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 البحث العلميمركز جيل 
 جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

 شروط النشر

   

تخت محكمة  دولية  علمية  مجلة  والفكرية  األدبية  الدراسات  جيل  النقدية  مجلة  واملقاربات  األدبية  البحوث  بنشر  ص 

عن مركز جيل البحث العلمي، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية تتألف    شهرياوالفكرية، تصدر  

نهجية، تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية وامل.كل عددمن نخبة من الباحثين وهيئة تحكيم تتشكل دوريا في  

افر فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية:   وتتو

 • أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها.

مؤتمر في الوقت نفسه، ويتحمل الباحث كامل املسؤولية في حال  • أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة، أو  

 بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. اكتشاف 

 • أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:  

 . باللغة العربية واالنجليزية عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -  العربية واالنجليزية. باللغة  اسم الباحث ودرجته العلميَّ

 البريد اإللكتروني للباحث.  -

ص للدراسة في حدود  -
َّ
 باللغة العربية واالنجليزية.  12كلمة  وبحجم خط  150 ملخ

 باللغة العربية واالنجليزية.  الكلمات املفتاحية بعد امللخص -

 .يزية• أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية واإلنجل 

 سومات واملراجع والجداول واملالحق. ( صفحة بما في ذلك األشكال والر 20• أن ال يزيَد عدد صفحات البحث على ) 

ة.  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
 • أن يكون

 • أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: 

 (. 12) ( في املتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم 16( وحجم الخط ) Traditional Arabic)  اللغة العربية: نوع الخط -

 (. 10( في املتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 14( وحجم الخط ) Times New Romanاللغة األجنبية: نوع الخط )  -

 مع تضخيم الخط.  نقطة   18  تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم   -

 في نهاية كل صفحة. Microsoft Word • أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج

 يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.   • أن

 ي، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك. • عند إرسال الباحث ملشاركته عبر البريد االلكترون

تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري   •

 حث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  البا

 • ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها وهي غير ملزمة بتقديم مبررات. 

 على عنوان املجلة:• تر 
ً
 literary@journals.jilrc.com    سل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا

 

 

 

 

 

 

 



 2020  نوفمرب   65  العدد - السابع العام-والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 6 2020البحث العلمي ©  جيللمركز محفوظة  الحقوقجميع 

 

 

 الفهرس
 الصفحة  

 7   االفتتاحية  •

محمد الرياحي ـ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  لتدريس املؤلف السردي:   االقتباس السينمائي وسيطا •

  الجديدة ـ املغرب –شعيب الدكالي 

9 

أحمد رزيق     ا:سيمياء العنوان؛ البنيات والوظائف، مجموعة "هزائم صغيرة" لنادية األزمي أنموذج •

   املغرب  –املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين/ الدارالبيضاء 

25 

 45    سوريا -حمص  مازن الناصر.  دور العلم واملناظرات في العصر العباس ي:  •

 55   الجزائر   وسيلة بوسيس جامعة محمد الصديق بن يحي . مسيرة الرواية البوليسية في الجزائر:  •

  بين التهوين والتهويل:   (COVID-19)كورونا  طاب الرسمي الخاص بفيروس  الداللة اإليحائية في الخ •

 .  عالء عبده سالم حسن، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية

67 

•  
ُ
ْيف

َ
د سعيد العتيق: ط  83 .  سوريا  جامعة البعث، وليد العرفي، الَعنونِة ودالالتُه في شعِر : ُمحمَّ

 95 .املغرب  الرباط.سعيد الشرعي، جامعة محمد الخامس.  والتجديد: املقامات األندلسية بين املحاكاة •

 113   العراق  جامعة الكوفة،  خالد توفيق مزعل،  داللة )غوى وأغوى( ومشتقاتهما في االستعمال القرآني: •

استخدام   • علينا  يجب  ملاذا  مراجعة:    Schoologyأسباب  بحث  االلكتروني:  التعليم  حايف  في  علي 

  عراق ال  –عباس، جامعة واسط

123 

 

 

 

  



 2020  نوفمرب   65  العدد - السابع العام-والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 7 2020البحث العلمي ©  جيللمركز محفوظة  الحقوقجميع 

 

 االفتتاحية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

في طياته    أدبية وفكرية ،حيث جمع  اهتمامات  العدد جملة  تكنولوجيات  استقطب  الحديث عن  بين 

التدريس، طرق  في  واإلعالم  العنوان    التواصل  إلى  بالتطرق  صغيرة  هزائم  ملجموعة  سيميائية  ودراسة 

والبنيات، در   والوظائف  على  واحتوى  العهذا  العصر  حول  العلم  اسة  دور  إلى  التطرق  خالل  من  باس ي 

 في الجزائر. وكذا على سياحة معرفية في الرواية البوليسية  واملناظرات،

، بفيروس كورونا  الخاص  الرسمي  الخطاب  في  العدد كذلك قراءة  في   تناول  العنوان  في دالالت  وأخرى 

العتيق. في املق  شعر محمد سعيد  التجدضم العدد كذلك دراسة  وكذا    يد فيها،امات األندلسية ومسائل 

 حول التعليم اإللكتروني.  بحثبد ليختم العد قراءة في دالالت غوى وأغوى ومشتقاتهما في القرآن الكريم،

وهذا   العام من خالل التنوع املوضوعاتي الذي يتوخى اإلفادة واملتعة العلمية ،  اعلى خطه  املجلة  تحافظ

لذا نقدم لهم منا جزيل الشكر وعظيم    بعد فضل هللا،رها ولجنتها العلمية  ريتح نتاج نشاط دؤوب ألسرة  

 الثناء على كل املجهودات املبذولة.

 

 . غزالن هامشيد: ئيسة التحريرر
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 يلتدريس املؤلف السرد االقتباس السينمائي وسيطا
Cinematic adaptation as a way to teach the narrative text 

 ـ املغرب   الجديدة –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية شعيب الدكالي  ـ   رياحي محمد ال

Riahi Mohammed ـ   The Faculty of Letters and Human Sciences Chouaib Doukkali, EL jadida, Morocco. 

 

 

 

 ملخص: 

في   سببا  القديمة  التدريس  طرق  واإلعالم، صارت  التواصل  وتكنولوجيا  الصورة  هيمنة  من  أمام  املتعلمين  نفور 

مجموعة من الكفايات املنهجية والنقدية. من  الدرس األدبي عامة ودراسة املؤلفات الطويلة، مما يحول دون تحقيق  

رس االنفتاح على استدماج الوسائل السمعية البصري لتكييف املضامين التعلمية. وفي د أجل ذلك يصبح من واجب امل

سينمائي كوسيلة تمكننا من تدريس الرواية عبر الفيلم املقتبس عنها خاصة فيما  هذا السياق تتحدد قيمة االقتباس ال

  يتعلق بتطبيق املنظورات الستة. 

 الرواية.  –الفيلم   –غة السينمائيةالل–االقتباس السينمائي  : الكلمات املفاتيح

 

Abstract : 

In the face of the dominance of the image, communication and media technology, the old teaching methods 

have become a cause of learner’s aversion to literary lessons in general and the study of long novel, which 

prevents them from achieving a set of methodological and critical competencies.  

For this, it becomes the teacher's duty to open up to the integration of audiovisual means to adapt the 

learning contents. In this context, the value of cinematic adaptation is determined as a means that enables us 

to teach the novel through the film it is adapted from, especially with regard to the application of the six 

perspectives. 

Keywords : cinematic adaptation - cinematic language - the film - the novel . 
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 :مقدمة

رفيعة مكانة  الرواية  األفكار    تبوأت  وتصريف  الواقع،  قضايا  مناقشة  على  الهائلة  لقدرتها  والفنون،  اآلداب  قائمة  في 

تاحة  قوالب الئقة، وبأساليب تبتعد عن التكلف واالستعراض اللغوي، مقدمة عوالم تخييلية باللغة السهلة امل والفلسفات في

لتقرب واقعها املتخيل من الواقع املعاش للمتلقين ، وبهذه   باللغة العامية والثقافة الشعبية،للجمهور القارئ؛ وربما استعانت 

مهيم فنا  باعتبارها  الرواية  برزت  والقضايا  القدرة  املوظفة  اللغة  من حيث  املتلقي  من  لقربها  نظرا  الفنون،  من  كثير  على  نا 

األ  فيها،  عريضة  املعالجة  جماهيرية  قاعدة  أكسبها  الذي  صعب  مر  صار  الذي  الشعر  مع  العصر  باملقارنة  قراء  على  املنال 

 الحديث. 

واية، قضت دائرة الزمن أن يسود الوسيط  وكما قضت سنة التطور أن تخبو جذوة الشعر في نفوس القراء لتتسيد الر 

شكال التعبير البصري  كتوب، وتميل الكفة لصالح الثقافة البصرية، ويميل معها املتلقي إلى أالبصري على الوسيط اللفظي امل 

جيات،  ، التي صارت شكال من أشكال التعبير اإلنساني، يمارس الفلسفة، ويعالج قضايا املجتمع، ويمرر إيديولو خاصة السينما

في قوالب مادية يراها املتفرج    سالكا في ذلك أقصر طريق إلى املتلقي، عن طريق التواصل اآلني بحواسه، وبتجسيد املادة الفكرية 

حقق قاعدة جماهيرية كبيرة تتكون من الصغير والكبير ومن القارئ واألمي، وتنفتح  ع بها. ولعل هذا ما جعل السينما تويستمت

  ها في بنياتها، بل واشتغلت على األعمال الروائية، فحولت مكتوبها إلى صور، وجسدت العوالم املتخيلة، على فنون أخرى وتدمج

أخرجها االقتباس السينمائي من ظلمة الرف إلى    وهذا حال العديد من الروايات التي في صور متحركة كأنها صور من الواقع.  

وايات نجيب محفوظ وروايات غسان كنفاني، وأعمال إحسان عبد  أضواء الشاشة مثل: كاشتغال الكثير من املخرجين على ر 

وبي ديك" وراية  كـــ" أليس في بالد العجائب" و" مل السينما العاملية على أعمال روائية  القدوس وعالء األسواني...إضافة إلى اشتغا 

 "البؤساء" وغيرها.

وبين صفوف املتعلمين   اءة في العالم العربي عامةمن هذا املطلق، ومن موقعنا كمدرسين نواجه معضلة تدني مستوى القر 

ملية تدريس املؤلف فارغة من  خاصة، ال سيما في مكون املؤلفات الذي يعنى بدراسة وتحليل الرواية. األمر الذي يجعل من ع 

قابل نلفي تفاعال أغزر  ها البيداغوجي، الهادف إلى تنمية الذائقة األدبية، وتعزيز القدرة القرائية والنقدية للمتعلم.. باملمحتوا

كالب"  كما هو الشأن بالنسبة لفيلم "اللص والوتحفزا أكبر من أجل دراسة املؤلف عندما نقدم التعلم من خالل مقاطع فيلمية  

ظ بالعنوان ذاته. كانت هذه املالحظات كفيلة لتبث في ذهننا مجموعة من األفكار حول عملية  املقتبس عن رواية نجيب محفو 

ة؟ وعن  لسينمائي، والتساؤل حول نجاعة تدريس الرواية عن طريق أفلمتها؟ وعن مدى حفاظه على املعنى في الرواياالقتباس ا

 تبس عنها؟ الرواية ونتائج تحليل الفيلم املق حدود التطابق بين نتائج تحليل  

 ، لكونها الرواية املعتمدقتبس عنهاوالفيلم امل "اللص والكالب " رواية أن نقدم أمثلة من أثناء معالجة هذه األسئلة  آثرنا  وقد  

املغربية، والتي كانت سببا في وميض فكرة الثانوي التأهيلي باملدرسة    ي كموضوع مقالتنا، االقتباس السينمائ حاليا بالسلك 

 .ي في ممارستناوكسند ديداكتيك

  االقتباس: املفهوم واآللية 

إلى السينما، بمصطلحات عدة، فهذا نجيب محفوظ يتحدث عن  عبر الكثير من النقاد عن عملية العبور باألثر الروائي  

على    ي تفرض عند إعدادها للسينما شروطا العملية فيقول" رغم التقارب امللحوظ بين الرواية والسينما، إال أن الرواية في رأي

)..( وذلك بعد حدوث    الفيلم، ومن الصعب نقلها كما هي، وال بد للمخرج من البحث عن معادالت سينمائية لترجمة الرواية 
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الرواية والفيلم"  بين  متبادلة  تم  1عملية تكيف  التي  الروائية  األعمال  الحديث عن  في معرض  العريس  إبراهيم  .كما يستعمل 

من قبيل األفلمة والتحويل، كما يوظف نور الدين أفاية مصطلح االقتباس متسائال عن   ترحيلها إلى عالم السينما مصطلحات

 .2الترحيل هذه " ما الذي يجعل سينمائيا يرغب في اقتباس رواية ما؟"  أسباب وراء عملية 

األفلمة والترجمة  مسميات منها التحويل واالقتباس و   وعليه، يتبين أن عملية انتقال العمل الروائي إلى السينما، توسم بعدة

حو في اتجاه واحد، وهو التعبير عن  واإلعداد، ومصطلحات أخرى من قبيل التحوير والتكييف واألقلمة واالستنبات وكلها تن 

" االقتباس " أجدر    ية إلى الصيغة املرئية. ونرى أن مصطلحعملية نقل املعنى املتضمن في الرواية من الصيغة الكالمية اللسان

 را لوجود هذا املعنى في تراثنا اللغوي والبالغي، يمكن أن نهتدي إليه عبر اإلشارات اآلتية:باالستعمال نظ

، ويعني التكييف والتكيف واالقتباس  Adaptation  "3قل الرواية إلى الفيلم في األديبات الغربية بمصطلح "  عملية نارتبطت  

مة االقتباس في املعجم الوسيط ضمن مادة )ق ب س( القبس  باالقتباس. وترد كل  4إلى السينما   أي استعمال عمل أدبي لنقله

وفي معجم املعاني الرقمي نجد "االقتباس" مصدر    .5استفادة اقتبس منه علما أي  وهي الشعلة من النار.. وأقبس قبسا أعطاني، و 
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أما االقتباس في الدرس البالغي العربي، فيعني أخذ الشاعر أو الكاتب نصا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف ويضعه  

والنقاد ليجعلوا االقتباس شامال األخذ من بعض العلوم واملعارف األخرى، كالنحو  شعره أو نثره، ثم توسع البالغيون  ضمن  

 وض، دون اإلشارة إلى عملية األخذ.والصرف والفقه والعر 

سواء تعلق األمر  وعليه يتبين من خالل هذه اإلشارات، أن االقتباس عملية اإلفادة من الش يء مع إمكانية تغييره وامتالكه، 

و  الجزء  برمته  باستثمار  األدبي  العمل  باستلهام  أو  القرآني،  بالنص  والكتاب  الشعراء  يفعل  كما  توضيبه ضمن عمل خاص 

ي من فن الرواية  غيير فيه لنقله من لغة إلى لغة أخرى، وبذلك يصير األمر أشبه بالترجمة. وال يجنح االقتباس السينمائوالت

"ت  بعيدا عن هذا املعنى،  بأنه  النور جبور  للقراءة. لتصبح  إذ يعرفه عبد  الروايات املوضوعة أصال  أدبي، وبخاصة  أثر  عديل 

وعليه، فاالقتباس السينمائي هو عملية تحويل املعنى من املكتوب إلى الصورة املرئية  .   6صالحة للعرض للمسرح أو للسينما" 

ورة ترجمة املعاني، فالنقل من  لبصري في السينما، بما في ذلك صيربإعادة تشكيل املادة الروائية على نحو يناسب الوسيط ا

ة، بدءا من القبض على املعاني في اللغة األم والنظر في  النسق اللساني إلى النسق البصري، إنما يتم عبر نفس العمليات الترجمي

 واالقتراض وغيرها.  ينمائية، وذلك مرورا بعمليات املالءمةمقابالتها في اللغة املستقبلة أي اللغة الس

وهو    حمادي كيروم بين نوعين من االقتباس، االقتباس األمين ويسميه اقتباسا حرفيا، واالقتباس غير األمين  ويميز الدكتور 

مظاهر   من  تخلو  ال  عملية  االقتباس  أن  حمادي  األستاذ  يعتبر  كما  الحر،  سواءاالقتباس  بالعمل    استتيقية  األمر  تعلق 

 

    24، ص1999ب إلى الشاشة، منشوات وزارة الثقافة العامة للسينما، دمشق إبراهيم العريس، الرواية العربية من الكتا  -  1

 2015سنة  4و 3مجلة السينما العربية، العدد  نفصال فيما بين الروائي والسينمائي"،محمد نور الدين أفاية "االتصال واال   -  2

 101، ص 2004لبنان، الطبعة الثانية - مكتب الدراسات والبحوث، القاموس عربي فرنس ي، دار الكتب العلمية بيروت - 3

 3بشـور، ص  فائز ترجمة املصطلحات السينمائية، جورنو، معجم تيريز - ماري  - 4
 710، ص 2004مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة  - 5
 30- 29، ص 1984، الطبعة الثانية عبد النور جبور، املعجم األدبي، دار العلم للماليين بيروت - 6
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 .1كيفية تحليله وتملك آليات اشتغالهبكيفية تمثل العمل املقتبس عنه، و السينمائي ذاته، أو 

، ويتحدد في نقل عمل  واملبهمةل من التنويعات املركبة  فأما االقتباس الحرفي فهو" االقتباس األصلي والجوهري، ألنه خا

ع من  ملقتبس، وعليه املخرج في هذا النو روائي إلى الشاشة مع احترام الحد األدنى من التدخل املباشر للسيناريست أو املخرج ا

إلى   صور، وأن يتجنب ما أمكن  االقتباس ملزم بعملية التحويل األمين، فعمله ال يجب أن يتجاوز ترجمة الكلمات في الرواية 

 التجنب أن يدخل تعديالت على النص األصلي. 

دة عن قراءة  في، فاالقتباس عملية إنتاجية متوليعرف االقتباس الحر، بالنقل املتحرر من قيد األمانة والنقل الحر  بينما

اللسنية في   صلة االنزياح عن اللغةوبذلك يصير الفيلم مح  "،على " التشخيص الدال إلنتاج املعنى  األدبي تقومتأويلية للعمل  

 اتجاه لغة بصرية لها سيروراتها خاصة. 

والتي تستمد    - الصورةلغة    –ي وفق بنيات اللغة الجديدة  تبعا ملا سبق يصير االقتباس فعال قرائيا، يعيد بناء العمل األدب 

كرة، وألن السياقات تختلف من فن إلى فن ومن  مقوماتها من البنيات املعرفية املختزلة للممارسة اإلنسانية والثقافية في الذا

  ات على النص األصلي. من الطبيعي أن تحدث مجموعة من التغيير لغة اللسان إلى لغة الصورة، وأيضا من مبدع آلخر، فإنه  

 مراحل وعمليات أساسية هي: ثالث عبريمر  ي اقتباس أن لذلك ال بد أل 

  قصدية العمل   توضح أن    ا أن تكون شافية لإلجابة عن األسئلة، التي من شأنه  ة في القراء: ويجدر  وتمثل العمل األصلي  القراءة

لكيفية التي يمكن إعادة  للعمل مما يمنحه تصورا عاما حول اعلى النفاذ إلى املستويات الخطابية    وأن تساعد ،  الروائي ورؤيته

 بناء العمل الروائي وفق مقتضيات اللغة السينمائية. 

السينارية في2الكتابة  العمل    هذه  :  وبين  األدبي  العمل  بين  وصل  جسر  بدور  السيناريست  يقوم  االقتباس،  من  املرحلة 

بالكتابة التعبير  بين  بالتوفيق  يتكفل  إذ  أنه يحول  الفيلمي،  أي  بالصورة؛  إلى مشاهد  ، والتعبير  السرد والوصف  الرواية من 

 . حوارية قوامها الحركة والفعل

ث يتم النقل النهائي للعمل الروائي من صيغته اللغوية إلى صيغته البصرية بناء  ة األخيرة حي: وهي املرحل3الكتابة الفيلمية  

 ة البصرية واللغة املوسيقية.ا تتعالق فيه اللغة اللفظية واللغعلى قيود وآليات الوسيط الجديد، الذي يضم مجمع

كال تحقق العمل على املستوى الذهني واملادي،  وال تخلو عملية االقتباس من املغامرة، ذلك أنها تقتض ي وصفا دقيقا ألش

ئن كان هذا التحقق ال يستقيم  ت املتحكمة في ذلك التحقق سواء في الرواية أوفي تحققها الفيلمي. ولومعالجة ملختلف السيرورا

إلى عمل فيلمي،    ، ومن خالل عملية التحويل، فإن كل إخالل في مدى قابلية تحويل العمل األدبي4بشرط أساس ي هو املواءمة إال  

 ءة للعمل األصلي أيضا. يصير تجنيا يفرغ العمل الفيلمي من مضمونه ومن فكرته، وإسا

يعتمدان أساسا على الحكاية، إال أن العديد    الرواية والسينما باعتبارهما فنينوعلى الرغم، مما قد يظهر من توافق بين  

 
 12، ص 2005رة الثقافة املؤسسة العامة للسينما، دمشق حمادي كيروم، االقتباس من املحكي الروائي إلى املحكي الفيلمي، منشورات وزا -  1

 21حمادي كيروم، املرجع نفسه، ص  -  2

 22حمادي كيروم، املرجع نفسه، ص  -  3

  ،"يات تحويل النص الروائي إلى شريط سينمائيآل محفوظ "بعضعبد اللطيف -4

http://www.aljabriabed.net/n73_05mahfoud.(2).htm 
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ثال األسطع على هذا أعمال مثل ثالثية نجيب محفوظ وآل بودنبورك  من األعمال الروائية فشلت عند تصييرها أفالما "ولعل امل

د أن  بع نن أعماال كثيرة قد أفلمت.. لكلين وموتسيل وكافكا الكبرى، إذ صحيح ألتوماس مان، ونصوص جويس وبورست وسي

س فن من فن آخر هو  أفقدت جزءا كبير من روحها وهندستها وأسلوب مبدعها، حيث نعرف أن الضحية األولى في عملية اقتبا

 .1هذه األقانيم الثالثة"  

استراتيجيات املفارقات  ويرجع العائق على حد قول إبراهيم العريس إلى وجود كتاب يقدمون املادة الحكائية خاصتهم وفق 

لفاتهم  لداللية، أو أنهم يعمدون في كتابتهم إلى العناية باملظاهر الخطابية والبالغية بشكل مبالغ فيه، أو  الزمنية وا
َ
يجعلون مؤ

ي اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن  أعماال فلسفية يصعب تجسيدها كما هو الشأن بالنسبة لتوفيق الحكيم في تصريح له" إن

، وإن كان األمر هنا يتعلق باملسرح لكنه  اإلشكال  2من املعاني مرتدية أثواب الرموز" املمثلين أفكارا تتحرك في املطلق  وأجعل  

ه، تتطلب جهدا كبيرا من السينمائي  أثناء تحويل املكتوب إلى معروض. ليتضح أخيرا أن أشكال النصوص هذ  نفسه الذي يطرح 

املعاني؛   عمق  إلى  تنفذ  ج وقراءة حصيفة   " هي  املطاف  نهاية  في  إليه  فاملالءمة  يتوصل  واستنتاج  السياق،  لبناء  هد ضروري 

 .  3ل جهدا أقل في تأويله ازدادت مالءمته"بواسطة العملية االستداللية. وكلما تطلب العمل التواص

  
 
َرة

َ
باش الروائي في النص املصدر،    عملية التحويل بنقل الصورة الداللية املجملة من املتلفظوبتحقق شرط املالءمة، يمكن م 

وجب الحرص    . وحتى يكون التحويل ناجحا 4الصورة املتشكلة عنه ذهنيا، إلى متلفظ سينمائي يتمظهر في ذاتية الصورة   باعتبار

ن الصورتين بمعنى أن تحيل الصورة السينمائية على نفس التمثل الذهني الذي تحيل عليه العبارات والجمل في  على التالزم بي 

في عملية إعادة إنتاج املعنى في صور مادية وفق نفس وسائل املحاكاة املعنوية التي  لروائي، ليتحدد املقصود بالتحويل  النص ا

و الدماغ،  إلى يسلكها  االعتباطية  واملدلول من  الدال  بين  العالقة  فتنتقل  البصري،  بالدال  اللغوي  الدال  تعويض    في عملية 

 إزاء إجراءين تحويليين: االختزال والترجمة. ع والصورة امللتقطة، ومن تم نصير  اإلحالة املباشرة والتشابه بين الواق

نتجة من  ص األصلي، عبر سيرورة من التدليل، لبناء املعاني املستيعمل األول على اختزال الصورة الذهنية التي أنتجها الن

اني إعادة تشكيل  لحكاية نفسها. ويتولى اإلجراء الثخالل البنيات الحكائية مثل الحبكة والشخصيات... أو في وسائل التعبير عن ا

السنن السينمائي البصري، وذلك عن  املختزل على نهج مفصل، وإعادة إنتاج الصورة الذهنية في أشكال مادية، وفق إواليات  

 لفكرة ممثلة في العالم الفيلم.  طريق إظهار الصورة الذهنية املتكونة من عالم النص الروائي، إلى ا

جموعة من اإلرغامات، يفرضها النص الروائي تارة، كما يفرضها السنن الثقافي  خرج أثناء عملية االقتباس بمم املويصطد

سينمائي إلى سيرورة التغيير واملحو؛ كالتصرف والتعديل إما بالزيادة أو الحذف والنقصان شرط أال  تارة أخرى، لذلك يلجأ ال

 . 5هذا اإلجراء بكنه العمل األصلي  يمس

 تدر يس الرواية من خالل الفيلم املقتب س عنها 

 أوال:  اإلطار املرجعي لتدريس الرواية بالسلك الثانوي التأهيلي. 

 
 9، ص 2010املؤسسة العامة للسينما، دمشق  -عريس، من الرواية إلى الشاشة، منشورات دار الثقافةإبراهيم ال -  1
 12ص، دار مصر للطباعة، مسرحية بجماليون  ،الحكيمتوفيق   -  2
 30، ص2013سعيد جبار، من السرديات إلى التخييلية، منشورات ضفاف، دار األمان الطبعة األولى  -  3
 62، ص   املرجع نفسه حمادي كيروم، -  4
 27، ص2015عبد الجليل بن محمد األزدي، األدب والسينما، املطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة األولى دجنبر  -  5
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املؤلفا  لتدريس  أن  امللما من شك  تنمية  في  أهمية كبرى  للمتعلم، وذلك من خالل تعويده على  ت  العقلية والنقدية  كات 

عامة واملؤلفات السردية في االرتقاء    ؤلفات. كما يساهم إقراء املؤلفاتالقراءة املسترسلة، واالحتكاك املباشر مع الكتاب وامل

والنقدية املسعفة في تعميق القراءة الناقدة، وتجاوز اجترار    بمستوى املتعلم في تحليل النصوص بتمكينه من اآلليات املنهجية 

لعادات  بية من شأنه أن ينمي في املتعلم اجة مكون املؤلفات ضمن مواد اللغة العر التصورات السطحية والجاهزة. ثم إن برن

نة للنصوص، واكسابه القدرة على  القرائية الحسنة، عبر اكسابه القدرة على القراءة املتأنية النفاذة إلى دقائق العناصر املكو 

لف، وسبر أغوارها فهما وتحليال 
َ
 وتأويال. الكشف عن القضايا املعالجة في املؤ

امل دراسة  مكون  يكون  ثم،  املومن  لتقديم  ناجعة  وسيلة  دون    ناهج ؤلفات  من  املتعلم،  مستوى  تراعي  بصورة  النقدية 

 صل ينتقل باملتعلم من مستوى اإلقراء إلى مستوى القراءة الفاعلة. التضحية بالجانب العلمي، وبهذا يكون هذا املكون جسر و 

اال  شميت وفية الذي ينطلق من مقترحات  على مخطط املنظورات الست  1من أجل ذلك، تعتمد السلطات التربوية املغربية 

(Schmitt et A.Viala )2لية، والقراءة التركيبية. ، موزعة على ثالث أنواع من القراءة: القراءة التوجيهية، والقراءة التحلي 

لف ومناصاته؛ كالعنوان واسم الكاتب   القراءة التوجيهية: تعنى ✓
َ
باستكشاف حدوس القراءة بدراستها لعتبات املؤ

 افة إلى الكلمة املثبتة خلف الغالف... نس والغالف واملقدمة والخاتمة، إضوالج 

ويل من خالل مقاربات متنوعة من حيث الخلفيات  القراءة التحليلية: تهتم بتنمية ملكات الفهم والتفسير والتأ ✓

املواالتجاهات، حي تنظيمها، كما تعمل على تقريب  لف وطريقة 
َ
املؤ في  البنية الخطابية  بين السياق  ث تستنطق  سافة 

للنص وا به الداخلي  املحيطة  الخارجية  الحدث  :4. وتتم عبر ستة منظورات هي 3لسياقات  الفاعلة، و تتبع  القوى  ،  جرد 

 .  •تحديد األسـلــوب و البنيـــة  استنتاج، و الكشف عن البعد االجتماعي، و لبعد النفس يعن ا الكشفو 

لتلقي املبدع مبني على  ملكتي الحكم والتعليق، كنوع من ا  القراءة التركيبة: ينمي هذا املستوى من القراءة  ✓

 تجميع نتائج التحليل وإعادة بنائها بناء جديدا. 

 ثانيا: "اللص والكالب" الرو اية والفيلم؛ مقارنة على ضوء املنظورات الستة. 

املناسب الوعي بشرط التالؤم  قد يحدث أن تقتبس أفالم عدة لعمل روائي واحد، مما يحتم على املدرس أثناء اختياره للفيلم  

بواسطة  لعمل األصلي والعمل املقتبس، الذي يقيسه سعيد جبار "جهد ضروري لبناء السياق، واستنتاج يتوصل إليه  بين ا

لذلك فاملطلوب هو التنبه إلى مدى    .  5مالءمته"   العملية االستداللية. وكلما تطلب عمل التواصل جهدا أقل في تأويله ازدادت

 لحرفي الذي يلتزم بالنقل األمين والحد األدنى من التعديل والتحوير.ما االقتباس ا لم للرواية من خالل وفاء الفي

 
 19-18، ص 2007يهات التربوية الخاصة بتدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، نونبر  وجمديرية املناهج، الت - 1

2 - M.P. Scmitt et Viala, Savoir- lire, Précis de lecture critique, 5éd Didier, 1982, pp. 143-196 

 82عبد السالم ناس عبد الكريم، قراءة املؤلف النقدي، ص  - 3
الدار -ألصيل، مكتبة املدارس  سعيد يقطين وآخرون، مقاربات منهجية للنص الروائي واملسرحي؛ الجذع املشترك لآلداب والعلوم اإلنسانية والتعليم ا  - 4

 5- 4، ص: 2006البيضاء الطبعة األولى 

ويقصد بتحديد   يقة تنظيم موضوعاته وبرامجه السردية.  طر الوقوف على طبوغرافية النص، وتعيين مقاطعه ومتوالياته، و   إلى هدفاستنتاج البينية: ي     • 

 رصد التقنيات السردية املوظفة، وتحديد أنواع الرؤى تجاه العالم أو املواقف الوجودية.البنية اللغوية والفنية )البالغية(، و  األسلوب: التركيز على
 30، ص2013الطبعة األولى  ان سعيد جبار، من السرديات إلى التخييلية، منشورات ضفاف، دار األم -  5
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 . يةبعض أساسيات اللغة السينمائ -أ

السينمائية، كاللقطة   اللغة  الرواية، أن يلم ببعض أساسيات  البد ملن يبتغي تقديم الفيلم كوسيط بيداغوجي للتدريس 

 ملعاني التي تصرف عبرها ونمثل لها بما يلي:ميرا وزوايا التصوير، وعالقتها باواإلطار وحركات الكا

وهو حركة    الترافلينغ:  ء رصدها للموضوع املصور وهي ثالثة أنواع: ويقصد بها تباث الكاميرا وتحركها اثناحركات الكاميرا

 وتضطلع   من مكانها.   دون انتقال اآللةة على محور ثابت  الكاميرا الدائري البانوراما أي حركةو ،  1الكاميرا وانتقالها من مكان ألخر 

يمكنها أن توهم املتفرج  و الحدث،  وظائف وصفية تتكفل وصف املوضوع من حيث حركته وعالقاته باملكان الذي يدور فيه  ب

 . بتحرك مواضيع ثابتة من خالل الحركة أمام أو خلف أو حولها

النظر بالنسبة  زواية  الكاميرا  وضع  بها  يقصد  كثيرة:  وهي  املصور،  املوضوع  املحايدةأهمها؛    ملستوى  يتم    الزاوية  وفيها 

محا وهي  املشاهد  لعين  الرؤية  صعيد  نفس  وعلى  أفقي  بشكل  يقترن  يدة  التصوير  لذلك  درامية،  وأقل  منحازة،  غير  ألنها 

ملستوى األفقي للنظر، إذ  حيث تتموضع الكاميرا فوق ا  الزاوية الغاطسة ، و استعمالها بعرض املحتوى التصويري بموضوعية 

ضعيفا.  وإظهاره  وتفيد اللقطات املصورة بهذه الزاوية التقليل من شأن املوضوع،  دسة في اتجاه املوضوع املوجود تحتها  جه العتت

الصاعدة الزاوية  والفرح    وأخيرا  التفوق،  حاالت  لتوصيف  توظف  ما  وغالبا  املوضوع،  أسفل  موضعها  الكاميرا  تتخذ  حيث 

 .2العارم

اللقطاتلس أي  م  ا:  داخل  اللقطة  يحدد  حجم  والذي  بعدها عنه،  أو  للموضوع  الكاميرا  يعكس درجة قرب  الذي  إلطار 

الداخلية للشخصيات وذلك بالتركيز    الشعوري واملضامين تعرض املحتوى  : اللقطات القريبة  مقاسات اللقطات وأنواعها وهي

املواقف الحميمية واملشاعر الدافئة،  ات بتعبيرية أكثر في نوع من اللقطيتميز هذا ال. واملتوسطة  على مالمحها وتقاسيم الوجه

بمثابة  تكون    والعامة املشهدية  .3يمثله من قيم   ومااإلنسان  ألنها تمنح إمكانية وصف الجسد في كليته ألن املهم هنا هو جسد  

 . ، ويسميها النقاد باللقطة التأسيسية.ومكوناته وصف مستعرض لجغرافية الفضاء

بأنه هو ذاك الحيز املكاني الذي يتموضع فيه املوضوع، وأنه صيغة تناسبية تجعل  : يعرف في الفنون التشكيلية،  ارطاإل 

  احة العامة للصورة، وفق سلم للتكبير والتصغير، ويعتبر في السينما وجها من أوجه التعبير بالكاميرا، املوضوع منسجما واملس

، بتنظيم معطيات الواقع 4وين مضمون الصورةله إلى مادة فنية، تضطلع بمهمة تكإذ بواسطته يقتطع املصور الواقع ويحو 

 املرصود في الصورة. 

يلم املنظورات الستة بين الرواية والف -ب  

 تتبع الحدث  ❖

حداث وفق تسلسلها املنطقي، ثم تحديد داللتها وبيان  لل   املتعلم  جردفي  بهذا املنظور    املقصودتحدد التوجيهات التربوية  

ن الفيلم هو في حقيقة األمر " حكاية تحكى بالصوت والصورة وتبنى لتصل إلى ذروة يتوجها  وأل  غزى والرهان املراد من سردها. امل

 
 104ترجمة فايز بشور، ص ماري،ميشيل  السينمائية،معجم املصطلحات  -  1
 69، ص 2006دمشق  للسينما،املؤسسة العامة  -لغة السينما، منشورات وزارة الثقافة دي،شاعلى أبو  -   2
 54ص  2006الكتب الحديث مالوالسينمائي، عأساسية في فن اإلخراج التلفزيوني  مؤنس، قواعدكاظم  -  3

 53ص  ،2009العامة للسينما ط الثقافة املؤسسةارة وز  مكاوي، منشوراتترجمة سعد  بالصورة،مارسيل مارتان، اللغة السينمائية والكتابة  -  4 
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األ 1حل" ي، فإن  السردية،  مر ال  الفنون  العرض  إ  إذخرج عن دائرة  أو  تمهيدي  يتأسس على ثالث مقاطع؛ فصل  ن كل فيلم 

 .2التمهيدي، فصل التطور، وفصل حل العقدة

مف مدة  فيستغرق  األول  الفصل  وتوصيفا  أما  األحداث،  يقدم  الطويلة،  األفالم  في  دقيقة  عشرين  إلى  عشرة  خمس  ن 

يأتي الدور على فصل" التطور"، وهو أطول الفصول حيث يدوم من ستين إلى سبعين  ثم  آزق،  للشخصيات قبل دخولها في امل

ريست االلتزام بتفاقم األحداث  وج من األزمة، ويكون حريا بالسينا دقيقة، ويعرض الجهود املبذولة من طرف الشخصيات للخر 

التشويق وانسجام   الذروة، حرصا على  إلى  الدرامية وصوال  العقد  العقدة"،    وأخيرا يجيء فصل،  3مقاطع القصة وتتابع  "حل 

نفرج كل األزمات، بنهاية  فيستغرق حوالي خمس إلى عشر دقائق وقلما يتجاوزها، وفيه تعود أحداث القصة إلى التوازن حيث ت

 . 4تكون سعيدة، أو دون ذلك، وقد تنتهي بنهايات مفتوحة يترك للمتفرج توقعها  معينة قد

الفيلم من حيث هو حكاية يخضع للبرامج السردية شأنه شأن الرواية، فيمكننا    يع فإننا نهتدي إلى أنوبالنظر إلى هذا التوز 

 ية كما هو مبين في الجدول اآلتي:من تقسيمه إلى مقاطع تبعا للخطاطة السرد

 اللص والكالب  

 فيلما رواية  

أحداثها:   وضعية البدء  وأهم  األولى،  األربعة  الفصول  تشغل 

هران من السجن واملطالبة بانته  خروج سعيد م 

لرؤوف لجوؤه  ثم  قيم    وأمواله،  معلمه  علوان 

النضالية قصد الحصول على عمل معه، يفاجئ 

 بفكر انتهازي  بتنكره ملا علمه وعيشه 

عليش ونبوية يتبادالن نظرات  يبدأ الفيلم بمشهد  

مشبوهة، وحتى يخلو لهما املجال، يشيان بسعيد  

سرقة، طبعا وهو غفل  الذي يدخل السجن بتهمة ال

ثالث  حوالي  التقديم  هذا  واستغرق  له،  دبر  عما 

 عشرة دقيقة. 

