كملانقة الفلسفات  أعمق احتضاف على ا١تطواعة قدرتو  –ٕتربتنا ًقصىر رغم  –اللرر اٟترؼ  يها كأثبت اللربية

 ىو ما إُف لبلنتقاؿ ضركرية عتبة  الفًتة تلك  كانت.  اللطاء من ا١تستول ذلك إُف يؤىِّىنلو يكن َف الًتبوية ا١تننومة يف الشاب ىذا يتلقَّاه كاف ما
.  ٘تيُّزا أكثر

، القرف من السبلينيات  ًتة يف ا١تبتداوف  الكيٌتاب  منلة ٖتت يكتبوف كانوا اللربية اللغة يستلملوف الذين من ا١تبتداُت غَت كحىت ا١تنصـر

 انلكاس أف إال. ا١تفٌقرة األغلبية حلم صارت اليت االإلتماعية اللدالػة قيم ٬تسد ما ا٠تطاب ىذا يف كرأىٍكا السااد، األيديولوإلئ/السياسئ ا٠تطاب

 أك لفكرة حامبل اللمل ليبدك حىت األدب، أدبية تغييب حدٌ  إُف كالتسطيح الفجاإلة من يػيٍنًجهم َف أعما٢تم، يف كعئ بغَت أك بوعئ ا٠تطاب ىذا
. كمشاعرىا بوإلداهنا ا١تبدعة للذات ال موقف

 أف درإلة إُف سواء، حدٌ  على النقدية احملاكالت كيف اإلبداع يف االإلتماعئ البلد  يها برز اليت الفًتة ىئ ا١تاضئ القرف سبلينيات كانت

 ٤تمد"لػ( 1982 ٖتًتؽ األكواخ:) مثل األعماؿ، من كثَت يف آلية أك آلية أبو بطريقة انلكس قد -يومبذ االأًتاكئ ا٠تطاب كىو -الرٝتئ ا٠تطاب
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" السااح ٟتبيب" لػ( 1985 النمركد زمن)ك"(كطار الطاىر" لػ(  1974 الزلزاؿ)ك" غموقػات اٝتاعيل" لػ( 1978اٞتميع على تشرؽ الشمس) ك" زتيلئ

. . . " يزِف كعمار" بلحسن عمار"ك" أمُت الزاكم"ك" األعرج كاسيٍت" كتابات كبلض

 بنوع مفاىيمهم ٔتراإللة  يقوموا أف كاستطاعوا الكتابة كاصلوا الذين من األدبية الساحة يف ا١تلرك ة األٝتاء بلض إُف اليـو نلتفت أف كيكفئ

.  الواعدة بكقبلـ حيٍبلى مرحلة كانت أهنا من لنتككَّد األدر الذاو النقد ٦تارسة من

  لم االلتزامية األدب كظيفة مراإللة إُف الكيتاب من ٩تبة عادت ا١تلاصرة، النقدية ا١تدارس من إلينا تسرَّب ٦تا كبتكثَت اللا١تية التحوالت كبفلل

  ألف. متلددة أصوات حو٢تا تتمحور مركزيا صوتا الكاتبة الذات أصبحت ما يقدر الصدارة، ٭تتل ا١تضموف كال السرد خارج الراكم الكاتب يلد

ستلًمر ضد الثورة عاش الذم اٞتيل
ي
 كاللدالة اٟترية تضمن أسس على كييشيَّد ينهض بلدا يرل أف إُف -اٞتساـ التضحيات بفضل -يطمح ككاف ا١ت

 كٖتتَّم كاإلحباطات با٠تٍيبات أصيب ٟتقو كالذم اٞتيل ذالكم ، اٟتضارم كالتنا س كا١تلر ة الللم  عصر إُف يدخل بلدا ، ا١تواطنُت بُت كا١تساكاة

 تلك را قا اللذٍين الواقلئ كالشكل االلتزاـ مفهـو  فف ذلك))كلػ.  كاألمل اٟتماس  ورة بفلل يو تشبث طا١تا الذم الواقلئ االلتزاـ يراإلع  أف عليو

 عن االستقبلالت أسفرت عندما السبلينات بلد خاصة ، الركاية كتابة يف ٣تددة كطرااق أأكاؿ لتجريب اجملاؿ يفسحاف بدآ ما سرعاف ا١ترحلة

 (v)...((أنياهبا عن كتكشر تستكسد  الوطنية للدكلة القمع كأإلهزة هتتز، القيم إلللت كإحباطات خيبات

 أعوذ"بوطاإلُت السليد" ركاية يف كما األدر رٍكنقىو النتُّ  اسًتإلع  قد اللغة، على كباالأتغاؿ الركاائ بالبناء أكثر يهتم صار الكاتب أف كٔتا

: يلئ ٔتا تتميز كاليت اٟتداثية الكتابة يف ييدرج أف ٯتكن ٦تا ،" السالبح اٟتبيب" لػ" زىوة" ركاية كيف باهلٌل،

 اللغة على كاالأتغاؿ األإلواء ٠تلق الكايف الوقت ٯتنح ميقبٌل، الكاتب يبدك .1

 أدر حجاب خلف ٮتتفئ موقف أك رؤيا إُف النهاية يف تؤكؿ كإلزر مدٌ  حركيتٍ  يف الشملصيات ٥تتلف على موزَّعة الكاتبة الذات ٖتضر .2

 .غَته إُف اخًتاقو قبل القارئ يستوقف

 .كاإلنساين اإلسبلمئ كاللرر الوطٍت الًتاث ا١تتلدد، الثقايف ا١تملزكف الكتابة  لل يستدعئ .3

 من ليتمكَّن القراءة كإعادة األحداث ترتيب إعادة إُف ا١تتلقئ يضطر ما األصوات كتلدد األزمنة بتداخل التقليدم اللمود ينكسر .4

 .ذىنية رحابة يف النت ٖتريك

 .كالتككيبلت االحتماالت من ٚتلة على منفتحة كتابة إهنا .5

 الركااية األعماؿ إُف منها الصحفية التقارير إُف أقرب كتابات ا١تباأر، ا٠تطاب إُف كاضحة عودة ا١تاضئ القرف تسلينيات يف سنشهد     

 ا١تستول إُف يرقى ال ألدب كصف أهنا ٝتاعها عند الذىن إُف يتبادر ما أكؿ كللل"  . االستلجاِف" األدب عن اٟتديث ظهر لذلك الناضجة

 أصحاهبا ألف أك كىثيرت ألهنا الكتابات ىذه قيمة من االنتقاص منها الغرض صفة  هئ.  هبا القاالوف يتصوَّرىا كما األدبية ا١تقاييس من ا١تنشود

.   عجل على يكتبوف

 تكوف قد عصيب ظرؼ يف  الكتابة. يصمت أف من يكتب أف للمرء  ملَت ، الفًتة تلك يف آالـ من عشناه ما إُف كاقلية بلٍُت  ننرنا ما  فذا

.  كدمَّرتو عليو انفجرت يػيٍفرغها  َف ىو إذا بقنبلة أأبو الضاغطة كالشحنة ، الوحيد ا١تتنفَّس

 إليبل أف  ا١تسكلة ليست حُت يف.  السبلينيات ٕتربة انتقاد على د اعئ  لل ردَّ  يريدكهنا الذين أكلبك االستلجالية صفة مصدر كاف كرٔتا

 أثبتت  كاعدة بكٝتاء حبلى  السابقة الفًتة كانت ككما ، انقطاعا ال استمرارا مسارىا يف األدبية اٟتركة طبيلة ىئ بل ٤تلَّو، ك٭تل ليػيٍلغيو آخر يزاحم
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 نرإلسية لتصر٭تات  ريسة نبقى  كَف األعماؿ ىذه  قراءة على  لبل أقبلنا ٨تن إذا ، راقية أدبية ٤تاكالت البلحقة الفًتة يف ٧تد أف نلدـ  بل ، حضورىا

.   يها موضوعية ال

 إُف كسملرية كمناإلاة ارتداد من اٞتديدة الكتابة تقنيات ٬ترب أف قصَتة  ًتة يف استطاع قد اٞتزاارم السردم النت   فف األحواؿ كل كيف

  يلانق الكاتب أصبح ، الغالب ىو احمللئ الوطٍت الًتاث كاف كبلدما.  ٚتاِف ٨تو على الًتاث توظيف من ٘تكَّن كما ، الزمٍت التسلسل خلمللة

.  اللشرين القرف طواؿ امتدَّت اليت الفكرية ا١تلارؾ من مستفيدا كاإلنساين اإلسبلمئ اللرر الًتاث

 

 :إحاالت

 ،ٖتقيق( مصطفى األمَت) إبراىيم بن ،٤تمد  التاإلر بنت األنس زىرة مع الشااع ا١تلك البن إلرل كما كاالأتياؽ اٟتب يف الليشاؽ حكاية(1)

. 1983 اٞتزاار، الثانية الطبلة للكتاب، الوطنية ا١تؤسسة -اهلل سلد القاسم أبو الدكتور

 46: ،ص1990-1ا١تغرب،اللدد كتاب اٖتاد ٣تلة آ اؽ  –ط اٞتزاار يف الركاية ٖتوالت"عقار اٟتميد عبد (2

 172:ص ،1982اٞتزاار-الثانية كالتوزيع،الطبلة للنشر الوطنية الشكة" التفكك:" بوإلدرة رأيد (3

. 128:  ص ، اٞترمق دار –ٛتركش اخضر سَتة من تبقى ما  –األعرج كاسيٍت،( 4

،قراءات ا١تغارر ،األدب اللرر ا١تغرب يف الركاية: برادة ٤تمد (5  7:ص2006ا١تغرب، كتاب اٖتاد الباحثُت،منشورات من مغاربية،٣تموعة اليـو
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 االتفاق نقاط فب حفع: العقمب األدب و الللقب نظعية

 الجزائع-ورقلة  -معباح قاصدي جاملة/ أكاديمية باحثة -باللودمو خديجة

  

: الملّخص

 التمنهر ىو ك الرقمئ األدب بو إلاء ٔتا ربطها ٭تاكؿ ك ٖتديدا،  األ١تانية طبلتها يف التلقئ ننرية مقوالت أىم بالٌدراسة البحث يتناكؿ 

 ك صوتية؛ ك صوريٌة ملطيات من ا١تتلٌددة الوسااط توٌ ره  يما ا١تتمثٌلة التكنولوإلية ا١تلطيات من استفاد إذ السيرباين؛ الفضاء يف لؤلدب اٞتديد
. بلدىا ما ك البنيوية الننرية مقوالت من ك بلدىا ما ك اٟتداثة مقوالت من استفادتا ك النركؼ ذات يف تقريبا تشكلتا التجربتُت ىذين ألف

 يف ا١تسا٫تة إُف الرقمية التجربة دعتو بل اإلبداعئ؛ اللمل قراءة عملية يف اإل٬تار دكره على الًتكيز ك -ا١تتلٌقئ –القارئ دكر من اإلعبلء يف  اتفقتا
 اليت ك التلٌقئ، ننرية هبا إلاءت اليت األ كار من اللديد توٌضح أف استطاعت اٞتديدة التجربة ىذه. ا١تشارؾ صفة أعطتو ك األدر النت كتابة

  ك صوتو ييسمع َف ك بك٫تية قببل ٭تظ َف ك االبداعية اللملية يف إلدا مهٌما عنصرا ا١تتلقئ يبقى. ٘تثيل ك ٕتسيد إُف حاإلة يف ك كاضحة غَت ظٌلت
. اٟتديث اإلبداع عرش يًتبٌع أف لو حقٌ  ٢تذا

: المفلاحيّية الكلمات

-9 ا١تتفرع النت-8 ا١تتلٌددة الوسااط-7 ا١تًتابط النت-6 التفاعلئ األدب-5 الٌضمٍت القارئ-4 التوقلات أ ق-3 الرقمئ األدب-2 التلقئ ننرية-1

 السيربنطيقا-10 الفراغات

 

 حاكلت اليت ك ا١تلاصرة؛  النقدية الننريات أحدث من تيلترب اليت التلقئ ننرية بُت االتفاؽ نقاط أىم عند تقف أف البحثية الورقة ىذه ٖتاكؿ

 األدب بُت ك. اإلبداعية ا١تننومة عناصر بقية عن أ٫تية يقل ؿ أريكا إياه ملتربة االبداعئ، اللمل قراءة يف صوتو تسمع ك القارئ دكر من تللئ أف

 يقٌدـ أف استطاع التكنولوإلية ا١تلطيات من استفاد عندما  األدب االبداعئ، اللمل ك التكنولوإليا بُت التزاكج ٙترة اعتباره ٯتكن الذم الرقمئ

 مع التلقئ لننرية ك. ٤تٌددة ٪تاذج على االبداعٌية الٌذااقة عٌودت اليت ك سبقتها اليت األدبية األعماؿ عن االختبلؼ ٘تاـ ٗتتلف ابداعية أعماال

 الذم الٌدكر حيث من أك االبداعئ اللمل إنتاج يف مشاركا كونو للمتلٌقئ قٌدماىا اليت األ٫تية حيث من سواء  يها يلتقياف نقاط الرقمئ األدب

لة تستوقفنا أف ٯتكن ىنا ك. اإلبداعية للمادة قراءتو يف األخَت ىذا بو يقـو  ضمن التلقئ ننرية أضا تو الذم اٞتديد ما: أبرزىا لللٌ  األسبلة من ٚتي

 ىل ك اإلبداعئ؟ ا١تنتوج قراءة يف ا١تقوالت ىذه خبلؿ من نصيبو القارئ أخذ ىل إنتاإلو؟ ك االبداعئ اللمل قراءة عملية يف القراءة ننرية مقوالت

رج أف الرقمئ األدب استطاع  األدب ك التلقئ ننرية مع عصوره أزىى يف ا١تتلقئ أف نقوؿ أف ٯتكن ىل ك للنت؟ السلبية القراءة داارة من ا١تتلٌقئ ٮتي

  الرقمئ؟

" األدر الناقد دليل" ب عيرٌ ت  قد -األ١تانية طبلتها يف التلٌقئ ننرية ىنا أقصد ك –التلقئ لننرية تلريف ضبط ٔتحاكلة الدراسة ىذه أ تتح

 االىتمامات مراكز رقلة اتساع ك الًتكيز نقاط ثبات عدـ إُف الصلوبة ترإلع ك تشلباهتا، ك الننرية ىذه بتفرعات اإلحاطة الصلب من: " بالقوؿ

 الفلاؿ دكره على الًتكيز ك بالقارئ ا١تطلق االىتماـ ىو إليها ا١تنتسبُت بُت يوحد الذم اٞتامع للل ك. النقدم التوإلو ىذا طركحات تؤسس اليت
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 التوإلو ٢تذا اللاـ اإلطار ٖتديد على" القارئ" يساعد ما بقدر ك. ملانيو ٖتديد ك تداكلو ك إنتاإلو ك النت من األسد نصيب ٢تا كاعية كذات

( 1")االنتشار ك التشلب أساس ىو يكوف ما بقدر النقدم

 النقدية ك القرااية اللملية يف نصيبو ا١تبدع أخذ  قد االبداعية، اللملية بلناصر االىتماـ رحلة يف ضركريٌة مرحلة ييلدٌ  بالقارئ االىتماـ ىذا ك

 ما ك با١تبدع اىتمت اليت السياقٌية بالناىج عيرؼ ما ىو ك بو يتللق ما ك  مجتملو نفسيتو دارسة النقدية ا١تناىج حولو ٘تحورت ك االبداعية لللملية
 الٌداارة دارت ك تككيلو، ك قراءتو ٤تاكلة األدر النت حوؿ ٘تحورت اليت الٌنسقية ا١تناىج  نهرت ا١تكانة ىذه منو ا تكٌ  النتٌ  أف إال ، بو يتللق

 استجابة نقد أك التلقئ  ننرية ٢تذا. التككيل ك القراءة عملية يف دكره ٖتديد ؛ك النت يقرأ كيف ك بو تتهم ك االبداعٌية اللملية سٌيد القارئ لتنٌصب

 ىذه تناكؿ إلدا ا١تهم  من ٢تذا ؛ ملانيو تفكيك ك األدر النت إبداع عملية يف دكره أ٫تية على مهٌمشا ظلٌ  الذم اللنصر ىذا على رٌكزت القارئ

 ٖتديد يف يساىم ك ا١تللومة أك اإلبداعئ اللمل يتلقى إذ. حينها يف  يها مشاركا ا١تتلقئ صار اليت ا١تللومات عصر يف خاصة بالدراسة الننرية

 يف طر ا ا١تتلقئ ييلترب الذم الرقمئ األدب مقوالت ك الننرية ىذه بُت الربط إُف د لٍت الذم ىذا ك  لاال؛ إ٬تابيا مشاركا بذلك يكوف ك مسارىا
.  يها إ٬تابٌيا مشاركا ك اإلبداعية اللملية إ٧تاز

 التقنية، رحم يف ٗتٌلق إلديدان  أدبيان   ن  إلنسا Interactive Literature التفاعلئ األدب ٯتثل": " زر اكم عمر" يلرٌ و كما الرقمئ  األدب 

 أأكاؿ ٥تتلف يوٌظف ك ،Hypertexte ا١تًتابط النت تقنية على يشتغل ك اٟتديثة، التكنولوإليا إمكانات يستثمر الًتابط، ك التفاعل قوامو

( 2")اإللكًتكنية ك األدبية بُت ٬تمع Hypermédia ا١تتلٌددة الوسااط

 على أك البنااٌية؛ عناصره حيث من اك  يو يتشٌكل الذم الفضاء حيث من سواء اللربية الٌذااقة تلٌودت ما على ٘تاما ٥تتلف نت إنو 

 ك التكليف: ٫تا أساسيتُت مهٌمتُت ٯتتلك مؤٌلف يبدعو ٘تاما مغاير نتٌ  إنٌو ا١تملتلفة، أفراتو  كٌ  ك لقراءتو امتبلكها ٬تب اليت اآلليات مستول
 كلٌ  أهنا على تيلامىل ك لسانٌية غَت ك لسانٌية عناصر تشٌكلو نتٌ  أماـ ك حركة، ك صورة ك صوت من اللسانية غَت البنااية اللناصر بُت التوليف

 ىذا عليو يقًتحو ٔتا اإلبداعئ لللمل أيضا مؤٌلف ىو االبداعية، اللملية سيد ىو بل سلفا، عليو مقًتحا مسارا يتبع يلد َف متلقِّىن  أماـ ك.  متكامل

 عملية يف يشارؾ ك النهايات يكتب ك البدايات ٮتتار ٪تطٌية، ال خطية ال بصورة الرقمئ النت مع يتلامل إذ. مسارات ك اختيارات من اللمل

. اللمل ىذا تكليف

 بصورهتا عناصرىا ك اإلبداعية اللملية مقارنة ٔتثابة ىو بينها، ا١تقارنة عقد ك الرقمئ األدب مقوالت ك التلقئ ننرية بُت الرٌبط إف 

 اإلتماع ٔتدل القوؿ ك التكنولوإلية ا١تلطيات من الدب استفادة على تتمركز أسبلة على لئلإلابة ٤تاكلة ىئ الرقمٌية، ننَتهتا ك الورقٌية التقليديٌة

. الرقمية األعماؿ ىذه يف التقنية مع األدبية

 

: االتفاق أوجو

نطلق من انطلقنا إذا 
ي
: أ٫ٌتها عٌدة نقاط يف يتقاطلاف أهٌنما سنجد الٌتفاعلئ األدب ك التلقئ ننريٌة من لكلٍّص  الٌتكسيسئ ا١ت

 أبرز ك أٌكؿ ىذه ك لو، االعتبار إعادة ك القارئ دكر إعبلء على ترٌكز منهما كلٌ  أفٌ  إذ ا١تتلٌقئ، ىو ك أال أإللو من تكٌسستا الذم ا١توضوع -1

 النت ٭تتملها اليت اإلمكانات ٥تتلف يتتٌبع ك دالالتو يطارد ك ا١تلٌت ٭تٌدد كئ للقارئ الٌسلطة كامل أعطت التلٌقئ  ننريٌة. التقااهما مواضع
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 يبلوركا أف استطاعوا األ١تاف للل ك ا١تلٌت؛ إنتاج يف للمشاركة استدعااو ك القارئ إلحياء ٘تهيدا كانت ا١تؤٌلف موت  مسكلة  يفٌجرىا، اإلبداعئ

.  يو يتدٌخل ك با١تلٌت اإلمساؾ ٬تٌرب أف حٌقو من  ا١تتلٌقئ هبا، لؤلخذ إلاىزة ميكتملة يلرضوىا ك  كرهتم

. تلقيو أك استقبالو ك انتاإلو إُف تفضئ اليت ا١تتلددة النت سياقات على يركز ك ٘تاما ا١تقولة ليقلب( االستقباؿ أك التلقئ) نقد  جاء"  قد ٢تذا

 من إلزءا اللناصر ىذه مثل كانت لبن ك. تككيلو ك النت ملٌت ٖتديد ك القراءة بلملية ك بالقارئ االىتماـ يستتبع النت استقباؿ كاف ىنا من

 ك النت يستقبل كيف ك القارئ؟ ىو ٔتن تلٌت اليت  األسبلة. السابق يف إأكالية تكن َف ىويتو أك القارئ أ٫تية  فف عموما، النقدية اللملية
 (3)"  النقدية اللملية ٤تور ىئ ىويتو أك القارئ يكوف عندما إليها الوصوؿ ٯتكن اليت النتااج ا١ترء يستغرب قد ك. مطركحة تكن َف يتلقاه؟

 أخرل عناصر تستهدؼ كانت اليت ا١تتكنٌية القراءة يف مكانا لو أخذ الذم القارئ ىو التلٌقئ، ننريٌة بو إلاءت الذم اٞتديد الطٌرح ىو ىذا إذا

 سبقتو قد ك  يها، مشاركتو أ٫تٌية ك القراءة عملٌية يف القارئ دكر بك٫تٌية صر٭تا ك كاضحا كاف األ١تاين الطٌرح ىذا ك. اإلبداعٌية ا١تننومة من غَته

 ا١تباأر الطرح أف إال. غَت٫تا ك باختُت ك بارت ركالف مقوالت مثل ا١تلٌت توليد يف للمشاركة  رصة القارئ إعطاء حاكلت اليت االٌٕتاىات بلض

 إأراؾ بضركرة قالوا إذ -األمريكية القارئ استجابة نقد ننرية مع منطلقاهتا بلض يف تشًتؾ اليت –التلقئ ننرية أصحاب لدف من إلاء الٌننرية ٢تذه

. ا١تلٌت توليد عملٌية يف ا١تتلٌقئ

 أساس ا١تتلٌقئ بو يبادر الذم الٌتفاعل إليلل  قد القارئ؛ يللبو الذم ا١تهمٌ  الٌدكر ىذا على آرااو ك مقوالتو بٌت بدكره التفاعلئ األدب للل ك

 اليت ىئ للقارئ الفللٌية ا١تشاركة ك ا١تلٌت منبع ىو  الٌتفاعل ملٌينة، قيمة لو اٌٗتذ ال ك بيلد اإلبداعئ لللمل كاف ١تا الٌدكر ىذا لوال ك طرحهم؛

 نقره خبلؿ من الٌدالالت ٖتديد بيده الذم للقارئ الفٌلالة ا١تشاركة من مقوالتو يستقئ الٌتفاعلئ  األدب. احتماالتو أقصى إُف با١تلٌت تذىب

. ينحوىا اليت القراءات ٥تتلف خبلؿ من تشكيلها ا١تمكن للٌدالالت الٌناقد ك ا١تؤٌلف يوإٌلو الذم ىو ا١تتلٌقئ ك بينها، ٕتٌولو ك األيقونات ١تملتلف

 اأًتاكهما) التلبَتية ك اٞتمالية ٦تيزاتو ك القصيد خصاات إدراؾ يف يشًتكاف ملا ا١تتلقئ ك الشاعر كوف بوضوح التفاعلئ البلد ىذا ٬تٌسد"  ك

 ك( اإل٧تاز) ا١تبدع بُت عادة يقع الذم  هو تفاكت حصل إذا ك ا١تستول، ىذا على كاحدة مرتبة يف يوإلداف إهنما(. الكفاءة أك القدرة مستول على
 (4)" التفاعل استحاؿ ا١تستول ىذا على االأًتاؾ ىذا انلدـ ككلما(. الكفاءة) ا١تتلقئ

 أعلى يف الٌتفاعل تضع اليت ىئ للقارئ الفللٌية  ا١تشاركة الٌتفاعل، عملية تتحقق أف ٯتكن هبذا ك كاحد مستول يف ا١تتلٌقئ ك ا١تبدع-2 

 سليد" يصرٌح َف إف ك التفاعلئ،  األدب ك التلقئ ننرية بُت ٚتلت اليت ىئ -القارئ دكر إعبلء يف ا١تتمثلة –ىذه االلتقاء نقطة أف أظنٌ  ك. مراتبو

 ك الربيكئ  فف أرحها؛ ك التصورات ك ا١تفاىيم عرض خبلؿ من التفاعلئ األدب ك ا١تًتابط النتٌ  مقوالت أبرز بشرح اكتفى بل بذلك"  يقطُت
 بالننرية التفاعلئ األدب ربطت إذ ،(التفاعلئ األدب إُف مدخل) كتاهبا يف األخَت  صلها من الثاين مبحثها يف ذلك على أٌكدت كاضحة بصورة

 مع ا١تللوماتية، الثورة ك اإلنًتنت عاَف يف ،(Hypertext-ا١تتفرع النت) مفهـو ظهور تزامن: " الربيكئ  تقوؿ. األ١تانية التلقئ بننرية بدءن  النقدية

، القرف ستينيات يف اٟتديثة، النقدية الننرية ميداف يف القارئ، ٨تو االٕتاه ظهور  اإل٧تازات أىم على أاىدا بذلك اللشركف القرف ليكوف ا١تنصـر

 (5)" نقده ك األدب ٖتديدا ك اإلنسانية، الللـو حقل يف كذلك ك ٖتديدا، االتصاؿ كساال ك التطبيقية، الللـو حقل يف

 ْتساـ اقتداءن  ىئ اختارتو كما –ا١تتفرع النت ىو ك التفاعلئ باألدب ظهر مفهـو أبرز ك التلٌقئ ننرية بُت الرٌبط إُف الربيكئ ذىبت 

 رغبة ك التجديد لللٌ  –الٌدكا ع ك االإلتماعٌية النٌركؼ نفس من نبلا أهنما يلٍت  هذا الٌزمنية ا١ترحلة نفس يف برزا أهٌنما ٔتا ك. تارٮتٌيا -ا٠تطيب

 زاكية من باٞتذرم كصفتو الربيكئ أف حىت األدبٌية؛ النقديٌة ك الفكريٌة ا١تننومة يف بالغا أثر٫تا كاف ك. االٕتاه نفس هنجا ك -أ٫تها ا١تفاىيم تصحيح

. اإلبداعٌية اللملٌية عناصر إُف الٌننر
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 النت كتابة  رصة لو لتكوف ا١تلٌت، إنتاج يف بفأراكو ذلك ك سلبيتو إلزالة القارئ دكر تفليل على تقـو أهٌنا ميللنة التلٌقئ، ننرية تقرأ  الربيكئ

 إلاءت اليت اٟتداثة بلد ما ىئ ك ا١تابلديات؛ أىم إحدل مقوالت  هم يف كثَتا ساعدت التفاعلئ األدب أطركحات ك. دالالتو تنفتح بالٌتاِف ك

: التاِف با١تملطط التفاعلئ النتٌ  حياة دكرة ميثٌلت قد ك.غامضة بقيت ٢تذا ك الٌذىنية عليها تلتد َف حديثة بك كار

 ا١تتلقئ                             ا١تبدع

 

  اإلنتاج إعادة                          النت   

 

 الوسيطالوسيط 

 

 

 

 الشبكئ الفضاء                                                       

                        

 (6)( اللفاعلب النص حياة دورة يوضح مخطط)

        

 ٗتاطب أم التلفيزيونية الكتابة من مستوحاة( " الشجَتم سهاـ)  تراىا كما عموما التفاعلية الكتابة إف: " القوؿ ا١تنصف  من ٢تذا 

 ا١تمكن من ك ملربة ك قصَتة بفقرات اٟتشو عن اإلبتلاد ميزاهتا من ك ،(لللُت) اإلعبلميُت بلغة تكتب أنت ك لصديق تتحدث ككنك ا١تتصٌفح،

 أك رسومات أكل يف تلملت أك ٗتتصر أف ٦تكن الويب على ا١تللومات بلض ك آخر، موقع من رابطة طريق عن ا١توقع إُف ا١تتصفح يصل أف
 صلة ذات ركابط ك تصريح أك حديث من مقتطفات أك  يديو كلقطات الوسااط عن  ضبل...  ْتوث، ك استفتاء، أك تفاعلية أسبلة ٗتلق بيانات

 (7)" األصلئ بالنت صلة ٢تا ركابط إُف بتوإليو يكتب ٦تا أإلزاء حذؼ أك إضا ة يف إلديدة تقنية متتبلا با١توضوع

 الٌتواصل ك ىذه االٌتصاؿ  كرة ك. ملانيو ٖتديد ك النت دالالت توإليو يف الكبَت دكرىا ٢تا مشاركتو ك ا١تقولتُت، كبل يف حاضر  ا١تتلٌقئ

 نكخذ ك ا١تتلٌقئ لدكر نلود أف عجب  بل -اآلخرين مع ذلك ٭تاكؿ الرضيع حىٌت  –إليها ينحو بفطرتو ك  يو، متكٌصلة ىئ بل الفرد عن غريبة ليست

. للٌتواصل البيولوإلٌية حاإلتو عن يلرٌب  ىذا ك إلنسو؛ بٍت من ٣تموعات يف التجٌمع القدًن منذ اإلنساف  ٌضل ٢تذا. االٌٕتاه ىذا أ٫تٌية بشرح

 البلض اعتربه الذم لبلتصاؿ، نناـ دكف قاامة اإلنساين للمجتمع تقـو ال ك اتصاِف، حيواف -قيل كما –اإلنساف"  ػػػػػ ا٠تتاـ ك البدء يف ك    

 تطور مع متوازيا رصده ٯتكن األقمار، بث إُف األحجار نقوش عصور من البشرية، تاريخ ك(. 66:51) البشرم الكاان بقاء أركط من أرطا

 (8)" صراع ك ك اؽ كل كراء دكما كاف االتصاؿ أف التاريخ ىذا يشهد ك. اٞتماعات ك األ راد بُت تربط اليت االتصاؿ كساال
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 تؤازر َف ك. " الفكرة ىذه لتكريس إلاء بالتكنولوإليا األدب زكاج  فف النت؛ دالالت إنشاء يف ا١تتلٌقئ بدكر التلقئ ننرية نادت كما ك        

 اللمل مع التفاعل من ٘تكنو اليت الوساال من اللديد لو ك رت حيث أيضا؛ ا١تتلقئ ّتانب -بشدة ك –كقفت بل  قط، ا١تبدع ا١تللومات تكنولوإليا

 (9). "با١تتلة ألوره عملية تكثيف ك لديو، التذكؽ حاسة تنمية ك الفٍت،

 بو ا١تلٌت إٟتاؽ مهمة أصبحت ك ا١تمكنة القراءات من هناائ ال عدد يف النت تفجر لقد"   ػػػػػػ النتٌ  ىذا ٓتصوصٌية نقرٌ  أف ىنا كٯتكن
 ك قراءتو بدٯتومة نصو ٮتلد ك( قاراو ليحِت نصو إنتاج ٔتجرد ٯتوت)  ساركب ماداف أكرد كما –الكاتب إف كحده، الكاتب ال القارئ مسؤكلية
 على ا١تلقى ا١تادم األثر ذلك ٣ترد ىو  النت يلد َف ا١تفهـو ىذا ظل يف ،(59:128) نصوص من يلحقو ما ك سبقو ما مع هناائ ال تناص يف دخولو

 (10)" تناصو عبلقات ك النت قراءة احتماالت ٚتيع ٖتتو تندرج الذم البلمتناىئ اجملاؿ أك ا١تتداخل الكل ذلك بل األكراؽ سطور

 اللمل أعماؽ إُف الٌنفاذ الٌنهاية يف يستطيع  ٌلاؿ، مشارؾ إُف مستهلك من با١تتلقئ االرتقاء ىئ األساس يف ا١تللومات تكنولوإليا  غاية

 احملاكالت ىذه لكن النماذج، عديد  سنجد القدًن، منذ  احتوااو اإلبداعئ اللاَف يف ا١تتلقئ استضا ة إُف سلت اليت احملاكالت تتٌبلنا إذا ك. األدر

 أك يسملو  يما الذىن إملاف على حثو ك ا١تتلقئ، عقل مناكأة ا١تاضئ يف ا١تبدعُت بلض حاكؿ لقد. " لللمل الٌسطحئ الطرح ك احملاكلة تتلدٌ  َف
 بصورة ا١تتلقئ عقل ٥تاطبة إُف ا١تللومات عصر  نوف تسلى. الذىٍت التفاعل من األدىن اٟتد مستول على ا١تبادرات ىذه تنل لكن ك. يشاىده

 مشارؾ،  مبدع إ٬تار، متفاعل   عقلئ متكمل إُف السلي ا١تتلقئ ٖتويل أإلل من طويلة لرحلة البدء نقطة ىئ اللقلية االستثارة ىذه إف سا رة،