وضعية  

 التحول 

ابنته منه    بعدما فوجئ سعيد بالخيانتين ونفور 

عى لقتل ممن  اشتعلت نار االنتقام في صدره، وس

خانه. لكن بدل قتل عليش قتل حسين شعبان،  

إلى  5وبهذا صار مطاردا من الشرطة )فصول من 

علوان،  (9 رؤوف  لقتل  التخطيط  في  شرع  ثم   .

قتل   غريمه  قتل  وعوض  يفشل  أخرى  ومرة 

م  بالفرار  ليلوذ  من  البواب،  ويطارد  أخرى  رة 

اإلعالم ومن  وحشا    الشرطة  منه  جعل  الذي 

 (. 17إلى   10)الفصول من 

تبدأ أحداث الفيلم تتعقد حين تكشف نور لسعيد  

ثم يعرض    حقيقة الخيانة واملؤامرة التي تعرَّض لها،

الفيلم ذكرياته مع رؤوف علوان. بعد خروجه يمنى  

من   حقه  يسترد  لم  إذ  أمل  ونبوية،  بخيبة  عليش 

علمه الذي  للمبادئ  علوان  تنكر  إياها،    وبسبب 

ف لالنتقام  التخطيط  غرمائه  ليبدأ  قتل  في  يفشل 

من   ويطارد  وحسنين،  كالبواب  أبرياء  ويصيب 

 الشرطة واإلعالم.

سعيد،   لى املقبرة واالستسالم ار إالفر  وضعية النهاية  على  للقبض  نور  بيت  الشرطة  تداهم 

 ليموت برصاصها بعد مقاومة مستميتة. 

 
 . 16 ص، 2013مشق د العامة للسينما الثقافة املؤسسةمنشورات وزارة فالم، ترجمة محمد منير صبحي، تشريح األ برنارد ف. ديك،  - 1
 .136، ص2013ة للسينما، دمشق العام الثقافة املؤسسةترجمة رانيا قرداحي منشورات وزارة  ،فن كتابة السيناريو هارو،فرانك  -  2
 . 177- 159نفسه ص -  3
 . 40، ص2006املؤسسة العامة للسينما، دمشق  -على أبو شادي، لغة السينما، منشورات وزارة الثقافة -  4
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املقارنة أل  لنا من خالل هذه  الفيلم، أن حافظيتبين  في  إلى حد كبير، لوال بعض    هم مفاصل قصة  الرواية  على أحداث 

بها، مما يسعفنا في التوصل إلى الرهانات نفسها املتضمنة في الرواية،  التغييرات الطفيفة التي طالت بعض األحداث الجزئية وترتي

هان كبير مثل  ع املصري بفضح رموز الفساد، لكن ر من القضايا االجتماعية ومحاكمة املجتموالتي تفيد في معالجة مجموعة  

لعنف وإنما عن طريق املحاكمة،  هذا ال يمكن أن يتحقق بيد وحيدة كسعيد  مهران كما ال يمكن أن يتحقق عن طريق القتل وا

ن الطبقات  ال يمكن تطهيره إلى بانصاف الكثيرين مولعل مشهد املحاكمة التي جرت في عقل سعيد مهران، قد أوضح أن الفساد  

 سعيد. املقهورة الذين يمثلهم 

الرواية حسب ورودها  يمكن استدراج التالميذ من خالل هذا التقسيم، إلى العمل على توطين فصول  وتأسيسا على ما سبق،  

  ة، اللغة الروائية واللغة السينمائي  ؛وسيطينالطاطة السردية من خالل  في املقاطع املذكورة، مساهمين في إقراء الحبكة والخ

 حداث في رواية " اللص والكالب" ونقارنها بمثالتها في الفيلم املقتبس عنها.ولعل ذلك واضح حينما نتتبع األ 

 جرد القوى الفاعلة  ❖

داخل  مر هيستث العاملية  البنية  على  الوقوف  أجل  من  بينها،  والعالقات  موقعها  وبيان  الفاعلة  القوى  لجرد  املنظور  ذا 

داث إلى التطور والتنامي، فقد تكون شخصيات أو جمادات أو  ع بعجلة األحكل العناصر التي تدف  نعني بالقوى الفاعلة  املؤلف.

أو كل هذه العناصر معا. وإن كنا سنركز في على الشخصيات فلنها مدار    اتحيوانأو  مؤسسات    أومشاعر    وأأفكارا مجردة  

قل عن الحدث ضمن  م في القصة، ومن ثم فهي أساس ي مست املعاني اإلنسانية، ومحور األفكار واآلراء العامة واملواقف والقي 

وأصب  املجتمع،  في  الفرد  قيمة  تصاعدت  حيث  الواقعية  الرواية  في  خاصة  السردي،  بإضاءة  الخطاب  الروائيين  اهتمام  ح 

 .1شخصياتهم بمميزات تحيل على الطبقات االجتماعية والصراعات بينها 

أبعو    ثالثة  خالل  من  الرواية  شخصيات  اتتشكل  ويضم  الخارجي  البعد  الاد؛  امللبس ي،  ملظهر  واملظهر  والبعد  جسماني 

روائي عن نظيرتها في السينما،  ال عمل الية بين دفاف  شخص ال  عي، والبعد النفس ي واملعنوي. وعلى أننا نؤكد على اختالف االجتما

ورة،  متعدد األبعاد، له صوت وصكائن حي للرواية، في حين الثانية فاألولى كائن ورقي ليس له مرجعية إال داخل السياق النص ي 

فيها، يلبس ويستخدم  يسهم في تنامي األحداث من خالل حركته وأفعاله، يقول ويحجم عن الكالم، يظهر أفكارا وعواطف ويخ

،  وبذلك تكون الشخصية في الفيلم كائنا اتحدت فيه مقومات الشخصية الروائية ألنها خاضعة ملادة حكائية  األشياء من حوله..

بواسطة تشخص  ألنها  واقعي  الثالثة   ،2ممثلين   والبعد  األبعاد  يتمثل  أن  للسيناريست  بالنسبة  التحويل  غاية  فإن  وعليه 

 وهي: 3للشخصية

: وهو البعد الذي يتعرف املتفرج من خالله على الشخصية كتحقق مادي له كينونته، فمن  الجسمانيعد  الب ✓

 حجمها وعمرها،  حول الشخصية، انطالقا من لونها و  شأن هذا التمظهر الفيزيولوجي تكوين انطباع

 تها، تشكل هذه عامال: نتعرف من خالله على بأصولها االجتماعية، وأحوالها العائلية، وطبقالبعد االجتماعي ✓

 . 4أساسيا في سيرورة املعالجة املضامين واألحداث وتتناميها في خط الزمن الفيلمي 

 
 208، ص: 1990سن بحراوي، بنية الشكل الروائي، املركز الثقافي العربي الطبعة األولى ح - 1
   160نفسه، صحمادي كيروم، املرجع  ح -  2
 43على أبو شادي ، املرجع نفسه، ص   -  3
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 وأهواءها واآلالم بداخلها...وأخالقها،   باع الشخصية، وأهدافها: ويتعلق األمر هنا بطالبعد النفس ي ✓

نقع على مجموعة من الصفات مثل    لذلك، فحين نمحص النظر في شخصية سعيد مهران )تمثيل شكري سرحان( فإننا

انت  إلى  لباسه  يشير  ثالثيني،  يؤمكونه شاب  الشناوي(،  كمال  )تمثيل  رؤوف علوان  الفقيرة عكس  الطبقة  إلى  بمبادئ  مائه  ن 

امتهن س لذلك  لخيانتين: خيانة زوجته  االشتراكية  تعرض  بعدما  املجتمع  متمردا على  الغنية. وقد صار حانقا  الطبقات  رقة 

الدراسة.وصديقه ع أيام  له  التي علمها  للمبادئ  ابنته، وخيانة روؤف علوان  أدخاله السجن وحرماه من  اللذين  هاتين    ليش 

 بالفشل وذهب ضحيتها أبراء ال عالقة لهم بانتقامه.  بفكرة االنتقام فأعد له خططا باءتالخيانتين جعلتا سعيدا مهووسا  

الواقع الذي تعيشه،  الشخصية التناقض بين املبادئ التي تحملها وبين  أيضا، جعلنا الفيلم على غرار الرواية، نعيش مع  

ن  عارضة كـ" رؤوف" و" عليش" حيث يمكخاصة حينما نصنف الشخصيات إلى عوامل مساعدة ك"نور" و"طرزان" وعوامل م

ملومس، والخارجين عن  أن نصل أن القيم اإلنسانية واألخالقية مثل الحب والوفاء وجدت في الطبقات املهمشة اجتماعيا؛ في ا

 القانون. 

ية في كل من  ولعلنا حين نقف على العالقات بين القوى الفاعلة في كل من الرواية والفيلم، نجد تطابقا بين النماذج العامل

 نحو اآلتي:العملين، وذلك على ال

 نور  رؤوف علوان  سعيد مهران  الذات 

دة  استغالل سعيد مهران، كما االنتقام من الخونة  املوضوع 

 إعالمية. 

 العيش مع سعيد مهران 

 الحب  ة الحفاظ على املكانة االجتماعي الخيانة  املرسل 

ه سفاحا  علوجالتشهير بسعيد  قتل واسترداد الحق  املرسل إليه 

 وحشا مت

ها، إذ نالت  لم تتحقق رغبت 

 الشرطة من سعيد 

  -الكالب-الصحافة - الشرطة  املعارض 

 الخونة 

 املرض  - لالنتقامهران سعي م سعيد مهران، ومن يساعده 

 عملها بالدعارة  - البيت الشرطة  -مكانته وعالقاته- الجريدة املسدس   -طرزان-نور  املساعد 

انطالقا من الرواية    –ة الصراع بين طبقات املجتمع املصري  إلى طبيعاله، يمكننا أن نخلص  أعة  بناء على النماذج العاملي

طبقتين    - والفيلم بين  الصراع  نجد عالقة  واملؤسسات حيث  نفوذها  تستغل  فاسدة  )رؤوف(  بورجوازية  طبقة    متناقضتين؛ 

لقمة العيش  امتهان مهن غير مشروعة لضمان ى إلالعمومية للحفاظ على مكانتها ومنع الحقوق، وطبقة مهمشة يدفعها فقرها 

ثانية بوصفها عامال يعصف كسعيد مهران ونور وطرزان، وحيث تتمثل عالقة الرغبة في محاولة كل طبقة للنيل من الطبقة ال

وقيم  ب  لحاألحداث كالخيانة واالنتهازية وا  بمصالحها. وقد ساهم الصراع في كل بروز مجموعة من التيمات شكلت محركا لتنامي

هتداء إلى هذه املوضوعات كان ميسرا في الفيلم أكثر من الرواية، ذلك أن الفيلم يدمع بين اللغة الصداقة، واملالحظ أن اال 

هما يتبادالن  ية واللغة البصرية إضافة إلى املؤثرات الصوتية، ونتحدث مثال عن العالقة املشبوهة بين عليش ونبوية، و اللفظ
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يال مباشرة، وفي عدد من املشاهد التي تبين انتهازية رؤوف في عدد ليغهما عن سعيد بعد دخوله الفتبن  النظرات الحميمة، وع

رؤوف وهو يعلم سعيد مهران ويشجعه على السرقة باعتبارها انتزاعا مشروعا للحق    من املشاهد خاصة أن املخرج عرض مشهد 

 أن لكل سياق سياقه. ر من الطبقة املترفة متعلال بصاا  شهد انقالبه على هذه املبادئ بعدممن طبقة األغنياء، ثم م

ال نغالي حين نؤكد على االستعانة بالفيلم  وبما أن تطابق املعنى على مستوى القوى الفاعلة ثابت بين الرواية والفيلم، فإننا  

واية. فقط تجب اإلشارة  الفاعلة والعوامل املؤثرة في أحداث الر   نظور، والتعرف من خالله على القوى من أجل تدريس هذا امل

  ن الشخصيات الفيلمية توصف من خالل الفعل، فعندما تأتي شخصية ما بفعل معين، فيجب أن يتوصل من األستاذ إلى أ 

ما أن ما تقوم به الشخصيات  .. ك1الحاجة إلى التعليق والحوار   إلى سماتها وأهدافها وطباعها دونما   -من خالل هذا الفعل  - علم  تامل

ني مفهوم التطور في ذات الشخصيات، وبهذا تساهم بأفعالها في التأكيد على  ثر به على البيئة املحيطة بها، هو ما يبالفيلمية وتؤ 

 رد السينمائي، والتي تميز السينما عن الرواية. الطبيعة الحركية للس

في فقط، بل يشمل الفضاء ، وال نقصد به املكان أو التحديد الجغرالفاعلة إال بالفضاءديث عن القوى اوال يستقيم الح

مج في املحكي  والفضاء في املحكي الروائي، مستد   ي الذي يشكل العالم الحكائي الذي تتحرك فيه القوى الفاعلة.كل املحيط املاد

تصوغ األحداث التي تدور في رحاه،   دليل عليه يكون بواسطة اللغة التيجزءا من العالم الحكائي، والت اللفظي ويحضر بوصفه

تلقي، عن طريق صيرورة من العمليات الذهنية. باملقابل يكون الفضاء في املحكي  جعلنا إزاء عوالم متخيلة يبنيها خيال املمما ي

امل  السينمائي معطى املسرح والسينما والفنون  في  للمتفرج معطى فوريا  الديكور وأمجاهزا يقدم  كنة  رئية عموما، من خالل 

 الطبيعية واألصوات واملوسيقى. 

إلى فضاء سينمائي، يتم عبر التنصيص عليه بالصورة  ، فاأل وعليه الرواية  إلى أن تحويل فضاء  بالتنبه  ستاذ هنا مطالب 

املعينة،  للمكنة  لإلحالة    الصريحة  واأللبسة  واألذان  الحشود  الصوتية كأصوات  معينة والطبقات  وبالتمظهرات  بلدان  على 

كما يجب عليه  االجتما النفسية...   والحاالت  على  عية  االشتغال  أهمية  إلى  االتنباه  في  توجيه  املشهدية  واملتتاليات  اللقطات 

 على املرجعيات، إضافة إلى خاصيات اإلضاءة.  ، والعناية بالديكور نظرا ألهميته في اإلحالة2توصيف الفضاء 

مقهى طرزان، وبيت  ي الرواية، وهي السجن، وبيت عليش سدرة و فضاءات نفسها فقتصر الفيلم على الوعالقة بهذا، فقد ا

ت  وف علوان، إضافة إلى شارع عطفة الصيرفي أو كما سماها الفيلم بعطفة اإلمام. وحيث نسجل مالحظانور واملقبرة وفيال رؤ 

تلقي استكمالها وبناءها  لى الوصف الطوبوغرافي، وأوكلت للمتمثلت في أن الرواية حملت هذه الفضاءات دالالت نفسية إضافة إ

زحف الحصار كالثعبان ليطوق الغافل، وقبل ذلك بعام خرجت التمثيل قول سعيد مهران" في هذه العطفة  ومنها على سبيل  

أحيى الفيلم هذه    بعت آثار العيد والحب واألبوة والجريمة فوق أديم واحد"، في حينمن العطفة تحمل دقيق العيد )..( فانط

لى املعاني النفسية بالتركيز  ملمثلين وأصوات اآلالت والحشود، إضافة إليها طابعا أكثر واقعية من خالل حركات ااألمكنة فأسبغ ع

ر االنفعاالت واملشاعر وردود األفعال، وبهذا كان الفيلم  في اللقطات القريبة على مالمح سعيد مهران وباقي الشخصيات إلظها 

قات اللغوية التي يمكن إن تعترض  يل بتقريب الصورة للمتعلم، تفاديا للمعيأقرب إلى خلق جو مصاحب للحداث كفعندنا  

 داللة في الرواية. مسار ال

أن    للرواية  الذي يمكن  للقصة،  الزمن املرجعي  باللغة  تحيل عليه أما  أو ذكر بعض    الصريحة، بذكر   مباشرة  السنوات 
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املستقبل، فال تمتلك  األفعال التي تحيل على املاض ي والحاضر و ل على حقبة زمنية معينة، أو بصيغ  األحداث التاريخية التي تحي

تدليل على  الحاضر فقط، لذلك يلجأ الكثير من كتاب السيناريو إلى ال  في الزمن ، إذ تروي األحداث الواقعة السينما هذه اآللية

كور الذي يحيل على حقبة معينة  والدي  الزمن،ستعمال مفهوم الصورة  أو با  الزمن املرجعي باستعمال اللغة املكتوبة نفسها،

 واإلكسسوارات. ملعمار، وكذلك املالبس من قبيل ا

 الكشف عن البعد االجتماعي والبعد النفس ي  ❖

فق داللي ية للمؤلف، تتأسس على تفاعل القارئ مع النص في بناء أتعتبر املنظورات الستة في تصور فياال وشميت قراءة نقد

وفق هذا    واآلثار التي يخلفها.. مما يجعل القراءة، عبر تتبع بالغته واختيارات، وسياقاته  وفق نمط معين من قواعد إنتاج النص

لذلك ال غرابة في أن نجد دالالت متعددة التصور قراءة متعددة ومفتوحة على احتماالت تأويلية متنوعة بتنوع القارئ/ املتفرج.  

سوسيولوجيا،  يا، والسيكولوجتي يحتكم إليها القارئ، ومنها ال هذه الدالالت الخلفيات النقدية ال لنفس الدال، بحيث تعكس  

 .وللتحليل العاملي، فاملوضوع إذن واحد، لكن طرائق تحليله متعددة

ة معينة، وفي واالجتماعية، تضعه في ساق معين وضمن إيديولوجي  يتبين مما سبق، أن لكل نص/ فيلم مرجعية تاريخية

  مخض عنها العمل الفني. ومنه فاملطلوب من نفسية تشير إلى الظروف الداخلية التي ت  بة زمنية محددة، إضافة إلى مرجعيةحق

الدراسة  الفيلم موضوع  النص/  املرجعيات وعن عالقة  اللذباملعطيين االجتم  املتعلم هو الكشف عن هذه  ين  اعي والنفس ي 

 املبتغاة.ستند إلى الدال لتصل إلى املعاني تمخض عنهما، عبر سلسلة من التأويالت التي ت

النص الرواية إلى السياق االجتماعي الذي تحيل عليه،  هذه النقطة، ونعني الخروج من  تواجه املتعلم صعوبات جمة في  

سيما  ناد التي تحيله على املرجعية االجتماعية بطريقة أقل تعقيدا، ال يمكن تجاوزها من خالل توجيهات األستاذ وتحديد األس

ل يبدو األمر  خيلة موازية ملا يقرؤه املتعلم. باملقابت ذهنية معقدة من أجل رسم صورة ذهنية متأن السنن اللغوي يتطلب عمليا 

ا العملية  وأن  مباشرة،  املوضوع  على  تحيل  الصورة  للسينما حيث  بالنسبة  مادية  أقل صعوبة  معطيات  إلى  تستند  لتأويلية 

عتقاد أن املعروض  تشابه تعمل السينما على دفع املتفرج لال ، وانطالقا من هذا ال1افي للمتعلممحسوسة تتشابه مع املعطى الثق

  ،2ق الواقع، وذلك عن طريق حفز انفعاالته كما لو أنه شاهد على األحداث التي تجري داخل الكادر على شاشة هو صورة تطاب

قي إلى األمانة الحرفية  هذا اإلسقاط الذي ينشأ لدى املتل  أو مشارك فيها فيعيش انفعاالت الشخصيات داخل اإلطار. وال يعود

رج في تصديق ما يحدث على الشاشة، وكأن الفيلم رؤيا من الحلم، تتسم  فيلم والواقع، إنما مرده إلى رغبة املتفاملطابقة بين ال

نقطاعات املكانية والزمانية  ساب فيها العواطف من خالل التجسيدات البصرية، وتتميز أيضا باال بتالحم الحس والعاطفة، تن
لتالي فإن الفيلم يتيح، في مسألة الكشف  مي، وإن أيا منها غير موجود بالفعل. وباى" أني أشاهد كل أنواع األشياء تعرض أما بمعن3

من    أيسر لبناء هذه الكفاية والقدرة على تطبيقها على أنواع مختلفة  عن األبعاد النفسية واالجتماعية للنص/ الفيلم، طريقا

 الخطابات.  

 
في الذاكرة، والثانية هي    عملية إنتاج املعنى في النسق البصري من مرحلتين؛ األولى هي مرحلة اإلدراك أي قياس التجربة على نموذج معرفي مخزن ر  تم    - 1

يميائيات مفاهيمها  لسإعطاء للمواضيع املتعرف عليها في املرحلة األولى داللة ضمن سياقها الثقافي. وللتوسع في هذه املسألة ينظر كتاب: "سعيد بنكراد، ا

 " 2012وتطبيقاتها، دار الحوار للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة 
دمشق، الطبعة األولى -ميائية الفيلم، يوري لوتمان، مدخل إلى سيميائية الفيلم، ترجمة نبيل الدبس، مطبعة عكرمة  يوري لوتمان، مدخل إلى سي  -   2

 .21ص  1989
 714 ص ،2013نا، دليل روتليدج للسينما والفلسفة، ترجمة أحمد يوسف، املركز القومي للترجمة، ط األولىتيبيزلي ليفينجستون وكارل بال -  3
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شف عن األبعاد بر لتمهير املتعلم على خطوات وآليات الكن فيلم " اللص والكالب" يتيح إمكانات أك نستنتج مما تقدم أ

كفاية االنتقال إلى الرواية كدرجة أخرى من  االجتماعية والنفسية الكامنة في الخطاب املسرود، ومن تم يمكن عند تمكنه من ال

الكالب" الرواية والفيلم، قد  غرابة في توصلنا إلى أن كال من " اللص و إطار الوضعيات املشكلة. لذا فال    التعقيد والتركيب في

الضوء لسفاح    سلطا  املصري  الواقع  واملجتمع، من خالل قصة مستوحاة من  والسلطة  االنسان  "    يةاإلسكندر على عالقة 

صورها، وحيث ال سبيل    بعد الثورة، حيث الطبقية في أبشع  محمود أمين سليمان"، لرسم صورة عامة لبينة املجتمع املصري 

نبوية ورؤوف علوان، وحيث مؤسسات الرسمية في خدمة الطبقات  خيانة واالنتهازية كما فعل كل من عليش و إلى التسلق إال ال

سعيد مهران بوصفه  عوالم متأزمة قابعة في نفسية    -الرواية والفيلم  –ها. كما وضحا  الغنية بغض النظر عن مشروعية قضايا

لفئة  وا  من  أنموذجا  الظلم والخيانة  املصري، حيث  أفاملجتمع  املقربين، مما  أمام  النتهازية حتى من أقرب  املجال واسعا  سح 

 السعي االنتقام، حتى لم يعد معه للحب والوفاء مكان. 

 األسلوب الكشف عن البنية و  ❖

ردية، والنظام السردي، إضافة  فاهيم سردية؛ كالسارد والرؤية السيواجه املتعلم في مسألة البنية واألسلوب مجموعة من امل

 على املؤلف باعتباره فضاء للمعاني.  ت اللغوية وطوبوغرافية األحداث وتوزيعهاإلى السجال 

القصة على شريط البكرة الذي يعرض األحداث في تسعين    والحال أن السينما كسائر الفنون السردية، تحاول طبع زمن

في الساعة ونصف الساعة، كما  يجد نفسه مضطرا إلى تلخيص حياة بأكملها  رف السينمائيين، أي أن الفيلم قد  قة في عدقي

ية املوظفة  قد مطط لحظة لتستمر للساعة والنصف نفسها. لذلك فإننا ال نزعم أن الوقوف على املفاهيم السرد  قد يجد نفسه 

 ة، فلكل فن إكراهاته وقيوده.في الفيلم، سيؤدي بالضرورة إلى حكم يصدق على الرواي

شف عن التقنيات السردية،  ن بالفيلم من أجل إكساب املتعلم طرق الكال يعني هذا أن املدرس ال يمكن أن يستعيلكن  

السينما تقدم معادال مرئيا يمكن إدراكه مباشرة،    مثل الحذف والتلخيص، واالسترجاع واالستشراف، والتمطيط...ال سيما أن

 في الرواية.اد مكافئا له في الوسيط اللغوي املكتوب فهوم في ذهن املتعلم سهل عليه إيجفإذا تقرر امل

نقر أخيرا، أن املتعلم سيواجه صعوبة أكبر في االستيعاب مفهوم السارد والصوت السردي، ووجهة النظر وأنواع التبئير،  

وتدريبا بصريلكون   التصوير  بطرق  وإملاما  الصورة  في مجال  تكوين  التغيتطلب  إدراك  من  تتمكن  للعين، حتى  زوايا  ا  في  يرات 

السارد البراني/املصور األكبر( ومتى تصير عينا للشخصية في يرا عينا للسارد على املواضيع املصورة )التصوير، ومتى تكون الكام 

 . لثانوي(، وغيرها من املفاهيم املكافئة للسرد في الخطاب املكتوبالفيلم )السارد الجواني/ الراوي ا 

اللص و  الرواية والفيلم من ناحية األسلوإن شئنا املقارنة بين "  ذ بدأت  وب، فإننا نلفي االختالف منذ البداية، إالكالب" 

، ثم  1بار خاق وحر ال يطاق" الرواية بحدث خروج سعيد مهران من السجن " مرة أخرى يتنفس نسمة الحرية، لكن في الجو غ

وراء  منيا للوراء ) االسترجاع(، إذ يقول" من  د عن سبب دخوله السجن قافزا بنا ز يكشف السارد بواسطة حوار داخلي لسعي

لقة مضطربة كتيار الشهوة التي يحملها، كالقطة الزاحفة على بطنها في هيئة املوت نحو  الظهر تبادلت العيون نظرات مريبة ق

البوليس عليه    ي ركن عطفة أو ربما في بيتي: سأدل اردة، وغلبت االنتهازية ثمالة الحياء والتردد فقال عليش سدرة فعصفورة س

دأ الفيلم بداية منطقية، بداية بحادث السرقة ثم تبلغ عليش الشرطة، التي تضبط  املخرج أن يبفي حين آثر    2لنتخلص منه" 

 
 07ص  1973وظ، اللص والكالب، دار القلم الطبعة األولى  نجيب محف - 1
 49نجيب محفوظ، اللص والكالب، ص  -  2
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 سعيدا متلبسا. 

لقاء سعيد مهران بنبوية،    عمالهما تقنية االسترجاع لبيان ظروفملين؛ الرواية والفيلم، استومما نقع عليه من توافق الع

لبها للزواج وهما على مشارف  انت تقدم الدكان لقضاء حاجياتها، ويوم ط واية يحدث البطل نفسه، فيصف شكلها حين ك ففي الر 

ث تتحول الكاميرا من فضاء السجن والسجينين، إلى عرض  الجامعة، املقابل يسترجع الفيلم الحادثة في حوار مع سجين معه حي

 .1بنبوية ثم رؤوف لقاء سعيد 

 خاتمة:

و من املغامرة، إذ تتطلب  لم محكوم بسعة زمنية محدودة، أمر ال يخلفكرة اقتباس الرواية ونقلها إلى شريط فييبدو أن  

ر من الحصافة في تلقي العمل الروائي فهما وتأويال، حتى  وعيا كبيرا بإواليات كل من الفنين، لذلك فإن املدرس مطالب بقدر كبي 

ل الص يتيسر  الفيلمية  االقتباسات  اختيار  الكفايه  إنماء  إلى  تفض ي  قنطرة  لتكون  الفنية  الحة  الذائقة  وتربية  املنهجية  ات 

 علم في املجال السردي املكتوب واملرئي.  للمت

املها  واية تشكل عختالفا في طرق التعامل مع املضامين،  فإذا كانت الر ثم إن اختالف السنن في كل من الفنين، يستتبع بعده ا

يته من  التجريد إلى عالم حس ي مشاهد يستمد مقبولا تشاء، فإن الفيلم يخرج هذا العالم من  املتخيل في ذهن القارئ كيفم

التي   الصعوبات واإلكراهات،   أمام مجموعة من  االقتباس   الذي يضع عملية  األمر  بإعادة صياغة  الواقع،  السينمائي  تلزم 

ة اإلخالل  موضوعية عديدة، لكن هذا ال يعني بالضرور اللغة البصرية، واستجابة لعوامل    املؤلف الروائي بناء على ما تتيحه

والشخصيات    األحداثن ثمة يمكن للتربوي أن يتحرى في اختياره للفيلم املقتبس األمانة في نقل  باملعنى في العمل املكتوب، وم

 . املشهد  صيغة العرض السينمائي من صيغة السرد إلىن  الفضاء والزمو 

جيب محفوظ بالعنوان ذاته، حافظ على  فيلم "اللص والكالب املقتبس عن رواية ن  وقد تبين من خالل هذه الخطوات أن

إمكانية تأول املحكي    ي الرواية من ناحية املبنى الحكائي على مستوى األحداث والشخصيات واألفضية والزمان، مما يتيح معان

وطبيعة العالقات بين الشخصيات والصراع  تنتاج رهانات املحتوى من الحبكة،  الروائي واملحكي الفيلمي على حد سواء الس

ج من الفضاء النص ي للواية والفيلم إلى الفضاءين االجتماعي والنفس ي الذي يحيالن  لدرامي بين مختلف القيم املمثلة، وللخرو ا

 اية باعتبارها أصال والفيلم بوصفه شكال بصريا لها. عليهما؛ الرو 

يزاوج بين ية، يمكن من تعلم  ودمجه أثناء تدبير الوضعيات التعليمنما  على السي  دريس الروائيأن انفتاح توهكذا يتضح  

ة  اللغة امللفوظة واللغة البصرية، وينفتح في آن ذاته على الواقع املعيش، خاصة أن من أهداف املدرسة الحديث

يه منها  جتمع في قلب املدرسة، والخروج إلمفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار امل "أن تكون 

 وال يفوتنا في ختام هذه الصفحات أن نؤكد على التوصيات اآلتية: .2" بكل ما يعود بالنفع على الوطن

 نهجية املتعلقة بتطبيق املنظورات الستة. أوال: يمكننا الفيلم باعتبارها شكال أخر للسرد من بناء الكفاية امل  ✓

لكن بنوع    الروائي، وينقله بواسطة اللغة البصرية،  العام للنص  السينمائي على املعنى  ثانيا: يحافظ االقتباس  ✓

ا تحري  يستوجب  مما  التصرف،  وظيفيا  من  استعماله  يكون  حتى  الروائي،  العمل  بنيات  في  تصرفا  األقل  القتباس 

 
 20لتعرف التقنية يرجى مشاهدة الفيلم ابتداء من الدقيقة  - 1

 11ص ، 9، الفقرة 2000يناير  - اململكة املغربية -، اللجنة الخاصة بالتربية والتكوينامليثاق الوطني للتربية والتكوين  - 2
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 تعلم من الوصول إلى النتائج نفسها في الرواية.وديداكتيكيا يمكن امل 

كتوب، فللغة اللفظية ألدبي فال يمكن للفيلم أن يعوض العمل املستغناء عن الرواية في الدرس ا اال   يمكن  ثالثا: ال  ✓

وبالغته تعزيز حضور جمالياتها  من  األستاذ  يعفي  ال  الفيلم  استعمال  فإن  لذلك  وتعبيراتها،  للصورة جمالياتها  كما    ا 

عدد الذكاءات  خرى تضمن تحقيق التعلم استجابة لتالكتاب، بل إننا بهذه الطريقة نغني الدرس التعليمي بإمكانات أ 

 الصورة في عصرنا الحالي ولسياق الهيمة التي فرضتها 

 

 الئحة املراجع املعتمدة 

 املعاجم  -أ 
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 املراجع  - ب
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 . 2013عامة للسينما دمشق منشورات وزارة الثقافة املؤسسة البرنارد ف. ديك، تشريح األفالم، ترجمة محمد منير صبحي،   •
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  2009ط
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 : ملخص

موذجا" إلى تقديم  ة )هزائم صغيرة( لنادية األزمي أنومة بـ"سيمياء العنوان: البنيات والوظائف، مجموعاسة املوستسعى الدر  

لبنيا تحليلي  تطبيقي  املجموعة(نموذج  )عنوان  العام  بعديها  في  العنوان  داخل    ت  القصيرة  القصص  )عناوين  الخاص  والجزئي 

العناوين  الوظائف، املتنوعة    التركيبية والصرفية واملعجمية والداللية والسياقية، وعلى   املجموعة(، مركزة باألساس على بنيات 

الت مست واملختلفة  القصصية،  املجموعة  في  العنوان  بها  نهض  أنجزت  ي  التي  الدراسات  من  معرفيا  ذلك  في  العنونة، فيدة  حول 

النصية.    للعتبات  السيميائية  الدراسات  من  املفتاحية:  ومنهجيا   –العتبات    – العنوان    –سيمياء    – يرة  القص   القصة الكلمات 

 الداللة.  –املعجم  –التركيب   –الوظائف  – البنيات 

 

English summary 

Title's semiology. Structures and functions. Collection " little defeats " by Nadia Al-Azami as a Model aims to 

present an analytical, applicable model for the title's structure on its global dimension - tltle's collection -and 

partly dimension concerning  titles of the short stories within the collection, basically focusing on the titles 

morphological, lexical, semantic and contextual  structures .Also the study shed light on the different and various 

functions that have been improved by  the tilte of the collection,  cognitively beneficed from the studies that have 

been  made up about titrology,and  systematically from semiotic studies of  the para-text . 

Short story – Semiology -  Keywords The title - Para-text – Structures – Functions- syntax - lexicon  – 

denotation 
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الب يسجله  التراكم  مما  حول  املنجزة  واألبحاث  الدراسات  أن  املغرب،  في  القصصية  للمجموعات  النقدي  التلقي  في  احث 

كتاب  نذكر في هذا السياق    ا نوعيا خاصة مع الرعيل األول من النقاد املغاربة الرواد؛القصص ي محدودة جدا، رغم أنها عرفت زخم

د املديني، و)مقاربة الواقع حمواالتجاهات( أل  والتطور  النشأة في باملغرب ةالقصير   القصة ح املشترك( إلدريس نقوري، و)فن)املصطل

 لقصةاملعاصرة؛ ا القصيرة القصة في الكتابة العوفي، و)مغامرات  في القصة القصيرة املغربية: من التأسيس إلى التجنيس( لنجيب

 .  سن املودنلح  )أنموذجا باملغرب القصيرة

ـــــجل الباحث اهتم ــعا بالرواية، ورصــــــدوفي مقابل ذلك يسـ ـــــعرية، اما نقديا واســــ ـــــوص شـ ا نقديا مواكبا ملا ينتج من دواوين أو نصـ

في التبلور  تنجز داخل الجامعات املغربية، فهل يرتبط األمر بموقف أخذ    تعكس ذلك الدراســات والكتب والبحوث األكاديمية التي

هو الســـردي نفســـه، أي موقف من القصـــة القصـــيرة )و   واية ملســـاحة الســـرد؟ أم بموقف نقدي من النوعوالحضـــور مع اكتســـاح الر 

 م
 
ـــــيرة جــدا(؟ أم   كثيرٍ   وقف ـــ ـــــــــة القصـــــ عــة من املــداخــل املنهجيــة لقراءة ن األمر يرتبط بكون النقــد بلور مجمو إمن النقــاد من القصـــــ

ـــــية القأن يهتم ببلورة مداخل نظرية وأدو  ون الســــــردية الطويلة دون املت ـــــصـ ـــــوص القصـ ـــــيرة؟ هذا  ات نقدية تمكن من قراءة النصـ صـ

ــــ ــــرنا إليه من  على الرغم مما حققته وتحققه القصـ ــيرة في املغرب من تراكم كمي ونوعي، يمكن أن يمثل منطلقا لبلورة ما أشـ ــ ة القصـ

ــــعف في مواكبة ما ينتجه كتاب القمد ـــ ــــيرة في املغرب من مجموعات  اخل نظرية وأدوات نقدية، تسـ ـــ ــــة القصـ ـــ ــــيرة. صـ ـــ ــــية قصـ ـــ ــــصـ ـــ قصـ

ـــهام الكاتبة املغربية ـــــ ـــ قرئ هذا اإلســــــــــــهام في ســــــــــــياق شــــــــــــرطه التاري ي ومحدداته    في هذا التراكم عالمة فارقة وبارزة إذا ما  ويمثل إسـ

لصـمت" لخناثة  موعة قصـصـية صـدرت باملغرب لكاتبة مغربية هي مجموعة "ليسـقط االسـوسـيوثقافية؛ ونشـير هنا إلى أن أول مج

للكاتبة زينب فهمي )رفيقة الطبيعة(، ليتدفق   جل وامرأة"مجموعة "ر   (1969أي ســـــــنة  )، تلتها بعد ســـــــنتين  1967بنونة وذلك ســـــــنة  

ــائية في املغرب مع ثلة من الكاتبات مثل ليلى  ـــ ــيرة النسـ ـــ ــة القصـ ـــ ـــــالل القصـ ــر" بعد ذلك شـ ـــ ــنبالت خضـ ـــ ــع سـ ـــ أبوزيد في مجموعتها "بضـ

(، وســـعاد 1993ي تفعله( )(، ولطيفة باقا في مجموعتها األولى )ما الذ1990عي في مجموعتها "حرب النغم" )(، ولطيفة الســـبا1979)

ـــــــلمى( ف ـــ ـــــــر )أم سـ ـــ ـــــــة (، لتتوالى إبداعات الكاتبة املغربية  1( )1994ي مجموعتها األولى "إيقاعات في قلب الزمن" )الناصـ ـــ في مجال القصـ

ــــحت ت ــــا "أضـ ــــوصـ ــــيرة، نصـ ــــة لدى املرأة املغر عبر أكثر من أي وقت مالقصـ ــــ ى عن حاجة ماسـ بية؛ إلى الكتابة والتعبير عن وجودها ضـ

 (. 2د، مجرد موضوع يكتب عنه الرجل ويوجهه حيث تشاء رغباته" )نات وتوجهات هذه الذات، التي ظلت، لزمن بعيومكنو 

 ة نادية األزمي: مجموعة "هزائم صغيرة" للكاتب

، قدم 2016البيضاء في طبعتها األولى سنة   رعن دار النشر إديسيون بلوس بالدا   هي أول مجموعة صدرت للكاتبة نادية األزمي،

اللها، قدرة الكاتبة على أن تشق لنفسها مجرى على جنبات الوادي الكبير، وادي  لها الدكتور مصطفى سلوي بمقدمة أبرز من خ

العملية   والالحياة  اإلبداع  بمجال  املجموعة،  صدور  حين  صلة،  له  تكن  لم  ملالذي  الدكتور  سعى  ثم  القصصية،  وقعة كتابة 

عض الظروف التي صاحبت والدة الكتابة  ياق الكتابة القصصية النسائية، مشيرا إلى باملجموعة القصصية ضمن السياق األعم؛ س 

غيرة"،  ي حضرت في مجموعة "هزائم صتيارات املوضوعاتية املتنوعة الت من سمات، ليخلص بعد ذلك إلى االخ ها  النسائية، وما يسم

 الية التي أطرت هذه االختيارات. ويقف على بعض املداخل الجم 

 

 

،  127، مكتبة سلمى الثقافية، تطوان، صص 2017، 1(، ط2017، 1954محمد يحيى قاسمي، بيبليوغرافيا اإلبداع النسائي املغربي املعاصر )  ينظر  - 1

128 . 