 (11)" مكتمل كمبدع بنفسو يستقل أف النهاية  يف عساه

 ك تلٌددت؛ ك ا١تلاين تفٌجرت حىت إليو ذىب الذم البيلد سندرؾ التلقئ، ننريٌة إطار ٖتت تكطر الذم األ١تاين الطٌرح ّتٌدية نقرٌ  عندما ك         
 ملٌينا إطارا يضع  ا١تؤٌلف دالالت، ٣تموعة على منغلق ٤تدكد عمل ٣تٌرد كونو من أكرب قيمة إعطااو يف ٘تثٌلت عديدة صورا النتٌ  أخذ بالٌتاِف

.   الضٌيق النت حٌيز يوٌسع ك أراد ما يضيف ك ٮترقو القارئ لكن اإلبداعئ للملو

. القارئ لدل التلقئ أصحاب ننر يف ضالتو ٬تد قد أبٌوة عن يبحث اليتيم  النتٌ  مؤلفو، موت بلد النت ٭تيئ الذم ىو  القارئ 

 ١تا قارئ أم للل ك. " ا١تتلددة القراءات هبذه باالستلانة يتجٌلى ك متكامل ٔتنهر سيتمنهر ا١تتلقئ لدل عنو يبحث كاف ما كإلد الذم  النت
 ك القراءة ننريات أصحاب النقاد، قالو ما بقوة يستحضر النت ك ا١تتلقئ بُت التفاعلئ البلد على تككيد من( التفاعلئ األدب) مننٌرك يذكره
 يكتسب كئ متلقيها ك النصوص بُت األأكاؿ من بشكل تفاعل قياـ ضركرة على أٌٟتوا إذ ا١تاضئ، القرف ستينيات يف ذاهتا، الفكرة عن التلقئ،

 (12)" كينونتو ك كإلوده النت

 أف استطاعت ك ّتديد، إلاءت منهما كاحدة كلٌ  أف يف  تتمٌثل التفاعلئ، األدب ك التلٌقئ ننرية  يها تٌتفق اليت الٌتالية النقطة أٌما-3 

 باب  تح يف ٧تحت بالتاِف ك ملها، إال الكاملة أرعيتو يكخذ َف ا١تتلقئ  دكر قبلها؛ ننريات بو ١تٌحت ٔتا صٌرحت  التلقئ.  كريٌة مسَتة تغٌَت 

 اليت ىئ اٞتديدة ا١تقوالت هبذه للقوؿ راادٍيها د ع من ٘تٌكنت اليت األ١تانية الٌشجاعة للل ك. ملتربا إلهدا النقديٌة للجهود يضيف إلديد  كرمٌ 

. اٞتديد الطٌرح هبذا ٝتحت

 أصبحت ك ،(إيزر) ك( ياكس) مثل من األ١تانية( كونستانس) مدرسة أعضاء عند ظهرت اليت القارئ، استجابة نقد ك التلقئ ننرية أما"   ػػػػػ

دثنا با١تتلقئ، اىتم نقدم إتاه إهنا القوؿ  يمكن النقدية، ك األدبية األكساط يف أيضا ملرك ة  عناصر إُف الننر زاكية يف إلذريا تغيَتا بذلك ٤تي

 اإلبداع عملية يف عناصرىا من عنصر كل لدكر ٥تتلف تننيم ك إلديدة، ننرة على بناء صياغتها إعادة على عمل إذ اإلبداعية، ا١تننومة

 (13)"األدر
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 ٝتحت اإلبداعٌية للمننومة اٞتديدة  الٌصياغة طويلة، زمنية لفًتة ٫تيٌش الذم للمتلٌقئ اجملاؿ يفسح أف استطاع اٞتذرم الٌتغيَت ىذا 

 كاف ما عٌدة ملافو  تفٌجرت إذ ٙتاره آتى االقًتاح ىذا ك. ا١تتلٌقئ يقًتحها أخرل احتماالت باب  تح ك اإلبداعئ لللمل متلٌددة قراءات بتشكيل

 أف استطاع  قد حرٌيتو من تنقت َف اليت ك األخَت ىذا هبا ٘تٌتع اليت الكبَتة الثٌقة مع ك ا١تتلٌقئ؛ بو إلاء الذم الفٌلاؿ الٌدكر لوال الٌنور ترل أف ٢تا

. البنيوية بلد ما ننريات بو إلاءت الذم الفتح ىو ىذا ك أكإلهها، كل عند يقف ك ا١تلاين يطارد

 بؤرة ا٨تراؼ يف تسببت عدة للوامل نتيجة ا١تتلقئ، أك القارئ، إُف التلقئ ننرية التفات إلاء قد ك"  أنٌو القوؿ ا١تمكن  من ٢تذا 

 التلقئ ك القراءة ننريات أف إُف اإلأارة ا١تهم من لكم ك تفاصيلها، يف الدخوؿ موضع ىذا ليس بالنت، مركرا ا١تتلقئ، إُف ا١تبدع من االىتماـ

 (14)" طويلة زمانية  ًتات يف ا١تتلقئ منو عاىن الذم اإل٫تاؿ على  لل ردة ٔتثابة إلاءت

 مشركعٌية تبقى لكن. النٌقاد ك األدباء من ٚتع يتقٌبلو َف ٔتا إلاء  قد األدر، ا١تسار يف أحدثو الذم األثر ك الٌتفاعلئ األدب دكر يقلٌ  ال ك

 أ٫تية ألدركنا اٞتديد ا١تلطى ىذا أثر إُف ننرنا لو ك ا١تملتلفة، أطرا و ك األدب عاَف يف مسا٫تتها ك الكبَت الٌتكنولوإليا دكر من انطبلقا كاردة طرحو

. االٌتصاالت عصر أنٌو عنو يقاؿ ما أقل عصر يف ضركرهتا ك االقًتاح ىذا

 اللديد تفاعل إُف ذلك أدل ك التواصل، رأسها على ك القضايا، من اللديد إُف الننر تغيَت يف حاٝتا( السيربنطيقا) ظهور كاف"   قد 

  بلد ٖتقق ما لكل مبلاما مدخبل ك التفكَت يف إلديد إبداال  لبل كانت لذلك. إليها توصلت اليت النتااج من انطبلقهم ك منجزاهتا، مع الللـو من

 (15)" التواصل ك اإلعبلـ علـو من هبا يتللق ما كل ك اإلعبلميات مستول على خاصة ك التكنولوإلئ، ك الللمئ ا١تستول على ظهورىا

 ىذا ك. التحٌكم بكداة حولنا ما بكل الٌتحكم يف إمكانيتنا حوؿ تدكر اليت ك الٌتحٌكم، ننريٌة تلٍت السيربنطيقا  فف دااما نطالع كما ك 

 خبلؿ من يتجٌسد ىنا الوارد  الٌتفاعل. منها إلزء األدب ك اٟتياة ٣تاالت كا ة يف أثره ك دكره نيغفل أف ٯتكننا ال ميلترب، تكنولوإلئ علمئ  تح

. إلديدة اٌتصاالت كوكبة  اٖتة السيربنطيقا تكوف هبذا ك ا١تتلٌقئ،  يو يتحرؾ الذم الفضاء

 اللملٌية ٤تور ىو أنٌو إُف  باإلضا ة ا١تتلقئ، ٭تٌدده ٦تٌا انطبلقا ا١تلٌت ٭تٌدداف كوهنما يف التفاعلئ األدب مع التلقئ ننريٌة تٌتفق كما-4 

 ىنا من -ا١تلاين ٖتديد يف لو دخل ال ا١تؤٌلف حىت –الٌدكر ىذا يشاركو آخر طرؼ يوإلد ال ك ا١تلاين سَتكرة يرسم الذم ىو  فنو ٤ترٌكها، ك اإلبداعٌية

. دالالتو حاكم ك سيده ىو بل النت على عابر ضيف ٣ترد يلد َف  هو. اإلبداعٌية ا١تننومة يف ا١تتلقئ بدكر االعًتاؼ ضركرة من نتكٌكد أف ٯتكننا

. ا١تلٌت ٖتديد  يف ١تقصده أ٫تية ال ك نٌصو ا١تؤٌلف بطٌنها اليت للملاين قيمة ال ك ذىنو، يف أٌكلو كما إال يتجٌسد ال ك للقارئ إال يتكٌشف ال ا١تلٌت

 نصا يتناكؿ قارئ كل ألف...  تفسَت حالة ىئ القراءة ك"  ا١تقاـ، ىذا يف القراءة أ٫تٌية إُف اإلأارة  يمكن الٌتوضيح من مزيدا أردنا إذا ك 

 ك للمحجوب كشف أم بياف، حالة ىئ أيضا  القراءة النت، على نفسو يلكس أنو أم ذىنو، يف داخليا بتفسَته يقـو ك يقرأه النصوص من
 (16)" قرااية  لالية ىئ اليت الكشف أ٫تية تكو ىنا من ك احملجوب، للكنز قيمة ال ك. النت لكنوز إبراز

 يقبض حىت اإلبداعئ اللمل على يشتغل الذم القارئ دكر على أساسا تلتمد اليت القراءة عملٌية خبلؿ من للقارئ إال يتكٌتى ال  ا١تلٌت 

 بغَته يؤمن ال ك با١تتلقئ، ا١تلٌت يربط بدكره التفاعلئ األدب ك. ا١تتلقئ هبا يقـو إلاٌدة متابلة ك مطاردة ىئ بل سهلة ا١تسكلة  ليست ا١تلٌت،

 القارئ دكر على تلتمد ىنا  اللملٌية. ألخرل قراءة من ا١تتلٌقئ اختاره الذم ا١تسار ْتسب تتلٌدد بل آلخر قارئ من تتغَت اليت للداللة كمانح

. اإلبداعئ اللمل خبلؿ من احملتملة ا١تلاين ك اللاٌمة الٌصورة لتشكيل عداه مرإللا نٌتملذ أف ٯتكن ال ك دكر، يضاىيو ال الذم

 مثلهم يركف،( التفاعلئ األدب) ك( ا١تتفرع النت) مننٌرم إف"  ذلك التفاعلية، مننٌرك يبذلو الذم القٌيم اجملهود انتباىنا يسًتعئ ىنا ك 

 ك بطريقتو، منهم كل  يفهمو ا١تتلقُت إُف يصل عندما إال الوإلود، إُف ينهر ال ك  لليا، يكتمل ال النت أف التلقئ، ك القراءة ننريات نقاد مثل
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 بالتاِف ك نفسو، للنت متلق كل تلقئ طرقة يف يؤثر أف أكنو من ٦تا غَتىا، ك االقتصادية، ك االإلتماعية، ك النفسية، ظرك و ْتسب ملناه يؤكؿ

 (17)" غَته عن ٮتتلف قد بشكل تككيلو ك  همو

 اليت ا١تلاين ىذه ك يتناكلو، الذم النتٌ  بُت ك بينو عديدة احتماالت يلرض  هو مقٌيدة غَت حرٌة قراءة تكوف اإلبداعئ لللمل ا١تتلٌقئ  قراءة

الف قد ا١تتلٌقئ هبا ٮترج  ننريٌة من كلٌ   يو تٌتفق الطٌرح ىذا ك أإللها، من أبدعو اليت ا١تؤٌلف نٌية على حىٌت  ٗتتلف قد بل القارئ توٌقلات أ ق ٗتي

. التفاعلئ األدب أطركحات ك التلقئ

 يكمل ك اإلعبلمئ، اإلرساؿ( ٤تبس) على القابض سطوة من كثَتا ا١تتلقئ عاىن لقد"  ػػػػػػػػػ سنُت عرب ا١تهدكر ا١تتلٌقئ ٟتقٌ  التنبيو ا١تهمٌ  من ك

 من ا١تتللم ك مؤلفو، قبضة من القارئ ٖترير إُف التكنولوإليا ىذه تسلى  مثلما. مرسلو قبضة من ا١تتلقئ ا١تللومات تكنولوإليا ٖترر أف اٞتميع

 عملية على الشملصئ الطابع إضفاء إُف االتصاؿ ننم تسلى غَتىا،  لل مثلما مصممو، قبضة من الكمبيوتر برامج مستملدـ ك مللمو، قبضة

 (18)" اإلعبلمية رسالتو اختيار يف ا٠تيار للمتلقئ يكوف ْتيث التلقئ،

 ا١تتلٌقئ ٘تنحا أف استطاعتا التفاعلئ األدب أطركحات ك التلقئ  ننريٌة ا١تلطى، ىذا خارج لو ليتحٌقق كاف ما مكانا ا١تتلقئ بٌوأت الٌتكنولوإليا

 أٌلف الذم ىو أنٌو صحيح اإلبداعية، اللملية سٌيد ىو ا١تؤٌلف أف تٌدعئ اليت ا١تقولة قٌوضت  التكنولوإليا. اإلبداعية األعماؿ قراءة يف أكرب حرٌية

 خبلؿ من يبقى بل هناية لو ٧تد أف ٯتكن ال الذم ا١تلٌت تشكيل يف دخل للمتلٌقئ صار ك كتابتو؛ إهناء ٔتجرد ملكيتو  قد الٌنهاية يف لكٌنو نٌصو

 ك اإلبداعئ اللمل مع يتفاعل اف لو ا١تتسلطة، القبضة ىذه من ا١تتلقئ يتحرر اف بلد ك. " تنالو ال ك القرااٌية الٌتجارب تطارده حلما ا١تذىبٍُت  ىذٍين
 يف عميقا( التفاعلية) مصطلح  صار. " أعمقها ك حاالهتا أٝتى يف التفاعلية تتحقق بذلك ك للنت، حبلٌقة ملاين يشٌكل أف ٯتكن ما يستحضر

 ك بالتككيل إبداعو إعادة ك بالقراءة توإليهو ك  يو، حضوره مدل عن يكشف ٔتا النت إنتاج إعادة يف ا١تتلقئ أثر منها؛ متلددة أبلاد عن تلبَته
 قارئ ك قاراو، يستوعب أف على قادر نت بُت الفٍت ا١تستول يف تتم تواصلية عملية التفاعل اف))   متلددة؛ صور يف( إنتاإلو) بفخراإلو ا١تسا٫تة

 (19)" النت ىذا يستوعب اف على قادر

 هبا يقـو اليت االستكشا ٌية اٞتوالت تلك ىئ بل التفاعلئ، األدر بالنتٌ  ا١تتلٌقئ  يها يلتقئ اليت األٌكلية التلٌقئ عملية يف تتمٌثل ال  الٌتفاعلية
 أعبلـ يهتم َف لذلك. األصلئ النت على مناسبا يراه ما إضا ة على قادرا الٌنهاية يف ليكوف ا١تملتلفة؛ إلوانبو من اإلبداعئٌ  بالنت ليلمٌ  القارئ

 إلللوا ك ٥تتلفة مراحل للقراءة  جللوا ذلك؛ من أكثر إُف طمحوا بل اللادم، ا١تتلٌقئ أك اللابرة بالقراءة التفاعلئ األدب مننٌرك ال ك التلقئ ننرية

 (20) عليما ك خبَتا القارئ من

 التكنولوإليا، ك األدب بُت باللبلقة عموما ا١تلنية ا١تراإلع ك( التفاعلئ األدب) ك( ا١تتفرع النت) يف ا١تتملصصة ا١تراإلع يف تًتدد ما كثَتا ك" 

 أك) ا١تتلقئ إلللت ك اٟتديثة، التكنولوإليا بو نادت آنذاؾ، مقبوؿ غَت ك غريبا بدا ك با١تتلقئ، اىتماـ من التلقئ ننرية بو نادت ما أف إُف إأارات
 (21)" زمامو مالك ك ا١توقف سيد( اإلنًتنت بلغة ا١تتصفح

  ظهرت مفاىيم عٌدة يذٌلل أف استطاع اإللكًتكين النت أف يلترب  هو التفاعلئ، األدب مننٌرم أحد ىو ك( الندو جورج) لو يذىب ما ىذا ك

. بلورهتا ك ا١تفاىيم ىذه لتجريب خصبا ٣تاال بذلك  كاف الورقئ ننَته يف تتوٌ ر َف خصاات على لتوٌ ره ننرا اٟتداثة؛ بلد ما موإلة مع

  قد - همها عدـ اُف أٌدل ٦تٌا –الورقئ النتٌ  يف ظاىرة غَت كانت إف ك. مشركعو يف آيزر اقًتحها اليت( الفراغات)  كرة االلتقاء نقاط من-6

 عملية إهنا تلنينا، اليت ىئ اإلبداعية اللملية يف ا١تشاركة ىذه ك" الفضاء، ىذا أضا و الذم اٞتديد ىو ىذا ك اإللكًتكين، بالنتٌ  كاضحة صارت

 على النت قدرة بلدـ( التفاعلئ األدب) ك( ا١تتفرع النت) أرباب قٌرر قد ك. التلقئ ننرية نقاد من غَته ك( إيزر) عنها ٖتدث اليت الفراغات ملء
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 النت، ٕتاه  لل من ا١تتلقئ بو يقـو ما ك الفراغات، ملء عملية إف بل اإلبداعية، اللملية يف ا١تبدع ٔتشاركة يقـو الذم ا١تتلقئ عن ٔتلزؿ الوإلود