 . 6، ص2016، إديسيون بلوس، الدارالبيضاء، 1ى سلوي، تقديم املجموعة، هزائم صغيرة، قصص، ططفمص - 2
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 في املجموعة القصصية "هزائم صغيرة": ية العنوانسيميائ - 1

ل أو  ديداتها عند ليو هوك أو غريفمن األنواع التي نقف على تح  ذلك  غير  مداخليا أ  أمفرعيا    مرئيسيا أالعنوان  سواء أكان  

يعدو  جنيت، ال  كو   فإنه  عال عن  إذنه  التدليل،  تمارس  لغوية  عن  مة  به  توحي  أو  تتقدمه،  الذي  النص  على  تحليلهـا،  "تدل  د 

. إن العنوان هنا هو املفتاح للدخول إلى عالم الـنص، ولذلك يعد بم واستكشاف بنيتها الداللية، أو  
ً
ثابة  أن تستقل بنفسها أحيانا

(، وبحكم موقع العنوان الرئيس  1.") ـا حولـه، ويـستدل علـى املوجوداتالرأس من الجسد، الـرأس الـذي بواسطته يفقه اإلنسان م

توفر له من االختيارات التي يتبناها الكاتب في صياغته، وتشكيله، وموقعته يه يتصدرها و إن، بحيث  لهاوعة القصصية كمن املجم

األ  الغالف  مكونات  كل  ضمن  بحكم  املتلقي،  مع  األول  التماس  موقع  في  يجعله  ما  التقاطع خرى،  "نقطة  العنوان  يصبح  ذلك 

 (.2" ).حدود الفاصلة بينهما، ويحتاج كل منهما اآلخرلم، والعالم إلى النص، لتنفي الالتي يعبر منها النص إلى العـا  االستراتيجية

تقوية وعشرين قصة قصيرة، اختارت لها عنوان "هزائم صغيرة". و   تسٍع تتشكل املجموعة القصصية للكاتبة نادية األزمي من  

تب باللون األحمر وبخط بلوظيفتي العنوان اإلغرائية  
 
جعله في ارز يسار أسفل الصفحة األولى للغالف، مما ي والتواصلية، فقد ك

رة املجنسة للعمل السردي )قصص(  بؤرة الحقل البصري للمتلقي، وال يوازيه في صفحة الغالف من حيث حجم الخط إال اإلشا 

يقع أي    تب به عنوان املجموعة القصصية، وذلك حتى اللون أقل حدة وتوهجا من ذاك الذي كوالتي كتبت بلون أخضر، وهو  

 نوان املجموعة. تشويش على الوظائف التي ينهض بها ع

التي من خاللها ينهض بما يؤديه من وظ ائف متنوعة، تختلف باختالف مستويات  وإذا كان العنوان يمتلك سلطته الخاصة 

ن عناوين أخرى داخلية الب في املجموعات القصصية من انتقائه من بي ، وهي السلطة التي يستمدها في الغتبنينه النص ي واأليقوني

الغالف،  واجهة  اختياره  ليتصدر  في  تتخلى  األزمي  نادية  الكاتبة  فإن  والعالم،  النص  بين  األولى  التماس  نقطة  لعنوان  وليمثل  ا 

ق باعتباره عنوان  العنوان  تقاملجموعة عما يعضد سلطة  في  مكتفية  املجموعة،  بالجوانب  صة من قصص  العنوان  وية سلطة 

نوانا داخليا لقصة من قصص املجموعة، وهو ما يعتبر خرقا ملألوف ونية. إن عنوان املجموعة القصصية ال يمثل عاللسانية واأليق

ة بنونة تختار أن تعنون مجموعتها  كتاب القصة القصيرة، وصار لديهم بمثابة عرف وتقليد، فخناث  في التأليف القصص ي دأب عليه

الناطق()  من3)الصمت  الثانية  القصة  بعنوان  وقبلها صاح  (  املجموعة،  إبراهيم قصص  محمد  الكاتب  والحصان(  )الفارس  ب 

نوان النص األول ليتصدر واجهة الغالف، مثل في مرحلة  (، يعنون مجموعته بعنوان النص القصص ي األول. ولعل اختيار ع4بوعلو) 

مرا عرفمن  املغرب  في  القصصية  الكتابة  ومن  حل  القصة  كتاب  من  املجايلون  عليه  تواضع  الكتاب  ا  من  إبداعهم  مع  تفاعل 

إلى    س في )لم أرحل( وزبيدة هرما6(، وزهرة زيراوي في )مجرد حكاية()5)شرخ كالعنكبوت( ) في  مصطفى يعلى    دذلك عنالالحقين، نجد  

نتقاء عنوان  ار املرتبط باي . وال تكاد تشذ عن هذا االخت(.8يانا()تصدقني دائما.. أكذب أح  ( وفضيلة الوزاني في )ال7الضفة األخرى()

 
 . 14، ص 2010، 2، ع9،أنماطه ووظائفه، مجلة القادسية في اآلداب والعلوم والتربية، مج .املعاصر العراقي الشعر يف العنوان ضياء راض ي الثامري،  - 1

 ، 61، ص2009، شباط 23ي قصص وجدان الخشاب، مجلة دراسات موصلية، عف علي أحمد محمد العبيدي،العنوان  - 2

 .املقاالت، الدارالبيضاء ، عيون 1987، 1خناثة بنونة، الصمت الناطق، ط  - 3

 ، دار النشر املغربية، الدار البيضاء. 1975، 1محمد إبراهيم بوعلو، الفارس والحصان، ط - 4

 ، البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، القنيطرة.0620، 1مصطفى يعلى، شرخ كالعنكبوت، ط - 5

 الدارالبيضاء. ، مطبعة النجاح الجديدة، 2002، 1زهرة زيراوي، مجرد حكاية، ط - 6

 ، طوب بريس، الرباط. 2008، 1زبيدة هرماس، لم أرحل إلى الضفة األخرى، ط - 7

 ي أخوين، طنجة. يك، سل2015، 1فضيلة الوزاني، ال تصدقني دائما.. أكذب أحيانا، ط - 8
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مجموعة  ا إال  كاملة،  للمجموعة  عنوانا  األول  النص  عنوان  اقتراح  أو  املجموعة،  عناوين نصوص  بين  من  القصصية  ملجموعة 

الختيار الجمالي في كل ديبة سعاد الناصر التي تبنت هذا ان كتاب القصة القصيرة، نشير منهم على سبيل التمثيل إلى األ محدودة م

(، وأخيرا مجموعتها الصادرة  2( ثم مجموعتها الثانية )ظالل وارفة()1بداية من )إيقاعات في قلب الزمن()مجموعاتها القصصية؛  

ف على تكرار هذا االختيار إال  (، وال يمكن ملتلقي مجموعات األديبة سعاد الناصر، وهو يق3))في معراج الشوق أرتقي(  2016سنة  

إنما يمثل اختيارا جماليا  من خارج العناوين الداخلية لقصص مجموعاتها  يوقن بأن حرص الكاتبة على نحت عنوان مستقل  أن  

العشوائية واالعتباط. و  التي اختارت ملجموعتيالذي  لي  االختيار الجما  هنفسهو  واعيا، وليس وليد  الكاتبة الزهرة رميج،  ها تتبناه 

العناوين  وان( عن5نجمة الصباح() ( و )4القصصيتين )أنين املاء() النهج نفسه  على  صية. و الداخلية للنصوص القص ين من خارج 

اخلية للنصوص القصصية "يطوق  الكاتبة نادية األزمي في عنونة مجموعتها القصصية األولى بعنوان من خارج العناوين الد  ارتس

ار الجمالي تنحاز  يرة(. إن الكاتبة نادية األزمي بهذا االختي()هزائم صغ6بهـا عبر نصه املصغر")جميع نصوص هذه املجموعة ليبوح  

 إلى:

 منح القارئ مساحة حوار أوسع مع املجموعة القصصية؛   -

 ون، حجم الخط، املوقع..(؛فتح أفق توقع توجهه محددات العنوان النصية واأليقونية )الل -

 عنوان )هزائم صغيرة(.الوعالقة ذلك ب الناظم لنصوص املجموعة القصصية، حفز القارئ على أن يبحث عن الخيط -

ن من سلطة أخرى إضافية هي سلطة الهيمنة على كل نصوص املجموعة القصصية، وبالتالي نشر ظالله  العنواتمكين   -

 الداللية على كل نصوص املجموعة. 

روابطملوا على  الوقوف  يعدم  ال  القصصية،  النصوص  عناوين  في  املجموعة    دقق  عنوان  بين  تقوم  العناوين  مختلفة  وبين 

(، الذي يدخل في عالقة تضاد جزئي 7ت صغيرة( ) عنوان القصة التاسعة من املجموعة )انتصارا  الداخلية للنصوص، وخاصة منها

تنكير(، مع املحافظة  انتصارات بصيغة الجمع مع ال  ≠زائم بصيغة الجمع مع التنكير  مع العنوان الذي ارتضته الكاتبة ملجموعتها )ه

ناقد عبد الرحيم التدالوي  حوارية املشاكسة التي تقوم بين ما أسماه السها )صغيرة(، وهو ما يمثل شكال من أشكال الفة نفعلى الص 

صغيرة« وكأن املجموعة تأبى الخضوع لنغمة اليأس املولدة من العنوان املظلة والعنوان الداخلي "والسيما عنوان قصة »انتصارات  

ر فيه خر ممكنا، قد يكون بواسطة قوة عليا، فالظاهالتضاد ينهض الفعل اإليجابي، بانيا عاملا آالهزائم، وتنحاز لالنتصار، فبفعل  

في رد شهوة التسلط، والوقوف في وجه   ومنه أنه استسالم، ورضوخ، وبالتالي عجز عن الفعل، لكن املضمر هو اعتماد قوة اإليمان

 ( 8جبروته")
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التركيبية واضحة بين العنوانين.  (، حيث الصلة املعجمية والداللية و 1أخيرة()لسابعة والعشرين )هزيمة  ن القصة اوكذا عنوا

الرئيس؛ إذ نجد من ضمن عناوين املوال  جموعة )استسالم/  تخلو العناوين األخرى داخل املجموعة مما يصلها دالليا بالعنوان 

في  التي تحيل دالليا على لفظ )هزائم( الوارد    ملوت والصدى/ نقص..( وهي العناوينانكسارات/ أضغاث لقاء/ تسونامي/ تقاسيم ا

غضبة البحر، واألضغاث إعالن    مالنكسار هزيمة، وطوفان تسونامي هزيمة لإلنسان أماعنوان املجموعة؛ إذ االستسالم هزيمة، وا

وهزيمة، والنقص  ار والبقاء، والصدى إعالن انسحاب  ة جامحة في االستمر مرارة الواقع وعنفه، واملوت هزيمة لرغب  هزيمة أمام

ة من خالل العناوين الداخلية للنصوص القصصية،  الكمال وجماله، وبتتبعنا لكل تجليات الهزيمكيفما كان هزيمة أمام جالل  

اده أن )هزائم صغيرة(  استنتاج آخر مف لداللي والعالئقي. ويقودنا هذا التحليل إلىجد صيغة الجمع في )هزائم( العنوان مسوغها ات

إشارة نصية أن الكاتبة تبدع    لقارَئ اجموعة إن لم نقل كلها، لتعطي  قصصية تمثل عنوانا لتيمة تخترق جل نصوص املاملجموعة ال

ا الفردية  القصصية وليس بمنطق القصص  املجموعة  أو من حيث  نصوصها القصصية بمنطق  ملتفرقة من حيث زمن اإلنتاج 

و  املوضوعاتية  امل األسس  عليها قصص  تقوم  التي  بتالجمالية  االستئناس  السياق  هذا  في  ويمكننا  في جموعة.  إبداعيتين  جربتين 

انطلقتا القصيرة  املتفرقة؛  القصة  الفردية  بالنصوص  وليس  القصصية"  "املجموعة  بــ  الكتابة  هو  محدد  جمالي  اختيار   من 

شهادة له حول تجربته في كتابة  مد سعيد الريحاني، الذي يعترف في  والتجربتان معا ملبدع ومبدعة من شمال املغرب؛ األول هو مح 

القصصية" وليس بالنصوص الفردية املتفرقة. أفكر، أوال، في مبحث يتخذ  ة قائال: "أعترف أنني أكتب بـــ "املجموعة  القصة القصير 

ال للمجموعة  عنوان  مبحث  شكل  داخل  النصوص  تتناسل  ثم  النصوص  عناوين  تتفرع  ثم  مجموعتي  قصصية  في  كان  واحد 

صصية الثانية " هكذا  والفراغ والقلق الوجودي"، وفي مجموعتي الق  ( هو "االنتظار2003لى "في انتظار الصباح" )القصصية األو 

مجموعتي القصصية الثالثة "موسم الهجرة إلى أي مكان"  ( كان هو "العودة إلى البراءة"، وفي  2005تكلمت سيدة املقام األخضر" )

لقادمة "وراء كل عظيم أقزام" سيكون  الوجودية والشكلية، وفي مجموعتي القصصية ا  كان هو الهجرة والتهجير بأشكالها   (2006)

اد الناصر )أم سلمى(، التي راهنت (. أما التجربة القصصية الثانية فهي تجربة الكاتبة سع2") ...قة بين االنبطاح و االستبدادهو العال

فرد، الذي  ة باملجموعة القصصية، وليس بالنص القصص ي املوحدة املحور، أو ما يعرف بالكتاب  ة علىفي مجموعاتها القصصي

من مجموعتها األولى )إيقاعات في قلب    اإلى جزر سرد معزولة، يلمس القارئ ذلك انطالقتتحول معه القصص داخل املجموعة  

نفسه يقف عليه قارئ باملجموعة. واألمر  ختيار الكتابة  إلدراك حضور ا  ها وتكفي العودة إلى العناوين الداخلية لقصص   الزمن(،

الناصر )في اعها وآالمها وعذاباتها وأحالمها املوؤودة على أعتاب  معراج الشوق أرتقي( حيث تمثل الطفولة بأوج  مجموعة سعاد 

ذي تصدر املجموعة؛ "إلى  اظم لكل قصص املجموعة، ومما يوجه القراءة لذلك، اإلهداء الاملجتمع واألسرة، الخيط التيماتي الن

 (. 3قي." )كبادنا، إلى كل طفل يحلم بمستقبل أحسن ويرتأطفالنا أ 

إنه الرهان نفسه الذي راهنت عليه مجموعة "هزائم صغيرة"؛ حيث انتظمت النصوص القصصية وفق محور داللي محدد،  

 مة لغوية دالة عليه.مثل العنوان عال 

 

 

 
 .81نادية األزمي، هزائم صغيرة، ص  - 1

على الساعة   2020/ 06/05سعيد الريحاني، القصة القصيرة شكل من أشكال التعبير والتغيير، موقع الحوار املتمدن، الذي تمت زيارته بتاريخ  د  محم  -  2
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 .3سعاد الناصر، في معراج الشوق أرتقي، ص - 3
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 صصية: في تفكيك بنية عنوان املجموعة الق  – 2

سؤولة؛  اإلبداعية التي هي شرط الكتابة الواعية امل ن اختيار العنوان يمثل خطا من خطوط الحرية  البد من اإلشارة أوال إلى أ

رات اللغوية للعنوان "غير مشروطة تركيبيا من ثم ال ضوابط شكلية أو تركيبية توجه الكاتب نحو هذا االختيار أو ذاك. إن االختيا

دون أيـة محظـورات، فيكون )كلمة(   ي تقدمها اللغة كافة قابلة لتشكيل العنـوانلتـالي فـان إمكانيات التركيب التبـشرط مـسبق، وبا

 (. 1وصفيا( كما يكون )جملة فعلية أو جملة اسمية( وأيـضا قـد يكون أكثر من جملة")و)مركبا 

جملة اسمية  اثنتين؛ )هزائم( و)صغيرة(، شكلتا  املجموعة القصصية للكاتبة نادية األزمي من كلمتين  ل عنوان  وقد تشك 

 تلقَي م. وهي جملة حذف فيها املبتدأ لتمنح الكاتبة  ملحددة عل مسند )صغيرة( ومسند إليه )هزائم(بسيطة قامت في بنيتها النحوية ا 

ال يسلب العنوان هيمنته ي للعنوان، أو بما  لة االسمية بما ينسجم مع السياق اإليحائالعنوان فسحة شغل فراغ املبتدأ في الجم

 يرة...   غيرة، أو هذه هزائم صغيرة، أو تلك هزائم صغعلى كل نصوص املجموعة القصصية؛ فهي هزائم صالداللية 

أن العنونة ال تخضع    ما رده هزيمة، وبهزائم؛ اسم نكرة، شأنه شأن املسند "صغيرة"، وقد سيق املسند إليه بصيغة الجمع، مف

قترِح العنوان، فإن ذلك يقوي من العنوان  بل تحكمها ضوابط محددة، إن تمثلهاللعشوائية واالرتجال،   الرئيس، و يمنحه كل    م 

ع به من قوة داللية  واإلشهارية لــ "يمارس نفوذه البصري والداللي على القارئ محفزا إياه على القراءة ملا يتمتمداخل القوة الداللية 

يهما سيبويه  ملا تتسم به النكرات من خفة وتمكن أشار إل  لتنكيرنادية األزمي قد استثمرت ا  (، بحكم ذلك نجد أن الكاتبة2وإشهارية") 

ن ثم  لنكرة أخف عليهم من املعرفة، وهي أشد تمكنا؛ ألن النكرة أول، ثم يدخل عليها ما تعرف به. مفي كتابه حين قال: "واعلم أن ا

در بقدر السياق السردي العام، وبما  ية متنوعة تقر كذلك من وظائف دالل(، وملا يؤديه التنكي3أكثر الكالم ينصرف في النكرة.") 

في الداللة على محور املجموعة القصصية. وقد حصر اللغويون واملهتمون  تسهم به، كبنية موسومة باالقتصاد اللغوي،    يمكن أن

سياقات    قرآن الكريم من توظيفات للنكرة فياة أو البالغيين، دالالت التنكير اعتمادا على ما حفل به الباملبحث، سواء من النح 

الدالالت التي ال تخرج عن الوحدة )اإلفراد(  في الشعر العربي القديم منه بالخصوص؛ وهي  مختلفة، واعتمادا على توظيف النكرة

 التهويل والتجاهل واإلخفاء. وانطالقا من املشيرين اآلتيين: والجنس والتعظيم والتحقير والتكثير والتقليل و 

إ - بعالقة  املرتبط  "صغيرة"  وااملسند  إليه.  املسند  "هزائم"  بلفظ  وصفية  وعلى  سنادية  الحجم  في  محدودية  على  يحيل  لذي 

 الل. االضمح

جموعة القصصية، وكذا بطبيعة  املحتوى الداللي ملجمل نصوص املجموعة، خاصة منه ما ارتبط بتجليات حضور املرأة في امل  -

ة إال وهي في منزلة بين  العالقة الصدامية، التي ال تخرج منها املرأالرجل، والتي تنحو في عمومها نحو  العالقة التي قامت بينها وبين  

 انكسار في مقابل إصرار على املواجهة. املنزلتين؛ هزيمة و 

لتلك    تهويالالقصصية "هزائم صغيرة" لن يكون تكثيرا أو تعظيما أو  انطالقا من هذين املشيرين فإن تنكير عنوان املجموعة  

ياقات التي  يان أنها لصغرها وضحالتها، وبالنظر إلى الس داللة على التقليل من قيمتها، وتحقيرها، وبالهزائم، بقدر ما سينصرف لل

دات املجموعة القصصية ألنفسهن، في مواجهة  حقق فيه الرجل انتصاراته، ال يمكن أن تكون ذات تأثير في املسار الذي اختطته سي

 ت عليهن مواجهة غير متكافئة. أقدارهن التي فرض

 
 . 39، ص1998الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  تصال األدبى، ي الجزار، العنوان وسيميوطيقا االمحمد فكر  - 1

 . 353، ص2005، 4و3، العدد 21مجخالد حسين حسين، سيمياء العنوان، القوة والداللة..، مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية،  - 2

 .22لقاهرة، ص ، مكتبة الخانجي، ا1988، 3، ط1سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السالم محمد هارون، م  - 3
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ان الرئيس والعناوين الداخلية  كذلك من تقوية للوظيفة اإلحالية بين العنو   تمت اإلشارة إلى ما يحققه االختيار املعجميوقد  

أو ما في معناها على امتداد  من جهة، وبينه وبين مضامين القصص في مجموعة "هزائم صغيرة"؛   الهزيمة  إلى  إذ تكررت اإلشارة 

 . هاعلى مستوى أحداث م قصة، أ املجموعة سواء على مستوى عنوان كل

ميا على االنكسار، وعدم التمكن من ربح مواجهة معينة، يخوضها طرف محدد ضد طرف آخر.  ائم" تحيل معج وهكذا فإن "هز 

لغ عالمة  املعجمي  االختيار  هذا  لجل  ويمثل  الناظم  املحور  مثل  الذي  والحدث،  املوضوع  على  تحيل  املجموعة  وية  قصص 

نقل   لم  إن  تحكم عالقة  القصصية،  التي  السياقات  أن جل  املجموعة هي سياقات الكلها. ذلك  في قصص  بالرجل  تتوج  املرأة   

ت اجتماعية متنوعة، لكن ما يوحد  بانتصار األنثى، التي تحضر في املجموعة القصصية من خالل مراحل عمرية مختلفة ووضعيا

 اآلخر/ الرجل؛  مارسه عليها ي ذيبينها جميعا هو العنف ال

قعدا، تموت بسكتة قلبية  إليه سلة بيض دجاجاتها تبيعه لتعول زوجا م  العجوز التي تموت غما في السوق بعدما جلبت   فهي

خر/ الرجل إلى سلتها ركلة تسكت توسالت العجوز  هذا اآل   ( ويوجه1بعدما "افترستها عينا أحدهم وهو يتقدم نحوها كجرار هادر")

 األبد. إلى 

م    
َ
ل
ْ
ك
 
، فاآلخر/ االبن لم يرحم رغبة  نفسه   رون آخرون لقوا املصير في ابنها الذي رماه البحر جثة هامدة هو وعش و هي األم التي ت

ْقدم على ركوب أمواج الهجرة السرية، لكنه   في تنفيذ ما رآه كفيال بأن يمكنه   ىض  م، و تهارغب  ما يضادصر على أاألنثى/ األم في أن ال ي 

وكأن  نظرة الخوف ما غابت عن عينيها.. أحست  لنثى/ األم إال أن "ابتلعت لسانها..  ليكن  م  امتالك )السيارة آخر موديل(، فلمن  

 دد:أحدهم يأخذ منها قلبها النابض.. جمدت في مكانها.. تتبعت خطاه بأعين دامعة، ولسان حالها ير 

 نبضا.. وأستشعرك حياة.. ال يا ولدي، سعادتي الحقيقية هي وجودك إلى جانبي، أحسك -

 (.2.. سكتت عن الكالم إال همسا..")فردات في حلقها.. وابتلعت لحظة حروف اللغةتسمرت امل

تستسلم بطريقتها التي  وهي الزوج التي تعاني من خيانات زوجها في قصة )استسالم(، وال تملك بعد وقوفها على خيانته إال أن  

 ة في تلك الليلة، حدثت نفسها: عتبة التلميح فـ"رغم صدمة الحقيق ضمنتها ردا لم يملك القدرة على تجاوز 

 اسك.  عليَّ أن أتم -

 بقدوم سعد.")
ً
 (.3لبست الثوب نفسه، ووقفت مرحبة

اب جلدك لونه القاتم.. اتسعت الهوة بينكما،  وهي الزوج املعنفة العاجزة عن اتخاذ قرار االنفصال "لقد تفنن هذه املرة في إكس

دها املرء حين يوشك على فعل  ِت الرحيل... األمر ليس بالسهولة التي يعتق ي داخلِك.. استجمعِت كل قواك وقرر وانتصر الخوف ف

 (. 4ال تملكين عمال وال منزال ومعك بريئتان؛ تفكرين: ما ذنبهما؟ وماذا سيكون مصيرهما؟") ش يء خطير، أنت  

 
 .33نادية األزمي، هزائم صغيرة، قصة سيل دعاء، ص  - 1

 . 16نفسه، قصة إلى متى؟ ص  - 2
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ي عدد حبات رمل الشاطئ،  ومن كالمه الكثير الذي يواز   ،حبيبآلخر/ الل  الزائفة دعاءاتاال الحبيبة التي لم يخلصها من    هيو  

البحر؛ ل  إال  يتحمل حينما  يستعيد    م  قليال كمن  تراجع  في حركة عجائبية "صرخة قوية،  فأرسل  الرد  على  صمتها وعدم قدرتها 

 (. 1.") اطه نحو قدميه، جمعهما في لحظة واحدة، وجره نحوه إلى األبدأنفاسه، غمرنا بموجه الغاضب، مدَّ سي

ْر حتى   
َّ
وق

 
ها، وهم حطموها..  ميتها من النافذة لتتحول إلى أشالء "هو رماوهي طفلة صغيرة، إذ ألقى )اآلخر/ الفتى( بدبل إنها لم ت

 (. 2هو أسقطها، وهم داسوها.. ما رحموها بعد قسوته..")

ْر كذلك
َّ
وق

 
ت لينام..  رقة، فرغم أنها "جاعت ليأكل.. سهر اآلخر/ أخيها؛ مدمن املخدرات، ومحترف السوهي أخٌت من طرف    ولم ت

، تستفيق مذعورة ذات ليلة بعدما "لعبت الخمر برأسه.. صورها له الشيطان أنثى مشتهاة.. اليوم  (3تعبت ليرتاح.. تأملت ليفرح..") 

 يريد أن يسلبها أغلى ما تملك..  

 ندم. قالت: ست

 (.      4وصمتت إلى األبد.")

ي العنوان، وموجهة  صغيرة"، مقيدة بذلك الطاقة التأويلية ملتلقمي ثان "ملعجمي األول باختيار معجوتسيج الكاتبة االختيار ا

ة" محدد تتساوق مع ما يوجه إليه محور التركيب في العنوان. واختيار الجزء الثاني من العنوان "صغير   هذه القدرة التأويلية كي 

)التقليل والتحقير والتجاهل(. ولفظ و املوضوع، وداعم لوظائف التنكير محوري لحجم تلك الهزائم، والحجم أحد أبعاد الحدث أ

اء الداللي الذي يحيل عليه املكون املعجمي على احتماالت تأويلية أخرى، قد وحده في العنوان ال يمكن إال أن يفتح الفض   "هزائم"

 ال تكون في وارد املقصدية، أو وارد اختيار الكاتبة.    تكون مغرضة، وقد

صية فإنها تبقى صغيرة، صغَر تحقيٍر وتقليل  تنوعة، التي تلحق باألنثى في املجموعة القص سوة وعنف الهزائم الكثيرة واملم قفرغ

ويمنحه    ملتقدم لآلخر/ الرجل،ثقافي يكرس املوقَع ا وتجاهل، ملا تقوم عليه من غياب تكافؤ فرص املواجهة، في ظل وضع سوسيو

انفتاٌح لكوى  ئم، وتحجيمها بالصفة املسندة، هو ما يعكسه  والخيانة.. ولعل تنسيب هذه الهزا  ما يبرر به سلوك العنف والكذب

فتح في قصة هذه     املرأة أو تلك من شخصيات املجموعة القصصية، وهو ما عبرت عنه الكاتبة من خالل إهدائها الذي أمٍل عريٍض ي 

 (. 5لقلب وشظايا الروح")مهدت به للمجموعة؛ "إلى أمل منتظر بعيد، يطير بين حنايا ا

فإ للوبذلك  إلى ما نهض بن عنوان املجموعة القصصية "هزائم صغيرة"  األزمي، باإلضافة  نادية  التعيين  كاتبة  ه من وظائف 

التركيبية واملعجميقد  والتسمية واإلغراء،   الكاتبمثل عالمة لغوية بمستوياتها  انتقتها  لتمثل  ة والصوتية والصرفية والداللية،  ة 

تكاد  قنا أيديولوجية،  لرؤية  لغويا  األز عا  نادية  الكاتبة  لدى  فكريا  اقتناعا  الرؤية  تشكل  هذه  مكونات  استجالء  ويمكن  مي، 

لنصوص القصصية من جهة،  يولوجية من خالل الروابط الداللية التي قامت بين العنوان الرئيس وبين العناوين الداخلية لاأليد

 ة أخرى؛ إنها رؤية تتأسس على: لتي هيمنت على قصص املجموعة من جه وبين العنوان الرئيس وبين التيمات ا

 
 .39نفسه، قصة تسونامي، ص - 1

 .54نفسه، قصة دمية، ص - 2

 . 81نفسه، قصة هزيمة أخيرة، ص  - 3

 . 82نفسه، ص  - 4

 .3نفسه، ص  - 5
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لم الذي يخترق جسد املرأة وروحها، في مواقعها املختلفة واملتنوعة؛ أما وزوجا وأختا وطفلة  عن مسارب األضرورة الكشف   -

 ي العنوان بالهزائم.  الكاتبة مجموعتها القصصية. ومسارب األلم هذه هي ما تنعته ف وعجوزا وشابة، وهو ما سخرت له 

به هذه العالقة  ما يمثل مدخال ينداح به ومعه زيف ما تغلف    قة التوتر والصراع بين املرأة والرجل، وهوالكشف عن عال -

 ووسائل تمنح تلك املسارب استمرارا وديمومة. داخل املجتمع من ادعاءات ال تعدو عن كونها أدوات للتستر على مسارب األلم، 

دائرة الظل والصمت    بوجود ممانعة حقيقية، في أن تخرج املرأة منهو القصة القصيرة،  ل معادل جمالي  اإلقرار من خال -

حجامها  ها صوت. لذلك وفي سياق املمانعة والتوتر والصراع، ال بد من وجود انتصارات وهزائم، تختلف أوالخفاء، إلى أن يكون ل

 دة.  وآثارها في الجسد والروح، لكنها تدور داخل ساحة واح

َماٍت الستمرار تدفق شالالت األلم،   إليه، لدى الرجل، ولدى املجتمع الحاضن، من  ضرورة خلخلة ما يتم االستناد - ِ
َدع    م 

 لعالقات االجتماعية. من خالل الكشف عن ذلك األلم أوال، وبيان مسبباته ثانيا، وتحديد األطراف التي تنتجه ضمن ا

الصمت  ماحقة ونهائية، تعود معها املرأة إلى زمن    ستوى من التدافع االجتماعي بهزيمةمن ثم فإن الكاتبة ال تؤمن في هذا امل -

عي قد تترتب عنه هزائم )بصيغة الجمع(، وهذا شأن كل سياق يطبعه التوتر والصراع، لكنها  األبدي، بل تؤمن بأن التدافع االجتما

لقصيرة، مدخال من مداخل  مل يمثل املعادل الجمالي/ القصة اذلك تبقى هزائم صغيرة؛ ألن جبهة التدافع تبقى مفتوحة على أرغم  

 ود بالقوة إلى مرحلة الوجود بالفعل.نقله من مرحلة الوج

 في سيميائيات العنونة الداخلية:  – 3

تغلت سلطة االختيار التي تحوزها ككاتبة لترشيحه ألن  حرصت الكاتبة على أن تعنون كل قصص املجموعة بعنوان محدد، اس 

 ارة محددة.للقصة وتجمعها وتكثفها في كلمة مفردة أو عبالمة لغوية تحتجز الداللة العامة يمثل ع

 ويمكن قراءة عناوين قصص مجموعة "هزائم صغيرة" بالتركيز على املداخل اآلتية: 

 املدخل األول:   –أ 

 وعشرين  تضم املجموعة القصصية "هز 
ً
اخلية موسوما بالكثرة، التي  قصة، وهو ما جعل عدد العناوين الدائم صغيرة" تسعا

 للنوع السردي )القصة القسجم مع مألوف التصنيف في القصة القصيرة، فمال تن 
ٌ
َسة ِ

س 
َ
ؤ صيرة( في املغرب مثل مجموعة  جموعة م 

عشرة عناوين. األمر نفسه ينسحب على عدد    عناوينها الداخلية(، لم يتجاوز عدد  1)وادي الدماء( للكاتب عبد املجيد بن جلون ) 

(، التي صدرت في طبعتها األولى  2ز في )سيدنا قدر()التي كتبها الكاتب مبارك ربيع، إذ لم تتجاو عناوين املجموعات القصصية األولى  

ودخان() 1969سنة   )دم  وفي  ثالثة عشر عنوانا،  األولى سنة  3،   في طبعتها  التي صدرت  في  9751(  ،  خمسة عشر عنوانا، وكذا 

)البلوري املكسور(وعاته القصصية الالحقة  مجم الداخلية خم   التي كان آخرها  سة عشر عنوانا.  والتي لم يتجاوز عدد عناوينها 

أحمد بوزفور ومصطفى يعلى ولطيفة باقا ولطيفة لبصير وسعاد الناصر وغيرهم من كتاب القصة  واملالحظة عينها تنسحب على  

القصة القصيرة، من حيث  اب االنسجام مع مألوف التصنيف في  صيرة في املغرب. وال ينبغي أن ينصرف التفكير إلى اعتبار غيالق

و تقييدا لحرية هي محور العملية اإلبداعية، ذلك أن مألوف داخل املجموعة الواحدة، مثلبة في العمل، أ  كثرة النصوص القصصية 

 
 ، دار الثقافة، الدارالبيضاء. 1987، 2عبد املجيد بن جلون، وادي الدماء، ط -  1

 الرباط. ، ، د. ت، مطابع املغرب الكبير2مبارك ربيع، سيدنا قدر، ط - 2

 ، مكتبة املعارف، الرباط. 1980مبارك ربيع، دم ودخان،  - 3
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   التصنيف، ال يعدو عن كونه توافقا
 
امل املعيار   ال يكتسب تكرار ورودها صفة 

ً
ز غير معلٍن، وعادة

ْ
ل
 
امل التحرر من  م لِزم، وإن كان 

 نسق إبداعي.  الجمالي مدخال من مداخل التجديد داخل أي 

ولعل السبب املوضوعي لكثرة العناوين الداخلية في "هزائم صغيرة"، يعود باألساس إلى أن الكثير من النصوص القصصية التي  

الواحدة أو الص ضم  قص تها املجموعة بين دفتيها، ال تتجاوز الصفحة 
َ
رة

ْ
ة من مجموع قصص فحة والنصف، إذ أن خمَس عش

د مصطفى سلوي، الذي كتب تقديم املجموعة  ف الصفحة والنصف. وقد دفع قصر النصوص الناق"هزائم صغيرة" لم يتجاوز سق

، ولذلك جدا  لنفسها اختيارا جماليا بين القصة القصيرة والقصة القصيرة  القصصية، إلى اعتبار الكاتبة نادية األزمي قد نحتت

املجموعة   ومن أهم ما وجبت اإلشارة إليه في تقديم هذها ضمن القصة القصيرة، بل وسمتها بــ"قصص" "فإنها لم تجنس مجموعته

قطعة   فهي  وقالًبا.  وعاًء  النصوص  هذه  اتخذته  الذي  القصير  القصص ي  الشكل  القصيرة البديعة،  القصة  بين  جميلة  سردية 

التجنيسية التي    نادية األزمي أن تدعو نصوصها، ضمن اإلشارة   نت إلى النوع األول أقرب. واختارتوالقصة القصيرة جدا؛ وإن كا

)قصص(، دون تخصيص هذه القصص بصفة القصيرة أو القصيرة جدا، وفي هذا وعٌي متقدٌم من قبل  جاءت مصاحبة للعنوان، بـــ

 الحكائي يقصر، بحسب ما تمليه ضرورات الكتااصة التي أحست بأن ما تقدمه إلى القارئ هو شكل قصص ي يطول و الق
 
بة، والوقف

ر  عنه.")  استنتاج نقدي، يوحي للمتلقي بأن نصوص املجموعة القصصية تتأبى عن التجنيس ضمن القصة القصيرة    وهو(،  1املَعبَّ

القصيرة جدا، وأنها اختارت   القصة  السياقات اإلبأو  املنزلتين؛ أي نوعا سرديا فرضته  داعية للنصوص، من ثم فإن املنزلة بين 

 ضمنيةوسمت مجموعتها بــ"قصص". إن هذا االستنتاج  الكاتبة  
ً
ة
َّ
ِعل

َ
تخذ ت لكثرة النصوص، قد ال يصمد    النقدي الذي يمكن أن ي 

 أمام ثالث حقائق: 

 ال يقوم باألساس على الطول والقصر؛أوالها: أن معيار الفصل بين األنواع السردية  

أبوا على تأطير إبداعهم  لى اختالف مواقعهم الزمنية والجمالية، قد دلم نقل كلهم، ع  قصة في املغرب، إنها: أن جل كتاب التثاني

مجموعة قصصية، من خالل إشارة تجنيسية محددة، هي )قصص(، نقف على ذلك على سبيل التمثيل ال  السردي الصادر ضمن  

هرة زيراوي  ز (، وعند  3اد()عند مصطفى يعلى )رماد بطعم الحد و   (،2لحصر، عند الكاتب أحمد بوزفور )النظر في الوجه العزيز() ا

(، وهم في ذلك التأطير التجنيس ي إنما يقصدون نوع )القصة القصيرة(،  5عند علي أفيالل )عاشق السراب() و   (،4)مجرد حكاية()

 تي القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا. وليس نوعا يمثل املنزلة بين منزل

تمام نقدي لدى  جاوز الصفحة أو الصفحة والنصف، قد يوجهه اهالقصصية التي لم تتاملكثف للنصوص  ها: أن الحضور  تثالث

بنوع القصة القصيرة   املطر؛ قراءالكاتبة  )البرق وحلم  النوع السردي، ويمثل كتابها  لهذا  ناقدة  في جدا؛ فنادية األزمي قارئة  ات 

العربية القصيرة جدا()  ال(، تجسيدا عمليا لالهتم6القصة  القصيرة،  بالنصوص  ا ام  لكثير من خصائصها ومحدداتها تي تسربت 

 لعين الناقد أن تخطئ حضوره في العديد من نصوص "هزائم صغيرة".          ي اإلبداع القصص ي للكاتبة، وهو ما ال يمكن  لجوانب كثيرة ف