 (22)" لقراءة قراءة من متجددا ك متغَتا كاانا ٕتللو ك اٟتركية، طبيلتو األدر النت تكسب اليت ىئ

 اٟتريٌة مع صار األدر  النتٌ . الٌتفاعلئ األدب ك الٌتلٌقئ ننريٌة بُت ٕتمع ا١توٌحدة، غَت الٌنهايات ك الٌتككيبلت تلٌدد يف تتٌمثل أخرل نقطة-7

 األدب مع ٖتديدا ىو ك يريدىا اليت الٌنهاية يرسم قارئ  كل خياؿ، ٤تض صارت هنايتو أف كما عديدة؛ دالالت ذك للمتلٌقئ أيعطيت اليت

. الٌنهايات من أاء ما ٮتتاره مسار لكل يرسم الٌتفاعلئ

 قدرة على كثَتا تكلموا ك التككيبلت، من هناائ ال عدد على األدر النت انفتاح ضركرة عن ننرينا، اٟتديث، يف التلقئ أعبلـ أسهم لقد" ك

 من تقدمو ما ك التكنولوإلية، الثورة خضمٌ  يف ك...  ملدكدة قليلة كلمات ضمن اٟتصر ك لللدٌ  القابلة غَت الكثَتة ا١تلاين احتواء على النصوص

  يها ترل أف تستطيع مناسبة بيبة كإلدت قد النقدية الننرية أف يبدك ا١تملتلفة، إلوانبها يف ركح من تبثو ما ك اٟتياة، إلوانب ١تملتلف تسهيبلت

 (23)" أمامها ماثلة حقيقة الننرية آراءىا

  

 ألف للٌتطبيق، ٣تاال ٢تا ٕتد َف اليت ا١تقوالت بلض ىنالك أفٌ  إال للمتلٌقئ الفٌلالة ا١تسا٫تات بلض إُف دعوا قد التلٌقئ أصحاب أف برغم

 مرف نتٌ  ألنٌو تطبيقها من مٌكن ك األ كار تلك حٌقق االلكًتكين النتٌ  أف إال األ كار، تلك ٖتقيق دكف حاؿ األدبٌية لؤلعماؿ الورقئٌ  الطٌابع

 باختيار القراءة كرٌة يليد أف لو ك مناسبا يراه الذم ا١تسلك باختيار للمتلٌقئ يسمح خٌطئ ال مسار يف متشٌلب ك الٌتجريبات ٥تتلف على مينفتح

.  للقارئ حقيقٌية متلة القرااٌية الٌتجربة تصبح بذلك ك سابقتها عن هنااٌيا ٗتتلف قد إلديدة؛ دالالت لو يفتح آخر مسار

 ا١تستثار ا٠تياؿ ٚتع خبلؿ من الكامل، ا٠تياؿ ٟتيازة"  اإلبداعئ نصو ٟتضانة الورؽ ا١تستثمر الشاعر"  الورقيُت سلئ أكدت"  قد ك

 إمكانات قصور بسبب ٖتقيقو، من منلت اليت اللوااق من كثَت أابىتو ذلك سليهم لكن بالسمع، ا١تستثار ك بالصورة، ا١تستثار ك باٟترؼ،

 (24)" احملايد الوسيط" = الورؽ"  اٟتاضن

 ٕتللو ك القارئ دكر من تيللئ أف استطاعت إذ التلقئ؛ ننرية هبا إلاءت اليت ا١تقوالت تكتسحها اليت األ٫تية على نقف أف الٌنهاية يف ٯتكننا

 االنفتاح بلض يلطيها ك إلديدا مسارا النقدية بالننريٌة يسَت أف استطاع إلديد ذاتو ْتدٌ   ىذا ك ملانيو ٖتديد ك اإلبداعئ النت قراءة يف مشاركا

 دعا اليت األ كار من اللديد يوٌضح أف استطاع  قد ىذا من أكثر بل التلقئ ننرية مع بو إلاء ٦تٌا الكثَت يف الرقمئ األدب اتٌفق قد ك. قراءاهتا يف

 ك اندماإلها ك التوقلات آ اؽ اقًتح حُت للٌتاريخ استدعااو ك"  ياكس ركبرت ىانز" ٚتالية نفهم أف استطلنا  قد التلقئ، ننرية أقطاب إليها
 هبا إلاء اليت األ كار نفٌكك أف استطلنا كما. االنزياح أك باللدكؿ عرٌ و الذم ىذا ك لو متوٌقلا يكن َف ٔتا ا١تتلٌقئ مفاإلبا أرحها، حاكؿ

 ىذه القرااٌية؛ اللملٌية ٤تور إياه ملتربا الٌضمٍت القارئ مصطلح اقًتح ك النت، ملٌت يف البحث ٤تاكال األدبية باألعراؼ قاؿ عندما" ايزر  ولفغانغ"

 استطلنا ك القارئ دكر  لبل اٌتضح إذ الرقمئ، األدب قٌدمها اليت النماذج مع ٕتٌسدت كما ا١تناسبات من كثَت يف تتجٌسد َف ك تٌتضح َف األ كار

 األدب ك التلقئ ننرية اتفاؽ إغفاؿ ٯتكننا ال ك القارئ، ك ا١تؤٌلف بُت يساكم الذم اال٬تار الٌنسق خبلؿ من النت يف الفللئ أثره نتتٌبع أف

  ىو القارئ ك ا١تقولتُت كبل يف مٌيت  ا١تؤلف ٢تذا بلدىا، كما البنيوية الننرية مقوالت من استفادت التجربتُت  كبل ا١ترإلليات، بلض يف الرقمئ

. ٤تورىا ك اإلبداعية اللملية سٌيد
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 المنهج فب مقدمة: األدبب اللمل فب األسطوري النقد

 ـ الجزائع ـ باديس بن الحميد عبد جاملة/  يايوش جلفع.د

 

 توطئة

 

 باألساطَت ٗتتت اليت ا١تقارف األدب  ركع كمن ٟتقلو، مناسبة باعتبارىا األساطَت لدراسة كاسلا حيزا ٮتصت الذم اجملاؿ ىو ا١تقارف األدب

 األساطَت يف أهرة الشملوص أكثر من بواحد ارتباط ٢تا اليت القصت تلك عادة ا١تقارنوف الللماء ٮتتار حيث األغراض، بللم يسمى ما

 سنة" بعوميثوس"ؿ تركسوف دراسة مثل حكاياهتم اختبلؼ على األدباء بُت تداك٢تا اليت الشملصية تلك على يطرأ ما يدرسوف   ، الكبلسيكية

 أهرة كاكتسبت ٤تليتها تلدت إذا إال ا١تقارف، األدب يف الدراسة حيز األسطورة تدخل  بل ،241972سنة" ىرقل" عن كالينسكئ دراسة أك 1964

 أركط ٢تا كإلب ا١تقارنة الدراسة جملاؿ تنتمئ لكئ ك األ٫تية، بتلك ليست ا١تستول نفس من لؤلساطَت احمللية الدراسات أف يلٍت ال كىذا عا١تية،

: ىئ

. األسطورة نسجت اليت الربط خيوط ملر ة/ 1

. كاقلها من أنتجتها اليت األمة عن بالبحث أصلها ملر ة/ 2

. أبطا٢تا ك أحداثها نوعية ك األسطورة ميثولوإلية أصوؿ يف البحث/ 3

. هبما صلتها مدل ك التاريخ ك بالدين عبلقتها عن البحث/ 4

. دراستها يف البحث منهجية/ 5

. 25أدب ك أدب بُت أديب،أك ك أديب بُت التشابو أكإلو ك االختبلؼ أسباب/ 6

 

 

 ا١تتواضع الواإلب من طموحا أكثر أيئ إُف ينزعوف الذين يستهوم الذم األدبية، الدراسات من الفرع ذلك ىو األغعاض علم/ 1

 إلانبا كيؤلف ا١تقارف، األدب رإلاؿ أيدم بُت دراسئ  رع األساطَت دراسة علم إف. ا١تتنوعة أأكا٢تا بكل كٖتقيقها األساطَت ٚتع يف لؤلسطورم

 يف أهرة الشملوص أكثر من بواحد ارتباط ٢تا اليت القصت تلك عادة األغراض علماء ٮتتار.  Stoffgeschichte  الماىية تاريخ إلوانب من

                                                           
24

  195صفحة، ص  148،  1981، سنة 01لبنان ، الطبعة  –، ترجمة صادق الخليلي، منشورات عويدات، بيروت األسطورة : راثفين . ك . ك   
25

 . 57 – 56، صص  األسطورة: راثفين. ك . ك  
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 اٟتاضر حىت القدًن منذ حكايتو بفعادة مشارهبم اختبلؼ على األدباء قياـ أثناء الشملصية تلك على يطرأ ما يدرسوف   الكبلسيكية، األساطَت

.   119 ص  ،األسطورة: راثفُت ؾ, ؾ: للمزيد اننر. 

 أهرين بلد كىذا ،"  ؟ األندكسايكية األساطَت ىئ ما تتصور أف أٯتكنك: "   يو يقوؿ(   بليس كيلهلم)  إُف سؤاال  ركيد سيجموند كإلو  

 إدراكا اللضوية أإلهزتو الفرد  إدراؾ بكف ، ذلك  ركيد كأرح.  سنوات ثبلث بلد إال اللاَف هبا ٝتع َف اليت أوديب عقدة نظعية على إطبلعو من

 التمليبلت كىذه. ذلك كراء ما عاَف كإُف ا١تستقبل إُف ٦تيز بنحو كتدخل ، ا٠تارج يف طبيليا تتصور خادعة خياالت عنده يستثَت غامضا داخليا

 بساطة كبكل ٚتيلا كىئ ،(  الموت بلد ما وعالم ، واللقاب الثواب ، الخلود)  عن أ كارنا تشمل النفسئ التصور ىذا عن كليا الناأبة

.   األسطورة  –النفس:  الداخلية النفس عن ذىنية  منلكسات

(  بليس)  عليها اطلع كاليت ، االضطهاد جنون ٟتاالت دراستو أثناء ، ىذه الفاعلة اللصور ميكانيكية ىو  ركيد سيجموند اكتشفو ما كأكؿ

 مفتاح استملداـ  – ركيد أم  –أمكنو سنوات ٜتس كبلد ، الدفاعب اللصاب حوؿ 1896 سنة لو مقاؿ يف ظهرت  .  1895 عاـ إلانفئ يف

 عن كضوح بكل  ركيد يللن ،1901 سنة الصادر اليومية اٟتياة يف المعضب النفس علم ْتثو  فئ ؛ أيضا األسطورة مغاليق لفتح االضطهاد إلنوف

 كأف. الخارجب اللالم تصور نفس علم سول ليس الديانات أحداث يف عميقا ٯتتد كالذم لللاَف، األسطورم ا١تنهر من كبَتا إلانبا بكف اعتقاده

 لنا تللمو ما البشرم اللقل إُف كيليد اللملية يلكس أف ىو ،1913 سنة الصادر والمحعم الطوطم كتابو يف إلاء كما النفساين اللاَف كاإلب

 ترمز(  نارسيس)  قصة أف مثبل يرل ْتيث ،الالوعب تفاعالت عن نإتة ترسبات باعتبارىا األساطَت إُف  ركيد كيننر. األأياء طبيلة عن الركحية

  دافينلشب ليونادرو عن مقالتو يف كذلك النعجسية اسم المعضية الناحية من عليو كأطلق عصار ارتكاس إُف النفسئ التحليل خبلؿ من

 عن  كاضحة رؤية بتكوين لفركيد ٝتح ،( كوديفا الليدي)  إُف الننر الختبلسو باللمى أصيب الذم الرإلل مصَت أف كما ،1910 عاـ الصادرة

 . النفسب العؤية تشوش عن ننريتو

 خياالت  يو خزنت كقبو يتصوره الذم البلكعئ، منبلها أف  ركيد يرل تربز؟ اللقل من إلزء أم  من للتصورات؛ بركزا األساطَت كانت كإذا

.  ب. ر)  اللاَف ضٌمنو عما يقل ال ٔتا اٞتنس من ٖترر  ركيد رأم يف  األساطَت ذلك؛ كْتسب أيبا، عنها يللم الواعب اللقل يكاد ال إلنسية
 بعوز نظعية تقبل البداية  فئ ؛ ذلك عارض  قد(  يانك)  اللاَف أما.  1786 سنة ذلك قبل بلندف صادر بارايابوس عبادة عن مقاؿ يف(  نايت

 اختيار كىئ أخرل إلذرية خطوة   ، ٢تا طاردا كليس البدااية للصور ناقل الباطن اللقل أف بقولو ذلك بلد تلديبل عليها أإلرل كلكنو اللصورات

 اصطالح عليو كأطلق سطحب أك علوي أحد٫تا البلكعئ، من ٔتستويُت إياه مستبدال ،الالوعب عن الفعويدي النموذج ر ض(  يانك) 

 ،الالشلور يف القابلة ا١تكبوتات عن  ركيد كتصورات يتفق كىذا ،المكبوتات وعاء كىو ،الوعب طبقة ٖتت مباأرة كيقع الشخصب الالوعب
 للتحليل الفركيدية األساليب على مغاليقو تستلصئ كالذم الجماعب الالوعب عليو أطلق كالذم الثانب المسلوى يوإلد ا١تستول ىذا كٖتت

 اٞتملئ البلكعئ من ا١تستول كىذا ،لألشياء العمزية الملانب كاستكناه الكلمات كتداعئ اللساف زالت يف تتمنهر اليت تلك كىئ النفسئ

 األ٪تاط كىذه ،1919 سنة األولية األنماط اسم اٞتملئ البلكعئ ىذا على( يانك) كأطلق  رد، كل يف اٟتضور داامة أملصية  وؽ قاعدة يؤلف

 قبلية، أك  طرية أػفكار توإلد ال أنو ذلك كملٌت واألدب، الفن وفب األحالم وفب األساطيع فب النمطية الصور صناعة عن ا١تسؤكلة ىئ األكلية

 انتباه اسًتعت(  يانك)   مفاىيم كلذا ؟ البشرية للتمليبلت كاألطر ا١تلاَف كٖتديد التصورات لتكوين  طرية استلدادات أك إمكانات توإلد بل

 ا١تكاف يف متباعدة كأمم ألوب إمكاف كيفية عن التساؤؿ بطرح األنثركبولوإليُت كالباحثُت بالنقاد د ع ما كىذا  ركيد، مفاىيم من أكثر األدباء

 ؟ األزلب اللكعار لقانون ٗتضع  لبل األسطورة كىل ؟ ال أـ باللا١تية تتسم األسطورة ىل ىنا كمن. كبَت حد إُف متشاهبة قصت كضع من كالزماف
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 التماثل حد إُف تتشابو األساطَت بكف يرل  الذم   كمن ؟ ككفى تشابو حاالت ىئ أـ ككلئ حقيقب تماثل حاالت أماـ ٨تن ىل   كمن

 نفسية آلية أماـ ىنا ألننا الثقايف كالتنوع التفرد كميزة ا٠تصوصية تلغى كبالتاِف سواء، الناس ٚتيع ألف سواء، األساطَت أف يلٍت ىذا األقصى،

 من كثَت إذ ،االنلخابية أو االنلقاء مقولة على أساسا ا١تبنية التشابو  كرة ير ضوف ا١تلارض الرأم أصحاب أما ،واحدة بعمجية وميكانيكية

 نفهم ىنا كمن ،واللكعار الدور قانون إُف كال لالرتداد قابل غيع ملقدم خط فب اللاريخية الحعكة بأن يؤمنون واللين المسيحب اللوجو ذكم

(  أكنك)  تصر٭تات كأيضا ،ملدفق نهع الزمن وبأن ، معتين النهع ماء فب يسلحم ال المعء أن: ا٠تالدة ا١تتصوؼ ا١تسيحئ برغسوف ىنرم مقولة

 يف إليدا نتملن َف إف التكرار يشبو ما نرل ٨تن كإ٪تا  لاؿ، نشوء يف أئء كل إذ ،أبدا حقيقب تكعار فيو يوجد ال الكون ىلا فب نلعفو ما بكف
 . النواىر إُف الننر

 واللقاب القدرية رفض فكعة كىئ القدًن اليوناين با١توركث ا١تمزكإلة الغربية الفلسفية الرؤية تلك على يدؿ إ٪تا أئء على دؿ إف كىذا

 ، ا٠تليلئ صادؽ إللفر ترٚتة ، ألسطورةا:  راثفُت. ؾ. ؾ: اننر للمزيد ؟ ملجدد قديم ىو بل جديد شبء ال كبكف ،سيزيف لصخعة األبدي
 ، صفحة 156 ، 1982 ، لبناف  –بَتكت ، الثانية الطبلة ا٢تبلؿ مكتبة دار منشورات ، بعجسون ىنعي:  غالب مصطفى:  كأيضا ، 45  –34 صت
 مصطفى أخرل مرة ككذلك ، والديمومة بعجسون  صل كأيضا اللقلب والجهد بعجسون ك صل ،   والشلور والحياة بعجسون ىنعي  صل