 
 . 9، 8ألزمي، صص مصطفى سلوي، تقديم "هزائم صغيرة" لنادية ا - 1

 ، منشورات الجامعة، الدرالبيضاء. 1983أحمد بوزفور، النظر في الوجه العزيز، ط  - 2

 ية، الرباط. من، مطبعة األ 2015، 1مصطفى يعلى، رماد بطعم الحداد، ط - 3

 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدرالبيضاء. 2002زهرة زيراوي، مجرد حكاية، ط  - 4

 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء. 1996سراب، ط علي أفيالل، عاشق ال - 5

، ط - 6
ً
 ، طنجة. ين، دار سليكي أخو 2015، 1نادية األزمي، البرق وحلم املطر: قراءات في القصة العربية القصيرة جدا



 2020  نوفمرب   65  العدد - السابع العام-والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 35 2020البحث العلمي ©  جيللمركز محفوظة  الحقوقجميع 

 

   املدخل الثاني: –ب 

خل املجموعة، بل  على مستوى عنونة القصص القصيرة دايقف قارئ املجموعة القصصية على غياب كلي للجملة الفعلية  

عناوين   في كل  للفعل  بوغياب  التي تشكل قاسما مشتركا  السمة  املغرب، مع  القصص؛ وهي  في  القصيرة  القصة  ين جميع كتاب 

التي عنونتها   ند الكاتبة لطيفة لبصير  في مجموعتها )رغبة فقط( وفي القصةتسجيل استثناءات محدودة جدا، مثل ما نقف عليه ع

بــ"سأعود إليك    صية )وللتراب عشق آخر(، وفي القصة املعنونةوعند الكاتبة نبيلة عزوزي في مجموعتها القص بــ"سأهديك نجوى"،  

بط في القصة التي تحمل عنوان "قم للمعلم ووفه  حبيبتي"، وعند الكاتبة سمية البوغافرية في مجموعتها )أجنحة صغيرة(، وبالض 

الجملة؛ من ذلك مثال ما نقف   توسط الجملة، فال يعتد بحضوره في تغيير نوعقد يحضر الفعل في العنوان، لكنه يالتبجيال". و 

فعل، وهي   تبة خناثة بنونة في مجموعتها )الصمت الناطق(، حيث عنونت قصة واحدة بجملة اسمية اشتملت علىعليه عند الكا

قصة "عبد هللا يخلع عقاله"، وكذا عند    موعة القصصية )خرائط بال بحر(، في"فصل لم يكتمل"، وعند الكاتب أحمد زيادي في املج

 عنكبوت(، التي ضمت قصة قصيرة بعنوان "الجليد يمتنع عن الذوبان".. تب مصطفى يعلى في مجموعته القصصية )شرخ كالالكا

كشف أن اختياراتها على مستوى  ير بالعودة إليه في دراسة مستقلة، يات القصصية، وهو أمر جدإن استقصاء لجل املجموع

بشالعن مال  قد  القصص،  عناوين  أي  الداخلية،  االسماوين  الجمل  اختيار  إلى  مطلقا  يكون  يكاد  في كل  الفعل  إدراج  وعدم  ية، 

زمي في مجموعتها القصصية، بحيث لم يحضر الفعل في أي من  وهو ما وظفته الكاتبة نادية األ  العنوان إال مرة واحدة أو مرتين،

لتي تبدو ساكنة، وثابتة، سكون الجمل  يار التركيبي اختيارات الشخصيات النسائية اوين قصص املجموعة، فهل يعكس االختعنا

ن من ثبات مكرس لوضع ؟ هل يرتبط هذا االختيار بما أضحى عليه واقع حال املرأة داخل الوطوثباتها  ة لعناوين القصص االسمي 

 صياغة عناوين القصص القصيرة؟  ري املألوف من العنونة على مستوى  الهزيمة واالنكسار؟ أم أنه اختيار يجا

 لثالث: املدخل ا  –ج 

اسم،   "التي صدرها  الجملة  بأنها  املهتمون  يعرفها  التي  االسمية،  الجملة  بهيمنة  التركيبية  بنيتها  حيث  من  العناوين  اتسمت 

ية بالتحديدات  العناوين الداخلية للمجموعة القصص (، والتي تدل على االستمرار والثبات. ويمدنا تصنيف  1اضر،") كمحمد ح 

 اآلتية:

وان العن النمط التركيبي   الصفحة  

 استسالم  - مبتدأ محذوف + خبر 

 الفرح -

 انكسارات  -

 تسونامي -

 القرار  -

 دمية -

 فلذة  -

 مباغتة  -

 الكراس ي  -

23 

26 

28 

39 

46 

50 

55 

 
 .157، دار الفكر، األردن، ص 2007، 2فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ط - 1
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 أوهام -

 العيادة -

 براءة -

 فسحة -

 نقص -

 الكبش -

 انتقام  -

 إيميل  -

 نبضات -

59 

64 

66 

68 

70 

72 

74 

75 

79 

83 

85 

بر+مضاف إليهمبتدأ محذوف+خ  ظالل األحالم - 

 أضغاث لقاء  -

 دعاء سيل  -

 صمت الكالم -

21 

31 

33 

77 

 انتصارات صغيرة - مبتدأ محذوف+ خبر + صفة 

 هزيمة أخيرة  -

34 

81 

مبتدأ محذوف+خبر+حرف  

 عطف+معطوف

 اب واألحالمالبحر والتر  -

 آباء وأمهات  -

18 

43 

+واو  مبتدأ محذوف+خبر+مضاف إليه 

 العطف+معطوف 

 40 لصدىتقاسيم املوت وا -

مبتدأ محذوف+ظرف مكان+  

 مضاف إليه 

 61 بين حياتين  -

مبتدأ محذوف+حرف جر+ اسم 

 استفهام 

 14 إلى متى؟  -
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ة األزمي في عناوين قصص مجموعتها "هزائم صغيرة"  نا الجدول التصنيفي للنماط التركيبية التي اعتمدتها الكاتبة ناديمدي

 : ات اآلتيةاالستنتاجب

محد • تركيبي  نمط  )ااعتماد  نمط  القصص؛  عنوان  تشكيل  في  كثيرا  تكرر  العنوان  د  يجعل  مما  املحذوف+الخبر(،  ملبتدأ 

نعود لرصدها وتحديدها  ختصرا )العنوان املفرد(، ويقوم على كلمة واحدة فقط، وهو ما يوفر للعنوان إمكانات متعددة،  م

 في سياق الحق. 

ذي تبنته الكاتبة  ن القصص القصيرة للمجموعة، وهو االختيار الفي كل عناويقائم على حذف املبتدأ  اعتماد نمط التركيب ال •

 ذوف، ومحدودية دوره ووظيفته. ربما لعدم االهتمام باملح

العنونة ينتقل   • ن نمط )مبتدأ محذوف+خبر+صفة( من جعل مركز 
َّ
إلى الصفة، ف مك عنوان مثل )انتصارات  في  من الخبر 

ز العنونة قد  رز أن مرك، ومما يب(انتصارات)لخبر  لصفة    (صغيرة)(، وخبر ملبتدأ محذوف )هذه  (انتصارات)فإن  صغيرة(؛  

فهي  محددة،  داللة  من  مجردا  يكون  يكاد  الخبر  أن  )صغيرة(؛  الثاني  شقه  إلى  )انتصارات(  األول  العنوان  شق  من    انتقل 

دال تتحدد  الصفة  تعقبها  حينما  لكن  النكرة،  بصيغة  االنتصاراانتصارات  طبيعة  مع  لتتساوق  السياق  لتها،  في  الواردة  ت 

 النص ي. 

خر بدرجة أقل من النمط التركيبي األول، وهو )مبتدأ محذوف+خبر+مضاف إليه(، ملا يمكن  د نمط تركيبي آوقد تكرر اعتما •

لكن املضاف إليه    ،هوتخصيص   ذا السياق التركيبي من دور في تحديد املضاف )الخبر(أن تنهض به عالقة اإلضافة في مثل ه

ف النكرة، فكان  خرقا لوظيفة املضاف إليه في عالقته باملضا  ن التي اندرجت ضمن هذا النمط التركيبي، مثلفي كل العناوي

لتشكيل العنوان وفق نسق انزياحي، ومن    عبئا على املضاف ولم يزده إال غموضا وإبهاما، وهو اختيار مقصود من الكاتبة

)صمت( لم توضح  ؛ فعالقة اإلضافة التي قامت بين )الكالم( وصة الخامسة والعشرين )صمت الكالم(أمثلة ذلك عنوان الق

 بهاما، إذ ما الصلة بين الصمت والكالم؟ وكيف يمكن للكالم أن يصمت؟  الداللة، بل زداتها غموضا وإ

االنزياح هذا   • إليه  االختيار  مالت  الذي  كذي  نجده  العناوين،  تراكيب  من  محددة  )مبتدأ  أنماط  نمط  في  حاضرا  لك 

لال محذوف+خبر إشراكا  العطف  كان  فإذا  عطف+معطوف(؛  املستو +حرف  على  للسابق  وجب  وإعراٍب  حكٍم  في  ى  حق 

الك تجمع  وهكذا  واملتقابل،  املتنافر  بين  دالليا  يجمع  قد  العنوان  في  العطف  فإن  )البحر(  التركيبي،  بين  األزمي  نادية  اتبة 

 صغيرة".          نوان القصة الثانية من قصص "هزائم و)التراب( و)األحالم(، في ع

 املدخل الرابع:  –د 

إلبالعو  اختيار  دة  هو  للعنوان؛  محدد  صياغي  هيمنة شكل  على  الباحث  يقف  "هزائم صغيرة"،  مجموعة  عناوين قصص  ى 

لنص القصص ي، )استسالم/ الفرح/  احدة في العنوان، لتمثل العالمة اللغوية املحتجزة لداللة االعنوان املفرد؛ أي اعتماد كلمة و 

القرار/ دمية/ فلذة/ مباغتانك العيادة/ براءة/ فسحة/  سارات/ تسونامي/  الكراس ي/ أوهام/  ..(. وقد  ة/  انتقام/  نقص/ الكبش/ 

رة مرة، أي ما يناهز ثلثي
ْ
 عناوين املجموعة القصصية.   تكررت العناوين املفردة ثمانَي عش

ه يرتبط بخلق  محدد في القصة القصيرة التي يظلها؟ أم ترا ليا االختيار؛ هل يرتبط بسياق دال مما يدفع الباحث إلى مساءلة هذ 

املتلقي   العنوان كلمة وادينامية قرائية تدفع  العنوان املختَصر؟ أم أن اختيار  انتظار يوحي به  حدة  إلى بناء توقعاته ضمن أفق 

قصيرة جدا؟ أم هو الوعي النقدي بوظيفة بة نادية األزمي النقدي بالقصة اليرتبط بما أشرنا إليه في مالحظة سابقة من اهتمام الكات

 لة التي اختارتها الكاتبة؟ وان وأبعاده وداللته، خاصة ما ورد عل الشاكالعن
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بعد والتصديق، خاصة  اإلقرار  تكتسب صفة  الفرضيات جميعها،  النقدية    إن هذه  املشاغل واالهتمامات  في ضوء  قراءتها 

 وعة.  هة، وكذا بعد عرضها على قصص املجمللكاتبة من ج 

 في:   ي في املجموعة القصصية "هزائم صغيرة"ويجد العنوان املفرد مسوغ حضوره القو 

 أن اقتراح العنوان املفرد، ال يشكل أي صعوبة في النحت واالختيار مقارنة بالعنوان املركب؛ -

وين إلى  ما يدفع في الكثير من بنيات العنااالختصار الذي تفرضه عنونة النصوص اإلبداعية بالخصوص، وهو   -

ردة اعتمدت في بنيتها التركيبية على  تصار؛ وفي هذا السياق فإن كل العناوين املفاعتماد الحذف آلية لتحقيق ذلك االخ

 حذف املبتدأ. 

 إيكو؛  ات أكبر لتشويش أفكار القارئ حسب أمبرتوأن العناوين املفردة تتيح للكاتب إمكاني -

 بناء أفق انتظار قرائي؛ اك املتلقي وحفزه على مدخال إلشر  وهو ما يمثل -

ذلك، بوظيفة العنوان، خاصة إذا تم انتقاؤه واختياره بدقة، إذ أن العناوين  الباحثة الناقدة كوعي الكاتبة، وهي   -

  ة القصيرة،( متن القص 1نوانه، وتحفزه على القراءة، وتجعله في مواجهة") "تشحذ ذهن القارئ املتربص للنص من خالل ع

 رة.  بعد عتبة العنوان مباش

النقدي معها، قد وجدا منفذا إلى القدرة  صة القصيرة جدا، والتفاعل  إلقبال على قراءة نصوص القاوال شك أن   -

جموعة نحو اختيار العنوان املفرد، خاصة أن  االختيارية لدى الكاتبة، ووجها ما رشحته من عناوين لقصصها داخل امل

نصوصها إلى اختيار  القصصية القصيرة جدا؛ أنها تنحاز في عنونة  الجمالية املشتركة بين املجموعات  من بين القواسم  

لالنسجام مع خاصية التكثيف واالختزال التي تشكل سمة جوهرية من سمات القصة القصيرة  العنوان املفرد، تحقيقا  

وي "صريم"جدا.  مجموعة  عناوين  على  نقف  أن  )إبحار/  2كفي  زروق  شيخو   للحسين  مراسلة/  إذن/  الفجر/  خة/ 

(، التي نحت جلها نحو اختيار عناوين  3عدية باحدة "وقع امتداده ورحل" ) رملاني/...(، أو عناوين مجموعة الكاتبة السالب

وهو االختيار نفسه الذي وجه كتابا آخرين كذلك،  مفردة )طاحونة/ عقارب/ نسيان/ تعتيم/ ضياع/ وساخة/ خيبة....(،  

ن املفرد  من العنوا(، حيث هي4صصية القصيرة جدا "أضغاث يقظان") حمد صبير اإلدريس ي في مجموعته القمثل موالي أ

 على جل عناوين قصص املجموعة)أمنية/ حلم/ صرخة/ توبة/ تمني/ شغل/ متشاعر/ زوج/ مكر/ حزن...(.

  دية األزمي فيشفت عنه الدكتورة نالعنوان املفرد، ما كاة جدا في اختيار  التأثر بالقصة القصير ومن بين ما يقوي هذا  

ي، حيث مثلت دراسة عتبة  ه لدراسة القصة القصيرة جدا في الوطن العربأكثر من موقع من كتابها النقدي الذي أفردت

الوقوف عليها كلما بدا لها أنها تمثل مدخال من  العنوان في املتون القصصية املدروسة، محطة نقدية التزمت الناقدة ب

املتون القصصية القصيرة   حداشتغلت بها. ففي معرض دراستها النقدية أل رورية لقراءة متن من املتون التي املداخل الض 

والجنازة   الغابة  مفردة،  بأسماء  تميزت(  )قد  عنوانا،  وعشرين  سبعة  بلغت  التي  القصص  "عناوين  أن  إلى  تشير  جدا 

 (5ائحة والحالة والنيازك...") لخوف والفقد والقراصنة والحلم والشرف والعدم والتظاهر والر وا
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نصوص  ثم   - مجمل  دالليا  يساوق  املفرد  العنوان  املفر إن  فالعناوين  القصيرة؛  القصصية  كما  املجموعة  دة 

مفر  القصص ي  املتن  في  تحضر  التي  النسائية،  الشخصيات  منها  املجموعة، خاصة  عن  شخصيات قصص  معزولة  دة 

 ، في قصة )سيل الدعاء(،تواجه  نرأة ويقويه؛ فهي وحدها/ مفردة َم الداعم االجتماعي الذي يمكن أن يعضد حضور امل

لذي يحطم بركلة من رجله سلة البيض، الذي أتت به إلى السوق كي تبيعه وتشتري بثمنه  رجل السلطة ا   غطرسة وجبروت 

رق  سس جيبها ليس للص الذي تح  ، في قصة )مباغتة(، وهي وحدها/ مفردة من تتصدى  ما تقيم به األَوَد هي وزوجها املقعد.

(، وهي وحدها/ مفردة كذلك أمام عنف  1املتاجر أبوابها..")   هيأ لي كأن الجميع اختفى من املكان، وأغلقتما فيه "في لحظة ت 

ِ يدِه لصفعها والتنكيل بها أمام ابنتيها الصغير 
 تين في قصة بين )حياتين(. زوج جائر، ال يتردد في َمد 

 املدخل الخامس:   -هــ 

 بين:  دة في املجموعة القصصيةاوين املفر تتوزع العن

ال • النوع  وهو  النكرة،  املفرد  اختالعنوان  تكرر  إذ  املستوى،  هذا  في  هيمن  النص  ذي  ظل 
 
ت تركيبية  بنية  ياره 

َرة مرة، والعناوين املفردة النكرة في املجموعة هي
ْ
 عش

َ
على التوالي؛ )استسالم، انكسارات، تسونامي، دمية،    القصص ي ثالث

 انتقام، إيميل، نبضات(.باغتة، أوهام، براءة، فسحة، نقص، فلذة، م

ي لم يوظف في املجموعة إال خمس مرات، هي على التوالي؛ )الفرح، القرار،  د املعرف بأل، والذوبين العنوان املفر  •

العناوين الكبش(. وتعتبر  العيادة،  النكرة  الكراس ي،  املفردة  العناوين  املعرفة أقل استعماال من  إبداعات كتاب    املفردة  في 

 والقصيرة جدا. القصة القصيرة، 

ية حضور العنوان املفرد النكرة في املجموعة مقارنة بالعنوان املفرد  الكاتبة نادية األزمي، بتقو   فهل لالختيار الذي مالت إليه

ها، من خالل اإلدمان على سابقا من تأثر بعنونة القصص القصيرة جدا، التي يكاد مبدعو   املعرفة، عالقة بما تمت اإلشارة إليه

 من خصائص الكتابة القصصية القصيرة جدا؟ ية خاصجعلوا هذا االختيار املفرد النكرة، أن يالعنوان  

فيات جمالية متنوعة، نشير منها  وال يمكن للدارس أن يكتفي بمسوغ التأثر فقط، ذلك أن وراء اختيار العنوان املفرد النكرة خل

 بالخصوص إلى:

 ءات؛ال متناهيا من القراير تفتح أفقا  أن صيغة التنك -

 القصص ي؛   معلقة برابط افتراٍض إلى أن يقرأ النصأن داللة العنوان املفرد النكرة تبقى  -

 املدخل السادس:   -و          

ا  إلنشائي في صياغة عناوين قصص املجموعة، إذ تكتفي بعنوان  ال تحتفي مجموعة "هزائم صغيرة" لنادية األزمي باألسلوب 

وهي الجملة التي جاءت على لسان البحر في   وان القصة األولى من املجموعة )إلى متى!؟(، حد صيغ بأسلوب إنشائي طلبي، هو عنوا

؛ غرق، واحد ما تنتهي بسيناريوهاية القصة، لتعكس تذمره من استمرار مغامرات الشباب املهاجر إلى الضفة األخرى بطرق غالبا  ن

 (.   2حبة") دلن ضفائر الدموع على الخدود الشاوبحر يلفظ الجثث، و"أمهات يج 

 
 .59نادية األزمي، هزائم صغيرة، قصة مباغتة، ص  - 1

 . 17م س، ص  - 2
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َتَواَضٍع عليه جمالي، وإن  عنوان اإلنشائي في مجموعة "هزاوباإلضافة إلى ذلك فإن ندرة ال
 
 من الكاتبة مل

ً
ئم صغيرة" تمثل مجاراة

على توظيف بارز  ا صدر من مجاميع قصصية لكتاب مغاربة  إذ ال يقف الباحث في مكتاب القصة القصيرة؛    بينبشكل ضمني،  

ا نقف عليه عند زهرة زيراوي في مجموعتها )نصف د بعضهم، مثل ممحدوٍد جدا عن  قدرإال ما ورد استثناًء، وب  للعنوان اإلنشائي،

تتنفس باقي الطريق/ ماذا لو غاضت البحيرة؟(،  (، حيث تعنون الكاتبة بعض نصوص مجموعتها بــ)ليتعرى الصمت/ ل1يوم يكفي() 

عند    األمر نفسه نجدهلعنوان.  ختيار االستفهام أسلوبا إنشائيا في تشكيل اار اختيار صيغة من صيغ األمر، و احيث يالحظ تكر 

 (.2نبيلة عزوزي التي اختارت ملجموعتها القصصية عنوانا إنشائيا )ال تئدني مرتين() 

 املدخل السابع: -ز 

"هز   جأتل من مجموعة  أربع قصص  إلى عنونة  األزمي  نادية  انزياحية، خرقالكاتبة  بعناوين  االستعمال  ائم صغيرة"  ت قواعد 

، وقد استمدت العناوين األربعة انزياحها عن  تحيد عن االستعمال املعياري للغةوأسست لعالقة جديدة    اللغوي دالليا وتركيبيا، 

 هما:  االستعمال العادي للغة من أحد أمرين 

مجموعة "هزائم صغيرة"    عنوان القصة الخامسة والعشرين من  التنافر الداللي: وهو ما يمكن الوقوف عليه، مثال، في •

 (، حي3)صمت الكالم()
َّ
َفت الكاتبة في العنوان بين متناقضين هما الصمت ونقيضه، جمعت بينهما عالقة إضافة. وقد أسندت  ث أل

  لي في القارئ الرغبة في الخروج من الصمت للكالم، لكي يحرك االنزياح القائم على التنافر الدالالكاتبة في صياغتها للعنوان حالة  

يفتأ قارئ القصة أن ينتزع مفتاح   الذي يمكن أن يسعف في رفع ذلك التنافر. وما وضع التنافر، وذلك باقتحام السياق النص ي،  

لذي يتفجر حالة التقابل القائمة بين حالتين؛ حالة االحتجاج الصاخب، االتنافر الداللي املحقق النزياح العنوان، بعد وقوفه على  

كون إلى  مت التي رانت على الكالم لسنوات، وحالة الر الزوج، مبددا كل سجوف الرهبة والخوف والص   /بركان غضب في وجه الرجل

 الصمت خوفا ورهبة من جبروته. 

ى فعل  سطوة علثى، وتمنح الكاتبة األنثى حق البدء بالكالم، وحق التبدأ القصة بالكالم الذي هو نقيض صمت وسم حياة األن

دوائر تخترق الجسد والروح، ويحرق سفن العودة إلى  ة، لينطلق صوتها احتجاجا قويا، يعري ندوبا  القول على امتداد صفحة كامل

قق النزياح العنوان، بركونه إلى أن صوت  الخضوع واالستكانة والصمت؛ حتى ليظن القارئ أنه تمكن من تجاوز التنافر الداللي املح

خرس إلى األبد كال   ق مع املرأة في بداية القصة سيبدداالحتجاج الذي انطل م الرجل:  "هذه املرة قذفت في  تاريخا من االستبداد وي 

 جع الذي اكتنزته لتعلنها... وجهه بكل الو 

 "أكرهك"   

.  تي معك.نغرس في ثواني حياتي، لتشرب دما ينزف مني، سئمت حياأكره فيك فحولتك التي تمارسها وجعا يقتلني، سكينا ي

ناث الكون. ردودك الصادرة من فمك املتبجح،  ني بردودك الباردة، لن أحمل وحيدة وجع كل إكرهت ذلي.. احتقارك لي، لن تخرس

ه العنان اليوم... لن يكون الذي تسري في تدفق مفرداته نشوة االنتصار علي لم تعد تخيفني. صمتي الذي كان.. سأطلق لجموح

 (.4في داخلي، فأنا ما عدت أنا") بوسعك بعد اليوم أن تهزم الصرخة

، وهو يصرخ:" مذعورة على يديه تخضخضان جسدها الغض بعنفويصمت الكالم، إلى حلم آخر، بعد استفاقتها   
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 "ما كل هذا اإلزعاج؟" 

 (.  1")ابوس داهمها وهي في طريقها عائدة من نزهة في نهر الحلم.نظرت إليه بعيون فزعة، طوقته بذراعيها، واعتذرت له عن ك 

سياقي من النص القصص ي، الذي نجحت الكاتبة  ي التي قام عليها العنوان، تستمد مسوغها الوبذلك فإن سمة التنافر الدالل

دة ملرارة واقع املرأة، والتي وجَّ ن ِ
َجس 

 
 َه إليها التنافر الداللي في العنوان؛  ادية األزمي في تشييده على مجموعة من التقابالت امل

 االحتجاج والكالم.  املرأة حريتها فيالذي تمارس فيه  الحلم؛ وهو الحيز 

  أن تعتذر عن حلمها وتصمت.ي ال يسع املرأة فيه إالالواقع؛ وهو الفضاء الذ

 املرأة؛ مذعورة، معنفة، عيون فزعة، طوقته بذراعيها، اعتذرت له عن كابوس.. 

 تخضخضان، بعنف، احتقار، الردود الباردة، الفحولة.. اهيدالرجل؛ 

 ذارا في نهايته.. م؛ احتجاجا في بداية النص واعت كال ال

 في الواقع وماض ي الحلم، الصمت؛ تعبير اختناق وذل 

ْدَرِك ِح  •
 
د امل َجسَّ

 
ا، وهو ما نقف  تجسيد املجردات؛ ويقوم على الجواز باملجرد من دائرته التداولية املعنوية إلى دائرة امل سًّ

بأن  حالم من سجل املعنويات إلى سجل املحسوسات  (؛ حيث أخرج العنوان األ 2األحالم()عليه مثال في عنوان القصة الثالثة )ظالل  

(؛ حيث  3معاناتها الواقعية. وفي عنوان القصة الحادية عشرة )تقاسيم املوت والصدى()جعل لها ظالال تتفيؤها املرأة في هجير  

ْدَرك  حمن املوت والصد  يمتلك كل 
 
ملكلومة في القصة، وتزيد  سا، بل وتتسرب إلى حنايا املرأة اى قدرة على بعث تقاسيم وإيقاعات ت

 من معاناتها.  

أن العناوين التي قامت على هذا الضرب من االنزياح، قد ألقت بظاللها على النصوص القصصية التي شيدتها الكاتبة  دو  ويب

ناصر  جمالية إلى تحريك الجامد وتشخيص ععلى نَفس شعري يخترق النص، ويستند في الكثير من عناصره ال  نادية األزمي اعتمادا

املتلقي ف بــ"األشجالطبيعة، وهو أول ما يواجهه  التي تبدأ  املترامية على أطراف الشارع، ترفع هاماتها  ي قصة )ظالل األحالم(،  ار 

لجمال، ويفش ي أسرار صافير الصغيرة، حتى تقوى على التحليق. الكون األخضر ينبت اعالية تناجي السماء، بينما أغصانها ترعى الع

(. وال يمثل املعطى االستعاري الوشيجة الوحيدة التي  4ر في اتجاهي..")حصر ملساحات الظل التي تسحبها أوراق األشجاالتكاثر، فال  

ْت وظائف العنوان.  ربطت بين العنوان والقصة، بل يقف املتلقي كذلك على وشائج أخرى د  اللية ومعجمية قوَّ

مد  تتساوق واالختيار املعتإلى اعتماد لغة شعرية    اي تلجأ الكاتبة فيهتوالصدى(، ال  ع قصة )تقاسيم املوتواألمر نفسه يتحقق م

 في حقِك جبروت االنكسا
 
ستِهلُّ به الكاتبة القصة "أمواج الحزن العاتية تقترف

َ
ر  للحظاتِك  في تشكيل العنوان؛ وأول ما ت ِ

 
َسخ

 
ر، ت

 (.5تالوين الذكرى بكل أطياف اللقاء..") 

تون املجموعة القصصية "هزائم صغيرة"،  جمالي على العنوان، بل نجده ينسحب على جل موال يقتصر حضور هذا امللمح ال 

ل والتراب  حتى  )البحر  قصة  ففي  األزمي؛  نادية  عند  السردية  للكتابة  مميزة  جمالية  عالمة  يشكل  تحريك يكاد  يتم  واألحالم( 

  شمس تغرب رويدا رويدا.. ترسم بقعة حمراء ما قرب إلى الشعر منه إلى السرد؛ "الموجودات الطبيعة ضمن مشهد تخييلي هو أ
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(. 1ئ أمواج السمك وتنير ظلمة ليلها الداكن، كي تستعيد نشاطها بعد سبات..") تلبث أن تشحب، وهي تذوب في قعر البحر، تدف

ظهر األريكة،  شالالت الحياة والحركة "ربتت على  ودات املادية الجامدة شرايين تتدفق فيها  رات(، تكتسب املوجوفي قصة )انكسا

 نحيب عميق.  ران األحبة، عانقتها، اندمجا في لحن شجي منمسحت عن وجهها يتم املكان وهج

العصاف قفص  من  انطلق  الحائط،  صور  ابتهجت  املكان،  أسارير  ابتسمت  النوافذ،  احتشدت  فتحت  شجي،  صوت  ير 

 (.2ق عتبة املدخل.")الفراشات على النبات املرصوص بعناية فو 

بما فيها القصة القصيرة،  بالنسبة لكل األجناس واألنواع اإلبداعية،    لى أن االشتغال بالعنوان، اختيارا وتركيبا،وبذلك نخلص إ

فة تواصلية وإغرائية، وهو ما تم الوقوف عليه في املجموعة  مدخٌل من مداخل نجاح العمل اإلبداعي، ملا ينهض به العنوان من وظي

االشا تم  إذ  صغيرة"؛  "هزائم  وموقلقصصية  بأهميته  وعي  من  انطالقا  بالعنوان  ْته   تغال 
َّ
جل ما  وهو  اإلبداعي،  العمل  ضمن  عه 

 :ختيارات التركيبية والداللية التي انحازت إليها الكاتبة نادية األزمياال 

املجمفي صياغتها    أوال؛  القصصيةلعنوان  اعتموعة  العنوان  تقوية سلطة  تمت  اللساني  ، حيث  البعدين  استحضار  ادا على 

يؤدي عنوان املجموعة القصصية    ثل خيطا ناظما لكل نصوص املجموعة، وذلك حتىواأليقوني إضافة إلى الرابط الداللي الذي م

 وظائفه املتنوعة. 

كلي للجملة االسمية،  ؛ التي وجهتها اختيارات تركيبية وداللية تمثلت في اعتماد  ةلعناوين النصوص الداخليفي صياغتها    ثانيا؛

حضورها من سياق   االنزياحي، وهي كلها اختيارات استمدت مسوغ  حة للعناوين املفردة النكرة، وحضور للعنوان مع هيمنة واض

 داللي عام مثل قاسما مشتركا بين نصوص املجموعة القصصية.   
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 ملخص  

 أثرهما في تطور الحركة العلمية    ت فيتحدث
ً
هذا البحث عن دور العلم وفن املناظرات التي انتشرت في العصر العباس ي, مبينا

ي العصر العباس ي,  م واملناظرات في النهضة العلمية فث بمقدمٍة تحدثت فيها عن تأثير دور العللعصر. بدأت البحازدهارها في هذا او 

فيها, ثم تحدثت  عن املساجد, وبعد ذلك تحدثت  عن    ر العلم فتكلمت  على الكتاتيب وأساليب التعليمثم انتقلت  إلى الحديث عن دو 

الت العوامل  أبرز   
ً
مستعرضا تؤك املناظرات  بخاتمٍة  البحث  أنهيت    

ً
وأخيرا انتشارها,  في  أسهمت  في ي  واملناظرات  العلم  دور  تأثير   د  

 مختلف العلوم واملعارف في العصر العباس ي.  

 أدب, عباس ي, كتاتيب, مساجد, مناظرات  مات املفتاحية: كلال

 

Abstract 

 

In this research, I talked about the role of science and the art of debate that spread in the Abbasid era, indicating 

their impact on the development of the scientific movement and its prosperity in this era. The research began with 

an introduction in which I talked about the impact of the role of science and debates on the scientific renaissance 

in the Abbasid era, then I moved on to talking about the role of science, so I spoke about the madrassas and the 

methods of education in them, then I talked about mosques, and after that I talked about the debates, reviewing 

the most prominent factors that contributed to their spread, and finally I ended the research with a conclusion that 

confirms the influence of the role of science and debates in various sciences and knowledge in the Abbasid era .                                                               

Key Words : Literature, Abbasi,  Madrassas, Mosques, Debates     
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 مقدمة: 

 في حدوث 
ً
 واسعا

ً
 أثرت تأثيرا

ٌ
أسهمت دور العلم  وفن املناظرات في الحركة العلمية التي شهدها العصر العباس ي, وهي حركة

َن أهمية دور العلم واملناظرات وأثرهما   نهضٍة علميٍة كبيرٍة شملت معظم العلوم والفنون. وعلى هذا األساس, يحاول البحث أن يبي 

 . في العصر العباس ي لعلمية وازدهارهاتطور الحركة ا في

 :
ً
 دور العلم:  أوال

وس, وِنظامية  485  -408)  1نظام امللك   كان
 
ة ط يسابور, وِنظامي 

َ
ة ن ة بغداد, وِنظامي  هـ(" أول من بنى املدارس في اإلسالم, بنى ِنظامي 

 معاهد ودور علم أخرى أهمها :  وجدت.وقبل بناء هذه املدارس, 2إصبهان"

 الكتاتيب:    -1

 قبل أن ينتقلوا إلى مرحلة أعلى هي املساجد. وكانت هذه  
ً
ة , وعلمي 

ً
لقية

 
 خ

ً
هي موضع تعليم الصبيان والناشئة, وتربيتهم تربية

 لتطور املجتمع, واتساع املعارف, وتشعب العلوم, والسيما بعد ظهور مدارس الحديث  
ً
الكتاتيب تتطور في مناهجها, وأساليبها تبعا

األصول  وعلم  اإلمالءوالفقه,  ذلك.فأسلوب  وغير  والفلسفة,  والتصوف,  الكالم,  وعلم   ,-   
ً
الثاني    -مثال القرن  أوائل  منذ   

َ
ِرف "ع 

عرف قبل هذا القرن, وهـو مـن األساليب التي "استدعت التطورات استحداثه". 3الهجري"  4. ولم يكن هذا األسلوب ي 

ء الدين, ورجال العلم, إلى الكتابة في التربية ونظرياتها, فتحدثوا عن  إن انتشار الكتاتيب وكثرتها في املجتمع اإلسالمي, دفع علما

 يخصُّ التعليم في الكتات
ً
م, وأخالق التلميذ, وغير ذلك, ولم يتركوا شيئا

 
يب  أساليب التعليم, واملنهاج, والعقاب, والثواب, وصفات املعل

, وكان كالهما  6هـ( 403  -324, وعلي بن محمد القابس ي)5ـ(  ه256إال تحدثوا عنه. ومن هؤالء املنظرين نذكر: محمد بن سحنون) ت

الذي يعكس آراء املدرسة الصوفية وأفكارها, والفارابي   7هـ( 243يمثالن وجهة نظر املذهب املالكي في التعليم, والحارث املحاسبي)ت 

ت   مسكويه)  339)  بن  وأحمد  .  8هـ(421  -320هـ(,  فلسفية  وجهة  من  التعليم  تحدثا عن  اختلفت    اللذان  وإن  املنظرون,  هؤالء 

ة التعليم وأهميته, والتدرج فيه, ووجوب  أفكارهم ومذاهبهم في التعليم, إال أنهم كانوا يشتركون في نقاط ومبادئ عامة أهمها: إلزامي 

 .9استمراريته, وأساليبه, وأبرزها: اإلمالء, والسؤال, واملذاكرة  

 
 للسالجقة من سنة    هو  الوزير أبو علي الطوس ي , امللقب نظام امللك قوام الدين, كان  1

ً
ترجمته: تاريخ اإلسالم : الذهبي ,   ينظرهــ,    485إلى سنة  456وزيرا

 .142/  33,  1986ار الكتاب العربي, د, هـ( تح: عمر عبد السالم تدمري 748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان) 

 146/  33تاريخ اإلسالم :   2

 .94,ص 2,1985ني, دار ابن كثير, دمشق, بيروت, طالنظرية التربوية اإلسالمية: ماجد عرسان الكيال 3

 .94املصدر نفسه: ص  4

 ألفكاره في التربية والتعليم في: النظرية التربوية اإلسالمية, ص5
ً
 .141- 113تجد تلخيصا

 116-115أفكاره التربوية والتعليمية في : النظرية التربوية اإلسالمية, ص  ينظرنشأ في قابس في تونس,  6

: النظرية التربوية اإلسالمية,  ينظر ملحاسبي  في أفكاره وآرائه التوفيق بين املعتزلة ومذهب أحمد بن حنبل فيما يتعلق بتأويل النصوص القرآنية .حاول ا 7

 .65, ص 1953, جماعة األزهر للنشر والتأليف, 1هـ (  تح: نور الدين شريبة , ط412صوفية :محمد بن حسين السلمي  ) ت لا .وطبقات120ص

 .125النظرية التربوية اإلسالمية: ص  8

 . 112املصدر نفسه : ص  9
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مها ال
 
 عن الحساب, والنحو,  أما فيما يخصُّ املواد التي كان يتعل

ً
صبيان فهي: القرآن الكريم, والفرائض, والكتابة, والخط, فضال

مين علقمة بن أبي علقمة مولى عائشـة كان يروي عنه مالك بن أنس, وكان له مكتـب  
 
والشعر, والعروض. يقول ابن قتيبة: "ومن املعل

م فيه العربية والنحو والعروض, ومات في خالفة املنصور" 
 
 منهم:" الضحاك بن مزاحم, وعبد  .  1يعل

ً
وكان بعض املعلمين ال يأخذ أجرا

 "
ً
مان وال يأخذان أجرا

 
 ما يكون العقاب بالضرب بعد مرحلة التوبيخ,  2هللا بن الحارث, يعل

ً
. وكان في الكتاتيب عقاب وثواب, وغالبا

 للضرب, كأن يضرب املعلم من"مرة إلى ثالث شريطة أال ي
ً
  وقد وضع العلماء شروطا

ً
ضرب وهوغضبان حتى ال يتحول الضرب انتقاما

يسبقه أن  وشريطة  تربية,  أداة  الضرب  -ال  الفاحش    -أي  الكالم  عن  البعيد  اإليجابي  والتقريع  واللوم,  التأنيب,  من  محاوالت 

 . 3والشتائم" 

, فقد أسهمت الكتاتيب في نمو الحركة العلمية, وازدهارها في املجتمع اإلسالمي, وقد حظي
ً
ت باهتمام علماء الدين, ورجال  وأخيرا

بين العلم, فتحدثوا عنها في كتبهم, كما فعل الجاحظ في       ) البيان والتبيين(, وابن قتيبة في) املعارف(, وقد ذكرا لنا في هذين الكتا

مي الكتاتيب مثل: " الضحاك بن مزاحم, وأبو البيداء, وأبو معاوية النحوي, وأبو ع
 
 من معل

ً
 مشهورة

ً
بيد القاسم بن سالم طائفة

 . 4مولى للزد من أبناء أهل خراسان" 

  املساجد:    -2

م فيه املسلمون شؤون دينهم الجديد وتعاليمه,  
 
 يتعل

ً
ْوَر عبادٍة فحسب, بل كانت مكانا منذ فجر اإلسالم, لم تكن املساجد د 

سجد والناس معه, إذ أقبل ثالثة نفر, فأقبل اثنان  جالس في امل وأصوله, ففي البخاري عن أبي واقد الليثي قال:" بينما رسول هللا  

 في الحلقة فجلس فيها, وجلس اآلخر خلفهم...."   .....  إلى رسول هللا
ً
 . ال بل, إن النبي 5فوقفا على رسول هللا, فرأى أحدهما فرجة

, فجاء عمر, فقال يا    رسول هللا  لم يمنع إنشاد الشعر في املسجد. يقول الزبيدي:" بينما حسان بن ثابت ينشد الشــعر في مسجد

.ويدعم ذلك ما رواه ابن عبد ربه )ت  6, وفيه من هو خير منك" فيه  ! فقال: أنشدت     حسان, تنشد الشـعر في مسجد رسول هللا

" (   قبل صالة الصبح, فمثل بين يديه وأنشده "بانت سعاد "... فكساه)النبي   هـ(:"دخل كعب بن زهير على النبي328
ً
 .7  بردا

م فيها الطالب الديَن, واللغة, 
 
التعليم في مختلف األمصار يتعل وفي العهد األموي, حافظت املساجد على َدْوِرها في 

ب )ت  هـ(  94هـ(,وزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب) ت  94أو 92واألدب. ففي الفقه كان سعيد بن املسي 

أبي بن  الكوفة, وعطاء  في مساجد  رسان 
 
د النخعي) 133رباح )ت   ي  وإبراهيم  البصرة,  في  البصري  في مكة, والحسن  هـ( 

 غيرهم . , و8هـ( في الشام 96أو 95ت 

 
 . 549, ص 1969, 4املعارف: ابن قتيبة, تح: ثروت عكاشة, دار املعارف, القاهرة, ط 1

 . 547سه : ص فن املصدر 2

 . 120 -119النظرية التربوية اإلسالمية : ص  3

 . 186. واملعارف: ص 217 /1, 2003, 1لبنان, ط -لدين, مؤسسة األعلمي, بيروتهـ( تح: إبراهيم شمس ا255البيان والتبيين : الجاحظ)ت 4

سه : مصطفى ديب البغا, دار العلوم اإلنسانية , دمشق, ر هاهـ( ضبطه ورقمه ووضع ف256صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ) ت    5

 . 36- 35, باب العلم, ص 1993, 2ط

 . 16 -15, د.ت, ص  2: أبو بكر الزبيدي, تح: محمد أبو الفضل إبراهيم,  دار املعارف, مصر, ططبقات النحويين واللغويين 6

 . 139 -138/  6, 1983, 1الكتب العلمية , بيروت, لبنان, ط رداهـ( تح: مفيد محمد قميحة , 328العقد الفريد : ابن عبد ربه) ت  7

 . 69النظرية التربوية اإلسالمية : ص  8



 2020  نوفمرب   65  العدد - السابع العام-والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 48 2020البحث العلمي ©  جيللمركز محفوظة  الحقوقجميع 

 

وفي األدب, كان الشعراء ينشدون الشعر في املسجد, ويتناظرون فيه, وينقدوه, فقد" اجتمع الكميت بن زيد وحماد 

فه حماد في ش يء ونازعه, فقال له الكميت: أتظن أنك الراوية في مسجد الكوفة, فتذاكرا أشعار العرب وأيامها, فخال 

 في  
ً
ساِئل  حمادا أعلم مني بأيام العرب وأشعارها؟ قال: وما هو إال الظن! وهللا هو اليقين, فغضب الكميت.... ثم أخذ ي 

 .1الشعر والشعراء في خبٍر يطول ذكره 

املساجد, وتنوعت, فتجد في املسجد الواحد   ومع كثرة العلوم وتنوعها في العصر العباس ي, كثرت حلقات العلم في 

 في اللغة, 
ً
 في الفقه, وثانية

ً
 في النحو,   حلقة

ً
)ت البهلول وأخيه    2هـ( 317وفي خبر القاض ي األنباري )ت    وأخرى في الكالم.  وثالثة

ق يوم الجمعة 3هـ( 298
َ
ن  انتشار الحلقات في املساجد وتنوعها . 4,وهما يدوران على الَحل  , ما يبيَّ

علماء, وأصحاب املذاهب يفيدون من الطابع العلمي في املساجد لدعم آرائهم في مذاهبهم, ونشرها, على نحو ما كان يفعل  ال  وكان

بيد, وهو يتكلم في الوعد والوعيد ويثبته, فقال له أبو عمرو: ويلك يا عمرو  ! أنصار املعتزلة, فقد" مر  أبو عمرو بن العالء بعمرو بن ع 

ن الفهم, 
َ
ك
ْ
 : 5م تسمع إلى قول القائل أل إنك أل

 ِإيعادي َومنجز َمْوِعدي 
ُ
ُه     ملخلف

ُ
و َوَعدت

َ
ُه أ

ُ
وَعدت

َ
 َو ِإني َوِإن أ

نجز ملن وعده"   .6إنما أراد أن هللا تبارك وتعالى قد وعد وأوعد, وهو قادر على أن يعفو عمن أوعده, وقادر أن ي 

ْوِر العلم في املجتم  في نشاط الحركة العلمية في العصر  ع اوهكذا, كانت املساجد من أهم د 
ً
 كبيرا

ً
إلسالمي, فقد أسهمت إسهاما

. عَقد 
 
 العباس ي, فمنها كان العلم يؤخذ, وفيها كانت املناظرات ت

مثل  وهو أن يقوم املؤدب بتربية أوالد الطبقة الخاصة وتعليمهم,    إلى جانب التعليم في الكتاتيب واملساجد, كان التعليم الخاص.

طامي اخلفال   أوالد م ولده املـهدي  7ء, والوزراء, واألمراء, وغيرهم. ومن املؤدبين نذكر: شرقي بن الق 
 
, وقد" أقدمه أبو جعفر املنصور ليعل

م املهدي املفضل  الضبي )ت  8األدب " 
 
م الرشيَد واألميَن من بعده 189هـ(, وله جمع املفضـليات." وكان الكسائي )ت  168. وعل

 
هـ( يعل

َم  9  "
 
 بالنحو واتساع الحفظ "207أو  206ين كذلك علي بن مبارك األحمر) ت  األم . وعل

ً
. وكان أبو محمد يحيى  10هـ( "وكان مشهورا

 
  األغاني : أبو الفرج األصفهاني)ت356هـ( تصحيح: أحمد الشنقيطي, التزم طبعه: محمد ساس ي املغربي, مطبعة التقدم, مصر, د.ت. 15 / 1.109

نان التنوخي, من أهل األنبار, ذكره الخطيب في تاريخه وقال عنه : " عظيم القدر, واسع األدب, تام املروءة,  سن أحمد بن اسحق بن البهلول بن حسان ب 2

هـ( تح: بشار عواد معروف, دار الغرب اإلسالمي, 463) ت    : تاريخ بغداد: الخطيب البغداديينظرفصاحة, حسن املعرفة بمذهب أهل العراق"  حسن ال

 . 53/ 5, 2001, 1ط

 . 605 / 7: تاريخ بغداد: ينظراعيل بن أبي أوس , وإبراهيم بن حمزة’, ومصعب بن عبد هللا الزبيريين, وروى عنه أخوه أحمد, مإسسمع  3

 . 138طبقات النحويين واللغويين: ص  4

 . 39: طبقات النحويين واللغويين, ص ينظرهو عامر بن طفيل.  5

 . 40 -39طبقات النحويين واللغويين: ص  6

صين. للو اسمه ا 7  . 10/382: تاريخ بغداد: ينظريد بن ح 

 . 38, ص 1985, 3إبراهيم السامرائي, مكتبة املنار, الزرقاء ,األردن, ط هـ( تح:577نزهة األلباء في طبقات األدباء: أبو البركات األنباري) ت  8

 .61نزهة األلباء في طبقات األدباء: ص  9

 .80املصدر نفسه: ص 10
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 للمأمون 202اليزيدي )ت  
ً
َب باليزيدي1  هـ( مؤدبا ِ

ق 
 
. 2  . كما طلب منه يزيد بن املنصور خال املهدي أن يؤدب ولده ولصحبته يزيد ل

لَقن ابنيه النحو" أمو هـ( "وكان امل207ومنهم الفراء)ت    .وقـد أعـطاه عشرة آالف درهم على حسن تأديبه لولديه3ن قد وكل الفراء أن ي 

 لولد املتوكل)  245. وكذلك ابن السكيت) ت  4
ً
. وغيرهم من املؤدبين. وكان بعض من ينتمي إلى الطبقة  5هـ( 247  -207هـ( كان مؤدبا

ٌم 
 
شَرف على تعليم أوالده معل فضل أن ي  م: "  خاالوسطى ي 

 
ص .يقول الجاحظ في الصفات التي يبحث عنها أهل هذه الطبقة في املعل

م  
 
يعل للشعر, وهو يرض ى أن  راوية  للقرآن,   

ً
الحساب, حافظا الكتاب, جيد  , وحسن 

ً
ا رضي 

َ
ف  

ً
اسا سَّ

َ
, وق

ً
ا  عروضي 

ً
الرجل نحويا يكون 

"
ً
 .6  أوالدنا بستين درهما

 أن أغليهم كان رجل زمانه في العلم واملعرفة  يم إكان للمؤدبين دورهم البارز في نشر التعل
ً
لى جانب الكتاتيب واملساجد, وخصوصا

 . 

 :
ً
 املناظرات:  ثانيا

انتشرت املناظرات في هذا العصر وكثرت, وأقبل عليها العلماء في الدور, والقصور, واملساجد, فتناظروا في الدين, والفقه, وفي 

 يوع فن املناظرة وانتشاره عوامل عدة أهمها: لى ذالنحو واللغة, وفي األدب. وقد ساعد ع

 عامل ديني:   -1

فيه   انتشرت  إذ  املناظرات وتطورها.  انتشار   من جملة عوامل 
ً
 مهما

ً
العباس ي عامال املجتمع  في  الديني  والتنوع  االختالف  كان 

 . وملحدون  الديانات السماوية الثالث, وعاش فيه زنادقة

املذ وظهرت  اإلسالمية,  الفرق  واملعتزلة,  اهب  وكثرت  والصوفية,  الكالم,  وعلم  األصول,  وعلم  الحديث,  ومدارس  الفقهية, 

 أخرى بين 
ً
 بين الفرق اإلسالمية, وتارة

ً
, وتارة

ً
واألشاعرة, وغيرهم. ما أفض ى إلى نشوء خالف بين أصحاب الديانات السماوية تارة

 عن الخالف بين
ً
ل الفرق الكالمية فيما بينهم. كل ذلك , ِأسهم في خلق حافٍز  رجا   أنصار املذاهب الفقهية األربعة فيما بينها. فضال

للحوار والجدل لدى علماء كل فريق, فوجدوا في املناظرات ضالتهم إلرضاء شغفهم في الدفاع عما يؤمنون به, وتفنيد آراء خصومهم  

هـ( في كتابه) طبقات  771بكي )تالس  ودحضها. وكان نتيجة ذلك أن اشتعلت نار املناظرات واتقدت, فكثرت وانتشرت. يحكي لنا 

املناظرات,  هذه  من   
ً
عددا الكبرى(  بين   الشافعية  جرت  التي  حنبل204الشافعي)ت    كاملناظرة  بن  تهـ(,وأحمد  تارك  241)  في  هـ( 

 
 .69املصدر نفسه: ص  1

 .69املصدر نفسه: ص  2

 . 82صنزهة األلباء في طبقات األدباء:  3

 83املصدر نفسه: ص  4

 138املصدر نفسه: ص  5

 . 322/  1والتبيين : البيان  6
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  ال ؟   في مسألة طهور الجلد املدبوغ, هل هو طاهر أم  2هـ(238) ت    قدت بين الشافعي واسحق بن راهويه,واملناظرة التي ع  1الصالة

 , وغير ذلك من املناظرات. فقد ذهب الشافعي إلى أنه طاهٌر , وخالفه ابن راهويه . وكالهما دعم رأيه بأحاديث عن النبي 

 نحوي: -عامل لغوي  -2

كان الختالف مدرستي البصرة والكوفة في النحو أثره في نشاط فن املناظرة وتطوره. يقول أحمد أمين:" أنشأ الرؤاس ي مدرسة  

 بين الرؤاس ي في الكوفة والخليل  النحوالكوفة في 
ً
... وبدأت من ذلك الحين مدرسة الكوفة تناظر مدرسة البصرة. بدأ الخالف هادئا

. وكانت املناظرات  3في البصرة, ثم اشتد بين الكسائي في الكوفة وسيبويه في البصرة, وصار لكل مدرسة علم تنحاز إليه كل فرقة" 

متنوع كثيرة,  الطرفين  بـين ة, شمالتي جمعت  وقعت  التي  ة  الزنبوري  املسألة  مناظرة  ولعل  وفروعه.  النحو  علم  أصول  لت معظم 

الكسائي وسيبويه, تعدُّ من أبرز مناظرات املدرستين, وقد اختلفا في قولهم:" كنت أظن  العقرب أشدُّ لسَعة من الزنبور فإذا )هو  

ن أجاز الكسائي الوجهين. ومن املناظرات كذلك, نذكر املناظرة التي  في حيولم يجز سيبويه إال )فإذا هو هي(    4هي( أو )هو إياها(؟ " 

لقب بالبناج لكثرة مناظراته في النحو,  5هـ( والفراء في عامل رفع املبتدأ 225كانت بين أبي عمر الجرمي) ت   ." وكان أبو عمر الجرمي ي 

ن دور اختالف مدرستي البصرة والكوفة, في ناظر . إلى غير ذلك من امل6ورفع صوته فيها, فإن البناج هو الرفيع الصوت"   ات التي تبي 

ٍة ال حد    كثرة املناظرات وشيوعها, حتى صارت مجالسها ندواٍت يتجادل فيها أعالم املدرستين, مدفوعين بحماٍس ال نظير له, وعصبي 

 لها من تعصب كل فريق ملذهبه. 

   عامل اجتماعي:-3

ة في العصر ال عت األجناس العرقي   إلى جنب في حاضرة    عباس ي تنو 
ً
واختلفت, إذ عاش العربي, والفارس ي, والهندي, واليوناني, جنبا

العربي   بين  والسيما   ,
ً
عصبيا  

ً
طابعا أخذ   ٍ

وقومي   , ٍ
فكري  لصراٍع  مهد  االجتماعية,  ة  البني  في  العرقي  التنوع  هذا  العباسية.  الدولة 

 مهم  وخصو   املناظرات التي كانت بين الشعوبيين  وتعدُّ والفارس ي.  
ً
هـ( في ) أدب 335هذا الصراع. حكى الصولي) ت    أنواع من    نوعا

ة, ولقد ملكتم   بين يدي يحيى بن خالد البرمكي فقال الفارس ي: ما احتجنا إليكم قط في عمل وتسمي 
ً
اب(:" ناظر فارس ي عربيا الكت 

نا, ما غيرتموه كاإلسفيداج, كم, و فما استغنيتم عنا في أعمالكم وال لغتكم, حـتى إن طبيخكم, وأشربتكم, ودواوين مــا فيها على ما سمي 

والسكباج, والدوغباج, وأمثاله كثيرة وكالسكنجبين, والخلنجبين, والجالب, وأمثالها كثيرة, وكالروزنامج, واالسكدار, والفروانك, وإن  

 ومثله كثير, فسكت عنه العربي. فقال لـه يحيى بن خالد: قل له : اصبر لنا 
ً
كما ملكتم ألف سنة بعد ألف سنة كانت    نملك  كان روميا

 . 7قبلها ال نحتاج إليكم, وال إلى ش يء كان لكم " 

 
العربية,   تبهـ( تح: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناجي, دار إحياء الك771تجد املناظرة في طبقات الشافعية الكبرى: أبو نصر السبكي) ت    1

 . 2/61د.ت, 

:  ينظرالحديث والفقه ,والحفظ والصدق, والورع والزهد. إسحق بن إبراهيم بن َمخلد بن إبراهيم, أبو يعقوب املروزي املعروف بابن راهويه, اجتمع له  2

 . 7/362تاريخ بغداد: 

 . 294/   2 , د.ت.7أحمد أمين, مكتبة النهضة املصرية, القاهرة, ط :ضحى اإلسالم 3

 .68بقات النحويين واللغويين: ص ط 4

 .116تجد املناظرة في نزهة األلباء: ص  5

 .117نزهة األلباء : ص  6

اب 7  .193هـ, ص 1341: أبو بكر الصولي, نسخه وعني بتصحيحه وتعليق حواشيه: محمد بهجة األثري, املكتبة العربية ببغداد, أدب الكت 
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زت بالحرية, وسعة األفق, واستيعاب   ة العربية التي تمي  وما كان لفن املناظرة أن يزدهر وينتشر في العصر العباس ي لوال العقلي 

إذ كانت كلُّ املسائل والقضايا قا   اآلراء والثقافات. 
ً
الكفر واإليمان. يخبرنا عبد العزيز املكي بلة للنقاش والجدل, بما فيها مسائل 

م 
 
ِ األحاديث الكاذبة عن  1الكناني املتكل

:"اجتمعت أنا وبشر املريس ي عند املأمون, فقال لي بشر: قد اجتمعنا على نفي التشبيه, ورد 

الكفر واإليمان"   رسول هللا   الزناد2,فتكلموا في  آراء  , وناظره في    موضعنت  قة كا. وحتى 
ً
املأمون زنديقا جدٍل, ونقاش, فقد حاور 

 في مناظرته. 3)الندم على اإلساءة("
ً
 منطقيا

ً
 أسلوبا

ً
 مستخدما

وكان الهتمام الخلفاء بالعلم والعلماء أثره الكبير في نشاط فن املناظرات وازدهارها, فكانت مجالسهم, وندواتهم, ومسامراتهم  

 للجدل والتناظ 
ً
 في التقر ب من أهل السلطة, وأذكت ر. وقفسحة

ً
 ورغبة

ً
د َحَفَزت هذه املجالس العلماء على البحث والدرس طمعا

تها. يقول املسعودي)ت  
 
ف( وأبي 346روح املناظرة وغذ

َّ
 من الجدليين واملناظرين كأبي الهذيل )العال

ً
هـ(:" قرَّب )املأمون( إليه كثيرا

ار النظام, و  َسيَّ الفقهاء, وأهل املعرفة من األدباء, وأقدمهم من    غيرهم اسحق إبراهيم بن  ممن وافقهم وخالفهم, وألزم مجالسه 

  ينصر فيها  
ً
موا البحث والجـدل, ووضـع كل فريق منـهم كتبا

 
األمصار, وأجرى عليهم األرزاق فرغب الناس في صنعة املناظرة, وتعل

 .4مذهبه, ويؤيد بها قوله"

 
ً
 في تطور الحركة العلمية ورقيها, لتوفر الحرية وأسلوب الحوار فيها, فكان كلُّ طرٍف يدلو  كبير   لقد أسهمت املناظرات إسهاما

ً
ا

لومة الئم, مما أدى إلى انتشار املناظرات على نطاٍق    -الذي يراه هو  - بدلوه, ويعرض حججه, ويفند زعَم خصِمِه, ال يخش ى في الحق

 آخر, أو من أجل تأييد مذهٍب   ظرات,واسٍع في العصر العباس ي. وقد بلغ شأن هذه املنا 
ً
عَقد من أجل أن يغلب فريٌق ما فريقا

 
أنها لم ت

 للفائدة, و 
ً
ناِظر  املرء على ما ال يراه, إشارة , غايتها الوصول إلى العلم والفائدة." فقد ي 

ً
ة  تعليمي 

ً
ِ آخر, بل كانت وسيلة

 لها,  ودحض 
ً
إبرازا

 للجدل" 
ً
 . 5وتعليما

 خاتمة:

 إلى
ً
قدت بين العلماء, وتشجيع الخلفاء  ما س  واستنادا بق, نجد أن انتشار دور العلم في العصر العباس ي, وكثرة املناظرات التي ع 

 وازدهارها في العصر العباس ي.  الحركة العلمية  تطور إلى   للعلم والعلماء أفض ى

ت مظاهر ازدهار الحركة العلمية في   
 
يث الشريف في منتصف القرن  الحد  بدأت عملية جمعإذ    ,امعظم العلوم واملعارف تجل

مة )ت  179هـ( في مكة, ومالك بن أنس) ت  150على يد ابن جريح) ت    للهجرةالثاني  
َ
هـ( في البصرة, 176هـ( في املدينة, وحماد بن َسل

 هـ( في الشام, وغيرهم. 156هـ( في الكوفة, واألوزاعي) ت 161وسفيان الثوري) ت 

 
هـ( صحح الكتاب وحققه:محمد زاهد بن الحسن  280أحمد بن طيفور)ت  : بغداد: ابن طيفور,ينظرهـ,  042  كان من أصحاب الشافعي, توفي بحدود سنة  1

ني بنشره:  .47ص , د.م.1949عزت العطار الحسيني,  الكوثري, ع 

 .47املصدر نفسه: ص 2

 . 443- 442/ 4  1965, 2هـ( تح: عبد السالم هارون, مكتبة مصطفى البابي الحلبي, مصر, ط255الجاحظ)ت  :الحيوان  3

 .253/ 1,2005,4بيروت, طهـ( اعتنى به وراجعه: كمال حسن مرعي, املكتبة العصرية, 346مروج الذهب ومعادن الجوهر: املسعودي ) ت 4

 . 2/159طبقات الشافعية الكبرى:  5
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القرن الثالث   ف البخ  للهجرةوفي 
 
ف ابن ماجه) ت  261هـ( صحيحه, وكذلك جمع مسلم ) ت256ت  اري)  أل

 
هـ( صحيحه, وأل

َن كتاب األم  2. وظهرت املذاهب الفقهية األربعة, فكتب أنس بن مالك  املوطأ, واملدونة 1هـ( سننهما 275هـ( وأبو داود )ت  273 ِ
و  , ود 

 للشافعي .  

القرآن   باللغة, وعملوا على جمعها من  اللغويون  أبو عبيدة  الكريواشتغل  باديتهم, وكتب  في  العرب  العربي, وكالم  م, والشعر 

هـ( كتاَبْي ) النخل( و) الشاء( 216األصمعي)ت  كتبهـ( كتاب ) الخيل( في أسماء الخيل,  وصفاتها, وعيوبها. كذلك 209النحوي) ت 

 وغيرها.

البصرة عيس   النحو. وكان على رأس مدرسة  في  البصرة والكوفة  الثقفي )ت  ى بن  وظهرت مدرستا  هـ(, والفراهيدي,  149عمر 

 وغيرهم.  وسيبويه, ويونس بن حبيب وغيرهم. أما الكوفة فبرز فيها: مؤسسها الرؤاس ي, والكسائي, والفراء,

ت في هذا العصر أبرز الكتب األدبية, نذكر منها:  أما في األدب, فقد
َ
ِون ء  البيان والتبيين للجاحظ, وأدب الكاتب والشعر والشعرا  دُّ

 هـ(, وغيرها من الكتب األدبية.356هـ(, واألغاني للصفهاني) ت 286قتيبة, والكامل للمبرد)ت البن 

ة منها: عيار الشعر البن طباطبا) ت   ِونت كتٌب نقدي  هـ(, والوساطة بين  337هـ(, ونقد الشعر لقدامة بن جعفر) ت  332كما دُّ

 هـ( وغيرها.392املتنبي وخصومه للجرجاني) ت 

  اجع: ر ر وامل املصاد

اب: أبو بكر الصولي, نسخه وعني بتصحيحه وتعليق حواشيه: محمد بهجة األثري, املكتبة العربية ببغداد,   -1  .هـ1341أدب الكت 

هـ( تصحيح: أحمد الشنقيطي, التزم طبعه: محمد ساس ي املغربي, مطبعة التقدم, مصر,  356األغاني : أبو الفرج األصفهاني)ت -2

 د.ت. 

ني بنشره:  هـ( صحح الكتاب وحققه:280يفور)تأحمد بن ط   بغداد: -3 عزت العطار الحسيني,    محمد زاهد بن الحسن الكوثري, ع 

 , د.م. 1949

 .2003, 1لبنان, ط -هـ( تح: إبراهيم شمس الدين, مؤسسة األعلمي, بيروت255البيان والتبيين : الجاحظ)ت -4

عمر عبد السالم تدمري, دار الكتاب العربي,    هـ( تح:748تاريخ اإلسالم : الذهبي , شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان)   -5

1986 . 

 . 2001, 1هـ( تح: بشار عواد معروف, دار الغرب اإلسالمي, ط463تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي) ت  -6

 ..1965, 2هـ( تح: عبد السالم هارون, مكتبة مصطفى البابي الحلبي, مصر, ط 255الحيوان : الجاحظ)ت  -7

هـ( ضبطه ورقمه ووضع فهارسه : مصطفى ديب البغا, دار  256عيل البخاري الجعفي ) ت  د بن إسماصحيح البخاري : محم -8

 . 1993,  2العلوم اإلنسانية , دمشق, ط

 , د.ت.7أحمد أمين, مكتبة النهضة املصرية, القاهرة, ط ضحى اإلسالم -9

 
 . 110-109-2/107طبقات الشافعية الكبرى:  1

 . 2/215: ضحى اإلسالم: ينظربن الفرات النيسابوري األصل, التونس ي الدار,  دأسمجموعة رسائل تبلغ نحو ستة وثالثين ألف مسألة, جمعها  2
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حمد الطناجي, دار إحياء  ومحمود م   هـ( تح: عبد الفتاح محمد الحلو771طبقات الشافعية الكبرى: أبو نصر السبكي) ت   -10

 الكتب العربية, د.ت.

, جماعة األزهر للنشر والتأليف,  1هـ (  تح: نور الدين شريبة , ط412الصوفية :محمد بن حسين السلمي  ) ت    طبقات -11

1953 . 

 د.ت., 2طبقات النحويين واللغويين: أبو بكر الزبيدي, تح: محمد أبو الفضل إبراهيم,  دار املعارف, مصر, ط -12

,  1هـ( اعتنى به وراجعه: كمال حسن مرعي, املكتبة العصرية, بيروت, ط346الذهب ومعادن الجوهر: املسعودي ) ت  مروج  -13

2005 . 

 . 1969,  4املعارف: ابن قتيبة, تح: ثروت عكاشة, دار املعارف, القاهرة, ط -14
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 .1985, 2النظرية التربوية اإلسالمية: ماجد عرسان الكيالني, دار ابن كثير, دمشق, بيروت, ط -16
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 مسرية الرواية البوليسية يف اجلزائر
The path of detective novel in Algeria 

 الجزائر ي .جيجل.ديق بن يحجامعة محمد الص ـ وسيلة بوسيس  د.

Dr.Wassila Boussi,  Lecturer at the  university of Mohamed 

 Seddik ben yahia.jijel. Algeria 

 

 

 امللخص  

غالبا ما تواجه الرواية البوليسية عسرا كبيرا في االعتراف بها في الوسط األدبي، من منطلق عدم االعتراف بها كنوع أدبي مستقل  

نوعا أدبيا يركز كثيرا على تفاصيل ليست هي العناصر التي يدور حولها األدب عموما: التحليل النفس ي  ن منطلق كونها  بنفسه، وم 

للشخصيات، التقاط املعاني الخالدة للحياة ومحاولة فهم الجوانب الخفية من العالقات بين الناس... الرواية البوليسية ال تبحث  

طة بالجرائم والخروج عن القانون، وتركز على نوع خاص من قراءة العالم يرتكز  ول أللغاز مرتبفي هذه العناصر وإنما تبحث عن حل

لقد شهدت الرواية البوليسية الجزائرية في   بطريقة مستقلة تماما عن السيكولوجيا والسوسيولوجيا.  على كشف أسرار املجرمين،

مكانة، وذلك من خالل تطوير الجوانب التي تتفوق  ع لنفسها مكانا و بدايات ظهورها تعثرا واضحا ، إال أنها تطورت بسرعة لكي تصن

ترسم دراستنا    فيها الرواية الكالسيكية، ومن خالل إدراج الحكايات في الحياة بدال من تركها معزولة داخل عالم املجرمين واملحققين. 

 غاية اآلن.  داة االستقالل إلىهذه صورة ملختلف املحطات واملنعرجات التي مرت بها هذه الرواية منذ نشأتها غ

 األدب الهامش ي ؛  األسود: األدب الجزائري ؛ الرواية البوليسية ؛ التحقيق؛ الجريمة ؛ األدب  الكلمات املفتاحية 

Abstract  

Detective novel often faces difficulties in recognizing it in the literary milieu, because of being a marginal kind, 

not mature enough to be a literary genre; with lack of psychological portraying and philosophical background. 

In fact, detective story often focuses on solutions to mysteries about crimes and lawlessness, and focuses on a 

type of symbolic reading of the world in search of revealing the secrets of criminals, independently of psychology 

and sociology  .  The Algerian detective novel has suffered from the same difficulties, but it quickly developed in 

order to gain a place for itself, mainly by developing the aspects in which the classic novel excels, and by inserting 

stories into life rather than leaving it isolated within the world of criminals and investigators.  Our study paints a 

picture of the various milestones and twists that this novel went through from its inception in the wake of 

independence until now. 

Keywords: The Algerian literature; detective novel; Investigation; A-literature; black literature 
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ينطلق األدب البوليس ي من فكرة "التحقيق" أو البحث في فعل يوصف اجتماعيا وقانونيا باإلجرام. أي أنه أدب ينطلق من قطع  

متفرقة ال تقوى على أن تتصف بالحقيقة يعمل املحقق والكاتب والكتاب وحتى نحن القراء نعمل على جمع شتاتها لكي تصبح قابلة 

يتم سر األدب البوليس ي وسحره، ولكن    le   vraisemblable غير املتحقق والخيالي القابل للتحقق   le réelي  للتحقق، وفيما بين الواقع 

"إن الحقيقة تجترح األشياء كما هي، فيما خاصية قابلية   ناقدا مثل جيرار جينيت سيقول لنا إن هذه هي خاصية األدب كله؛ فهو يقول: 

أن تكون عليه. لذلك فالحقيقة مجروحة فيها خلل دائما من حيث شروط تشكلها أصال،    االتحقق هذه ترتب األشياء حسبما ينبغي له

  فكل ما يولد على أديم الحياة يبتعد بالضرورة عن "كمالنا" لكي يقترب من فكرة كيانه، لذا فاألمل في جمال األشياء ال يأتي من الحقيقة

 .   (1) ق"قأو الواقع بل من الخيال واملمكن الذي يتصف بقابلية التح

 ولكن، دعنا نبدأ من البداية: إذا كان التحقيق بحثا في اإلجرام فما اإلجرام يا ترى؟ 

كثير من األفعال التي تؤثث حياتنا يمكن وصفها "بالجريمة" تما ما كما يمكن نزع هذه الصفة عنها ، فكثيرا ما نرى في أدبيات هذا  

الدا املربع الفلسفي  يمثلون عينا  عالنوع الخاص متهما يقف وسط  الجريمة ومحلفون  إثبات  ع يحاول  الذي أطرافه مد  التأمل  إلى  ي 

خارجية ثم محام يقف في طرف املتهم وأخيرا قاِض متعال يحاول أن يقيم العدالة من خالل حكمه النهائي . في كثير من اللحظات يتأرجح  

الفعل لبنة اجتماعية تماما كباقي األفعال التي تؤثث الحياة وتؤثث   االفعل الذي قام به املتهم بين اإلجرام وعدم اإلجرام ..مما يجعل هذ

 القصص.

الباحث   يصفه  كما  هامش ي  أدب  فهو  أخرى،  كثيرات  مرات  أسود  أدبا  وبكونه  مرة  هامشيا  أدبا  بكونه  البوليس ي  األدب  يوصف 

ش ويعيش على هامش مفهوم ما للدب الرسمي  ا، ألنه ع(2)املتخصص في األدب البوليس ي الجزائري الذي نحن بصدده ميلود  بن حيمودة

الكالسيكي، هامش ي    الكبير  نتساءل: هو  فيها. ألننا سنظل دوما  الذي  التحديد  رغم ظاهر  تظل وصفا عموميا  الهامشية  ولكن هذه 

 بالنسبة إلى ماذا؟ واإلجابة جدل يحيل دوما على أسئلة بال أجوبة تبت في األمر نهائيا. 

كثيرين؛ أهمهم الكاتب جان    سمية األدب األسود، ولكنه ارتباط واه جدا، في الوقت نفسه، كما يرد لدىبتفيما يرتبط هذا األدب  

توالر محرر مادة األدب البوليس ي في املوسوعة العاملية، بسبب العسر امللحوظ في تحديد أي تعريف لهذا األدب املنفلت من كل محاوالت  

 ( 3) التعريف والتقنين والتسنين.

مل لفكرة أنه أدب أسود سوف يجعل يتأمل سبب التسمية ليجد بأنه سواد يخيم على النوع كله. وال نعلم هل يحيل على تأ لكن امل

الزوايا السوداء من القلب البشري التي يختفي فيها دافع اإلجرام ودوافع الشر عموما أم يحيل على الليل الذي تتحرك فيه هذه الدوافع 

أن اآلية القرآنية تقول بصريح العبارة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب( "  ب  حسب موروثنا الثقافي )نذكر 

 سورة الفلق" . والغسق هو أول الليل. 

في الليل تحدث الجرائم ألن الليل غطاء مناسب ألهل"الهامش"، في الليل تتحرك الغرائز وتستشيط الرغبات الجامحة ، وفي الليل 

ببساطة ، كذلك نجد املحقق األمثل يتحرك ليال قاصدا مواقع الجريمة وقاصدا مالجئ الحياة الليلية مثل العلب الليلية   رميختفي املج

 واملقاصف والبارات وبيوت الخالء واملحالت الفارغة للشركات والزوايا املتطرفة التي يعيش فيها املشردون والوديان الخالية ...الخ  

 
(1) Gérard Genette, Figure II,edition du Seuil, (1969), France,p73. 

(2) Miloud Benhaimouda, Mythologies du roman policier algérien, Synergies (2008), Algérie, n° 3 -  p. 62. 

(3) Jean Tular , « le roman policier », in dictionnaire des genes et ds notions litteraires, (1997), Albin Michel et Encyclopaedia 

Universalis, Ferance, , P 667 
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تسمية األدب األسود فإنه يطرح على األدب الجزائري مجموعة من األسئلة املنهجية ويستوقف إشكاالت ا  إذا كان هذا يبرر تمام

جمالية ومفهومية سنحاول فيما يلي عرضها من خالل فحض بعض األعمال التي تنتمي إلى هذا النوع األدبي الذي نحن بصدده مجيبين  

 على األسئلة التالية :

 الجزائري وماهي أبعادها االجتماعية والنفسية والسياسية؟   دبماهي طبيعة الجريمة في األ  -

 ما هي مالمح املحقق في األدب الجزائري األسود وما هي أبعاده الرمزية؟   -

الذاتية   - العوالم  بين  التقاطع  الجزائري )مساحات  البوليس ي  األدب  في عوالم  بين الحميمي والجماعي  الهامة  املسافة  كيف نؤول 

 والفضاء العمومي(؟ 

 اهي أشكال التهجين األجناس ي وإشكاليات النوع األدبي في صلب هذا األدب ؟ م -

 تفسير الغموض بالتهجين )التحقيق في صيغته الجزائرية(  

ليست الرواية البوليسية في الجزائر قديمة. ولكنها على املستوى العاملي كله ليست قديمة، ويمكن أن نصفها بالنوع األدبي الحديث  

( وأن عمرها ال يتجاوز القرنين رغم وجود Edgar Allan Poe: )إدغار أالن بو  احثون على "أن أبا الرواية البوليسية، هو لبنسبيا. يجمع ا

من يعترض على هذه املؤشرات التاريخية؛ ويعارض باحثا عن أصول سابقة للصول وأصول أخرى أسبق من هذه األخيرة، وهكذا، فإن  

فسوف نجد   (1) ار أالن بو هو أبو هذا النوع األدبي الذي ظهر في النصف األول من القرن التاسع عشردغقلنا مع كثير من املعلقين أن إ

من يؤكد أن " هذه املقولة مشكوك فيها، إذ إن هناك ما يثبت أن )إدغار أالن بو( اقتبس فكرة الرواية البوليسية من مؤلف )فولتير(  

( للبحث في  Dupin: "حين أرسل إدغار أالن بو محققه )دوبان  لكسان" في قوله يس" ويكشف عن ذلك "فرانسZadig: "زاديك  املسمى

 . (2)"1747، تذكر مواهب الفراسة والحذق في التخمين التي امتازت بهما شخصية البطل في رواية زاديك 1841شارع مورغ عام 

نا جيدا سوف نجد التحقيق البوليس ي واقفا ملاالتحقيق بحث دائم عن الحقيقة، وهو النخاع الشوكي للقصص البوليس ي، وإذا تأ

على أديم السياسة ألنه بحث عن الحقيقة والحقيقة مسألة سياسية بالضرورة ألن الذي يتحكم في دواليب الحقيقة يتحكم في دواليب  

 الحركة والسلوك ومنه فهو سيد القرار.  

لجل النظر في التاريج الجديد نسبيا لهذا النوع في الجزائر، ة  إذا كان التحقيق مسألة سياسية فإنه يمكننا اقتراض العين السياسي

ويمكننا منذ البداية فهم سبب كون ميالد هذا النوع في الجزائر وحتى تطوره الكبير تم  ويتسمر باللغة الفرنسية؛ فاللغة الفرنسية لغة 

مل أساسا على املواطن الجزائري الناطق واملتفاعل  تعتحرر الجزائريين من الهيمنة السياسية التي اختارت أن تحيا حياة عربية، وأن  

والحي بالعربية ال بغيرها ولهذا سوف نالحظ أن كل محاوالت االنفالت السياسية في الجزائر سوف تستعمل اللغة الفرنسية؛ للسبب  

 ب على هذه املحاوالت. عر البسيط الذي يخلق لكل خطاب منفلت من السلطة السياسية أفقا فرانكوفونيا يكسر الخناق العربي امل

وتالحظ كريستيان عاشور املختصة في األدب الجزائري والشاهدة الحصيفة عليه أن هاجس التحقيق البوليس ي في الجزائر لم يكن  

أبدا تشكيل "األرض الخصبة املعتادة لـمفهوم "الشرطة" وعاملها، و التي تظهر عادة في املجتمعات الحضرية والصناعية واملتمحورة  

 
(1) Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, volume 9, librairie Larousse, Paris, 1985, p 8265. 