 كلاب فب فعويد سيجموندك. صفحة 191 ،1982 الرابلة، الطبلة ، لبناف  –بَتكت ا٢تبلؿ، مكتبة منشورا ، فعويد عند الجنس كتابو يف غالب

.  صفحة 157 ،1982 الرابلة الطبلة لبناف، بَتكت ا٢تبلؿ، مكتبة منشورات غالب، مصطفى كتقدًن عرض ،األحالم

 مبحث يف خاصة صفحة 145 ،1982  الثالثة، الطبلة ا٢تبلؿ مكتبة منشورات غالب، ١تصطفى الناجحة الشخصية كلاب نضيف كما   

 كاليت الركس كاألكادٯتيُت الللماء من جملموعة الفلسفية ا١توسوعة يف كإلاء ،.القناع كمبحث ،الجملب الالشلور مبحث ك األولية األنماط

:   يلئ ما كـر ٝتَت ترٚتها

 للتاريخ، األكُف ا١تراحل يف تولدت حكايات ىئ كاألساطَت. القدماء خصاات أخت من للفلكلور الشفهية األأكاؿ من أكل األساطَت" 

 إف. كاجملتمع للطبيلة ا١تملتلفة النواىر كأرح لتلميم ٤تاكالت إال( اٍف اٞتساـ األحداث األسطوريوف، األبطاؿ اآل٢تة،)  ا٠تيالية صورىا تكن َف

 سيادة بزكغ مع ٗتتفئ األساطَت  فف   كمن ا٠تياؿ، كٔتساعدة ا٠تياؿ يف كتشكلها ثانوية كٕتللها الطبيلة قول على تتغلب كلها األساطَت

 ا١توسوعة." للواقع بالنسبة لئلنساف اٞتماِف كا١توقف األخبلقية اآلراء نفسو الوقت يف تلكس كانت لكنها)...(  الطبيلة قول على حقيقية

، ٝتَت ترٚتة الفلسفية،  .األساطَت مادة 23 ص ،1985 لبناف،  –بَتكت كالنشر، للطباعة الطليلة دار ا٠تامسة، الطبلة كـر

 الللاقب) مقولة خبلؿ من كذلك سوسَت، دم لفرديناند  اٞتديدية اللسانية الفطريات من نسغها تشكل قد ، لؤلساطَت البنااية ا١تلاٞتة إف  /2

 ،(  اللاريخب)  مفردة ىئ استلماال األكثر كا١تفردة ،(  السانكعونية/  الدياكعونية)  ب كأيضا(  اللزامنية/  اللطورية)  ب ا١تلرك ة أك(  اللزامن/ 
 ضمن إال ٘تاما ٔتفرده يدرؾ ال اللناصر ىذه من كاحد ككل ٢تا، ا١تكونة النوكية اللناصر إُف ٖتطم أف ٯتكن الزمن من ٟتنة كل أف مفادىا كاليت

 كلكنها ملا، حزمة يف مربوطة  هئ ا٢تاتف؛ أسبلؾ حزمة كبَت حد إُف يشبو كىذا. بو ا٠تاص ماضيو أركط ضمن أم أكإلده الذم اللاـ إطاره

. البليد ا١تاضئ يف بنقطة منها كل اتصاؿ يف منفصلة

 اللناصر ىذه بُت الرابطة كاللبلقة الوأيجة على على كيركز ٔتفرده، عنصر بكل ا٠تاص الفردم التاريخ يتجاىل  فنو اللزامنب األسلوب أما 

 النهايات ترتيب لًتل عرضئ أكل على اٟتزمة تقطع  فنك األسبلؾ؛ حزمة عن ٔتفرده سلك كل غبلؼ نزع من  بدال. الزمن من ٟتنة أية يف

 بكل ا١توقف تلرؼ كأف تشاء، مرحلة أية يف الللبة تدخل أف لك إف: "سوسَت دم يقوؿ كما الشطرنج، للبة يشبو التزامٍت كاألسلوب ا١تقطوعة،
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 القطع ١تواقع بالنسبة قطلة لكل الراىن ا١توقع ىو ا١تهم ألف دخولك، قبل قطلة لكل السابقة ا١تواقع ١تلر تك ضركرة ٙتة تكوف أف دكف دقة،

 تلك على ٭تا ظ كىو تضمو، اليت باجملموعة تتقرر ىويتو ألف غَته، عن ٔتلزؿ يوإلد أف ٯتكن ال منفرد لغوم عنصر  كم ا١تلٌت؛ كهبذا. األخرل

 التطور يف الباحثُت مكنت سوسَت دم اقًتحها اليت بالطريقة النطق علم تلريف إعادة إف". ا١تتبقية اجملاكرة لللناصر ا١تلارض موقف بالوقوؼ ا٢توية

.  الفونيمية دراسة يف التزامٍت األسلوب عن لينفصلوا األصوات علم دراسة من التارٮتئ

 ،(لو جوم.  اك آرثر) ٧تد االٕتاه ىذا ركاد كمن األفكار تاريخ تطورية يف مفيدة التطبيقية الوإلهة من األنساق أك األفكار وحدة أ٫تية إف
 عن دراستو( درك ماف يوإلُت) قدـ التصور ىذا كك ق ،اللزامنية الفونيمية بواعث يتجاكزكا بكف الشلبية الفنوف يف الباحثُت( دانديز آالف) كينصح

 أمريكا ىنود أساطَت يف األسطورية عن دراستو يف أًتاكس ليفئ كلود مع نفسو األمر ككذلك السيد، قصيدة كيف ركالف، أغنية يف القصصية

 ا١تلركؼ الديٍت اجملموع ضمن تزامن كحدو باعتبار٫تا عدف كأسطورة ا٠تلق أسطورة دراسة على مثبل يؤكد( البنائب) البنيوم الباحث إف. اٞتنوبية

 النهاية يف تؤدم بذاهتا قاامة أإلزاء عن ا١تتشاهبات ٚتع من بدال ككل،(  التكوين سفر)  يف التشابو تشمليت بغية كذلك ،(اللكوين سفع) باسم

 ليست األسطورة منها تتكلف اليت الصحيحة الوحدات إف: "أًتاكس ليفئ يقوؿ كلذا ،(الذىي الغصن) مثل األصوات من كاسلة ٣تموعة إُف

 كعليو." ملٌت عنو ينتج حىت كٚتلو استملدامو ٯتكن الذم الوحيد ىو اللبلاق ٢تذه اٟتزمئ كالشكل اللبلاق، تلك من حـز بل ا١تنلزلة، اللبلاق

 استملبلص على اعتادكا الذين أكلبك دىشة مدعاة يكوف الكل ٢تذا ا١تزعـو ا١تلٌت كللل ،بنائيا كال يؤلف اللكوين لسفع الموجود فالنص

 تلك كشف إُف يؤدم أًتاكس ٖتليل ٧تد عندما لذلك  ونيمية، كلية بناءات من انتقااها من بدال ،لألجزاء الصوتب االنلقاءب ا١تلاين

 حواء كمثل ٖتتو، الذم كا١تاء الفلك يللو الذم ا١تاء بُت توسطية السماء مثل ،اللوسطية رتبلها مجموعة لكلك ،اللضاد ثنائية المجموعات

 أف البناائ يكتشف قد ،النظام لهلا الهيكلب الشكل عن للكشف منفصلة قصت ٤تتويات ٖتليل كعند كاٟتيواف، اإلنساف آدـ بُت كسيطة

 الللابع مفارقة على يجعؤ ال الذم اللادم القارئ إليها يصل ال تفسَتية امكانات ا٬تاد خبلؿ من الوصفية كظيفتها تتجاكز أسطورياتو

 الذين ،الضيقة اإلنجيلية العؤية أصحاب ا١ترأة أعداء ظل كما أنثى ىئ التكوين سفر يف مثبل األ لى  هل. الخطب املداده فب القصصب

 ٧تد لكننا ؟( الذكرم اللضو) القضيب ٘تثل الفعويدي اللفسيع بحسب ىئ أـ بشرية، صورة يف أيطانا كانت إف طبيلتها يف ٥تتلفُت كانوا

 كيبلحظ الوسيط، إليها يتجو اليت األقطاب عن يبحث   كسيطو، سلفا ٭تدد  هو ملكوس؛ بشكل(  أًتاكس ليفئ)  طريقة ٯتارس( ليج إدموند)

 ليفئ يكشفها اليت الضمنية الوصايا أف يبدك إذ ،الدائعي اللأويل ذلك يللعض االرباك من شبء لألسطورة(  البنائب)  البنوي اللحليل على

 منطقئ ٪توذج ا٬تاد ىو األسطورة من الغرض إف: " أًتاكس يقوؿ كلذا. يفسرىا كئ يربزىا اليت الثنااية الفرضية من ناأبة األسطورة يف أًتاكس

 ليفب عند األسطورة منطق وإن االنسانية، ا٠تربة يف التناقضات بُت للتوسط تسلى األسطورة أف ذلك كملٌت ،" التناقض قهر على قادر

 بكف آخر توضيحا ليدج إدموند كيضيف ،( الموضوعة معكب  –الموضوعة نقيض  –الموضوعة: )  القوائم ثالثية القاعدة ىو أساسا شلعاوس

 ركماف) مع بالتلاكف أًتاكس ليفئ قاـ كلقد.  األكركبية غَت الشلوب عند كلكن البشرم بالتفكَت خاصة كميزة إلوىرم أمر التضاد ثنااية

 يبلحظ كما ترٚتتها، ٯتكن اليت كاألسطورة يًتإلم أف ٯتكن ال الذم الشلر بُت ميز كأف سبق ألنو ،"قطط( "بودلَت) لسوناتة بدراسة( إلاكبسوف

 أًتاكس  قاـ البناائ، التحليل يستدعئ ٦تا قساة، كباحثُت حرارة متقدين حبيبُت بُت األكؿ، البيت يف ثناائ تضاد كإلود بودلَت قصيدة على

 ا١ترائ القصيدة بناء أكل كوف لبودلَت قراءهتما ٯتيز كما متنوعة، تننيمات يف أإلزاءىا مرتبُت مرات، بضع القصيدة كتركيب بتفكيك كإلاكبسوف

 األسطورم البلد ىو ىذا. كغَتىا اٞتنس كيف النحو قواعد كيف القا ية خطة يف ا١تراية غَت البنااية اللبنة سياؽ يف ا١ترة بلد ا١ترة كعئ، دكف يتكرر

 منلجة قعاءة منفلحة، قعاءة لنا يقدم بهلا وىو جالءىا، األسطورة بنية يمنح أن ىب اللكعار وظيفة ألن أًتاكس، ليفئ يفهمو كما للقصيدة
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:  أًتاكس ليفئ كلود كاننر.  74  –67صت ، األسطورة:  راثفُت. ؾ.ؾ ، اننر للمزيد. السابقة ملعفلنا عن مضافة ولملعفة جديدة للجعبة

 صفحة 391 ، 1990 سنة ، بناف  –بَتكت ، القومئ اإل٪تاء مركز ، قبيسئ حسن ترٚتة ، البنيانية اإلناسة

 ، الطبيلب لللاريخ قعاءة تقدًن إمكانية األساطَت يف يرل كالذم الطبيلب اللوجو ٧تد ،  كمنها ، لؤلسطورة أخرل نقدية إتاىات ىناؾ/ 3
 ننرية ، قطلا ، أضرحتها ٖتت تضم التقول اللدٯتة األساطَت ىذه أف( "  سيسرك)   مقولة ك ق كىذا ، كالكوف كالطبيلة كاٟتيواف اإلنساف عن

 األسطورية للنصوص علمية قراءة تقدًن يلٍت كىذا ،"  األكُف اللهود  يزياء ىئ اإلستحالة أدكار كل إف(  "   ونتٍت)  مقولة كأيضا"  ذكية علمية

 ىاـ مصدر  هئ ، كاٟتياة كالكوف اإلنساف عن اإلنسانية ا٠تربات كا ة تكتنز للفكر مادة باعتبارىا بل ،  قط كالفن لؤلدب مادة باعتبارىا ليس

 كىذا ، الكربل اإلنسانية اٟتضارات ظهور قبل أم التاريخ،  جر قبل ما األكؿ اإلنساف لدل ا١تلريف التفكَت كيفية عن اٟتالية البشرية للملر ة

 ا١ترحلة ىئ البشرم الفكر هبا مر اليت األكُف ا١ترحلة أف أساس على ، عشر التاسع القرف خبلؿ ساد الذم الللمئ التفكَت ملطيات حكمتو التوإلو

 تفسَتية مفاىيم عدة األساطَت دراسة يف الطبيلب اللوجو عرؼ ، الفهم ىذا من أساس  كعلى ، كونت أإلوست بذلك يقوؿ كما األسطورية

 بلض حىت بل ك ونتٍت، سيسرك من كل عند سابقا ملنا مر كما الطبيلب لللاريخ قراءة إال ىئ ما األساطَت أف يرل تفسَت ىناؾ لؤلساطَت،

 ىناكك ،" كالسماكية الطبيلية القول"  أٝتاء سول  األمر حقيقة يف ىئ ما الوثنية اآل٢تة أٝتاء أف يركف كانوا(  راِف كالًت السَت)  أمثاؿ ا١تسيحيُت

 من تنجيمية إ ادة ىئ إ٪تا ، مارس مع الزنا  ينوس ارتكاب إُف(  أك يد)  إأارة يف رأل الذم(  سانديز إلورج)  ركاده كمن ،اللنجيمب اللوجو

 ٤تاكرات على(   يسينو مارسيليو)  لتلليقات مكتابلاتو يف(  نيسكاركب)  كيقوؿ ،(  ا١تلتدلة الرطوبة)  بفينوس(  اٟتار)  مارس اٖتاد خبلؿ

 البلد إبراز هبا يقصد ،(  الوطٍت ا١تتحف يف( ) بوتيشيلئ)  رٝتها اليت(  كمارس  ينوس)  لوحة يف اللاأقُت بُت تفصل اليت الزاكية أف"  أ بلطوف

 الرحم ىئ الربكج أف على(  1794 باريس  –اللبادات أصل)  كتابو يف(  بوم دك  رانسوا أارؿ)  ذىب كما أك ٧تميهما، اقًتاف يف الثبلثئ الزاكم

 برج يف الشمس دخوؿ)  الربكج مدار يف الشمس مسَتة أثناء  لكية حقااق إُف إأارة عشر األثنيت ىرقل كالدات كيف األساطَت، ّتميع ٛتلت اليت

"  األسطورة عن(  1770 لندف  –الطبيلة نناـ)  كتابو يف(  ىالبوخ)  استنتاإلات يف إلاء كما أك ،( اٍف... ، نيميا أسد ىرقل يقتل  يما ، األسد

 الجغعافب اللوجو كىناؾ ،" أإلزااها ك الطبيلة كصف سول ٢تا ىدؼ كال ، بتمويهاتو الشلر زكقها ، الطبيلية الفلسفة إبنة بكهنا القوؿ ٯتكن

 الطبيلة للناصع تعميز أهنا أساس على القدٯتة الوثنية األلوىيات  هم بامكانية القاال(  الر٬تومئ ثيجينيز)  من كل مثلو كالذم ، والجيولوجب

 ، ا٢تواء(  ىَتا)  ك ، النار(  أبللو)  ك ، ا١تاء ىو(  بوسيدكف)  البحر  فلو ؛( الملضادات نظعية)  ك ق تضارهبا سبب يفهم قد كبذلك ، األساسية
 كظلت ، أسطورية أسماء األربلة اللناصع فاتخلت ؛ الطبيلة عن الشلرية رسالتو يف ذاتو التوإلو(  ككلس أمبيدك)  تابع الزماف من قرف كبلد

 باكية ٣تهولة حورية ٘تثلو كا١تاء ، السفلئ اللاَف إلو(  أيدنيوس)  ٯتثلها األرض أما ، للنار رمزا أصبح(  ا١تضئء زكس)  كلكن ، ا٢تواء ٙتثل( ىَتا)

 النواىر علم ملطيات على األساطَت مضموف أحاؿ ١تا ،(  1869 لندف  –ا٢تواء ملكة)  دراستو يف(  راسكُت إلوف)   للو ما أك(.  نستيس)  تدعى

 سنة ركرأاخ  -الذىبية الصو ة)  كتابو يف( تريسموسُت سليماف) ٧تد التوإلو ىذا دعاة كمن الكيميائب اللوجو ىناؾ أخرل ناحية كمن اٞتوية،

 كتلرض(  نابَت ركبرت)  إلاء كبلده( ساتل) أعماؿ يف الدإلل  يها يهجو اليت( 1610 سنة  –الكيمياكم( )إلونسوف بن) ككوميدية ،( 1598