 , / Insaniyat(،2003)، صوله األسطورية واالجتماعية في الثقافات الشعبية العامليةاملخيال في األدب البوليس ي وأشرشار، القادر   دعب  (2)

 . 12، ص 21  ،إنسانيات

https://journals.openedition.org/insaniyat/7268
https://journals.openedition.org/insaniyat/7268
https://journals.openedition.org/insaniyat/7268
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الفرد، بل يميل إلى مزج خفي  ما بين الضغوط الحداثية للحياة مع ميل قوي إلى حد ما صوب قيم الهوية الوطنية التي ظلت    ول ح

 . (1) مرفوضة أو مخفية في السياق االستعماري 

صول على  لحوالغالب هو أن هذا الحكم يمكن تعميمه على باقي مكونات املشهد األدبي، فليس "الشرطي" وحده من ظل يسعى ل  

معلماته في ثقافة هي في طور البناء ، وأن القصص املتعلقة بحرب السنوات السبع التي انتهت لتوها لها األسبقية على جميع القصص 

 األخرى.  

املحقق البوليس ي في هذا السياق ال يبدو معنيا بالبحث عن حقيقة جريمة عينية، بل هو محقق يبحث عن هوية ضائعة. يبحث في  

كرة جماعية" ترتكز على "بطل مثالي" يمثل حقيقة رمزية هي أهم بكثير من أخبار الجريمة واملسؤول عنها وما إن كانت قتال ذاشأن "  

 متعمدا أو قتال بالخطأ. 

ستالحظ كريستيان عاشور دائما أن رد فعل الصحافة إزاء هذه القصص املحدثة مشبع بالتشكك، فرغم ولع القراء بهذا النوع  

ي كان معروفا ومحبوبا من قبل مرحلة االستقالل إال " أن الصحافة ، ومن ورائها أجهزة الدولة املؤتمرة بتوجهات الحزب  لذاألدبي ا

تبط الواحد ، ال تتردد في التعبير عن عدم ثقة مزدوج إزاء هذا النوع الطارئ في الساحة الجزائرية؛ هذا النوع "الصغير" و "الغربي" ، املر 

 .(2) "افبالفساد واالنحر 

سوف نجد دائما قلقا كبيرا ومستمرا بسبب عدم وجود هذا النوع من الكتابات في األدب الجزائري. وها هوذا فريق تحرير "الثورة 

( ، مخصصة للدب األسود )في 1225مقاالت ، تحت عنوان "اإلثارة من كثب" )العدد رقم:   9" يجمع  révolution africaine االفريقية  

ي هذا السياق يعبر طاهر جاووت عن تعاطفه تجاه هذا النوع، فيما لم يرفض نور الدين عبة هذا األسلوب األدبي  وف. 1987أغسطس(

بأكمله بل يصر على االنتقائية ألجل ضمان األفضل، وهو أقل صرامة في رفضه ، "عندما يتعلق األمر باألدب ]...[ أعتقد أنه يجب على  

م املستوى املتو   . (3)"سطاملرء فقط أن يحر 

 يظل السؤال مطروحا حول املسافة التي ظلت مستمرة بين القارئ الجزائري )ومن خلفه النظام الجزائري ( وبين "ضابط الشرطة"؟ 

التفسير األكثر ورودا لدى املختصين هو أن ميالد الرواية البوليسية في الجزائر عرف كبوة كبيرة من خالل هيمنة مؤسسة طبع 

جزائر على نوعية الكتب التي تدخل البالد ويتم توزيعها. ثم إن هذه املؤسسة قد نشرت عدة أعمال بعيدة تماما  الالكتب  وتوزيعها في  

عن األدب األسود الجيد الذي يعرفه القارئ اليقظ في الجزائر بشكل جيد. ستكون األعمال األولى هي سداسية منتشرة جدا ليوسف 

، ثم تحت عنوان "ال 'فانطوم' لتل أبيب" وكذا " حذار من مخطط الرعب" وكالهما   1970 ، "االنتقام"1970خضر: "حرروا الفدائية" 

،... وهي سلسلة انتشرت بشكل كبير هي واإلطار املهيمن عليها الذي يربط كل عمل البوليس بالقضية الفلسطينية  1972كتب ونشر عام  

 ب حرب النكبة... قاوعداء دولة إسرائيل التي كانت الجزائر في حالة حرب ضدها في أع

ستهيمن هذه الروايات على الذائقة تماما، وستحمل على ظهرها تلك اإليديولوجيا التي قد ال يجد الجميع فيها نفسه، وهو وضع 

له يوسف خضر لعبا جيدا. 
 
لتنتشر أعمال من قبيل    سيستمر مع كتاب آخرين يلعبون الدور اإليديولوجي الدعائي نفسه الذي لعبه ومث

 

(1) http://www.christianeachour.net/ images/ data/ telechargements/ articles/ A_0220.pdf (blog personnel de christiane Achour). 

(2) Ibid. 

(3) Ibid. 
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قصة "هجوم مضاد"... الخ الخ... وجدير   1973( تبعته في عام  SNED)منشورات    1967ل أبيب" لعبد العزيز العمراني عام  ي ت: "فخ ف

  (1)بالتأمل والتحليل أن بعضا من هؤالء الكتاب كان فرنسيا يكتب تحت اسم مستعار مثلما هي حال يوسف خضر.

 .1978م عا سيستمر هذا الوضع حتى وفاة الرئيس الهواري بومدين

املرحلة املوالية مرحلة انفجار هام للرواية البوليسية، فعدد األعمال التي ظهرت في الثمانيات أكثر بكثير مما كان قبلها بقليل، وقد  

ي يكون االنفتاح السياس ي وامليل صوب االتجاه اليميني الذي كان على أيام الشاذلي بن جديد )عالقات جيدة مع إنغلترا وأميركا؛ بالد

 ألدب البوليس ي بامتياز( خلف هذا االتجاه الجديد. ا

أما على املستويين املنهجيين للشكل واملضمون فسوف نالحظ استمرار الشكل الكالسيكي الذي يربط هذا النوع بأدب املغامرات 

  (2)ث العاملي للدب األسود.يراحينا وأدب األسرار والغموض حينا آخر؛ وهي معلمات شكلية باألساس تعود إلى ما يمكننا أن ننعته بامل

من مؤلفي هذه املرحلة يمكننا ذكر أسماء كتاب تخصصوا في هذا الصنف األدبي فقط دون أن تكون لهم أسماء أدبية كبيرة، وهو 

العربي أبحري  الكتابة. فتوجد أسماء من قبيل:   التخصص في  الذي يفتح الباب أمام فكرة  رة  ظاه ... أسماء  (4) وسليم عيس ى (3)األمر 

يمكننا أن نضيف إليها:  سعيد سماعيل؛ صاحب "بارونات النقص" و"إمبراطورية الشياطين"،  ورابح زغدة؛ صاحب رواية )"جو" مزدوج  

 (5)ألجل الخرساء"

ا  ؛ وهي ظاهرة ربم(6) ويقف مؤرخو النوع عندنا عند التجربة الفريدة المرأتين دخلتا هذا النوع املخصص للرجال عموما بنجاح معين

امرأة؟... ت بعيون  التحقيق  يتم  الهام: كيف  املنهجي  السؤال  لإلجابة على  النسوية،  الدراسات  إطار  في  والتأويل  بالتعليق  كون جديرة 

زينة   برفاس وحفصة  الجزائريتان: زهيرة  الكاتبتان  طبعا  الصحراء" و"صورة    –واملقصود  "قراصنة  روايتيها  األولى من خالل  قوديل؛ 

 (. 1987الثانية من خالل نصها "الرهان املفقود" )، و (1985املفقودين")

يالحظ ميلود بن حيمودة في رسالة الدكتوراه الخاصة به بأن هنالك خصوصيات ال بد من الوقوف عندها فيما يتعلق بالرواية  

أي أن كل رواية هي  ة؛  البوليسية الجزائرية، على رأسها أن كل تحقيق بوليس ي يخلط بالضرورة بين تحقيق الشرطة والبحث عن الهوي

عمل يحمل الهاجس التاري ي للجزائري املنتمي إلى الزمن مابعد الكولونيالي الذي هو زمن يحمل إكراهات كثيرة على رأسها هيمنة التاريخ 

 القريب على مختلف مكونات النسيج املجتمعي وبالتالي النسيج الخطابي. 

اه أو مما لم نتعرض له هي روايات واقعية شديدة االرتباط باملرحلة التي كتبت  كرنما نراه جديرا باالهتمام هو أن كل رواية مما ذ

  فيها، وأن األعمال تميل إلى تجاوز عقدة التقليد الذي غالبا ما يكون مهيمنا وصعبا تجاوزه في أمثال هذه املراحل التأسيسية... فأعمال 

 
(1) Miloud Benhaimouda, formation du roman policier algerien 1962-2002, (2004/2005), these de doctorat, université Cergy-

Pontoise, France, , p709. 

(2) Jean Tular, « le roman policier », p667 

(3)  Larbi Abehri : Banderilles et muleta, (1981) ،SNED ، Algerie,. 

(4) Salim Aissa,  Mimouna , (1987), Laphomic, Algerie. 

(5)  Rabah Zeghda, Double Djo pour une muette, (1988), ENAL, Algerie. 

(6)  formation du roman policier algerien 1962-2002, op. cit. p.585 
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نتاجا محليا يتم إصداره داخل البالد؛ وليس أعماال تنشر في فرنسا  ا إهذه الفترة تفضح مجموعة من السمات املهيمنة من قبيل كونه 

  (1) وتنال الحظوة هنالك قبل أن تدخل الجزائر بقوة األشياء.

كما تقول    – من جهة أخرى سنالحظ أن املؤلفين غالًبا ما يكونون صحفيين، مما يسمح لهم بإلقاء عين فصيحة على الواقع، وهم  

ذا املنعطف للتنديد بحالة البالد، ولكن بحذر وذكاء، ألن ضابط الشرطة الذي يحقق ال يزال ضابط ن هيأخذو   -كريستيان عاشور 

 (2) موظًفا مدنًيا )يصعب تخيل محققين خاصين في املجتمع الجزائري بسبب هيمنة أجهزة الدولة على سوق العمل(. -شرطة 

م املفتعل الذي يقف داخل تلك األعمال، يقول:"إن أكثر  عاليقف الطاهر جاووت عند نقطة هامة حينما يبدي مالحظته حول ال

... وربما    (3) ما يثيرني في الروايات البوليسية هو هذا الجانب املطمئن من الرواية حيث ينتهي الشر دائما بإتقان و حيث يمجد النظام."

الكالم الذي يفضح فيه جاووت تورط الكتاب مع  ذا يكون شيوع هذا الشعور و الذي أدى إلى تغير النظرة تماما في املرحلة التي ستلي ه

السلطة في خطاب مبني على الكذب والنفاق وتقديم الحقيقة منظورا إليها من زاوية السلطة التي تعمل دائما على تقديم الحقيقة التي  

الحقيقة الرسمية ولو على مستوى  مع  الحقائق األخرى التي تسعى إلى التعايش    -بعنف ال يفيه حقه إال األدب البوليس ي   - تالئمها طامسة  

 الخطاب. 

)حينما كان يمض ي كتاباته باسمه الحقيقي: محمد مولسهول(، 1986وهذا ما سنجده بوضوح في روايات ياسمينة خضرة منذ عام  

البوليسية مواجهات شجاعة مع السلطة  الروايات  التسعينات حيث تشهد  في منتصف  الكاتب  في مرحلة سطوع نجم هذا  وخاصة 

الذي استمر  الق التقاعد املبكر واستطاعة ضابط الجيش السابق من فضح اسمه املستعار ياسمينة خضرة  اهرة... خصوصا بعد 

يمض ي به كتبه بسبب انتشاره الجماهيري الكبير. وكان األجمل في كل ما حدث هو اكتشافنا لشخصية الكاتب الذي كان يتخفى خلف 

 ب بنجاح كبير....  لكتشخصية املفتش لوب التي نراها تعبر ا

مع ياسمينة خضرة سيتطور النوع البوليس ي بسرعة كبيرة، فتحت قناع املفتش لوب يختفي وعلى امتداد مجموعة نصوص روائية  

هامة مفتش ال ندري بدقة عم يبحث، وفيما يحقق وهو يقود تحقيقاته في أمور جرائم تبدو دائما مغلفة باألسرار، فنحن نعبر كتبه  

، ثم الروايتان اللتان صدرتا بفرنسا: "موريتوري: أبيض    (5)، حفلة األوغاد  (4)د صاحبها، بدءا بروايتيه "مجنون املشرط"مج  التي صنعت

... وفيها نشهد ظهور محققين مستقلين ينتقدون النظام بطريقة أكثر شجاعة مما مض ى، مع نشأة   (7)، و"خريف األوهام"  (6)مزدوج"

البوليسية السياسية. وهو ما يقوم به تماما وبطريقة صريحة املحقق الصحفي الهام كريم خوجة في   ايةمعينة ملا يمكن وصفه بالرو 

   (8)رواية "قاتل السرايا املتسلسل"

 
(1) Claudia Canu,  Le polar maghrébin sous la plume de Yasmina Khadra. Comment l’enquête policière devient enquête politique 

» PDF 

(2) Christiane Achour, Op. Cit. 

(3) Tahar Djaout, ciité par Christiane Achour. Ibid.  

(4) Yasmina Khadra , Le dingue au bistouri, Laphomic,(1990) 

(5) Yasmina Khadra ,  Foire des enfoirés, Laphomic,(1990) 

(6) Yasmina Khadra, Morituri, double blanc, (2000), gallimard. 

(7) Yasmina Khadra , L’Automne des chimères, (2000), Gallimard. 

(8)  Lakhdar Belaid, Sérail Killer, (2000), Gallimard. 
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العنف، إعادة النظر في التاريخ الحديث، جرائم فرنسا املندمغة في الذاكرة الصامتة، التعقيد العرقي للمهاجرين في فرنسا )بحكم  

يات تصدر في فرنسا(، الفساد األخالقي للعالم الليبيرالي، ظهور الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ الصارخ الصاعق، العمليات رواكون أغلب ال 

املالي...كلها صارت   املدني، اإلرهاب االقتصادي واإلجرام  للمجتمع  املمنهج  القهر  العسكرية،  الدولة  الدولة، سياسة  الخفية لشرطة 

 . (1)وليسية الجديدة بال ترددالبمواضيع تدخل إلى الرواية  

وجدير بالتوقف والتحليل أن الرابح األكبر الذي تحققه الرواية البوليسية قد ال يكون هو العدد الكبير للروايات املنتجة سنويا  

أمثال: من  وحتى على مر السنين، بل هو ميل كبار الكتاب صوب هذا النوع ومغازلتهم للنوع، فقد مال صوب الشكل البوليس ي كتاب  

الكالسيكي املقتدرين، وهذا مما  (4) ، وكذا عبد القادر جمعة  (3)، والطاهر جعوط(2) عزوز بقاق ...وكلهم من كتاب األدب الرسمي 

البوليس ي كنوع من االنتصار الضمني بالنسبة لنوع هامش ي كما قلنا أعاله غير أن مسارات جديدة سيتخذها    (5) .يحسب للدب 

 سنوات التسعينات ستغير نوع "التحقيق البوليس ي" وشكله ومضامينه .من ممثلو هذا النوع بدءا 

 التسعينات: تغيير اتجاه التحقيق

في قراءات عمودية للنماذج التي مرت معنا، يمكننا أن نقر بأن التسعينات عموما ستؤدي إلى تسييس الرواية البوليسية، وحشوها  

لوجيا الداعمة للنظام القائم، وفي كل رواية سوف نجد أنفسنا نواجه النموذج الروائي  ديو باإليديولوجيا النقدية بدال من االمتالء باإلي

الذي يحافظ على نقاوة العرق الروائي األسود من خالل تهجينه بنوع التأمل املحايث لتغيرات املجتمع في سنوات ما بعد حرب الخليج؛ 

يجعلنا نصدق قول   ما  أنفسن  إحدىوهذا  نجد  بأننا  دالناقدات  النوع  ا  اللذين يصنعان  األساسيين  "النموذجين  مواجهة مع  في  وما 

البوليس ي: ففي مقابل املحقق املصارع ضد قوى الشر، نجد ملمحين رمزيين اثنين في هذه النماذج الجديدة: املجرم في املطلق من جهة،  

يق أهدافه للتضحية باألرواح في الجهة  تحقو املجرم الخاص الخصوص ي الذي هو  الرأسمالي القاس ي عديم الرحمة املستعد ألجل  

 ... وهذه خطوة كبيرة إلى األمام تقطعها الرواية البوليسية في الجزائر وهي تقطع الخطوة الزمنية صوب األلفية الجديدة. (6)املقابلة"

نا وليس شيئا خارجيا ء م يبدو التحقيق أكثر نظرا في املرآة، فهو معني أكثر بأمر الذات، يحقق رمزية مقلوبة للشر الذي هو جز

يمكن حصره بتحقيق تجربة تهدف إلى كشف حقيقة مخفية، بل هو حقيقة منجلية وربما هي ظاهرة وكبيرة الحجم إلى درجة أن كشفها  

 هو فقط عملية االبتعاد عنها من أجل إدخالها في إطار النظر. 

؟ ويذكرنا كثيرا بالسؤال الذي نشأ في العشرية السوداء سيامع هذه املسيرة، سيصبح السؤال: من يقتل من؟ سؤاال سياسيا ال بولي

على هامش انتشار القتل العشوائي في الشارع، ودخول الجريمة في بعد ديمقراطي عبثي سيغير إلى غير رجعة مفهوم الدور الذي على 

 املحقق البوليس ي أن يقوم به.

 
(1) Miloud BENHAÏMOUDA, Formation du roman policier algérien – 1962-2002, (2005), Thèse, Cergy-Pontoise, Pp218/219. 

(2)Azouz BEGAG,  Le Passepor, ( 2000) , Le Seuil. 

(3) Tahar DJAOUT, Les Vigiles, (1991), Le Seuil. 

(4) Abdelkader DJEMA ,  31,  (1998), rue de l'Aigle,Michalon, Paris. 

(5) Formation du roman policier algérien – 1962-2002, p211 

(6) Anissq Belhadjin : Polar et imaginaire : www.vox-poetica.org/t/lna/belhadjin.pdf( mise en ligne le 22/11/2005) 

http://www.vox-poetica.org/t/lna/belhadjin.pdf
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ملفعول في وسط خونة الحركة الوطنية كما هي الحال في ي اكثيرون سينظرون صوب القتل كعالمة خالص ال كجريمة. وهذا سار 

قسم البرابرة لبوعالم صنصال. فكأن العدالة تخرج من مخابئها القديمة كنتيجة لتحقيق بوليس ي يقع على املرايا. وها هو بطل الرواية  

 (1)داخل النظام"ون يقول بكل وضوح: "ما نسميه املافيا هو صنيعة مغلوبي الثورة، إنهم بقايا الخيبة املندس 

من منظور مغاير؛ يبدو وهذا ما يقود الناقد املهتم بشأن السرد البوليس ي محمد األمين بحري إلى القول فيما يشبه الخالصة بأنه "

 أن األجيال الحالية للروائيين العرب قد أعادت هيكلة النمط البوليس ي للكتابة على نحو أخرجه من مؤسسات املدينة والفكر املدني

ابتكارية وليدة وم آثار  إلى  البوليس ي ذاته  إلى نمط قد يخرج هذا السرد من األثر  الشوارع والجوسسة والغموض  في  املجرمين  طاردة 

 مع البولسة، ولم  
ً
 يقول بأن الواقع املجتمعي والسياس ي العربي لم يأتلف يوما

ً
 جديدا

ً
سياقها التاري ي، مقدمة رؤية مختلفة وخطابا

 يتيح تلك النهاية التي طاملا استهدفها البوالر الغربي العتعرف املجتمعات  
ً
 le) ربية مدينة بوليسية مكتملة األركان، وال نظاما بوليسيا

polar occidental)  إذ أن أول وآخر من يشعر باملواطنة في عالم متهالك بالفساد في إرساء العدالة وقيم اإلنسانية وإحقاق الحق، 

أو وش  السياس ي للنظمة العسكرية الجاني  العربية ال يؤمن بتحقيق عدالة بوليسية مأمولة وال بإمكانية القبض على  العسكرية  به 

محاسبته عند نهاية املغامرة، وهذا الوضع الغرائبي الساخر هو ما عكسته نهايات روايات عربية نموذجية كـ”اللص والكالب” و”الش يء  

 (2) .”اآلخر

ي ستعمل جاهدة على فهم أسباب جريمة/ جرائم العشرية السوداء روايات جديدة من  التستنتمي إلى هذه الحساسية النقدية  

إلبراهيم سعدي، الغبريني"  آمال  عن  و"بحثا  السائح،  للحبيب  مذنبون  البعد   وغيرهما     قبيل:  هو  االجتماعي  النقدي  فالبعد  كثير، 

شين "نورة" و"زين" اللذين يقودان تحقيقا يبدو ألول وهلة فتالحقيقي الذي اتجه صوبه السرد البوليس ي، كما قد يبينه جيدا عمل امل

بسيطا في رواية "ما ترتقبه القردة" لياسمينة خضرة، ولكنهما شيئا فشيئا يجدان تحقيقهما يذهب في اتجاه كشف فساد أجهزة الدولة،  

يعت الذين  الرحمة  عديمة  اليد  رجال  األوليقارشية،  مع  املورطة  والطبقة  العفن،  من  مد  واملال  يتمكن  لكي  الفاسد  النظام  عليهم 

   (3)االستمرار، ويصبح التحقيق في جريمة تبدو بسيطة هو تحقيق تاري ي في شأن وطن برمته.

وإذا كنا منتبهين جيدا ألمر الكتابة النسائية على أساس كونها دالة على قطاع هام من التطور العقلي للمجتمع فإننا نقف بكثير من  

الفريدة للكاتبة الجزائرية املغتربة " أمل بوشارب" صاحبة الرواية البوليسية "سكرات نجمة" التي تروي قصة غريبة    مرةاألسئلة مع املغا

ذات أبعاد داللية كبيرة واسعة شاملة شمولية؛ فهي تروي قصة مقتل الرسام العاملي "إلياس ماض ي" العائد إلى مسقط رأسه بالجزائر  

على ختم الجمهورية الجزائرية قد يفيده في تفسير لغز غريب واجهه، من شأنه مساعدته على حل   وع  بحثا عن معاني  رمز قديم مطب

أحجية امرأة مجهولة. لكي تتشعب الرواية بدخول صديق فنان يلتقط إشارت ورموز ماسونية، والعالقات املتشابكة بين أحداث في 

الة اليهودية خلف كل ما يحدث... ثم الجزائر وأخرى في تورينو بإيطاليا حيث كان يقيم الضحية،  (4) الخلفية الصوفية وظالل القب 

التحقيق    التي يخطوها  أبعاد لهذه الرواية على املستوى الداللي، وحول الخطوة  أسئلة كثيرة تطرح حول ما يمكن أن يكون من 

 الجزائر. في البوليس ي الذي يبدو مضحيا بالحلية التي ظل األدب البوليس ي يحارب ألجلها منذ نشأته

 
(1) Boualem Sensal,  le serpent des barbares, (1999), Gallimard, Paris, p279. 

 01/ 2019/04محمد األمين بحري: الرواية البوليسية في مجتمعات بوليسية / مجلة الجديد، لندن، بتاريخ: االثنين  (2)

(3) Yasmina Khadra,  ce qu’attendent les loups, (2014), Julliard. 

 .2015أمل بوشارب: سكرات نجمة، منشورات الشهاب، الجزائر،    (4)
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ي بـ”الربيع العربي”    ظهرت   والغالب أنه منذ دخولنا في األلفية الثالثة، ومنذ أن اهتزت البلدان العربية بدءا بالجزائر وانتهاء إلى ما سم 

واية  “ر   إلى العلن روايات ذات طابع بوليس ي دون أن تكون روايات بوليسية باملفهوم الكالسيكي، و يظهر نمط مستحدث يمكن أن نسميه

األزموية  برواياته  مولسهول(  )محمد  يسمينة خضرة  الجزائري  الفرنسية  باللغة  فيها  برز  التي  األزمة”،  “رواية  شئنا  إن  أو  الحروب” 

خرفان املولى”، “ليلة الريس األخيرة”، “،  ”الصدمة”، “فضل الليل على النهار”، “صفارات إنذار بغداد”، “موريتوري“،  ”“سنونوات كابول 

 لحركية الهاجس العاملي لإلرهاب، دون أن يخفي تبعيته ألقطاب إعالمية واستخباراتية غربية وتيارات فكرية سامية  ، موغيرها
ً
ستجيبا

والتكوين  املسار  عسكري  رجل  أنه  من  الرغم  على  للموضوع،  األيديولوجية  ورؤيتها  اإلعالمي  خطابها  ويتبنى  الكتابي،  مساره  تؤطر 

 من أي  تبعية قطبية. وقد دخل )...( في حمأة التبعية األيديولوجية التي أخرجت    ربةوالتجربة امليدانية في محا 
ً
اإلرهاب، تعفيه موضوعيا

 (1)السرد من البوليس ي إلى نوع من كتابة املحررين اإلعالميين عن الحروب واألزمات"

الفانظازيا التاريخية حينا واألسطورية حينا    من   املالحظة األخرى للدب البوليس ي على ايامنا هي تضحيته بالطابع الجدي لفائدة نوع 

آخر، مع ميل إلى الغرق في نماذج تخييلية غربية رائجة أساسا بفضل السنما التي هي نظام تواصلي عابر للجغرافيات واإليديولوجيات. 

( ألمل بوشارب. 2018ابت الظلمة” )“ث  ( لعبدالقادر ضيف هللا، ورواية2018وإلى هذا االتجاه يمكننا أن ندرج روايات مثل: “زينزيبار” )

 ألحمد عبدالكريم، و"شياطين بانكوك" لعبد الرزاق طواهرية، وغير ذلك كثير.   (2018) ”ورواية “كوالج

والظاهر هو أنها في معظمها  أقالم تميل إلى االندراج في خطاب أدبي "بوليس ي" بمالمح عاملية شكال، مع مواضيع تقفز فوق ميراث  

تناصة على نحو حداثي السالرواية ا تعجالية ورواية األزمة وحتى روايات الحروب العربية التي تزامنت مع ظهورها، بل هي روايات تبدو "م 

مع الثروة السردية البوليسية العاملية ألدباء الفنتازيا والخيال العلمي والرعب واألسرار، من أمثال دان براون وبول أوستر وستيفان  

العربي والوضع  رديكينغ وفق أسطرة س للمواطن  االجتماعي  الوضع  بين  القائمة  الساخرة والغرائبية  العبثية  بالحالة  رامزة خليقة  ة 

السياس ي املتقلب للنظمة التي تحكمه بالرغيف والجزمة وهاجس األزمة في محاولة لصنع عالم سردي مواز محمول على مفاهيم الثورة  

ي فضاءات مشتقة عن حساسيات هذا الجيل وملونة بخطاباته البديلة، في نمط تصويره وه  والتجاوز والتغريب والتحرر االفتراض ي.

 (2) .لثقافته وأشكال تعبيره عن الذات والخيبات"

 خالصات: 

الرواية البوليسية الجزائرية في وقت متأخر نسبًيا وال تزال تبدو وكأنها تخطو خطواتها األولى. يدل على ذلك العدد  - ظهرت 

األعمال التي تنتمي إلى هذا الحقل. والواقع أن صورة املجتمع الجزائري املهيمنة منذ فترة االستقالل هي صورة غير    من  القليل نسبيا

متماشية مع األنموذج الذي نعرفه خاصة في السنما، ولكننا نعرفه أيضا من خالل سالسل األدب األسود الرائجة جدا في الجزائر.  

 هوليوودي أو هو إنتاج مجتمعات ديمقراطية. اج ويبدو أن الشرطي املحقق هو إنت 

مرحلة الثمانينات ستعرف انتشارا كبيرا للرواية البوليسية ألسباب عديدة ربما نغامر على املستوى الشخص ي ونعتبرها نتيجة   -

املستوى التعليمي في   طور ظاهرة التطور الطبيعي لنوع أدبي تربى على أيدي أجيال جديدة من القراء تعاملوا مع األدب العاملي في ضوء ت

 الجزائر، وظهور األجيال األولى من خريجي الجامعات الجزائرية الذين تمدرسوا في مرحلة االستقالل.  

 

 محمد األمين بحري: الرواية البوليسية في مجتمعات بوليسية، م. مذكور.  (1)

 م. نفسه.   (2)
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بدءا من مرحلة التسعينات ستدخل الرواية البوليسية الجزائرية في مرحلة جديدة؛ فالنصوص تعرض موضوعات جديدة   -

ة تلك الفترة؛ من قبيل التعرض الشجاع للتاريخ الفرنس ي األسود فيما يتعلق بالتعامل  غايتماما تحدث القطيعة مع ما مض ى معها إلى  

الوحش ي مع الحركات الشعبية التحررية،  وتشويه سمعة الجبهة الوطنية، والحديث عن موقع األقدام السود الذين هم جزائريون  

الدهم املستقبلة. بعدها تسربت إلى هذه األعمال موضوعات ي بانتهى بهم املطاف في فرنسا منبوذين من بالدهم األصلية ومهمشين ف

الساعة التي كانت مهيمنة في أواخر الثمانينات وبدايات التسعينات: العنف، التعقيد العرقي للمهاجرين في فرنسا )بحكم كون أغلب 

لة العسكرية، املجتمع املدني وقوات األمن  لدو الروايات تصدرفي فرنسا(، الفساد األخالقي، الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، شرطة الدولة، ا

 ورجال األعمال والجرائم االقتصادية

يميل كتاب األدب البوليس ي على أيامنا وخاصة منذ الثورات الشعبية العربية إلى البحث عن مالمح عاملية لقصصهم، وذلك   -

ع التواصل االجتماعي الذي هتك كل أصناف الخصوصية  واقفي تقديرنا راجع إلى العوملة الشديدة التي جرنا إليها شيوع التواصل على م

التصويرية  االستعجالية  والنصوص  األمنية  األزمة  رواية  من  التسعينيات  موضوعات  اختفت  فقد  اإلقليمية.  الجغرافية  واملالمح 

ا فيه من نزوع صوب التغريب بم وكتابات الشهادة على الحروب لفائدة روايات تبدو شديدة االرتباط بامليراث السردي البوليس ي العاملي

املكاني والغرائبية على مستوى الحدث، وكل ما يأتينا عبر السنما أساسا مكرسا أسماء مثل: دان براون وبول أوستر وستيفان كينغ  

ل فاضحة  نصوص  وكلها  وغيرهم...  إيلروي،  األشخاص حوجيمس  أعلى  من  وبمباركة  كله  العالم  أعين  تحت  تحدث  "جريمة"  قيقة 

 مات واملنظمات شأنا في العالم، ولكنها تحدث تحت عناوين مختلفة لم تعد تحيل على مفهوم الجريمة إال نادرا. حكو وال

 الدراسة :  راجـع م
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 بني التهوين والتهويل (COVID-19)الداللة اإلحيائية يف اخلطاب الرمسي اخلاص بفريوس كورونا 

The Suggestive Connotation In The Official Discourse Of The (Covid-19) Coronavirus: 
Between Underestimation And Exaggeration 

 عالء عبده سالم حسن، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية

Alaa Abduh Salim Hasan, Department of Arabic Language and Literature, King Saud University, Saudi Arabia 

 

 

Abstract: 

This research attempts to uncover the connotations that suggest underestimation and exaggeration in the 

official discourse on COVID-19, by reading a sample of the controversial statements of decision-makers in some 

countries around the world, by referring to their Twitter or other social media accounts. The research answers 

both theoretical and applied questions: The theoretical ones address the nature of the suggestive connotation by 

presenting a different reading of it, and the applied ones tackle the suggestive connotations indicating 

underestimation and exaggeration in the official discourse on the virus, and the dimensions behind the world of 

connotations in this discourse. The research used the descriptive approach by analyzing and interpreting these 

connotations. Some of the research findings include:  The suggestive connotations in the discourse of 

Coronavirus (COVID-19) went through five shifts. These are first, understatement and exaggeration; second, 

challenge; third, fear and anxiety; fourth, reassurance; and last suffering and crisis. These shifts appeared clear 

and complete in the official Western discourse. It was found out that these suggestive connotations were 

controversial and influencing for the audience. This type of connotation can be explained by the decision-maker 

placing another consideration outside the context of the disease expressed by the political, economic and 

psychological dimensions. 

Key words: suggestive connotations, official discourse, Covid-19 
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   : ملخص

، من  (COVID-19)يحاول هذا البحث الكشف عن الدالالت التي توحي بالتهوين والتهويل في الخطاب الرسمي الخاص بفيروس  

اإلعالم  وسائل  أو  تويتر  في  إلى حساباتهم  بالرجوع  العالم  دول  بعض  في  املثيرة  القرار  أصحاب  تصريحات  من  عينة  قراءة  خالل 

، وتطبيقية عن  لها  مختلفةتساؤالت بحثية؛ نظرية عن طبيعة الداللة اإليحائية بتقديم قراءة    ويجيب هذا البحث عنتلفة.  املخ 

التي تقف خلف عالم الدالالت س، واألنساق  على التهوين والتهويل في الخطاب الرسمي الخاص بالفيرو   الدالةالدالالت اإليحائية  

الخطاب.   هذا  او في  البحث  منهااستخدم  نتائج،  إلى  البحث  الدالالت، وتوصل  وتفسير هذه  بتحليل  الوصفي  الدالالت   :ملنهج  أن 

ل  (COVID-19)فيروس كورونا  بالخطاب الخاص    اإليحائية في   ، ثم التحدي، ثم الخوف والتهويل  وهي التهوين؛  نقالت  ت خمستنقَّ

النقالت واضاألزمة.  و املعاناة    التطمين، ثم  ، ثموالقلق  ومكتملةوظهرت هذه 
ً
الغربي  في  حة ن أن هذه    .الخطاب الرسمي  تبيَّ ومنها 

الدالالت اإليحائية كانت مثيرة ومؤثرة على املتلقين، ويمكن تفسير هذا النوع من الدالالت بوضع صاحب القرار اعتباًرا آخر خارج 

 سياق املرض تعبر عنه األنساق السياسية واالقتصادية والنفسية.

 COVID-19لداللة اإليحائية، الخطاب الرسمي، كورونا ا : الكلمات املفتاحية

 

 

 مقدمة 

على حال. وما دام أن اإلنسان يطمح إلى    دالالتهاترتبط اللغة باملجتمع وحاجاته ومستواه الحضاري والفكري، ولذلك ال تثبت  

، وما الصراعات  والبقاء  تطوير عالقاته مع ذاته والعالم من حوله سيبقى في حاجة إلى املعنى ليوفر له أسباب التعايش والتفاهم

ن   في فهم املعاني التي تدور حول الكلمات واألشياء. ولكل مرحلِة إال بسبب قصور حاصل   رخاٍء أو شدٍة خطاٌب خاص بها، يتضمَّ

ل عامل ها وظروفها، وهذه السياقات والظروف ات دالالٍت مرتبطة بسياق ِ
 
 الخطاب وتلقيه. إنشاءيشارك في  اتمث

بأزمة   الفترة نشأ خطاب خاص  الخطاب اإلنساني ،  COVID)-(19  فيروس كورونا الجديدوفي هذه  هذا الخطاب هيمن على 

على اإليحاءات    وستقفوسيطر على كل مجريات الحياة، ولذلك كان جديًرا بالدراسة، إال أن الدراسة هنا ستركز على دالالته،  

 املعبرة عن األزمة التي يمر بها املجتمع والعالم جراء الفيروس، ومن هنا نشأت فكرة هذا البحث. 

بين التهوين     COVID)-(19دلورقة البحثية الدالالت اإليحائية في الخطاب الرسمي الخاص بفيروس كورونا الجدي تتناول هذه ا

 : األسئلة اآلتيةمن خالل عينات مختارة من تصريحات أصحاب القرار في دول العالم، ويهدف هذا البحث إلى اإلجابة عن  والتهويل،  

ا؛ ما هي طبيعة الداللة اإليحائية   ضمن حقل الداللة؟ وهل هي داللة أم معنى؟ نظريًّ

ا؛   هي  تطبيقيًّ منه   اإليحائية  الدالالتما  التهويل  على  أو  كورونا،  من خطر  التهوين  على  الخاص    الدالة  الرسمي  الخطاب  في 

 من خالل املفردات والعبارات التي تضمنها؟  بالفيروس

التي صنعت والنفسية  االجتماعية  واألنساق  الخلفيات  هي  ما  الخاص    ثم  الرسمي  الخطاب  الدالالت ضمن  هذه  في  اإليحاء 

 بفيروس كورونا؟ 
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 (  قراءة مختلفةأوال: الداللة اإليحائية ) 

 الداللة اإليحائية( وتصنيف الدارسين   –ثنائية )الداللة األساسية 

 منطقي
ً
 تكون فيها أداة للتعبير  يتأسس النظر في الداللة وأنواعها على وظيفة اللغة، فاللغة تؤدي وظيفتين رئيستين؛ وظيفة

ً
ة

 للتعبير عن  
ً
 عاطفية وديناميكية، تكون فيه أداة

ً
 نفسية

ً
عن الحقائق واألفكار والقضايا املوضوعية، أي توصيلها ونقلها. ووظيفة

نفس، أو . ومن خالل هاتين الوظيفتين تمدُّ اللغة روابطها مع املنطق وعلم ال(1) العواطف واالنفعاالت والتأثير في سلوك اإلنسان

 نوعين من الدالالت؛ الداللة املنطقية األساسية، والداللة النفسية  
ً
نة ِ

يمكن القول إن وظيفة اللغة تكون بين املنطق والتأثير، مكو 

 اإليحائية. 

ولذلك  نقل األفكار والتفاهم بين الناس؛ للغوي؛ إذ تمثل الوظيفة األساسية  الداللة األساسية عامال رئيًسا في االتصال ال  تعدُّ 

 
ً
على الداللة  زائدة    يتقاسم املتكلمون باللغة هذه الداللة في إطار البيئة اللغوية املعينة، في حين تأتي الداللة اإليحائية بصفتها داللة

ل ذلك من شأنها، بل إنها من وجهة نظري تنطلق من األساسية الثابتة، ثم تن
 
ل ظالال لها غير متناهية، وال يقل ِ

 
فلت  األساسية، إذ تمث

 من األنساق والنظم االجتماعية والنفسيات واألفكار الفردية.  ال يحكمها إال عالٌم 

أنواع كثيرة تحت   ا حاولوا تقديم 
ً
اللغويين قديًما وحديث أرتضيه، فإن  الذي  الثنائي  التقسيم  الرغم من هذا  محاوالت  وعلى 

 ل  تصنيفية
ٌ
إذ يرى  سيأتي الحديث ع   ومفاهيمي    مصطلحي    لمعنى، وفي ذلك خلط   أحمد مختار عمر أن للمعنى أنواًعا   - مثال– نه، 

 محل نظر.  وهذا، (2)عدة

  
ً
بها كما وردت عند من تناولها من اللغويين،    -عند ثنائية الداللة )املركزية  أن أقفولعل من املفيد أوال اإليحائية( للتعريف 

ال، وتعدد املصطلحات وتنوعها ثانًيا، سواء كان ذلك حاصال اإلشكال املصطلحي الواقع بين الداللة واملعنى أو   بشكل مؤقت   متجاوًزا

 من الترجمة العربية أو من النص األصلي ذاته. 