( ٓتر يواكيم يوىاف)ك ،(1618 سنة أكبنهاًن  –ا١تهزكمة أتبلنتا) كتابو يف( ماير مايكل)ك ،( الذىبية الصو ة لغز كشف)  كتابو يف  الصو ة ١توضوع

 أنطواف)  يد على كانت خفية كيمياء لغة باعلبارىا القديمة األسطورة لقراءة ٤تاكلة كآخر ،(1664 أمسًتداـ  –أكديب كيمياء)  كتابو كضع

 . 33  –22 صت ، األسطورة:  راثفُت.ؾ.ؾ اننر،(. 1787 باريس  –ا٢ترمزم األسطورم ا١تلجم) مؤلفو يف(  برنييت
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 اللغة فقو علماء من وجد كقد ،البشعية للغة تحويعا سوى ليست ، األمر حقيقة يف أهنا األسطورة ٔتوضوع ا١تهتمُت الباحثُت بلض يرل/ 4

 بكف تقوؿ أسطورة ىناؾ أف ذلك أمثلة كمن ،األسطورية للنصوص الفيليلوجب اللحليل من انطالقا األساطيع بدراسة اىلموا من المقارن

 لذلك سيًتكونو مطارديو بكف منو ادراكا خصيتيو قضم إُف يلجك كاف عليو، ا٠تناؽ كتضييق القناصُت طرؼ من مطاردتو عند القندس حيواف

 ا١تاء طلب ٝتئ حيث ،( كايت.  ق.  ت)  كضع من(  1945 سنة لندف  –الحيوانات كلاب)  بلنواف كتاب يف ا١تللومات ىذه كردت السبب،

( االأتقاؽ علم) يف( ايزكدكر) كيللق لنفسو،( اإلخصاء) بفلل قيامو من( كاسًت) اٟتيواف تسمية إلاءت إذف ،  Castro/  كاسًتك) البلتيٍت باٝتو

 الذم أف ىو بو ا١توثوؽ من أف إال بدء، ذم بادئ القندس عن األسطورة ىذه انتشرت كيف أحد يلرؼ ال: " astores a Castrando مادة يف

 ". بالقضم قطلهما ٯتكن  بل داخليتاف؛ اٟتيواف ذكر خصييت أف لللم ذلك  لل كلو با١ترة، بدقة اٟتيواف ىذا يفحت َف ابتدعها

 أطلقنا لقد(: "تورتل موؾ) قصة يف ا١تللم تسمية تقررت ٔتوإلبو الذم ذاتو ا١تنطق ك ق للحيواف البلتيٍت اإلسم لتفسَت كضلت األسطورة كللل

 حيث( كراتيبلس) يف( أ بلطوف) يد على األكُف البدايات يف الفرضية ٢تذه الشكلئ التحليل بدأ كلقد ،"يللمنا كاف ألنو( السلحفاة) اسم عليو

 أو المحدثين، اللغة وعلماء األجناس علماء رأي نفسو وىو اعلباطا اخليعت قد األشياء على تطلق اللب األسماء كانت إذا ما فب بحث

( كاسيَت) كيلقد. والعوائيين الشلعاء وأغلب أفالطون إليو يلىب ما وىو المسميات تلك طبيلة للمثل أصال اخليعت قد األسماء أن

 الشبء على وليس الشبء مفهوم على اللدليل يف اللغة لكيفية توضيحو هبدؼ( القمر) على الدالتُت كالبلتينية اإلغريقية الكلمتُت بُت مقارنة

 للاريخ المؤرخين بلض يللبع ،(البلمع) تلٍت الركماف عند كانت  يما ،(يقيس الذم) تلٍت كانت اإلغريق عند  الكلمة: "يقوؿ ،ذاتو فب

 عن ملطورا ملعفيا نلاجا كان إنما ، عشع اللاسع القعن فب(  الميثولوجيا/  األسطورة علم)  باسم علم من ععف ما أن والللوم األفكار

 السَت) مفاىيم بحسب والالتينية واإلغعيقية السنسكعيلية بين المقارنة الفيلولوجية الدراسات تلك بفضل(  أوروبية  –الهند اللغة)   نظعية

(  ورنع)  قانونك ،1822 سنة ( كعيم)  قانون كتبله ،1808 عاـ( أليكل  ردريك)  يد على المقارن النحو اصطالح   ،1786 سنة( إلونز كيلياـ

 يف اللفنئ التشابو كاف إذا ما تقؤير مت البداية كمنذ األكركر،  –ا٢تندم األصل من لغة كل على إلرت اليت الصوتية التطورات لشرح ،1875 يف
 خاضع اللصنيف ىلا أن ملفحصة نظع وجهة من رأينا فب ونحن كاحدة، كبَتة عاالة ضمن متقاربة أأكاؿ أنو أـ تصاد يا، اللغات ٥تتلف

 إُف( 1856 سنة  –ا١تقارف ا١تيثولوإليا) كتابو يف( موللر  ماكس) كذىب ،(النوع اللام، الجنس األجناس، جنس) المنطقية األرسطية للمقولة

 ضرب ىو األسطورة منشك أف ا١تطاؼ هناية يف آرااو كمؤدل ا١تقارف، للنحو بالنسبة كالسنسكريتية لؤلساطَتا١تقارنة بالنسبة( الفيدا) أساطَت اعتبار

( يل ليتلد.  ؼ.  ر)ك( كبلديستوف.  أم.  ك)ك( تايلر.  ب.  أم) من كل إُف( موللر ماكس) تكثَتات امتدت كلقد باأللفاظ، التبلعب ضركب من

 كىذا ،الشلع خلق فب الفكعة على الكلمة تفوق إلى راجع األسطورة منشأ أن أساس على الفعنسيين العمزيين وملظم( ماالرميو ستيفاف)ك

 يف إلاء ما بالتفصيل اننر(. االستلارة ٣تازاستولدهتا األسطورة: "يقوؿ(  1938 نيويورؾ  –اللالم جسد)  كتابو يف(  رانسـو كرك إلوف) ب د ع ما
 حالة ىب األسطورة اعتبار إُف( األدب نظعية فب مقدمة) كتابو يف تليمة ا١تنلم عبد كيذىب ،.61  –53 صت ،األسطورة: راثفُت. ؾ.ؾ كتاب

 .     صفحة 240 ،1983 سنة لبناف،  –بَتكت اللودة دار الثالثة، الطبلة ،(األدب ننرية يف مقدمة) ،الطبيلة عن اغلعاب

 على تسيطر كاف حيث ، ا١تاضئ القرف من السبلينيات أكاخر غاية إُف ا١تلاصر اللرر النقد يف األسطورم النقد حضور تكخر كلقد/ 5

 النقدم التوإلو عر و الذم التكخر ٢تذا منطقئ أك تارخئ أك علمئ تفسَت أم يوإلد كال ، كالفركيدية كالوإلودية ا١تاركسية الننريات  النقدية الساحة

 كا١تلاصر اٟتديث اللرر األدب يف األسطورة حضور أف مع ، اللربية النقدية ا١تمارسة يف األخرل النقدية التوإلهات من غَته من أكثر األسطورم

 القرف ٜتسينيات من(  ٧تمة)  ركايتو يف ياسُت للكاتب الركااية البدايات كمع ، الشلرية السياب أاكر بدر بدايات مع مبكرا حضورا عرؼ ،

 يف األسطورم النقدم التوإلو بذرة تلترب أكُف دراسة ، السبلينيات  ًتة قبل أم بقليل، ذلك قبل عرؼ قد اللرر اللاَف كا كإف ،(  1956)  ا١تاضئ
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 اللرر الشلر يف األسطورة استقباؿ أف  يها يرل كاليت ،( 1959 سنة ا١تلاصر، الشلر يف األسطورة)  رزكؽ سلد دراسة كىئ أال اللرر، النقد

 يف اللقاد ٤تمود عباس طرؼ من ٖتيُت ٤تاكلة أكؿ ٢تا عر نا كاليت ،(اليباب األرض) قصيدتو يف( إليوت.  س) ألر استقباؿ بسبب كاف ا١تلاصر
 ىذه كمن السبلينات، أواخع حلى تأخعت اللعبب األسطوري النقد صلب فب تدخل اللب فالدراسات ؛(الخعاب األرض) قصيدتو

 ما بقدر أدبية دراسة تلترب ال كىئ. خليل أٛتد ٠تليل( 1973 بَتكت)" اللعبب الفكع فب األسطورة مضمون" بلنواف دراسة: إُف نشَت الدراسات
 كراءه تكوف التمللف كاف  حيثما األسطورم، بالفكر أئء كل يف ٗتلفنا يفسر كلذلك. ا١تيتا يزياء ٨تو اللرر الفكر الٕتاه تشملصيان  تلترب

 التسلط كبُت بينو االإلتماعية، اللبودية كبُت األسطورم الفكر بُت يربط ٢تذا ك. لتصر اتنا ا١توإلو األسطورم الفكر باألصح أك األسطورة،

    .االإلتماعئ الللمئ الفكر لنهور اإلعاقات أنواع من ذلك أابو كما القهرية، األننمة كقياـ السياسئ

 التمللف من ا٠تبلص إُف دعوتو يف صاحبها كصدؽ اإلنساين التقدمئ كاستهدا ها مقصدىا نبل من الرغم على ضليفة ىذه خليل ك كرة

   .األسطورم الفكر مع حساباتنا نصفئ أف إُف.. بالقصَتة ليست مدة سيستمر أنو من كيتوإلس ٮتيفو الذم

 اليت عوض لعيلا( 1978 بَتكت" )الحديث اللعبب الشلع فب واالنبلاث الموت أسطورة" بلنواف أخرل دراسة ظهرت بسنوات بلده      

 اليت الكربل الصور إُف تدخل إذ تصيب الباحثة لكن أك، دكف من ىاـ إلانب كىو. اللرر الشلر يف كاالنبلاث ا١توت إلانب بتلمس اكتفت

 النقد إلوانب من ىاـ إلانب تقدًن يف أسهمت قد تكوف كبذلك اٍف..  ابن -أـ -أب: األكلية األ٪تاط من ذلك أابو ما أك اللذراء أك ا٠تضر يللبها

 بَتكت" )الللبيع و العؤيا بين الحديث أدبنا" يف احملورم اٞتانب إنو باألحرل أك ،األسطوري النقد جوانب أىم -اعتبارىا يف -إنو. األسطورم

 الباحث يلتربىا األسطورم، النقد من أخرل ناحية تربز الدراسة ىذه كيف صبحئ، الدين حملئ( 1986 دمشق" )البياتب شلع فب العؤيا"   ،(1979

. اٞتماعة حلم عن التلبَت يف دكر من لو كما" البعسونا" يونغ يسميو ما أك" القناع" ىئ ك إلدا ىامة

 على تقتصر ال أمشل، دراسة أماـ أنفسنا ٧تد كىنا. البطل لللئ( 1992 مَتادية ٣تموعة) ا١تلاصر اللرر الشلر يف األسطورم األداء          

 التلامل إُف األسطورية الرموز مع التلامل من انتقل ككيف ألرنا يف األسطورم األداء علينا يلرض  الباحث. غَتىا من أكثر ناحية على التشديد

 األسطورة منطق اتقنوا بلد  يما لكنهم مقصدىم، على للداللة أسطوريُت أبطاؿ أٝتاء يستملدموف الشلراء كاف البداية  فئ. األسطورة منطق مع

   .األسطرة لغة بنفسو يصوغ صار بل ا١ترغوب، مضمونو ٭تمل ما األساطَت من ينتقئ الشاعر يلد  لم أدااهم، يف كاستملدموه ذاتو

 اٟتاصل كلكن ملان  االثنُت يستملدـ  الشلر ،"اليومية" الحياة لغة"ك" الطقس لغة" بُت التفريق كىو الشلر لغة يف دقيق ملمح على كيؤكد    

 الشلرية الصور أك الشلرية، الصورة ٔتكنوف يوحئ ما كاختار اليومية اللغة توظيف يف التحكم على قادران  الشاعر كاف إذا خاصة  نيان  إبداعان  يكوف

 إُف الشلر يضطر بسببو الذم اليومئ الواقع كبُت األسطرة بُت ككا ق با١تناسبة بالتلديل قاـ قد الشاعر يكوف كبذلك. الطقس لغة تستملدـ اليت

.  كالتلديل التجديد

 منشورات) ،1999 سنة" األسطوري والنقد الحديثة األدبية النظعية: "بلنواف عبود حنا الباحث كضلها اليت القيمة الدراسة ىناؾ       

 مرإللا البحث ىذا يلترب ْتيث ،والموضوع والمنهج العؤية مسلوى على منهجية صياغة إعادة تللبع كىئ ،( دمشق  –اللرب الكتاب احاد

 الننرية ا١تفاىيم من كثَت حوؿ إليدة مرإللية خلفية تكوين على سيساعده بل النقدم، التوإلو ىذا كلوج يريد الذم اللرر للباحث كأا يا أصيبل

 للنقد اإلإلرااية ا١تفاىيم ك ق التحليلئ التقصئ الوقت ذات كيف ا١توسوعئ اللمل بُت ٬تمع أف أراد الباحث ككف بينها،  يما كا١تملتلطة ا١تتشلبة

.   ىذه دراستو هبا ختم اليت التطبيقية ا١تباحث يف خاصة األسطورم،
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 على كأسقطوىا البدااية اللقلية إُف عادكا أهنم يلٍت ال األساطَت الستملداـ كالفنانُت الشلراء عودة أف نقوؿ أف ٯتكننا ا١تبحث، كخبلصة       

 من الرغم على كمبدع متجدد الفكرم  نتاإلهم عصرىا، حلة كألبسوىا كٚتالياهتا األساطَت تلك ركح استغلوا أهنم نلٍت بل ا١تلاصر، التفكَت

 كلما آخر كبتلبَت االإلتماعية، حياتو دعاام يرسخ أف من القدًن اإلنساف مكنت الدرامئ بًتكيبها  األسطورة القدٯتة، األساطَت إُف الرإلوع

 ملنم أصبحت إذ اٟتاِف يومنا حىت اللصر يساير زاؿ كال األكُف، ا١ترتبة يف الر يع الطراز من أسلوب ألنو ركعة ازداد األسطورم ا١تنهج إُف اقًتب

.  ككثر أكثر هبا كالنقاد الفبلسفة اىتماـ ازداد كما... التشكيلية الفنوف حىت األسطورم، األسلوب من ٗتلو ال الركايات
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Introduction 
 
     In  the  learning  process,  students  go  through  various  phases  of  learning  and receive  a  great  deal  of  knowledge   in  

different  subject  matters  in  order  to  form  them  for  future  jobs  and  to  get  them  ready  for  the  benefit  and  success  in  
their  societies.  Writing  dissertations  at  the  end  of  the  under-graduation  or  graduation    phase  is  one  of  the  most  
important  things  students  are  required  to  write  in  the  form  of  a  research  paper  about  a  given  topic  related  to  their  
field  of  study.  The  overall  aim  of  writing  dissertations  is  to  help  students  to  learn  how  to  do  research.  Its  great  
benefit  lies  in  the  fact  that  such  kind  of  research   practices  help  students  a  great  deal  to  rely  on  themselves  in  
searching  for  and  in  acquiring  new  knowledge  and  information  about  a  particular  topic  with  the  guidance  of  their  
teachers  and  supervisors.  Accordingly,  and  given  the  importance  doing  research  and  writing  dissertations  have  in  
forming  good  future  researchers  and  teachers,  the  aim  of  this  paper  is  to  highlight  the  importance  of  writin g  
dissertations  in  the  production  of  good  and  ready  to  take  responsibility  researchers  and  teachers,  by  providing  them  
with  knowledge  and  experience in  their  field  of  study.   

     There  are  many  benefits  in  conducting  undergraduate  research  which  are  significant.  Doing  
research  has  a  high  status  in  contemporary  higher  education.  According  to  Lopatto (2006 : 22),  
undergraduate  research  is  an  experience   that   ‚include  doing  original  research  while  being  mentored  by  
an  experienced  researcher.ˮ  Involving   students  in  many  undergraduate  research  activities  and  tasks  is  
very  necessary  at  undergraduate  level  and  undergradaute  research  is  seen  as  a  promising  activity  in  
forming  good  future  teachers  and  researchers.   Using  Lopatto’s (ibid. : 22)  words,   ‚ the  undergraduate  
research  experience  may  be  the  epitome  of  engaged  learning.ˮ  Research  has  a  great  deal  of  value  
because  it  offers  students   as  young  researchers  the  opportunity  to  attain  a  wide  range  of  educational  
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goals.  Undergraduate  research  can  also  facilitate  empowered  learning (communication,  problem-solving,  
teamwork),  informed  learning (allowing  the  student  to  study  the  natural  and  cultural  world),  and  
responsible  learning (permitting  the  study  of  social  problems  and  the  self). 

1. Definition  of  Dissertation 
     Conducting  undergraduate  and/or  graduate  research  project  or  dissertation  is  considered  as  the  capstone  project  of  

students’  graduate  education.  This  project  is  not  like  anything  else  that  students  have  been  engaged  in  before. 
The  dissertation  is  a  unique,  hybrid  project—both  a  professional-level  research  project  and  a  crucial  piece  of  

evidence  of  your  qualification  for  a  credential.  It  is  a  point  of  exit  from  student  status  and  a  point  of  entry  to  
professional  and  scholarly  life.   (Lovitts &Wert, 2009: vii) 

     An  undergraduate  dissertation  is  a  process  and  a  product  at  the  same  time.  It  is  a  process  in  the  sense  that  it  
develops  expert  knowledge  through  understanding,  developing  skills,  thinking  and  so  on.  The  dissertation  is  also  
considered  as  a  product  in  the  sense  that  it  represents  an  external  representation  of  what  a  researcher  has  achieved  and  
the  degree  of  expertise  he  has  reached  in  a  given  field.  Conducting  research  is  a  real  demonstration  that  the  young  
researcher  knows  how  to  approach  the  topic,  how  to  master  complex  ideas  and  information,  has  acquired  profess ional  
skills  and  competencies,  and  is  also  able  to  conduct  future  independent  research.   

 Reading (2013)  provides  the  following  definition  of  what  is  meant  by  dissertation  by  stating  that, 
[...] a  dissertation  is  a  major  piece  of  independent  research-based  study  undertaken  towards  the  end  of  

[educational] programme.  A  dissertation  is  often  viewed  as  the  culmination  of  a  programme  of  learning  which  he lps  
consolidates  the  students’  knowledge,  skills  and  understanding  of  research  base  of  the  discipline.                                                               
(Reading, 2013:3) 

She (ibid.)  further  states  that,  
A  dissertation  is  an  extended  and  substantial  piece  of  work  carried  out  independent ly. [...] The  dissertation  is  quite  

different  from  other  assignments  in  terms  of  its  depth  and  the  length  of  time  engaged  with  it.  While  it  may  be  divided  
into  sections  or  chapters,  it  needs  to  demonstrate  a  coherent  and  well-structured  format  which  poses  a  question  that  is  
then  addressed  and  answered  in  relation  to  a  specific  practice  issue. (2013:8)   

 The  choice  of  the  research  topic  on  the  part  of  students  is  a  central  matter  in  doing  research,  be  it  undergraduate  
or  graduate.  A  good  topic  for  research  will  increase  the  personal  and  the  professional  depth  of  understanding   the  
subject.  Not  only  this,  but  very  often  the  breadth  of  knowledge  can  be  extended  into  other  areas  of  research.  To  use  
Reading’s (2013: 9) words  again,  ‚Producing  a  dissertation  demonstrates  and  communicates  that  you  have  consolidated  a  
range  of  skills,  including  intellectual,  professional,  information  seeking,  critical  analysis  and  synthesis  of  knowledge.‛  

     East  Tennessee  State  University  provides  the  following  definition  of  undergraduate  research.  It  is   
‚any  creative  effort  undertaken  by  an  undergraduate  that  advances  the  knowledge  of  the  student  in  an  
academic  discipline  and  that  leads  to  new  scholarly  insights  or  the  creation  of  new  works  that  adds  to  
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the  wealth  of  the  discipline. ˮ   In  the  same  line  of  thought,  the  university  of  California  defines  
undergraduate  research  as :  

mentored,  self-directed  work  that  enables  individual  students  or  small  groups  of  students  to  explore  
an  issue  of  interest  to  them,  and  communicate  the  results  to  others.  The  project  involve  inquiry,  design,  
investigation,  research,  scholarship,  discovery,  application,  writing  and/or  performance  to  a  greater  or  
lesser  degree  depending  on  the  topic. 

 
1. The  Importance  of  Undergraduate  Research  Projects 
     As   undergraduate  students,  anyone  will  most  probably  embark  on  a  dissertation  or  a  final-year  project.   

Winstanley (2010: 1) advances  the following definition of what is a dissertation  and  its  importance  for  learners. 
A  dissertation  is  just  an  important  sounding  name  for  a  long  essay  based  on  your  own  research.  Writing  a  

dissertation  is  an  exciting,  challenging,  rewarding  and  often  wonderful  experience.  At  the  same  time  it  can  b e  
exhausting,  time-consuming,  frustrating  and  exasperating. 

     In  the  final  year  of  their  undergraduate  studies,  students  reach  an  important  stage  in  their  career.  They  start  
preparing  their  dissertation  or  research  project  but  many  students  find  this  stage  flounder( ibid.:4).  Understanding  what  
research  means  is  a  central  step  for  undergraduate  students  to  conduct  good  research  in  the  future.  Research  can  be  
defined  as  a  process  of  gathering  information  about  a  specific  topic.  The  more  information  we  have  about  the  topic,  
the  better  our  stand  and  understanding  will  be  in  making  the  right  decisions.  It  is  also  a  process  based  o n  advancing  
knowledge  generated  from  past  research,  theories  and  studies  done  by  other  researchers,  teachers  and  so  on.  People  
from  different  walks  of  life  can  contribute  in  the  gathering  of  information  be  it  in  medicine,  biology,  science,  
literature,  linguistics  and  so  on.   

   Another  major  aspect  in  doing  research  is  the  fact  that  this  latter  is  designed  to  answer  a  given  question  or  solve  
a  given  problem.  It  is  very  vital  in  our  everyday  life  since  it  arms  us  with  information  and  knowledge  and   makes  us  
better  researchers  and  thinkers  that  think  critically  and  do  not  accept  anything  put  before  hands  without  questioning.  
The  overall  aim  of  research  is  to  help students  question,  research,  make  hypotheses,  answer  them  on  the  basis   of  
knowledge  and  information  gained  during  researching  and  reading  about  the  topic.   

     Giving  students  the  opportunity  to  participate  in  undergraduate  stage  and  to  do  research  is  a  very  
important  experience  in  their  lives.  Doing  research  and  writing  dissertations  is  an  intellectual  activity  
that  aims  at  answering  curiosity,  satisfying  the  students’  thirst  for  discovery  and  giving  them  an  outlet  
for  creativity  also.  A  great  deal  of  learning  is  said  to  occur  when  undergraduate  students  undertake  
research.  Generally  speaking,  learning  does  not  always  happen   inside  class  only.  Knowledge  gained  in  
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classroom  is  usually  reinforced  and  assimilated  when  learners  are  given  some  opportunities  to  apply  
what  they  have  learnt. 

     The  importance  of  doing  research  lies  also  in  the  fact  that  it  leads  to  a  better understanding  of  a  
given  subject  and  a  deeper  appreciation  of  the  discipline  under  investigation.  In  addition  to  that,  doing  
research  helps  students  later  on  to  better  clarify  their  goals  in  their  career.  None  can  have  a  deep  
knowledge  of  a  given  topic  in  a  specific  field  of  study  unless  s/he  has  the  chance  to  do  some  of  the 
thinking,  the  researching  and  writing  about  that  topic. 

     Another  important  role  of  research  for  undergraduate  students  is  that  it  is  considered  as  a  
significant  confidence  booster.  The  more  students  enrich  and  widen  their  knowledge  by  researching,  
asking  questions  and  analyzing,  the  greatest their  understanding  and  mastery  of  the  subject  will  be.  This  
can  be  better  improved  especially  if  the  student  is  surrounded  by  teachers  and  members  of  the faculty  
who  provide  useful  guidance  and  encourage  her/him. 

     In  some  cases,  the  benefit  or  the  importance  of  doing  research  may  not  seem  clear  despite  the  
fact  that  it  is  taken  for  granted  that  doing  any  kind  of  research  will  lead  at  least  to  a  better  
understanding  of  a  given  matter  in  any  subject  field.  One  thing  is  sure,  though,  about  doing  research;  if  
we  do  already  know  a  lot about  something,  doing  research  about  it  would  be  considered  as  being  
useless  in  some  cases.  Research  is  an  activity  done  to  investigate,  to  explore,  to  gain  more  knowledge.  
It  may  involve  doing  experiments,  writing  questionnaires,  doing  interviews,  and  so  forth,  and   it  involves  
reading  too  much  about  the  subject  in  a  critical  manner,  analyzing  and  interpreting  the  results  inter  alia. 

     Put  differently,  research  is  considered  as  the  source  and  the  foundation  of  knowledge.  It  allows  
one  to  enlarge  her/his  understanding  and  apply  new methods  and  theories  of  research.  Undergraduate  
research  done  by  students  adds  to  their  global  knowledge.  It  is  seen  as  the  best  source  for  new  ideas,  
methods  and  techniques  in  the  different  areas  of  studies.  Another  important  factor  in  doing  a  good  
research  project  or  dissertation  by  undergraduate  students  is  the  presence  of  a  good  mentor  or  
supervisor.  Finding  a   good  mentor  is  also  an  advantage  for  undergraduate  students  and  their  
participation  in  research.  Students  need  that  because  they  will  benefit  a  great  deal  from  the  mentor’s  
knowledge,  experience,  and  wisdom. 
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2. Purpose  of  Writing  a  Research  Paper 
      All  types  of  writing  are  done  for  some  specific  purposes  like  writing  essays,  reports,  articles  and  so  forth .  

Writing  dissertations  is  also  done  for  some   specific  purposes.  Glatthorn  and  Joyner (2005)  make  the  purpose  behind  
writing  dissertations  clear  in  the  following  statement: 

 
The  dissertation  is  a  report  of  research  intended  primarily  for  a  scholarly  audience.  It  is  not  a  longer  version  of  a  

term  paper.  It  is  not  an  anecdotal  account  of  your  professional  success.  And  it  is  not  a  personal  statement  of  your  
philosophy  or  a  collection  of  your  opinions.  It  is  an  objective,  documented,  and  detailed  report  of  your  research.                                                                                
(Glatthorn  &  Joyner,  2005: 6) 

  According  to  Winstanley (2010),  there  are  three  main  important  purposes  for  writing  an  undergraduate  research  
paper  or  dissertation.  These  are  namely  the  institutional  purpose,  the  personal  purpose  and  the  communicative  
purpose.  The  institutional  purpose  in  conducting  research  is  said  to  ensures  that  the  one  holding  the  degree  had  m ade  
a  contribution  in  a  given  field.  The  dissertation  is  perceived  by  members  of  the  faculty  as  a  clear  demons tration  that  
the  candidate  is  liable  to  conduct  other  research  and  even  to  publish  it,  hence,  become  a  member  in  their  community.  
In  the  institutional  purpose  of  writing  dissertations  and  conducting  research,  the  faculty  g ives  a  great  importance  to  
dissertations  and  doing  research  because  in  this  case  the  researchers  will  take  the  task  of  generating  and  d isseminating  
knowledge  in  a  serious  manner.  The  research  dissertation  is  considered  as  the  best  form  of  knowledge  dissemination. 
(ibid.) 

     Undergraduate  students  may  have  different  personal  purposes  in  undertaking.  The  most  important  purpose  is  of  
course  to  get  the  undergraduate  degree.  To  use  Glatthorn  and  Joyner’s  (2005:4) words,  writing  a  dissertation  is  very  
central  because,   

Writing  is  a  way  of  knowing  and  thinking:  The  process  of  systematizing  knowledge  and  finding  a  form  to  expr ess  
that  knowledge  becomes  a  means  of  discovering  meaning. [...] Such  learning  will  foster  your  personal  and  professional  
growth. 

   The  third  important  purpose   in  undertaking  undergraduate  research  is  the  communicative  purpose.  This  purpose  i s  
quite  clear  and  simple:  the  researcher  conducts  research  in  order  to  report  the  results  of  the  research.  The  overall  aim  
behind  doing  that  is  not  to  persuade  or  entertain  the  audience,  but  rather,  the  most  important  aim  is  to  inform  a  
particular  type  of  audience  about  a  given  research.   

     All  in  all,   the  three  aforementioned  purposes  are   some  of  the  main  reasons  for  researchers  to  conduct   research  
and  write  a  dissertation  be  it  in  undergraduate  or  graduate  stage.  What  is  important  though  is  the  fact  that  the  three  
purposes—institutional,  personal  and  communicative—interact  together  to  shape  the  dissertation  in  a  particular  way 
(Winstanley:  2010). 

      According  to  Germano (2008),  a  dissertation  can  become  many  things.  It  can  become  a  scholarly  article (s),  a  
book  and  so  on.  According  to  him (2008:5),  ‚The  dissertation  is  usually  the  longest  work  the  young  scholar  h as  ever  
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written,  an  exhausting  trek  across  the  scholarly  tundra.‛  Teachers  and  faculty  members  in  a  scholarly  community  at  
university,  always  perceive  good  dissertation  research  as  being  a  genuine  and  serious  contribution  to   the  field.  If  it  is  
not  an  addition,  then  it  is  not  considered  as  something  important  at  all.  Great  dissertations  usually  show  the  
researcher’s  mastery  and  command  of  the  material,  both  broadly  and  deeply.  They  must  show  that  s/he  has  something  
new  to  say,  show  and  prove  at  the  same  time.   

     Briefly  stated,  the  undergraduate  or  graduate  researcher  should  break  new  ground  and  bring  new  things  to  the  
particular  audience.  Many  dissertations  can  be  found  to  be  a  repetition  of  previous  research  using  the  same  process,  
methods,  and  getting  may  be  the  same  results  that  will  add  nothing  to  the  specific  field.  The  researcher,  i n  this  case,  
will  be  considered  as  breaking  old  ground  only.  To  use Germano’s (2008: 6)  words  again, ‚the  good  dissertation  is  a  
work  of  intellectual  substance  that  makes  a  contribution  to  the  author’s  field.‛ 

    In  the  same  line  of  thought,  Bryant (2004)  maintains  that  writing  a  research  paper/dissertation  is  regarded  as  
being  a  study  that  makes  a  contribution  to  learning.  The  educational  degree  the  researcher  will  get  signals  the  
discovery  of  new  knowledge  and  learning  experience: ‚[Research  dissertation] does  afford  intellectual  growth  and  
knowledge  of  the  research  in  one’s  field. [...] it  is  widely  held  expectation  that  the  dissertation  will  add  to  the  
knowledge  base  of  its  field  and  train  the  student  as  a  researcher.‛ (Bryant, 2004:5)                                                                                                            

3. The  Role  of  Academic  Research  in  Students’   Learning  
White (2002: 5)  states  that  a  dissertation  reflects  the  following  things: 
 A  dissertation  illustrates  the  context  of  existing  knowledge.  It  is  important  that  a  literature  review  is  inc luded  

that  collates  previously  published  work  in  the  same  field.  Your  dissertation  is  not  an  isolated  investigation.  You  need  
to  show  how  it  relates  to  what  other  people  have  done.  Again,  other  people’s  work  must  not  simply  be  descr ibed.  It  
is  the  relationship  between  your  work  and  theirs  which  demonstrates  criticism  and  analysis. 
 A  dissertation  demonstrates  original  work  and  research.  By  original  work  and  research,  we  mean  that  you  

should  put  forward  your  own  ideas  and  back  them  up  with  appropriate  evidence.   
     The  young  undergraduate  researcher  is  claimed  to  absorb  knowledge  required  to  become  an  independent  

researcher  and  then  engages  fully  in  the  process  of  knowledge  generation,  dissemination,  transfer,  and  utilizat ion  cycle 
(Lyons  &  Doueck,  2010). 

The  dissertation  is  your  opportunity [...] to  produce  a  guided [...] piece  of  research  that  hones  and  demonstrates  
your  research  skills. [...] The  purpose  of  dissertation  research  is  to  learn  more,  not  in  a  vague  nonspecific  way,  but  in  
a  disciplined,  rigorous,  and  purposeful  way.  Completing  dissertation  research  therefore  requires  discipline,  rigor,  and  
purpose. (Lyons  &  Doueck,  2010:9) 

The  research  paper  or  dissertation  is  an  important  piece  of  work.  In  a  final  year  project,  the  dissertation  forms  may  
be  the  quarter,  less  or  more,  of  the  students’  mark  in  their  final  year.  The  importance  of  the  end  of  yea r  dissertation  
on  students  lies  in  the  fact  that  it  can  be  used  as  an  evidence  about  students’  knowledge  and  research  abilities.  Getting  
a  good  mark  in  one’s  dissertation  should,  for  the  previous  reason,  be  a  key  goal  of  all  undergraduate  students. 
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     Besides  that,  doing  a  final  year  project  or  dissertation  is  the  first  and  only  step  to  get  one’s  degree.  According  
to  Roche (2007: 9),  ‚La  validation  de  la  plupart  des  diplômes  nécessite  pour  l’étudiant  d’avoir  rédigé,  et  parfois  
soutenu,  un  mémoire  de  fin  d’études.‛  

     The  holder  of  a  given  degree  is  often  regarded  as  someone  who  has  demonstrated  a  great  ability  to  conduct  
research  independently  or  collectively  in  the  case  of  undergraduate  students.  Doing  research  is  a  central  stage  for  
undergraduate  students  because  it  is  considered  as  a  type  of  learning  whereby  undergraduate  students  accumulate   
knowledge  through  research,  investigation  and  reflection.  This  involves  also  PhD  researchers  who  are  in  the  course  of  
conducting  research  or  writing  their  research  proposals.  To  use  Bryant (2004: 5) words,  ‚the  knowledge  gained  in   
carrying  out  a  dissertation  is,  in  most  cases,  the  result  of  discovery.‛ 

     When  conducting  research,  either  personal  or  collective,  the  students  move  away  from  what  is  termed ‘aided  
discovery’  whereby  the  teacher  is  considered  as  the  main  source  of  knowledge  and  information  deliver.  The  students’  
role  in  this  case  is  that  of  knowledge  receivers.  Research,  however,  turns  the  role  of  the  student  as  an  a ctive  learner.  
S/he  is  seen  as  an  active  participant  in  the  process  of  research  and  knowledge  seeking (Bryant,  2004). 