ِف
  . الداللة األساسية بأنها الداللة التي تتصل بالوحدة املعجمية حينما ترد في أقل سياق، أي حينما ترد منفردة Nida  نيدا يعر 

جنًبا    ، فهي تكون معها(3) يملكها اللفظ عن طريق ما تشير إليه فضال عن الداللة األساسيةأما الداللة اإليحائية فهي الداللة التي  

 بل خاضعة للتغيير بحسب خلفيات اجتماعية وثقافية...إلخ وعامل الزمن وتجدد الخبرة. ،جنب، ولكنها ليست ثابتةإلى 

تجدد األنساق  الدالالت اإليحائية؛ ألنها تعتمد على  وتتحدد الداللة األساسية بسمات منطقية معيارية، في حين ال يمكن تحديد  

؛ من هنا ال يشترط االتفاق أو التواضع في الداللة اإليحائية  ها غير ثابتة بل متغيرة ومتطورة، وهذه كلاالجتماعية والنفسيات الفردية

 كما هو الحال في األساسية، فاإليحائية مفتوحة وغير نهائية. 

تأثيرات هذا النوع   Ullmannعلى اإليحاء، وذكر أوملان   عاطفية   يحائية تكون الكلمات فيها ذات قدرةيمكن القول إن الداللة اإل 

 على النحو اآلتي:

 

 . 92ص .م1975القاهرة،  كتبة الشباب،م ،ترجمة: كمال محمد بشر دور الكلمة في اللغة، ،أوملان، ستيفن (1)

 . 39-36ص م،1998 القاهرة، عالم الكتب،الطبعة الخامسة، ، علم الداللة ر،مختاعمر، أحمد  (2)

(3)  Nida, E., Morphology, The University of Michigan press, USA, 1962, p130. 
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التأثير الصوتي: ويكون مباشًرا إذا كانت الكلمة توحي ببعض األصوات أو الضجيج الذي يحاكيه التركيب الصوتي للكلمة،   .1

مباPrimary onomatopoeia  ويسمى أو غير  له،  ،  أو تعظيًما  الشأن  تقليال من  الضمة  أو  للكسرة  الرمزية  كالقيمة  شر 

  Secondary onomatopoeia ويسمى

 التأثير الصرفي: ويكون في الكلمات املركبة واملنحوتة.  .2

 . (1) التأثير الداللي: في الكلمات املجازية أو الصور الكالمية املعبرة .3

ويجعله ضمن اإليحاء، وهو املعنى الذي ينشأ في    reflected meaning  نعكسنوًعا آخر، وهو املعنى امل   Leechليتش  ويضيف

األكثر   حاالت املعنى  يترك  ما  إذ غالًبا  استجابتنا ملعنى آخر؛  األساس ي عندما يشكل إحساس كلمة واحدة جزًءا من  املعنى  تعدد 

ا على املعنى اآلخر، ويظهر املعنى املنعكس بصو   .Taboo (2)  رة كبيرة في كلمات الالمساس أو ما يسمى بـشيوًعا وإلًفا أثًرا إيحائيًّ

وتناول إبراهيم أنيس نوعي الداللة وإن كان بمصطلح آخر لكل منهما، فيرى أن النوع األول يسمى )الداللة املركزية(، وهي التي  

بينهم، يصل بهم هذا القدر إلى نوع  تتحصل من القدر املشترك من الداللة الذي يقتنع به أفراد البيئة اللغوية الواحدة في التواصل  

ويسمي النوع الثاني   .من الفهم التقريبي الذي يمكن االكتفاء به في الحياة العامة، وهذا القدر املشترك هو الذي يسجله املعجم

 .(3) دهم)الداللة الهامشية(، وهي تلك الظالل التي تختلف باختالف األفراد وتجاربهم وأمزجتهم وما ورثوه من آبائهم وأجدا

ويرى أنيس أن الداللة املركزية تمثل مركًزا ثابًتا في دائرة تتسع أمواجها إلى ما ال نهاية، وهذه األمواج تمثل الدالالت الهامشية  

تتصل   التي تتفاوت وتتغير بحسب الخلفيات والسياقات والزمن، وكلما اتسعت قلَّ عدد الناس الذين يفهمونها أو يدركونها، كما أنها 

ظالل املعاني التي تشمل الذكريات املستثارة واالنفعاالت واالستجابات الفسيولوجية  أو  بالعاطفة، وهي ردود الفعل  ال وثيًقا  اتصا

 .(4) للجسم

 باآلتي: أيًضا، وفرق بينهما   الهامشيةالداللة املركزية والداللة  واستعمل محمد يونس مصطلحي

عامة الناس الذين ينتمون إلى البيئة اللغوية، في حين تكون الثانية خاضعة  الداللة املركزية داللة مشتركة في فهمها بين   .1

 لخلفيات نفسية واجتماعية معينة ربما تختص ببعض أفراد البيئة دون البعض اآلخر على مستويات عدة.

الداللة   .2 أما  ا،  ا ومنطقيًّ ا عقليًّ
ً
إدراك املركزية  الداللة  لل  الهامشيةتدرك  نفسية  استجابة  تكون  استلزامات  فقد  أو  كلمات 

 منطقية وعقلية. 

 .(5) بوظيفة التأثير الهامشية تتصل الداللة املركزية بأهم وظائف اللغة وهي وظيفة اإلبالغ، في حين تتصل   .3

ويرى الباحث أن مصطلحي الداللة املركزية والداللة الهامشية اللذين استعملهما إبراهيم أنيس ومحمد يونس مصطلحان غير  

سعى إليه، في حين تكون الداللة   موفقين؛ ألنهما يجعالن للكلمة أو الجملة داللة نموذجية ثابتة ومن ثم يكون للخطاب قصد واحد ي 

، ولعلهما قد خلطا  موفقةالهامشية داللة أقل قدًرا، فهي واقعة في الهامش من الداللة املركزية، وهذه املعالجة للداللة برأيي غير  

ا كبيًرا سيأتي الحديث عنهفي ذلك بين الداللة واملعنى خل
ً
 . ط

 

(1 )  Ullmann, S., Meaning and style, Oxford, 1973, p. 13-17. 

(2 )  Leech, G., Semantics, Penguin Books, 1974, p. 13. 

 . 107 -106 ص، م 1976 ،القاهرة ،ملصريةداللة األلفاظ، مكتبة األنجلو ا، ، إبراهيمأنيس (3)

 .107 -106ص ،داللة األلفاظ ، إبراهيم،أنيس (4)

 .178 -177ص ،2ط، م2008، يابلي دار املدار اإلسالمي، ،املعنى وظالل املعنى  ، يونسمحمد علي،  (5)
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يمكن القول إذن إن من املناسب االصطالح على الداللتين )الداللة األساسية والداللة اإليحائية( مع األخذ بعين االعتبار عدم  

التي تمثل عوالم  الفردية   تفضيل أحدهما على اآلخر، وأن تحصيلهما يعتمد على االستعمال واألنساق االجتماعية والنفسيات 

 مفسرة للدالالت، وسياقات كاشفة عنها. 

 ، تفصيلهما في اآلتي:مهمتين  نيإشكاليت أمام   وبقراءة نظرية لطبيعة الداللة ونوعيها السابقين، أقف هنا 

والداللة اإليحائية، إذ الحظ    األساسية: تصنيف املعنى وتشقيقه إلى أنواع عديدة، واختالف مصطلحي الداللة  اإلشكالية األول  

 كثرة التصنيفات للمعنى والخلط بينه وبين الدالالت، ومن تلك التصنيفات:  الباحث

: املعنى الصريح واملعنى الضمني واملعنى األسلوبي واملعنى االنعكاس ي واملعنى االنتظامي واملعنى  Leeh  تقسيم ليتش –

 .(1) الرصفي واملعنى املوضوعي واملعنى االنفعالي واملعنى التداولي

 .(2) والقيمة واملرجع والعاطفة تقسيم فيرث: القصد –

 : املعنى األساس ي واملعنى التطبيقي واملعنى االنفعالي.Erdmann تقسيم إردمان –

 . (3) : الداللة الوضعية والداللة التصويرية والداللة البيانيةPalmer  تقسيم باملر –

املعجمية   – والداللة  والذاتية،  والوضعية  االجتماعية  الداللة  التونجي:  محمد  والصوتية،  تقسيم  واملطابقة 

 .(4)والداللة االصطالحية والتضمن والحافة، والداللة الصرفية وااللتزام والنحوية

 .(5)تصنيف أحمد مختار عمر: املعنى األساس ي واملعنى اإلضافي واملعنى األسلوبي واملعنى النفس ي واملعنى اإليحائي –

ث أن التعدد واقع فيما يدور حول الداللة اإليحائية أكثر من الداللة  يرى الباح أو الداللة وبالنظر إلى هذه التقسيمات للمعنى

املؤدية لوظيفة    األساسية، ومع ذلك فإن هذه التصنيفات ال تختلف عن بعضها، فهي تعود إلى النوعين الرئيسين؛ الداللة  األساسية 

ه ولعل  التأثيرية،  اللغة  لوظيفة  املؤدية  اإليحائية  املنطقية، والداللة  الرؤى  اللغة  في  إلى االختالف  راجع  التصنيف  في  التنوع  ذا 

كتفى بهذين النوعين املذكورين كما هما بمصطلحهما.     واملناهج الفكرية، ولذلك يمكن تجاوز هذه اإلشكالية بأن ي 

إليحائية أم املعنى  فتتعلق بالداللة اإليحائية، ويمكن تلخيصها في السؤال: أيهما أنسب أن نقول: الداللة ا   اإلشكالية الثانيةأما  

 اإليحائي؟ بمعنى آخر هل اإليحاء داللة أم معنى؟ 

حينما ساووا بين الداللة واملعنى، ولذلك تجدهم  كما أشرت سابًقا  في خلط كبير    - من وجهة نظري - وقع دارسو الداللة العرب  

ظاهر   ذلك  ولعل  كذلك،  والعكس  الداللة  عن  يتحدثون  الحقيقة  في  وهم  املعنى  عن  في يتحدثون  ردت  س  التي  التقسيمات  في 

 اإلشكالية األولى، من هنا جاءت مشروعية السؤال: هل نقول: الداللة اإليحائية أم املعنى اإليحائي؟

بالوقوف على طبيعة كل من الداللة واملعنى، نجد أن الداللة هي الش يء املوضوعي املحدد الذي يتحصل من الدال واملدلول  

توافقي   اجتماعي  بأنه  يعتمد على ويتسم  ثابت؛ ألن تحصيله  غير  فهو  املتلقي،  في ذهن  يستقر  ما  املعنى  يكون  في حين  منطقي، 

 

(1 )  Leech, G., Semantics, p. 13. 

 .24ص، دور الكلمة في اللغة  ،أوملان ( 2)

 . 76-75 ص ،م1981العراق،  ترجمة: مجيد عبدالحليم املاشطة، كلية اآلداب، الجامعة املستنصرية، علم الداللة، ،إفباملر، ( 3)

 .444- 443ص ،م1993، بيروت دار الكتب العلمية، ،دباملعجم املفصل في األ  التونجي، محمد،( 4)

 . 37- 36ص،  علم الداللة ،رمختاأحمد ، عمر (5)
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؛ ولذلك ليس للكلمة أو العبارة الواحدة معنى خاص، فاملعنى الخاص  مع الواقع واللغة  الخلفيات الفردية النفسية وخبرات املتلقي

 
ٌ
، فيرى أن "السبب  ادهوانتق  دحضهإلى  في كتابه )فلسفة البالغة(،    dsRichar  ريتشاردز   تؤدي إلى سوء الفهم، ولذلك سعى  خرافة

الذي تغذيه الكتب -، أي ذلك االعتقاد الشائع  Proper Meaning Superstition   الرئيس في سوء الفهم هو خرافة املعنى الخاص

ا معنى واحد( مستقال عن شروط  -املدرسية  .(1) االستعمال، بل إنه يتحكم في االستعمال"بأن للكلمة معنًى ثابًتا محدًدا )هو مثاليًّ

إذن، ال يمكن حصر الكلمات في إطار معنى وحيد وثابت، بل إن مجال املعاني مفتوح أمام التعدد واالختالف بحسب السياقات  

 واالستعماالت املتعددة، فاملعنى يصنعه املتلقي بناء على السياق وعالم النفسيات واألفكار. 

؛ فإن ما يسمى بالداللة اإليحائية للكلمة ما هي إال معنى إيحائي يلتقطه املتلقي بناًء على السياق واألنساق  وبناًء على ما سبق

الثقافية واالجتماعية والسياسية من جهة والحاالت النفسية والخبرات الفردية من جهة أخرى، ومع ذلك سنبقي على مصطلح  

البحث؛ ل ، ويبقى السؤال قائًما ومطروًحا  (األساسيةشهرته وألنه مقابل ملصطلح )الداللة  )الداللة اإليحائية( كما هو في عنوان 

 لتناول بحثي مستقبلي أكثر تركيًزا.

 الداللة اإليحائية )املصطلح واملفهوم( 

عام    John Stuart Millهو جون ستيوارت ميل    Connotation  واإليحاء  Denotation  ي اإلحالةكان أول من استعمل مصطلَح 

غيره، كمصطلَح (2) 1843 استعملها  مقابالت مصطلحية فلسفية  هناك  كانت  وإن  لبور    Comprehension and denotation  ي، 

الذي نشرهما    Frege  لفريجة  Sense and Reference  يأي قبل ستيوارت، ومصطلَح   ،(3) 1662  عام  الذي نشرهما  Port Royal  رويال

؛ لكن هذه املقابالت الفلسفية  1975الذي نشرهما عام  Carnap(5)  لكارناب Intension and Extension يومصطلَح  ،(4) 1892عام 

الداللة  تمثيل  إلى  أقرب  كمصطلحي  األساسية  ليست  اإليحائية  هذه ،   Connotation and Denotation  والداللة  تعود  وربما 

فسروا اإلحالة في الكلمة بأنها ما تشير  إلى أن الفالسفة بعد ستيوارت    Cooper  املصطلحات التي جاءت بعد ستيوارت كما يرى كوبر

باملاصدق   اإلحالة  ارتبطت  ولذلك  إليه؛  تشير  بما  املتلبسة  الخصائص  تلك  هو  اإليحاء  وأن  باملفهوم   Extensionإليه،   واإليحاء 

Intension (6).  

إلى االستجابة    Denotationيشير إلى االستجابة العاطفية ومصطلح اإلحالة    Connotation  يرى جان كوهن أن مصطلح اإليحاء

   كما ذكرنا من قبل. (7)العقلية، وكلتا االستجابتين تمثل وظيفتي اللغة العاطفية والعقلية

؛  من بين التعريفات الكثيرة التي ال طائل من سردها  يمكن االعتماد عليهيرى الباحث أن هناك تعريًفا  فما هو اإليحاء إذن؟  

لوفيغر  ف هنري  والعقلية"ب  Henri Lefebvreيعرفه  االنفعالية  العالمات  "أصداء  ألهمتها (8)أنه  وإيحاءات  انفعالية،  عناصر  أي   .

أن املعنى املنطقي   Vendryes  ولذلك يرى فندريساأللفاظ املستعملة قيًما إضافية متصلة بالعالمة ومالزمة لها بدون تغييرها،  

 

 . 20ص ،م2002الدار البيضاء،  ، ترجمة: سعيد الغانمي وناصر حالوي، أفريقيا الشرق،البالغة ، فلسفة.ريتشاردز، أ (1)

 (2) De, Jony, W., The semantics of John Stuart Mill, Springer My copy UK, USA, 1982,  p.57. 

 (3) Garza-Cuaron, B, Connotation and meaning, De Gruyter Mouton, Berlinl/Boston, 1991, p. 209. 

 (4) Thiel, C., Sense and reference in Frege's logic, Springer, Dordrecht, 1968,  p. 13. 

)5( Fitting, M., Intensionl logic, Stanford Encyclopedia of philosophy, 2015 https://plato.stanford.edu/entries/logic-intensional/  

 (6) Cooper, D., Philosophy and the Nature of Language, Longman, London, 1973,  p43. 

الدار البيضاء،  دار توبقال للنشر،، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري  ،بنية اللغة الشعرية ،ن جاكوهن،  (7) 1986 طم،  1 ص ، 196. 

دمشق،  ،ترجمة: مصطفى صالح، مطبعة وزارة الثقافة واإلرشاد القومي اللسان واملجتمع،. وفيغر، هنري ل (8) 1983 ص م، 118 . 

https://plato.stanford.edu/entries/logic-intensional/
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ن القيمة  التي قتة على حسب استعماالتها، وهذه األلوان هي للكلمة يتأرجح حوله جو عاطفي يحيط بالكلمة ويمنحها ألواًنا مؤ  ِ
تكو 

 .(1) التعبيرية أو اإليحائية لها

يمكن القول إن الداللة اإليحائية ليس داللة العالمات نفسها، بل هي أصداء تلك العالمات، والصدى هو الجانب االنفعالي  

، بل إن  ةمنطقي  داللة أساسية مة معنى إيحائي انفعالي وال يكون لها  الذي تثيره الكلمة في النفس؛ ولذلك ال يمكن أن يكون للكل

آخر لكل كلمة  للداللة األساسيةاملعنى اإليحائي هو ظالل   بمعنى  ، لكن ليس كل كلمة فيها معنى امتواضع عليه   أساسية  داللة ، 

 ة. إيحائي؛ ألن هذا األخير يتكون في الكلمة بفعل االستعمال وظروفه االجتماعية والنفسي

( تترشح من العالقات السياقية القائمة  إيحائية( لللفاظ إلى معنى أو معاٍن )األساس ياإليحاء أو الظل يتجاوز الفهم العرفي )ف

ا  ا    verbal context  بين األلفاظ، سواء أكان هذا السياق لفظيًّ ا    social contextأم كان اجتماعيًّ  context of situation  أم حاليًّ

على   ا  ينافر  مبنيًّ ال  اإليحائي  املعنى  والحال، وهذا  اللفظ  االثنين  قائًما على  كان  أم  يالبسه من عالقات  وما  كله  الداللة املوقف 

 .  امتداد لهاقطًعا، بل هو  األساسية 

ل بفعل عوامل كثيرة: كيف تتكون الداللة اإليحائية؟ ف
َّ
 تتشك

 الشحنة العاطفية. أن تكون الكلمة بطبيعتها مثيرة وموحية، فيصعب تجريدها من   .1

 أن يكون للكلمة وقع صوتي يجعل منها ذات رمزية صوتية موحية. .2

ومع ذلك فإن الكلمة وحدها ال يمكن أن تنفرد بذاتها لكي تكون موحية؛ بل ال بد أن تكون ضمن سياقين، سياق لغوي وسياق  

 : مقامي، ولذلك يضاف إلى هذه العوامل

ا، ويحيطها بظروف تعين  أن تكون الكلمة ذات قوة في االستدعاء؛   .3 ا خاصًّ إذ وقوع الكلمات في سياقات معينة يكسبها جوًّ

 .(2)على استحضار البيئة التي تنتمي إليها

 
 
 اإليحائية إال في إطار االستعمال املتكرر من قبل  ويرى الباحث أن هذه العوامل أو املصادر ال يمكن أن ت

َ
كسب الكلمة القوة

ا بالجماعة اللغوية، و أفراد الجماعة اللغوية، ولذا   كما أن لها ثقافة واحدة.  لكل جماعة لغوية كلماتها املوحيةيكون اإليحاء خاصًّ

سلب الكلمة داللتها اإليحائية؟ وهل يمكن أن تتغير الداللة من إيحاء إلى آخر؟  
 
 لكن هناك سؤال مهم، وهو هل ت

ير وفًقا للظروف واملتغيرات، ولذلك فإن الكلمة قد تسلب داللتها  ليس هناك في اللغة ما هو ثابت؛ فطبيعتها اجتماعية قابلة للتغ

اإليحائية أو تتغير، ويعود ذلك في األساس إلى قانون التضاؤل التدريجي، ولعل التكرار والترداد في االستعمال يجعل تلك الكلمات  

 والتراكيب تفقد قيمها وقوتها اإليحائية، مثلها مثل املجازات امليتة. 

     وتنقالت الداللة اإليحائية COVID)-(19  خطاب فيروس كوروناثانًيا: 

 على الخطابات األخرى في جميع وسائل اإلعالم والتواصل  COVID)-(19  استطاع الخطاب الخاص بفيروس كورونا
َ
  السيطرة

 االجتماعي
َّ
صبحت جميع الخطابات عليها، وأزاحها من املشهد على حسابه، فجاءت تلك الخطابات من منظوره هو، إذ أ ب  ، وتغل

ويالحظ أن هذا الخطاب كان له فاعليته سلًبا أو إيجاًبا    .السياسية واالقتصادية والثقافية والتربوية والدينية والرياضية تابعة له

 

 .335ص م،2014القاهرة،  ،الدواخلي ومحمد القصاص، املركز القومي للترجمة دمي، ترجمة: عبدالحاللغة ،جوزيف، فندريس (1)

 .105ص، دور الكلمة في اللغة  ،أوملان ( 2)
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ومن   في سياق مكافحة الفيروس، لكن هذا الدور تفاوت في درجته من خطاب إلى آخر، من الخطاب الرسمي إلى الخطاب العادي،

 إلى أخرى.  دولة

وال يمكن التقليل من شأن الخطاب في األزمة التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وأثره على كل مناحي الحياة، بل  

إن هذا الخطاب له أهمية كبيرة في معركة الكفاح ضد هذا الفيروس، ويمكن إرجاع هذه األهمية إلى أسباب عديدة؛ من أهمها أن  

ا له نحو املرض. وبسبب التهوين من شأن  فيروس شديد التأثير في السلوك الذي يتصرف املجتمع واألفراد وفًق الخطاب الخاص بال

 
ً
ا، فأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا والبرازيل انخرطت في خطاب التهوين  هذا الخطاب حول كورونا دفعت بعض الدول ثمًنا باهظ

بشأن املرض حينها من إقناع املجتمع واألفراد باملخاطر املترتبة  كن الخطاب الرسمي  من مخاطر انتشار املرض في وقت مبكر. ولو تم

ودرجة   ضحاياه،  عدد  كان  مما  عليه،  أقل  جايير  حادثتأثيره،  البرازيلي  الرئيس  قاله  ما  الخطاب  في  رسمي  تهوين  أشهر  ولعل   .

املتعلقة بفيروس كورونا    املسألة. وكما أتصور، فإن هذه  غيرةأزمة ص، لكنها  نا نمر بأزمة في الوقت الحاليبولسونارو: "من الواضح أن

ا؛ مما دفع منصة  (1)"  مليست كما تروج لها وسائل اإلعالم في العال  افتراء إلى حد كبير. واألمور  ، وهو خطاب كان له أثره السلبي شعبيًّ

قواعدها. وال يخفى أن الخطاب له    توى ينتهك مح   مبررة ذلك بأنها تويتر إلى حذف التغريدات التي نشرها الرئيس بهذا الخصوص؛  

ولذلك تحتاج الدول واملجتمعات إلى خطابات فعالة   ،أن يستطيع العالم إيجاد عالج له  أثره الحاسم كلما زادت فترة االنتشار دون 

 للتعامل مع األزمة التي تلقي بأثرها على جميع املستويات. 

خطاب رسمي واضح املعالم، وله أهداف محددة، وخطاب غير رسمي إما أن    ويمكن النظر لخطاب فيروس كورونا في اتجاهين؛

  قوية يكون من املختصين أو من غير املختصين، وهذا األخير مليء بالشائعات، وهو ما دفع الخطاب الرسمي إلى أن يخوض معركة

 . التوعوية والصحيةمعركته  مع مع مضامينه جنًبا إلى جنب 

هت لغته بكل مستوياتها، مما أثر على دالالت  لكن املالحظ أن الخطاب الرس مي الخاص باملرض كانت له خلفيات متعددة وجَّ

إلى   البحث  يسعى  ما  هذا  ولعل  القرار،  أهداف صاحب  اإليحاءات بحسب  فتنوعت  الخطاب،  لهذا  املكونة  والتراكيب  املفردات 

هت هذه الدالالت.   واألنساقلخاص بكورونا، الدالالت اإليحائية في الخطاب الرسمي ابعض الوقوف عليه، وهو دراسة   التي وجَّ

الخاص   الخطاب  ل  اإليحائية  نقالت  خمس  فيروس كورونابتنقَّ الدالالت  عنها  التهوينعبرت  ثم  والتهويل  ، وهي  التحدي،  ثم   ،

 .الغربيالخطاب الرسمي   في وتبدو هذه النقالت واضحة ومكتملةاألزمة. و املعاناة   التطمين، ثم   ، ثموالقلق  الخوف

 

 : نقالت الخطاب الرسمي الخاص بكورونا( 1) رسم توضيحي 

 

)1( https://2u.pw/ZHpK2 

المعاناة

واألزمة
التطمين

الخوف 
والقلق

التحدي
التهوين

والتهويل

https://2u.pw/ZHpK2
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ستتناول هذه الجزئية من البحث الكشف عن الدالالت اإليحائية التي توحي بمعاني املرحلة األولى )التهوين والتهويل( في هذه  

ل الخطاب الرسمي عبرها، وذلك من خال ل نماذج من تغريدات وتصريحات أصحاب القرار في تويتر أو وسائل  السلسلة التي تنقَّ

ال يمكن أبًدا    واألزمات  في سياقات الحروب  املكونة للخطاب الرسمي   انتقاء املفردات اإلعالم اإللكترونية؛ معتمًدا على فرضية أن  

ه الجماهير أو املتلقين توجيًها محدًدا، وتأن تكون اعتباطي ِ
وج 

 
عتمد االستجابة على مستوى إدراك املتلقي ووعيه  ة، بل تحاول أن ت

بعوالم الخطاب وخلفياته، فإدراك الداللة اإليحائية يتطلب مستوى من الشعور والوعي اللذين يفوقان شعور ووعي املتلقي العادي 

ا وشعوًرا  الذي يقنع باملعاني السطحية لللفاظ، وما تمنحه من فهم ظاهري للخطاب، في حين يذهب املتلقي املثقف  
ً
نح إدراك الذي م 

عاليين إلى ما وراء الداللة من ظالل وإيحاءات من خالل العالقات والسياقات والخلفيات التي تمثل عوالم بني عليها الخطاب في 

 نشأته ويبنى عليه في تلقيه. 

 داللة التهوين   .1

ر الفيروس؛ وذلك إما لعدم إدراك صاحب  ن خطكانت النقطة األولى في الخطاب الرسمي ملواجهة كورونا هي محاوالت التهوين م 

تقليل من خوف الناس، ووراء ذلك كله في أغلب الخطابات الرسمية أهداف سياسية واقتصادية  لأو ل  ،الخطر  القرار ملدى هذا

ا في الخطاب  له اعتباره إنشاًء وتلقًيا.  ، تمثل نسًقا مهمًّ

الخطاب يتبنى  أن  األزمات  في  املنطقي  واملس  من  لوحظالرسمي  لكن  تهويل(؛  وال  تهوين  )ال  قاعدة  الخطابات  أن    ؤول  بعض 

 
ً
للبعاد السياسية واالقتصادية بشكل خاص، فظهرت دالالت موحية في ثنايا هذه الخطابات   الرسمية تكسر هذه القاعدة مراعاة

ا نستعرض عينة متواضعة من هذه نالتهويل حيًنا آخر في وضع مربك للمتلقي، ولعلنا هوب  ،توحي بالتهوين من خطر الفيروس حيًنا 

 الدالالت التي توحي بالتهوين، ثم تتبعها املوحية بالتهويل. 

 :  !we must all die one day)! ا ماكلنا سوف نموت يومً )  –

على حسابه في تويتر قبل حذفها من قبل منصة    Jair Bolsonaro  بولسونارو   جاييروردت هذه العبارة في تغريدة للرئيس البرازيلي  

 :  ويتر كما ذكرت سلًفا، ونصهات

"Some people want me to shut up, follow the protocols, How many times does the doctor not follow the 

protocol? Let's face the virus with reality. It is life, we must all die one day")1(. 

كم مرة ال يتبع الطبيب البروتوكول؟ دعونا نواجه الفيروس بالواقع.   ،وتوكوالتبعض الناس يريدون مني أن أصمت وأتبع البر"

 .(2)"ا ماسنموت جميعا يوًم إنها الحياة، 

وهذا مثل  تهاون رسمي،  وهو  ،  ال تقف العبارة عند داللتها األولى الخبرية، بل توحي في سياقها بالتقليل من شأن خطر الفيروس

فيغلب عليه عالم املغامرة بما فيه من نفسيات وعواطف، ومثل هذا ال  )يا راجل هي موتة(!  :  بنفسه  خاطريعندما    أحدهم  قول 

 يكون مناسًبا في خطاب رسمي. 

 الفيروس:  ومن العبارات التي وردت في هذا السياق املوحي بالتهوين والتقليل من شأن الخطر قول املسؤول ذاته عن  

– )A little flu    كفي، فضال عن داللة العبارة  من استصغار واستهانة ما ي  )بسيطة(توحي به صفة    ولعل ما،  (3)بسيطة( أنفلونزا

 كلها، ومثل ذلك قوله في تغريدة أخرى له في تويتر: 

 ( كبير إلى حّد    افتراء  )هذه املسألة املتعلقة بفيروس كورونا  –

 

)1( https://2u.pw/jdBoN  

)2( https://cutt.us/aiNSo  

)3( https://cutt.us/QwulI- https://2u.pw/OEa0i  

https://2u.pw/jdBoN
https://cutt.us/aiNSo
https://cutt.us/QwulI
https://2u.pw/OEa0i
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"Obviously we have a crisis at the moment, a small crisis. In my opinion, much more fantasy, the issue of 

ates throughout the world"coronavirus, which is not all that the mainstream media propagates or propag (1). 

املتعلقة بفيروس كورونا افتراء    املسألةفإن هذه   . وكما أتصور،أزمة صغيرة، لكنها  نا نمر بأزمة في الوقت الحاليمن الواضح أن"

 ."مواألمور ليست كما تروج لها وسائل اإلعالم في العال ر. ى حد كبيإل

، فالجائحة التي أغلقت العالم كله هي  بالتهوين  املسألة املتعلقة...( املوحي)  تعبير ان باإليحاء؛ األول  في هذا النص موضعان غنيَّ 

 ي.)افتراء إلى حد كبير( كما يقول في املوضع الثان ثم هي مليئة بالـ، مسألة()

إذن هذا الخطاب الرسمي املوحي بالتهوين من خطر الجائحة ال يمكن تفسيره إال بالرجوع إلى خلفياته غير الصحية، إذ هناك  

أهداف أخرى ملنش ئ الخطاب تتجاوز الواقع الذي يصنعه الفيروس بالناس، ولعل أهم خلفية أو نسق يقف خلف هذا الخطاب 

عد االقتصادي، فيرى   ِن هو الب 
ووصف   ، الجوع والفوض ىالبؤس و االقتصاد وتؤدي إلى  إجراءات التباعد االجتماعي ستدمر  أن  املهو 

  .(2)(job killers  بقاتلي الوظائف)يات الذين يصدرون إجراءات إغالق حكام الوال 

   ؟" تحلق من حولك رأيتها هل" –

ل تلفزيوني  حديث  ضمن  ورد  ما  الرسمي  الخطاب  في  بالتهاون  املوحية  الدالالت  البالروس ي  ومن  لوكاشينكو لرئيس    ألكسندر 

Alexander Lukashenko إذ يقول ، : 

I don't see them""There are no viruses here. Did you see any flying around? (3) 

 . أنا ال أراها" ؟!تحلق من حولك رأيتها هل . "ال توجد فيروسات هنا

ن تهاون بخطر الفيروس، فهو سؤال يدل على سخرية رسمية من جهود  مع ما يوحي به السؤال )هل رأيتها تحلق من حولك؟!( م

! يقول ذلك على الرغم مما في العبارة من  يحلق في الجولم يستطع رؤية الفيروس  مكافحة الجائحة التي يقوم بها العالم أجمع، فهو  

ق؟ وهل هي  ِ
 
رى بعين مجردة؟ وكيف تحل

 
 حية أصال؟! املغالطة والتناقض، إذ متى كانت الفيروسات ت

إن صح التعبير بأن الخطاب متأثر بنسقين رئيسين؛ األول اقتصادي؛ إذ   The official jokeويمكن تفسير هذه املزحة الرسمية  

اتخاذ اإلجراءات   الدول  ،  إلى ركود حاد في البالدسيؤدي  يرى أحد املحللين لهذا الخطاب أن  ، وحتى  األوروبية األخرى على عكس 

حًقا أن العالم  يعتقد    ولوكاشينك. أما الثاني فهو نفس ي، فوسيا ال تملك املوارد الالزمة إلنقاذ الشركات واملواطنين، فإن بيالر روسيا

 .(4) األمربأسره يبالغ في 

 !!( الجميع  تصافح و  ...كنت في املستشفى)  –

 قال: إصابته بالفيروس، إذ    قبل  Boris Johnson  بوريس جونسون وردت هذه العبارة في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء البريطاني  

“I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients and I shook 

hands with everybody, you’ll be pleased to know, and I continue to shake hands”  (5) 

، سيكون  الجميع  وصافحت  ،مرض ى فيروس كورونا القليل من  يث أعتقد أنه كان هناك  في الليلة املاضية ح  كنت في املستشفى"

 . (6) "أصافح  زلت ال من دواعي سروري أن تعرفوا، وأنا 

 

)1( https://2u.pw/ZHpK2   

)2( https://2u.pw/OEa0i  

)3( https://2u.pw/ydhfa  

)4( https://2u.pw/ydhfa  

)5( https://2u.pw/qgWP8  
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يوص ي املكافحون النتقال الفيروس بعدم املصافحة على وجه الخصوص، فهي ناقلة للعدوى بشكل مباشر، ومن الغريب أن  

، ال يدل هذا الفعل على االهتمام باملريض  (... وال زلت أصافحالجميع  وصافحت املستشفى ...    القول: )كنت فييرد في خطاب رسمي  

والتضامن معه في حالته، فالسياق ال يدعم هذه الداللة مطلًقا، إنها توحي بالتهاون والتقليل من شأن التوصيات الصحية، بل تؤثر  

لة. ولعل هذا الخطاب متأثر بالبعد السياس ي فضال عن االقتصادي؛ إذ  سلًبا على وعي الناس؛ ألنها صادرة من أعلى رجل في الدو 

إلى رئاسة الوزراء وأمامه خمس سنوات وفًقا للنظام، أما الجانب االقتصادي فمرده    -م2019في يوليو  –بدأت صعد الرجل للتو  

 بكورونا.   آثار خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، فهذان النسقان أثرا في بنية الخطاب الخاص 

 )فيروس كورونا عقوبات على الدول... هللا يعاقبهم...!!(  –

ال تتوقف الخلفيات التي تمنح املفردات والعبارات إيحاءاٍت معينة على األنساق السياسية واالقتصادية، بل إن الجانب الديني  

    :Oppah Muchingurماتشنغوري  هأوبا ةالدفاع الزيمبابوي  ةكان له دور في ذلك، يبدو ذلك من قول وزير 

"This coronavirus that has come are sanctions against the countries that have imposed sanctions on us. God is 

punishing them now and they are staying indoors now while their economy is screaming like what they did to ours 

by imposing sanctions on us" )1( 

وهم يقيمون في منازلهم    ،اآلنهللا يعاقبهم  التي فرضت علينا عقوبات.    الذي جاء هو عقوبات على الدول   كورونافيروس  هذا  "

 ."باقتصادنا بفرض عقوبات علينا ااآلن بينما اقتصادهم يصرخ مثل ما فعلو 

وحي كذلك بالضعف في مواجهة  في الداخل، وت  مستخدمة للعاطفة الدينية تجاه املتلقين   عبارة توحي بالتهاون والالمباالة،وهذه ال

 العقوبات مواجهة عملية، ولعل هذا الخطاب يالمس عاطفة الناس الدينية واستغالل جهلهم في مواجهة األزمات. 