     While  doing  research,  student  train  themselves  to  acquire  knowledge  through  discovery.  Being  not  trained  in  how  
to  conduct  or  do  research  can  have  lot  of  negative  effects  on  students  later  on  in  their  academic  career  and  education  
because  this  may  create  large  obstacles  for  them  in  conducting  their  undergraduate  research.  Given  the  problems  that  
may  surface  if  students  are  not  given  some  training  to  do  research  in  their  undergraduate  courses,  some  courses  are  
devoted  in  the  early  years  of  studying  at  university  to  introduce  students  to  research  methodology  and  how  to  do  
research  especially  in  the  field  of  English.  Students  are  given  theoretical  knowledge  and  information  and  they  are  also  
involved  in  some  practical  tasks  as  a  check  up  of  their  learning.  Some  of  the  main  aspects  in  research  methodology  
where  focus  is  placed  on  in  undergraduate  courses  of  English  students  at  the  university  of  Constantine  01,  for  instance,  
is citing,  summarizing,  paraphrasing,  gathering  information,  reading  and  analyzing  it  to  answer  a  given  question ,  and  so  
forth.  The  most  important  thing  that  undergraduate  students  should  recognize  well,  however,  is  that  in  their  final  
studies’  research  paper  or  dissertation,  they  are  at  that  stage  operating  in  a  very  different  learning  level  and  
environment. 

It  is  extremely  important  to  make  this  psychological  shift  from  thinking  of  yourself  as  a  passive  learner  to   thinking  
of  yourself  as  an  independent  and  active  learner.  The  [...][researcher  or]  student  writing  the  dissertation  is  almost  
always  the  initiator  of  action.  There  are  no  obligations  to  do  an  assignment  or  show  up  for  class.  There  i s  no  formal  
feedback  along  the  way; the  judgment  comes  all  at  once.  Dissertation  learning  is  truly  a  different  kind  of  learning.                                                          
(Bryant, 2004:6)  

 
4. The  Value  of  the  Dissertation 
4.1. The  Academic  Value 
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      For  many  students  the  undergraduate  dissertation  is  the  first  independent  piece  of  work  they  completed.  The  
value  of  the  dissertations  lies  in  the  fact  that  it  allows  students  or  new  researchers  to  show  that  they  can  work  alone.  
In  other  words,  the  research  paper  or  dissertation  is  an  opportunity  for  the  student  to  show  her/his  true  worth.  

     Writing  dissertations  and  carrying  out  research  in  the  undergraduate  stage  is  a  central  part  of  the  final  phase   in  
the  students’  studies  to  get  their  degrees.  In  certain  courses,  the  value  of  the  dissertation  may  reach  up  to  40% of  the  
students’  assessment.  There  is  a  general  consent  among  teachers  that  conducting  research  and  writing  dissertations  
reflects  the  students’  true  intellectual  ability (White, 2002). 

4.2. Personal  and  Career  Value 
     In  addition  to  their  academic  importance,  dissertations  have  also  a  personal  and  career  importance  in  the  

students’  lives.  At  the  end  of  educational  programmes,  the  dissertation  comes  as  an  assessment  of  the  whole  range  of  
skills   and  competencies  students  have  gained  and  developed.  Conducting  research  can  help  students  even  in  getting  a  
job  in  the  future;  through  writing  dissertations  students  develop  some  important  skills  that  many  employers  require.  
They  are  called  ‘personal  transferable  skills’  and  they  involve  such  matters  as  the  ability  to  plan,  to  organize,  to  
creticize,  to  gather  information,  to  solve  problems,  to  think  logically,  time  management,  data  interpretation,  
communication  skills  and  so  forth.  To  use    White’s (2002: 6) words, ‚In  summary,  [ a  dissertation]  is  a  piece  of  tangible  
evidence  of  the  sort  of  work  of  which  you  are  capable.‛ Since  The  undergraduate  students’  experience  can  be  greatly  
enriched  by  being  engaged  in  research  experiences,  students  involved  in  research  have  many  benefits.   To  use  Madan  
and  Bradan (2013 ) words,   

Research  experience  allows  undergraduate  students  to  better  understand  published  works,  learn  to  
balance  collaborative  and  individual  work,  determine  an  area  of  interest,  and  jump  start  careers  as  
researchers.  Through  exposure  to  research  as  undergraduates,  many  students  discover  their  passion  for  
research  and  continue  on  to  graduate  studies  and  faculty  positions. 

     One  direct  benefit  of  research  is  that  when  investigating  a  phenomenon  is  class,  and  by  being  
engaged  in  research,  undergraduate  students  will  find  it  easier  for  them  to  understand  the  rationale   
underlying  research.  Another  important  benefit  in  conducting  undergraduate  research  is  that  students  will  
learn  how  to  work  independently  and  in  collaboration  with  others.  Undergraduate  research  is  usually  
conducted  in  groups  that  is  why  it  is  very  important  for  undergraduate  students  to  learn  how  to  balance  
collaborative  efforts  with  what  they  can  do  independently :  "The  nature  of  research  today  is  that  
interdisciplinary  teams  are  becoming  the  norm,  and  gaining  firsthand  experience  in  teamwork  should  be  
promoted  in  the  undergraduate  education." (Madan  and  Bradan,  2013) 

     Exposure  to  research  for  undergraduate  students  is  of  key  importance  also  and  helps  students  
explore  career  fields.  Some  students  might  consider  research  as  a  path  for  their  careers  that  is  why  it  is  
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of  valuable  importance  to  them.  Exposure  to  undergraduate  research  can  be  the  door  that  opens  for  
students  opportunities  toward  research  after  graduation.  The  more  the  students  get  involved  in  research,  
the  more  experience  they  will  gain,  which  will  have  positive  effects  and  enhance  their  future  career  
choices.  Exposure  to  research  is  also  important  since  it  is  said  to  increase  the  likelihood  of  
undergraduate  students  to  become  successful  researchers.  Upon  degree  completion ,  undergraduate  students  
might  find  themselves  in  a  position  of  being  unsure  of  how  to  proceed  to  graduate  stage. 

The  following  are  the  benefits  from  participating  in  undergraduate  research  as  identifies  by  the  
university  of  Missouri (2013) : 

1. Help  clarify  your  academic  and  créer  interest  and  goals ; 
2. Acquire  knowledge  in  your  academic  field  that  transcends  classroom  study ; 
3. Enhance  critical  skills  in  communication,  independent  thinking,  creativity  and  problem-solving ; 
4. Enhance  professional  and  academic  credentials  to  support  applications  for  scholarship,  awards,  

career  employment,  and  entry  to  graduate  and  professional  schools ; 
5. Engage  in  the  creation  of  new  knowledge  on  the  cutting  edge  of  an  academic  discipline  and  

apply  that  knowledge  to  real-world  problems ; 
6. Participate  directly  in  the  university’s  central  mission  of  scientific  discovery,  scholarly  activity  

and  artistic  creation. 
      In  the  same  line  of  thought,  the  following  are  also  the  reasons  in  getting  involved  in  

undergraduate  research  as  stated  by  the  department  of  sociology  at  Utah States  University (2013): 
1. Get  involved  in  research,  scholarship,  and  creative  activity  that  is  innovative. 
2. Engage  in  one-to-one  with  faculty  in  the  work  of  your  discipline. 
3. Clarify  and  prepare  of  your  créer  by  developing  an  understanding  of  research  methodology  in  

your  field  of  study. 
4. Develop  critical  thinking  creativity,  problem-solving,  and  intellectual  independence  as  well  as  

team  skills  and  communication  skills. 
5. Reinforce  what  you  are  learning  in  your  classes  with  a  steady  supply  of  hands-on  research  

opportunities. 
6. Investigate  a  problem  or question,  carry  out  a  project,  and  then  share  those  discoveries  with  their  

peers. 
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7. Become  one  of  the  undergraduate  researchers  who  have  been  shown  to  persist  in  finishing  their  
undergraduate  degrees  at  a  higher  rate  and  also  persue  graduate  education  at  a  higher  rate. 

Moreover,  research  is  claimed  to  help  students  by  enhancing  the  following : 
1. Analytical  Skills 
2. Teamwork 
3. Time  Management 
4. Leadership 
5. Writing  Skills 
6. Troubleshooting 
7. Understanding  Ethics 
8. Communication 
9. Self-Confidence 

 

Conclusion 
     A  significant  number  of  undergraduate  students  at  the  end  of  their  academic  studies  are  usually  

overwhlmed    by  the  academic  process  they  go  through,  subjects  they  have  to  pass  exams  in,  and  tasks  
they  are  obliged  to  do.  Many  of  them  do  not  know  how  to  do  research  because  they  have  not  been  
engaged  in  such  kinds  of  tasks  before.  It  is  the  role  of  teachers  and  adivisors  in  the  undergraduate  
phase  then  to  help  students  by  giving  them  more  opportunities  to  do  research  and  get  more  experience.  
The  clue  is  that  there  should  be  more  chances  provided  for  undergraduate  students  to  do  research,  and  
the  role  of  the  teachers  is  to  ignite  a  passion  in  them  to  do  it  with  great  devotion.  The  purpose  behind  
that  is  to  avoid  the  students’  delimma  of  getting  involved  in  research  late  in  their  undergraduate  careers,  
and  finding  serious  difficulties  in  conducting  research.   

     Academic  institutions  can  play  a  great  role  also  by  enhancing  the  undergraduate  curriculum  and  
promoting  research  to  students.  The  more  they  are  involved  in  research  tasks,  the  more  understanding  
they  will  get  about  how  to  do  research  individually  or  collectively.  Last  but  not  least,  as  it  has  been  
discussed  in  the  present  paper,  doing  research  has  many  advantages  on  students’  learning  and  improving  
their  academic  levels,  boosting  their  knowledge  of  their  field  and  gaining  experience.  All  these  benefits  
will  help  form  good  researchers  and  teachers  who  possess  a  good  deal  of  knowledge  with  regard  to  
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their  fields  of  studies  and  will  open  for  them  new  doors  for  research  and  improving  their  teaching  
knowledge  and  practice  as  well.  
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 مصايف محمد الدكلور جائزة: السنوية األدب جيل مسابقة

 " مصايف محمد الدكلور الجزائعي الناقد ومؤلفات فكع  إحياء" 

 مجلةال تحعيع رئيسة ىاشمب غزالن. أ: المسابقة على المشعفة

----- 

  

 سنة كل من ديسمبع 20: األبحاث إلرسال مهلة آخع

 سنة كل من ينايع 20: النلائج عن اإلعالن تاريخ

 

 سياقات من انبثاقو إُف بالننر كذلك ساادة نقدية راىنية كل عن ارتكازاتو يف ٮتتلف نقدم كعئ تكسيس اٞتزاارية النقدية اٟتركة حاكلت

 البحث حظ أسلفو من منهم نقاد بكٝتاء تلج اٞتزاارية النقدية الساحة كلكوف كالذاتية، ا١توضوعية بُت ا١ترتكزات ىذه تراكحت كإف ٥تتلفة،

 مغايرا نقديا مننورا يقدـ أف استطاع باحث مسَتة اخًتنا  قد كهتميش، كإقصاء تغييب بصيغة سيج ما كمنهم النقدم خطابو  هم يف ا١تتجدد

. الصمت غيبو كلكن

 ٬تاكز نقدم خطاب عن كببحثو كثَتة علمية بلطاءات حا لة مسَتتو كانت عليو اهلل رٛتة مصايف ٤تمد الدكتور اٞتزاارم كالناقد  الباحث

 ٕتربتو كتطوير عثراتو ٗتطئ على ا١تبدع ٔتساعدة كذلك اإلبداعئ ا١تسار ضمن  اعل حضور إُف التقييم حاؿ االنتقاص على مؤسسة نقدية راىنية

 عن بليدا االنتقااية تلتمد أدبية ٪تاذج ٨تو اللامة الذااقة كموإلها باجملتمع األدب عبلقة عن باحثا مشولية، رؤية كك ق ٦تنهج موضوعئ إطار يف

. التقييم   كاالستنتاج االستقراء على تلوؿ كمساءلة نقدم بالتزاـ مسيج ٚتاِف كاقع عن يبحث  مصايف ىنا من اال٨تراؼ، صفة

 ،1978 يناير 20  يـو تصادؼ كاليت اٟتديث اللصر يف اللرب النقاد أبرز لرحيل كاللشرين السابلة الذكرل احياء يف منا كرغبة ذلك من اعتبارا
 من مصايف الدكتور مؤلفات يف بالبحث نستهلها ك كرية أدبية مواضيع يتناكؿ ْتث أل ضل سنوية مسابقة الللمئ البحث إليل مركز يطلق

: اآلتية احملاكر يف بالبحث كذلك اٟتا لة الللمية كٔتسَتتو ٔتؤلفاتو الباحثُت من اٞتديد اٞتيل تلريف أإلل

 والمنهج العؤية: مصايف محمد الدكلور عند النقدية الممارسة ـ

 مصايف محمد الدكلور منظور من الجزائع فب النقدية األزمة ـ

  مصايف محمد الدكلور لدى اإلبداعية الكلابة ـ

  مصايف محمد الدكلور منظور من والهوية اللغة ـ
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 :احملددة التواريخ يف ك عليها ا١تتلارؼ الللمية الشركط ك ق أْتاثهم تقدًن ا١تشاركة يف للراغبُت

 : ومواصفاتها المقدمة األبحاث شعوط -1

 الفرنسية أك اللربية باللغة ا١تسابقة موضوع يف البحث يكوف أف. 

 األأكاؿ من أكل بكم نشره يسبق َف أصيبل ْتثنا ا١تقدـ البحث يكوف أف ٬تب.  

 قط الفردية ا١تشاركات تقبل  . 

 اإللكًتكين، الربيد اٞتاملية، ا١تؤسسة الللمية، الرتبة كاللقب، االسم) مباأرة ْتثو عنواف بلد التالية ا١تللومات الباحث يذكر أف 

 (.ا٢تاتف رقم

 البحث مع الللمية  الذاتية سَتتو الباحث ير ق أف .

 ململت كل يتلدل ال ْتيث ،(ا٧تليزية أك  رنسية) مغايرة بلغة كاآلخر اللربية باللغة أحد٫تا للبحث ململصُت الباحث ير ق أف 

. أقصى كحد أسطر ٙتانية

 الللمية كالبحوث ا١تقاالت كتابة يف الللمئ ا١تنهج مراعاة. 

 صفحات( 10) على يقل كال ا١تبلحق، قاامة  يها ٔتا صفحة( 20) البحث صفحات عدد يتجاكز ال أف. 

 ا٠تط نوع يكوف أف (Traditional Arabic)، 12 كْتجم ا٢تامش، يف( 11)ك ا١تنت، يف( 14) ٔتقياس Times New Roman كاف إذا 

(. سم1)األسطر بُت كتباعد( سم2) اٞتهات ٚتيع من الورقة ىوامش تكوف كأف .األإلنبية باللغة

 التاِف االلكًتكين الربيد على حصرا أعبله ا١تذكورة با١تواصفات األْتاث ترسل: competitions@jilrc.com 

: أدناه احملددة التواريخ يف البحث كإرساؿ ا١تشاركة تسجيل   :اللواريخ -2

   سنة كل من يونيو 20: المسابقة فب لللسجيل مهلة آخع- 

 سنة كل من ديسمبع 20:    األبحاث إلرسال مهلة آخع -

 سنة كل من ينايع 20 :  النلائج عن اإلعالن تاريخ -

 
 :الجوائـز

: األولى الثالثة بالمعاتب الفائزين للمشاركين المعكز يقدم كما ، مصايف محمد الدكلور درع على األولى بالمعتبة الفائز يحصل

 .المقبلة الللمية وتظاىعاتنا مؤتمعاتنا فب مجانا المشاركة 

 .مشاركة شهادات على الحصول

mailto:jil.competitions@gmail.com
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