  منح صفة يمكن أن نطرح موضوع  "  :عند األتراك  ويذكر في هذا السياق ما قاله وزير الصحة التركي مستغال العاطفة الدينية

 .(2) ا"لقطاع الصحي املتوفين جراء كورونملوظفي ا (شهيد)

الرسمي   الخطاب  استغلها  التي  )شهيد(  صفة  هائلةوتحمل  الدينية  دالالتمن    شحنة  و العاطفة  أن  ،  للمتلقي  يمكن  معها 

به  يستحضر التضحية بنفسه، وأرى أن هذه الصفة    اكثيًرا مما يرتبط  إلى  ي  تبتعد بالخطاب الصحمن تصرفات تدفع اإلنسان 

 .الرسمي عن هدفه املفترض إلى أبعاد أخرى 

ز االقتصاد!( ستمر في إخراج عائلتك لتناول الطعا)ا  –  م؛ ألن ذلك يعّزِ

 ، إذ يقول: López Obrador  أوبرادور   لوبيز وردت هذه العبارة في تصريحات للرئيس املكسيكي 

"If you’re able and have the means to do so, continue taking your family out to eat … because that strengthens 

the economy”. )3 (  

ِز االقتصاد!في إخراج عائلتك لتناول الطعام ستمرا"إذا كنت قادًرا ولديك الوسائل للقيام بذلك،      ."... ألن ذلك يعز 

ف الفعل يوحي  إلى االستمرار في الخروج دعوة صريحة )استمر!(، لكن هذا  الرئيس شعبه  بتهاون رسمي بخطر  يدعو  ي سياقه 

تجمعات   وسطوشوهد    ، بجولة في البالد  عزز الرئيس هذا الخطاب بممارسة فعلية، إذ قام،  باإلضافة إلى التهوينانتشار الفيروس، و 

ل األطفال ويحيي مؤيديعام  .هة وهو يقب 
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" ا:  نصًّ وراءه  تقف  التي  خلفيته  ن  تضمَّ ِن 
املهو  الخطاب  االقوهذا  ز  ِ

يعز  ذلك  قيمته  ألن  عن  ابتعد  قد  يكون  وبذلك  تصاد"، 

 ضع في سياق آخر. الصحية، وو  

 داللة التهويل   .2

ن ما يوحي باملبالغة والتهويل، وأشهر ما يمثل هذا النوع النموذجان اآلتيان:   هناك خطاب رسمي آخر تضمَّ

 (الكثير من العائالت ستفقد أحباءها!)  –

ملواطنيه وهو يتحدث عن    Boris Johnson  بوريس جونسون ريطاني  اء البوردت هذه العبارة في خطاب رسمي وجهه رئيس الوزر 

 ، فقال: البالد في معركته مع تفش ي عدوى فيروس كورونا وضع

“I must level with you, the British public. Many more families are going to lose their loved ones before their 

time ” 

 " كم، أيها الشعب البريطاني، الكثير من العائالت ستفقد أحباءها قبل وقتهم"يجب أن أكون صريًحا مع 

 ملا تحويه من تهويل رسمي، فهي توحي بأن الفيروس سيجتاح كل البالد وأن الجهات الحكومية عاجزة    
ً
كانت هذه العبارة صادمة

 في البالد.عن مواجهته، ولعل هذا الخطاب لم يكن موفًقا؛ ألنه صادر من أعلى جهة رسمية 

كر، ولعل هذا كان ردة فعل لذاك، فهما مثاالن على تحول  
 
ِن سبق أن ذ

ل مناقًضا لخطاب آخر مهو  ِ
وجاء هذا الخطاب املهو 

األنساق  التي تشكلها  الواقعية واألهداف  املعاناة  بين  بناًء على صراع  التهويل من منش ئ الخطاب ذاته،  إلى  التهوين  الخطاب من 

 دية.  السياسية واالقتصا

 !( باملئة من السكان سيصابون بالعدوى  70إلى  60 أن  اإلجماع بين الخبراءالتهويل بلغة األرقام: )  –

وال يقتصر التهويل على األلفاظ املوحية، بل قد يكون التهويل بلغة األرقام كذلك، وهو ما ورد في خطاب للمستشارة األملانية  

   ، إذ تقول:Angela Merkel أنغيال ميركل

"We have to understand that many people will be infected, The consensus among experts is that 60 to 70 

percent of the population will be infected as long as this remains the situation". )1 ( 

، باملئة من السكان سيصابون بالعدوى   70إلى    60  أن   اإلجماع بين الخبراء  ، علينا أن نفهم أن الكثير من النا سوف يصابون "

   ."هذا الوضع  بقيطاملا 

إال    وأرى أن هذه اللغة على الرغم من أنها لغة علمية رقميةأحدث رعًبا بين األملان، بل في العالم،    رسمي  هذه اللغة توحي بتهويل

تصرف الهادف إلى هول من الخطر، ولعله من باب الأنها تحمل داللة توحي بأن األمر خرج عن السيطرة، والحقيقة أنها أرادت أن ت

 في مواجهة الجائحة.  تنبيه حواس األملان وتهيئتهم الحتمال مواجهة أسوأ السيناريوهات 

وبعد تقديم هذه النماذج من الخطاب الرسمي؛ يرى الباحث أن تلك الدالالت املوحية بالتهوين أو التهويل يمكن تفسيرها بقراءة  

االجتما تضمنها، األنساق  التي  الخطاب  وراء  تقف  التي  الخلفيات  أو  وجهتها  التي  والنفسية  واالقتصادية  والسياسية  عية 

أهداف   وراءها  تقف  الخطر  شأن  من  والتقليل  بالتهوين  أوحت  التي  اإليحائية  الدالالت  أن  نجد  الخطاب  عوالم  فباستحضار 

 الخطاب مع وجود تباين من خطاب إلى آخر.  سياسية أو اقتصادية فضال عن النفسيات واأليديولوجيات ملنش ئ

مواٍز   آخر  وهو وجود خطاب  كورونا،  من خطر  التهوين  تضمنها خطاب  التي  اإليحائية  للدالالت  آخر  تفسير  إضافة  ويمكن 

للخطاب الرسمي، وهو خطاب الشائعات املثير للخوف والرعب عبر وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، فهذا الخطاب  

فمن امل الناس،  بين  والقلق  الخوف  وتبديد  األمر،  من  بالتهوين  موحية  ذات دالالت  بلغة  التعبير  إلى  الرسمي  الخطاب  دفع  ِل 
هو 
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، يستراتيجيات تلطيف لفظإإلى في الخطاب الرسمي ، فإنه يمكن اللجوء إذا كانت هناك معلومات تبدو مقلقة أو مخيفةالطبيعي 

قلل من مخاطر الوقع السيئ على  
 
الناس، كما هو الحال مع تغريدات وزير الصحة الكويتي الذي اقتصر فقط في حسابه على تويتر ت

الحكومية، لكن هذا   املؤسسة  باسم  لبيانات مكتوبة  الجديدة  على إعالن حاالت الشفاء والتعافي، ويترك إعالن حاالت اإلصابة 

يكون منح طمأنينة مؤقتة،  أو املغالطة الكبيرة التي ت  الكذب  لةالتلطيف في استعمال املفردات والعبارات ينبغي أال يصل إلى مرح

  الثمن بعدها
ً
 ، فمثال يقول في بداية األزمة: في بعض خطاباته  Trump Donald  ترامب  دونالداألمريكي ا كما فعل الرئيس باهظ

!"will soon be in full retreat"The Invisible Enemy  (1) 

، ولذلك منذ أن قال هذه العبارة  توحي بمغالطة كبيرة في ظل عدم اكتشاف اللقاحمن تطمين إال أنها  له هذه العبارة  ومع ما تحم

واألعداد تتضاعف بشكل مخيف، ولعل هذه النوع من الخطاب الذي كثر في تغريدات ترامب راجٌع إلى   2020أبريل/    /10في تاريخ  

    فضال عن األثر االقتصادي الكبير.السياق السياس ي الذي يعايشه قبل االنتخابات الرئاسية، 

إذ حاول   االقتصادي؛  النسق  إلى  رئيس  تعود بشكل  فلعلها  الرسمي  الخطاب  في  الخطر  من  بالتهويل  توحي  التي  الدالالت  أما 

قف صاحب القرار بث قدر من الخوف بين الناس لدفعهم إلى االلتزام باالحترازات التي وضعتها الجهات الحكومية؛ لكي ال يؤثر تو 

 الحياة على اقتصاد البلد. 

 النتائج والتوصيات 

م علماء الداللة والفالسفة تصنيفات كثيرة للداللة واملعنى، بمصطلحات متعددة تنبئ عن اختالف املنطلقات   أما بعد، فقد قدَّ

مة املعنى الفكرية والفلسفية في دراسة الداللة، لكنها كشفت عن خلط بين الداللة واملعنى من جهة، وعن تسليم الك
َّ
ثير منهم بمسل

املركزي واملعنى الهامش ي، ولعل هذا ما دعا الباحث إلى عدم األخذ بتلك التصنيفات واملصطلحات واالستقرار على ثنائية )الداللة  

 األساسية والداللة اإليحائية( مع األخذ بعين االعتبار عدم تفضيل أحدهما على اآلخر.  

ع )الداللة اإليحائية( بحاجة إلى مراجعة من حيث كونه داللة أو معنى في طبيعته؛ إذ يرى  توصل البحث إلى أن املصطلح الشائ

الباحث أنه أقرب إلى املعنى منه إلى الداللة، ومع ذلك استخدم الباحث املصطلح الشائع؛ ألن القضية بحاجة إلى مزيد بحث وتناول  

 عميق، وهي من التوصيات التي سيأتي البحث عليها. 

ل   ، ثم التحدي، ثم الخوف والتهويل  وهي التهوين؛  نقالت  خمس فيروس كورونابالخطاب الخاص    الدالالت اإليحائية فيت  تنقَّ

 ي.الخطاب الرسمي الغرب في وظهرت هذه النقالت واضحة ومكتملةاألزمة. و املعاناة   التطمين، ثم ، ثم والقلق

ن أن الدالالت اإليحائية التي دلت على التهوين والتهو  يل من خطر فيروس كورونا في الخطاب الرسمي كانت مثيرة ومؤثرة على  تبيَّ

املتلقين، ويمكن تفسير هذا النوع من الدالالت بوضع صاحب القرار اعتباًرا آخر خارج سياق املرض تعبر عنه األنساق السياسية 

التكوين الشخص ي والخلفية النفسية ملنش ئ الخطاب، ولذلك تشكل   عاملان مؤثران في بنية الخطاب؛ واالقتصادية، فضال عن 

 منش ئ الخطاب.  ةعالٌم جمعي يرتبط باألنساق االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وعالٌم فردي يرتبط بنفسية وأيديولوجي

 وبناًء على هذه النتائج؛ يوص ي الباحث بتوصيتين: 

 ئية أم املعنى اإليحائي؟ دراسة إشكالية اإليحاء بين الداللة واملعنى، أي هل نقول: الداللة اإليحا 
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دراسة الدالالت اإليحائية في النقالت األخرى التي تنقل عبرها الخطاب الرسمي الخاص بفيروس كورونا، أي الدالالت التي توحي 

 بالخوف والقلق والتحدي واملعاناة واألزمة، وهي مادة ثرية لتحليل الخطاب ودراسة دالالته. 
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 يف شعِر : ُمحمَّد سعيد العتيق ودالالتُه الَعنونِةَطْيُف 
The spectrum of the curse and its connotations In Poetry: Mohammed Saeed Al-Atiq 

 ،سورياجامعة البعث د.وليد العرفي،

Dr. Walid Al-Orfi : Al-Baath University / Higher Institute of Languages/ Syria 

 

 

 

 ملخص : 

 هذا      
 
ٍة، ومْن ثمَّ محاولة    يهدف

َّ
ستقل ِة تأويِل دالالِت العنواِن بصورٍة م  ِص مْن خالِل عمليَّ  إلى دراسِة عالقِة العنواِن بالنَّ

 
البحث

صوِص ا ابطِة بيَن العنواِن وعالقِتِه بالنُّ صوِص األخرى؛ للكشِف عْن مدى العالقِة الرَّ نفردِة بالنُّ
 
عِة ربط ِالعنواِن بصورِتِه امل تفر 

 
  مل

أَس مَن الجسد .  َل العنوان  الرَّ
َّ
 طاملا شك

ْ
 عْنه  ، إذ

د سعيد العتيق  كلمات مفتاحية : حمَّ عر ، العالقة ، م 
 
اللة ، الش  العنوان ، الد 

 

Summary 

This research aims to study the relationship of al-Awan to the text through the process of interpreting the 

semantics of the title independently, and from Then try to link the title to its individual image with other texts h ; 

And its relation to the texts that are far from him, because the title has always formed the head of the body . 

Keywords: Title, Significance, Poetry, Relationship, Muhammad Saeed Al-tiq 
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لغوية :  
ُّ
 في الّداللة ال

: ظهَر أماَمك وعنَّ  و اْعتنَّ : اعترَض وعرَض، و        
ً
 و عنوانا

ً
يء  يعنُّ ،  و يعنُّ عننا

َّ
ة: )َع َن َن( : عنَّ الش  ت  الكتاَب  ِقيَل في مادَّ

ْ
عنن

ه  له و   ته  لكذا، أي عرضت 
ْ
ه  إو أعنن  أي قصدته  . صرفت 

ً
 ليِه ، وعنْيت  فالنا

 وسمه  بالعنواِن، وقاَل ابن سيدة: في جبهتِه عنواٌن 
ً
ه  عنونة

َ
 الكتاِب، وعنون

 
ا عنوان  الكتاِب فقاَل ابن  سيدة: العنوان  سمة  مْن  أمَّ

جوِد، أي: أثر   , وعنوان  ال1كثرِة السُّ ه 
َ
 كتَب عنوان

ً
ه  كتاِب : سم، وفي : عنوَن الكتاَب عنونة ه  و ديباجت   ،2 ت 

 هَي   
ً
 على أنَّ للعنواِن دالالٍت أساسية

 
ة روحات املعجميَّ  ظهور العالنية من مادة "علن"  تتفق  الشُّ

مة من مادة "عنا"    املعنى و القصد من مادة "عنن ".  األثر و الس 

  
ً
 و وفي املصطلح العنوان: " أنظمة داللية سيميائية تحمل في طياتها قيما

ً
،  وهي رسائل مسكوكة     أخالقية

ً
 و إيديولوجية

ً
اجتماعية

ابع اإليحائي"
َّ
شبعة برؤية العالم يغلب  عليها الط ة م 

َّ
ضمنة بعالمات دال    3م 

غريه بقراءته
 
دد مضموَنها، وتجذب  القارئ إليها، وت ح 

 
عَرف بتلك الهوية، وت

 
 ت
ٌ
 لغوية

ٌ
ا،  وترى بشرى البستاني " بأنَّ العنواَن رسالة

 
َّ
ذي يدلُّ على باطنوهو الظ

َّ
ساع  اهر  ال

 
 من اهتماماِت النقد بها إال بات

ً
هما  م 

ً
 العنونة لم تشغْل حيزا

َ
ا ال شكَّ فيه أنَّ موضوعة ، وممَّ

 ال ينفصل  فيه املتن  عن العن
ً
تكامال  م 

ً
ال

 
لحق   واِن ، وما يالدراسات النقدية املعاصرة التي أولِت النصَّ األدبيَّ اهتماَمها ، ورأْت فيه ك

ه  إلى دراسِة العنواِن   ِص إال بعَد  به ، من شروحاٍت أو إضافاٍت ؛  فلْم يكِن التوج  ْع مفهوم   النَّ ص، ولْم يتوسَّ ِع مفهوِم النَّ " قبَل توس 

ى هذا إلى تبلوِر مفهوِم الت   عرِف على مختلِف جزئياته وتفاصيله، ولقْد أد  دم  في الت  ق اإلمساك فاعِل النَّ أْن تمَّ الوعي والتق  حق 
 
ص ي، وت

قدي   في الفكِر النَّ
ً
هما  م 

ً
تي صارْت تحتلُّ  حيزا

َّ
صوص بعَضها ببعٍض، وال  املعاصِر.  بمجمِل العالقاِت التي تصل  النُّ

جا  ثمَّ  ومن  باعتبارِه فضاًء،  إليه  ظِر  النَّ لتحقيِق  أعمق  مناسبة  ص ي  النَّ فاعل  والت  ص  النَّ فهِم  في  التطور   االلتفات  كاَن  إلى   َء 

  "4عتباته

له  العنوان  مْن ونتيجة هذا التوجه في النقد البنيوي أصبحِت العناوين  من مجال اشتغاِل فكر النَّ 
 
مث   في العمِل   أهميٍة   قد ، ملا ي 

فز املتَن   :  األدبي   ح 
 
ي ت صوص الت     "فصاَر االهتمام  بمجموعة النُّ

 
 بياناِت    ، وكل    واإلهداءاِت   و أسماء املؤلفيَن   عناويَن   مْن   بِه   وتحيط

شرِ 
َّ
وَجد    الن

 
تي ت

َّ
 5"   ، وعلى ظهرهِ الكتاِب   غالِف  على صفحِة  ال

ص،   ه إلى ما يتعالق  مع النَّ ا يجب  اإلشارة إليه أن جيرار جينيت قْد    وأول  َمْن التفَت إلى موضوعِة العنوان جينيت الذي تنبَّ وممَّ

طات النص بما هو خارج متنه، وقد أشار عبد الحق بلعايد إلى بعض هؤالء  ونة ، وارتبا أفاَد من أفكار من سبقوه في قضية العن

وج. دريدا في ،"  من أجِل سوسير  :" م 1971مجلة األدب سنةاملؤسسين لفكرة علم العنونة، ومنهم دوتش ي  في مقالته التي نشرها في 

 

  منظور اإلفريقي املصري : دار صادر ، بيروت ، )عنن( ــ لسان العرب : جمال الدين بن  1

 )عنن(  1994بطرس البستاني ، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط ، ــ قطر املحيط  2

 . 96م ، ص 7919، 3، ع 25والعنونة : جميل حمداوي ، مجلة : عالم الفكر ، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، مج  اجيــ السيمولو  3

 .14م ، ص 2008، 1ــ عتبات جيرار جينيت )من النص إلى املناص(: عبد الحق بلعايد : الدار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات االختالف ، ط 4

شرق ، املغرب ،  ــ 5
 
قد العربي القديم، إفريقيا ال مات الن  ص : عبد الرزاق بالل، ، دراسة في مقد   .  22ــ21م ، ص0200مدخل إلى عتبات الن 
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، وقد  م    1975عام    وجان في كتابه" امليثاق سير ذاتي"فيليب لو ،  ِب الكتا  خارج    عما هَو   يتكلم    م ، وهَو   1972كتابه: " التشتيت "  

اه :"    كاَن   إذْن ص"  حواش ي وأهداب النَّ   سمَّ
ْ
صف    يرجع    التأسيس لعلم العنونة قبل جيرار جينيت الذي أرس ى قواعده إذ إلى: " الن 

ص  في تجريده أو   انية الجوهريةالثاني من عقد الثمانينات، وذلك بعد أن أشبع خطاب الشعرية ووصف املقوالت الجو  ملفهوم النَّ

ها ال تصف كفاية الكلية  تي بدا في النهاية أنَّ
َّ
ردي، تلك املقوالت ال عري  أو السَّ

 
النصية ، أي كل العناصر املحايثة أو    تجنيسه الش

ص ، بل أيضا تداوليته، وكذلك حتى أدبيته املشروطة ة النَّ من فقط نصيَّ تي ال تؤ 
َّ
ة القرا  املفارقة ال

َّ
د "بلذ حد   1ءة ضمن نسق ثقافي  م 

الفاقَد   صَّ  النَّ أنَّ  البال  بعيد عن  ، وغير  النص  إلى  الولوج  مفتاح  فالعنوان  ؛  املوسوم  بالنص    
ً
وثيقا  

ً
ارتباطا العنوان  يرتبط 

ما هو مبتوٌر ، وكان االبتداء بالبسملة في آي الذكر الحكيم في استفتاح الخطابات في عص 
 
ارة واضحة إلى  ر اإلسالمي إش للعنوان إن

عدُّ بتراء .  
 
 هذا األمر ، والخطبة التي تفتقر إلى العوان / البسملة ت

ص و   ي تساند  النَّ ، أي العناصر الت 
ً
ص كتابا ي تجعل من النَّ ساؤل عن مجموع العناصر الت 

 
  - تصاحبه-وهذا ما دفع جنيت إلى " الت

قافيَّ 
 
ة الث ويَّ وعيَّ في رحلة اكتساب الحضور واله  ص  ة النَّ ل وسائل انخراط الن 

 
مث

 
ة، وهي في مجموعها ت ة أو خاصَّ ة عامَّ ة ، ضمن تداوليَّ

األدبية،   سة  املؤسَّ باملعنى    هوانكتابفي  تقديمه  أجل  من   
ً
تحديدا ده  حد 

 
ت ،و  ص  بالنَّ حيط 

 
ت ها جملة عناصر  إنَّ الثقافي،  املجتمع  في 

 بمعناها القو  
ً
  ــــــــــ وذلكال جعل  -ي، أياملألوف لهذه الكلمة، وأيضا

ً
ص حاضرا بتأمين حضوره في العالم، و تأمين تلقيه واستهالكه    نَّ

 "2.في هيئة كتاب

ة   صيَّ تعاليات النصية (  أو )عبر النَّ
 
بـ )امل د جينيت ما اصطلح على تسميته  دها  "نبيل    )وقد حدَّ تي حدَّ

َّ
ال خمسة أنواع " وهي 

 :العربية املعاصرة( بـ  ازي للقصيدة منصر" في كتابه : )الخطاب املو 

ص ي : مستوى الحضور الفعلي لنص داخل نص، حضور حرفي،  1- ز بين مستويين للتداخل النَّ مي 
 
مكن أن ن ص ي : وي  داخل الن  الت 

ة رقة األدبيَّ ه  حرفي ذلك مثل الس  صرَّح  به، ولكنَّ
 
 .وجلي  مثل االستشهاد، و مثل الحضور غير امل

ذي  مستوى الحضور الت
 
لة  لميحي ال

 
ة البعيدة و املشك مويَّ قدي  الحاد  القادر وحده على كشف العالقات الدَّ يستدعي الوعي النَّ

صوص .  لشجرة أنساب جملة من الن 

صاحب2-
 
تي  ت

َّ
ة ال صيَّ ة  خارج  النَّ صيَّ وازي: ويشمل شبكة من العناصر النَّ

 
ص امل حيط به؛ فتجعله  النَّ

 
نص، وت

 
ص ال    النَّ

ً
 قابال

داول   .للت 

ذي ينهض بوظيفة  3-
َّ
قدي ال ل الخطاب النَّ

 
مث  أولى، و ي 

ً
ص باعتباره لغة  للنَّ

ً
انية قياسا

 
لغة الث

 
ى كذلك ال سمَّ ص الواصف: و ي  الن 

ص األصلي عليق عليه؛ فيكون خارج فضاء الن   .تفسير العمل األدبي بتحليله و الت 

ص املتفر ع : هو تفاعل يجمع بين نص الحق  4- أليف األصلية،  و آخر سابق، و النَّ د مسالكه حسب مقصديات الت  فق قانون تعد 

رجة  أو تلك ر في املقصديات ذاتها في هذه الدَّ
 
ؤث

 
تي  ت

َّ
قافي ال

 
وعي الث

 
 حسب قوانين الال

ً
 .وأحيانا

 

ية املعاصرة : نبيل منصر ، دار توبقال للنشر ،ــ  1  . 25م ، ص  2007الخطاب املوازي للقصيدة العرب 

 . املصدر نفسه ، والصفحة ذاتها ــ  2
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ة و 5- صي  ص  الجامع النوع الخامس، وبه تكتمل عناصر املتعاليات  النَّ ل  النَّ
 
مث ص  الجامع: ي  حيل على  النَّ ي  هو ي  الت  العالقة 

ي تقرنه بمختلف ص، وبنيته الفوقية االفتراضية الت  تي ينتمي إليها، وفي هذا اإلطار تدخل األجناس    تجمع بين النَّ
َّ
أجناس الخطاب ال

كل و وتحديداتها املتعلقة باملوضوع و 
 
يغة والش  "غيرهاالص 

ليته عن النص إال أنه يشكل بنية لغوية ترتبط باملتن  عنوان رغم استقالوبهذا الفهم لطبيعة العنوان ؛ فقد رأى جينيت أن ال

، ألنه  
ً
وازيا م   

ً
ا املوازي "باعتبار العنوان نصَّ ص  الذي يتموضع تحته "الن  ر عن ماهيته؛ فهو بمثابة نص ممهد للنص  عب 

 
النص ي وت

ر عن املوضوع، ويجعله عب  ص األدبي ،و"االختزال في العنوان لي    ."1حتماالت وقع عليها اختيار املبدعواحدا من جملة ا يختزل  النَّ

ن  من الولوج إلى عوالم النص  ، وفضاءات اللغة التي يشتغل عل
 
مك ة األولى ؛ فهو املفتاح الذي ي  صيَّ  النَّ

َ
ل  العنوان  العتبة

 
شك يها  ي 

ر عنه ، وال بدَّ أن يكون ثمَّ  عب  ساق ظاه، إذ العنوان نص  آخر يعلو النص الذي ي 
 
ضمر ما بين العنوانة انسجام وات ، وبين  ر ، أو م 

 من الرأس مالمَحهَ النصَّ / القصيدة
 
خذ ، ومعالم تكوينه على مستوى ؛ فإذا كان العنوان الرأس ؛ فالقصيدة هي الجسد الذي يتَّ

ٍ سواء؛ فالعنوان بنية قائمة بذاتها ، وعلى الرغم من  
 من حيث املوضع إال أن ااستقالليتهالشكل واملضمون على حد 

ً
ها ترتبط ارتباطا

 بالنص  . 
ً
 وثيقا

 :   داللة العناوين

ة تقرن بينه وبين ما هو     شير في هذا االستهالل إلى أنَّ الشاعر : محمد سعيد العتيق ينظر إلى الشعر من خالل رؤية جماليَّ
 
ن

 بعبارة : )شذا الروح 
ً
 دالالت رامزة :  شعري( وهي عبارة تحيل على  معنوي ؛ فقد جاءت العناوين جميعها موسومة

د أن هذا الشعر ثابٌت من حيث  
 
فقد جاء التركيب من حيث الصيغة وفق النمط االسمي ، واالسم يفيد الثبات ، وهو بهذا يؤك

ر عنها ، وكذلك من حيث املوقف ، فمن حيث العاطفة ، ــ عب  ي ال أجانب الصواب ــ العاطفة الي ي 
 
 ولعل

ما يكون اسمها )شذى( إلى أنَّ في التركيب إشاإْن ذهْبت   بَّ  ألنثى ما ر 
ً
صة ، فالتسمية هنا تتخذ إيحاءها املرتبط بالحالة  راٍت مشخَّ

، وهذا النوع  ، وقد جاء التركيب : )شذا الروح ( في إطار التركيب اإلضافيالوجدانية التي يعيشها الشاعر ، فيما لو صحَّ هذا التخمين

 على إضفاء الحركة والحيوية للغةللغوية هو من أكثر التراكيب قمن التراكيب ا
ً
ها بطاقات من اإليحاء والداللة ، فيما  درة ، ومد 

قت فائدة اإلبالغ من خالل إضافة الشعر ــ    يبدو الخبر : )شعري(  ذا داللة حقَّ

 ع
ً
ا  عاطفي 

ً
ا تكتنز به هذه النفس من م الفن  الجمالي  ــ إلى الذات ؛ ليكون هذا الفنُّ الجماليُّ تعبيرا شاعر وأحاسيس تجاه ربما :  مَّ

ي بشكٍل عاٍم ، وفي الحالتين كلتيهما سواء أصاب تخميننا أم أخطأ تلق 
 
نا ، أو إلى امل ؛ فالبدَّ من القول بأنَّ  )األنثى( ـ في حال صحَّ ظنَّ

ضَمر الذي نعرف وجوده  استخدام الشاعر للفظ الروح له إيماؤه الخاص هنا  ؛ فالروح رمز الحياة ،  
 
من غير أن نفهم كنه  وهي امل

وِح حقيقته : "   َك َعِن الرُّ
َ
ون

ُ
ل
َ
ِل  َوَيْسأ

 
وُح  ۖ  ق    الرُّ

ً
ِليال

َ
 ق

َّ
ِم ِإال

ْ
ِعل

ْ
َن ال م ِم  وِتيت 

 
ي َوَما أ ْمِر َرِب 

َ
س الدخول إلى بوابة    2  " ِمْن أ ، وعلى هذا يتأسَّ

 الشعر لدى شاعرنا ؛ ليكون التركيب : 

 ذا حموالت ) شذا ال 
ً
ر عن الدالالت اآلتية :روح شعري ( تركيبا عب   ي 

 

داس ، عالم الكتب الحديثة ، إربد ، األردن،  ط    ــ  1 شعري : محمد م 
 
نص نحو منهج لتحليل الخطاب ال

 
لسانيات ال

 .   53م ، ص 2007،، سنة 1

 85ــ اإلسراء /  2
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 الذي أفادت به االسماء الثالثة : شذا ، الروح ، شعري   الثبات:  الداللة األولى  

ق من ِقَبل السامع ، وهو  التبليغ :  الداللة الثانية  صدَّ ما  : جاء التركيب وفق األسلوب الخبري االبتدائي ، وهو يعني أنَّ الخبر م 

د . 
 
 ال يحتاج معه أيَّ مؤك

الثالثة التركيب اإلضافي  الحيوية  :    الداللة  الشاعر لتقنية  ْت من استخدام 
َّ
،  : وقد تجل  على اإليحاء 

ً
اللغة قدرة الذي يمنح 

 وتجاوز دالالتها املعجمية الضيقة .

ب التأكيد على االحتمال ، و ولعلَّ في الدخول إلى القصيدة املوسومة بالعنوان ذاته ما يجيب على سؤالنا ، وي  
 
يقطع الشك  غل

 : 1باليقين يقول في قصيدة شذى الروح شعري 

ْن سحُر 
ُ
 لْم يك

ْ
سَحُر األلباُب إن

ُ
 روحي مْن شذى بوِحها العطُر       وهْل ت

ُ
 أنا وصف

هُر   الدَّ
َ
 أحالمي وال خان

ُ
ت

ْ
             فما خن

ً
امي سوى الحلِم عابقا  وهْل يملُك السَّ

 سحُر اْسمها        فشا
 
ة  سوريَّ

 
ة  سما في عيوني َمْن يراها لها سرُّ             ميَّ

ينفصل     ال  الذي  للوطن  الحب  بحموالت   
ً
كتنزة م  جاءت  التي  القصيدة  الدالالت عن سمت  بهذه  لنا  الشاعر  وهكذا كشف 

ملرأة صورة حسية  رنوا بين حب األرض واألنثى ، وكانت ابطبيعة الحال عن املرأة املعشوقة ، وهو مما درج عليه الشعراء الذين طاملا ق

 للوطن بصورته املعنوية التي تتمثل في جسد املرأة املحبوبة .  

 سمت العنوان : 

حيل العنوان في املنتج األدبي    مكن من املحتوى بإشهار  عي  ر عن أكبر قدٍر م  عب  حاول الشاعر من خالله أن ي  لى عالقة غير خافية ي 

 له ، وفي هذه املقاربالعنوان عال 
ً
ة  إشهاري 

ً
ة ؛ لتكون عالمات مة ة سنلج العناوين التي وسم الشاعر العتيق بها مجموعاته الشعري 

ل  املوسوم بــ :    إشهاٍر ملحتويات تلك الدواوين وسنبدأ وفق تسلسل إصدارها التاري ي ووفق هذا املنهج الزمني ؛ نبدأ بديوانه األوَّ

التي بن  فقد  2)على ضفاف الروح(  اللغوية  إلى  أشار من حيث الصيغة  ٍ انفعالي  عاٍل يرتقي 
َي عليها إلى حالة ترٍف عاطفي  ، وسمو 

ما الشاعر يلتقي من حيث املوقف بالشاعر بدوي الجبل في قوله :  ف ، وكأنَّ  3مصاف التصو 

َد مْن ي َم الناُس ُدنياُهْم وفتنتها                وقْد تفرَّ  هوى بُدنياهُ تقسَّ

 يبني الشاعر لنفسه عامله البرزخي ا
ً
 وجوديا

ً
 عن املحسوس وامللموس ؛ لينعتق في فضاء الروح التي يجعل لها حيزا

ً
لخاص بعيدا

، وماهية بإسباغ صفة السيولة عليها ، وفي هذا التزامن الحس ي  من خالل تقارض الحواس ، وتبادل وظائفها يبدو التعبير وفق بناء 

ه  في إجالء العنوان ، فاالبتدشبه الج 
َ
 قدرت

ً
قا حق  اء بحرف الجر  : )على( أفاد باالستعالء ، وارتفاع الشاعر من حيث الرؤيا ملة م 

درك كنَهها إال هللا .   والعاطفة إلى عوالم الروح التي ال ي 

 
 .  27ــ وجد وعشاق الشام : ص  1

 م . 2015ــ محمد سعيد العتيق، دار رفوف ، دمشق ، 2

 . 385م ، ص1978م( : تقديم أكرم زعيتر ،  دار العودة ، بيروت ، 1981ان األحمد ،  ت مليــ ديوان بدوي الجبل )محمد س 3
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نشأْت على ركني التركيب اإلضافي باستخدام  وعلى الرغم من أنَّ بنية العنوان أ1  طرائد النور( ، فقد وسمه بـ : )أما الديوان الثاني

ط ، إال أن  هذين اللفظين يحيالن على دالالت أبعد من حصرها في الكلمة بحد  ذاتها ؛فقد استطاع من خالل هذا التركيب  لفظين فق

صيغتي املفرد والجمع   اإلضافي أن يجمع  بين  ثالثة مستويات ؛ فعلى مستوى الحقل الداللي قرن بين حقلين مختلفين ، كما ربط بين 

سْت    على مستوى العدد  ، والتذكير  فارقة التي أس 
 
والتأنيث من حيث الجنس ، وقد جاء العنوان بصورة استعارة قامت على عنصر امل

ي بالربط ما بين النور والطرائد ؛ فطرائد جمع مفرده : طريدة ، وهي ما يقع عليه فعل املالحقة عادة من بهيمة  تلق 
 
أو طير    إلدهاش امل

ما الشاعر أراد أن يشير إلى عمليَّ    ، وكأنَّ
ً
اد الذي يتحين فرصة شبهه بالنور ، فيما الشاعر هو الصيَّ ة املخاض اإلبداعي للشعر الذي ي 

ادو صور وكلمات ؟ كما يقول أرشيبالد ماكلش  في اقتناص تلك الطرائد التي تتقافز أمامه من الكلمات والصور،  أوليس الشعراء صي 

 على الخوض  الذ
ً
هم يعثرون على ما  ي يصفهم بقوله أنهم  :  "يدأبون دائما

َّ
واالصطياد على حافة نهر اللغة البطيء الجريان ، لعل

مكنهم اصطياده ، وتسخيره الستعمالهم الخاص  "     2ي 

  : الثالث   العنوان    3)فجر املساء(وفي ديوانه  بني  ؛ فقد  السابقين   ديوانيه 
ً
فارقا م  العنوان  بين اسمين كان    يبدو  الجمع  على 

غ ا سهم في جالء الداللة وتأكيد فروقاتها  التركيب اإلضافي مسو  لربط بين ثنائييهما القائم على عنصر التضاد ، والتضاد في اللغة ي 

افات ؛إذ بتضادها تتمايز األشياء ، واألضداد عندما تجتمع في إطار نسق لغوي واحد تحقق جمالها اللغوي الذي يحيل على انكش

 بقوله :  املعنى وتجلية الصورة املرسومة من خالل ثنائي
ً
 ة الجمع بين الش يء ونقيضه ، وهو ما أدركه بالفطرة الشاعر العربي قديما

ُه الضدُّ  
َ
ْجِمعا حُسنا                 والضدٌّ ُيظِهُر حسن

ُ
ا اْست

َّ
 4ضّداِن مل

التوقيت الفاصل بين  اعتمدت الداللة الزمانية  من خالل تقريبها  فارق   وفي العنوان الذي بين أيدينا نلحظ ثنائية التضاد التي

د الطاقة وانبعاث التفاؤل   حيل عليه من رمزية على الحيوية ، وتجد  لحظتين من اليوم هما : )  الفجر ( الذي يشير إلى االبتداء، وما ي 

على الفراق    ت برمزية املساء ، وما يكتنف هذه اللفظة من دالالت ، و) املساء( بما يحمله من دالالت على النهايات الحزينة التي ارتبط

ل من  م  رت عنها قصائد الشعراء الرومانسيين ، وال يغيب عن البال قصيدة خليل مطران في هذا السياق ، وما ح  والنهايات التي عب 

 5. دالالت تبعث على الكآبة والحزن 

نوان على آفاق من  من الثنائية الضدية بين : فجر ومساء قد فتح  الع  وهكذا يبدو التركيب اإلضافي الذي أفاد الشاعر فيه

د  أفقه الرمزي .  ات املعنى ، وتعد   جمالي 

 
 م .  2016اب ، دمشق ، ــ محمد سعيد العتيق، دار العرَّ  1

 .   66م ، ص  1993ـ الشعر والتجربة ، أرشيبالد ماكلش ، تر: سلمى الخضراء الجيوس ي ، بيروت ، ـ 2

 م  2018ــ محمد سعيد العتيق،  3

جه التخمين ال اليقين ، فقيل بأنها :  ــ هذا البيت من القصيدة املشهورة املعروفة بـ : )اليتيمة ( لعدم معرفة قائلها ، وقد نسبت إلى أكثر من شاعر على و  4

 :  لـ دوقلة املنبجي ، أو لـ ذي الرمة ومطلعها

ٍم عهد  ؟
ُّ
لوِل لسائل ٍ ردُّ  أْم هْل لها بتكل

 
 ! هْل بالط

 ن أورد منها بعض األبيات هو : محمود شكري األلوس ي البغدادي ، ولم ينسبها ألحد مل وأو 

ر : قصائد العشق والجمال في الشعر العربي  .20ص  2تح : محمد بهجة األتري، دار الكتاب املصري ، دون ، ج ،   : بلوغ األرب في أحوال العرب  :  ينظر
َ
نظ :   وي 

 . 4م ،  ص 1993عمر فاروق الطباع ، دار القلم ، 

ى داللة املساء على النهايات يقول  5  في ختامها : ــ  املساء عنوان قصيدة للشاعر الرومانس ي :  خليل مطران  وفيها تتبد 

             فرأيت في املرآة كيف مسائي 
ً
 يومي زائال

ني آنْست   وكأنَّ
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 :  يقول فيها1  ومن قصائد الديوان نفسه التي اعتمدت على التضاد قصيدة : ) مَن املوِت نحَيا ( 

 ما سرُّ 

 تلَك الّصرخِة األولى 

َرى 
ُ
 بروِحي يا ت

 تتلعثُم األرواُح 

 هْل ِلي 

راخ    بذكَرى للصُّ

 و دمعة  ترتاُح ؟ 

 
َ
 الّسبيُل إلى كيف

 !التعّرِف يا َدِمي ؟

 
 
 مثقوَبة

َهى 
ُّ
واكر َو الن

َّ
 كلُّ الذ

 قْد خانِني 

 اإليضاُح 

 موت  فتحَيا 

ا 
ً
 ميت

ُ
مَّ تصرخ

ُ
 ث

 تبِكي َو تضَحُك 

 حائًرا 

 و تدوُر ِفي فلِك 

راخ مسافًرا   الصُّ

 ُهَما صرختان  

 
 
 و نهاَية

 
 بداية

 أجَهلُ م
ُ
 ا زلت

ِتي 
َ
 صرخ

 أعلمُ 
ُ
 لو كنت

َرى َه 
ُ
 ْل تسكُر يا ت

 ؟ !  األقَداح

 للبنية الفكرية للقصيدة التي قامت على ثنائيات التضاد وفق تعدد حقائق أو حاالت أو  
ً
منذ عتبة العنوان يبدو التضاد حامال

 نتائج ، فعلى مستوى الحقائق جمع الشاعر بين :

 ة املوت _______________ الحيا

 
 . 12ــ فجر املساء ، ص  1
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 حالتي : أما على مستوى الحاالت الشعورية  ، فقد قرن بين 

 البكاء_________________ الضحك 

 على مستوى النتائج ، إذ لكل : 
ً
 وأخيرا

 بداية ________________نهاية 

 

ا ديوانه الرابع فقد وسمه بـــ: )   ( :  ورد وعشاق الشآم أم 

ال ، وقد بني العنوان  لق بالوطن ، واالرتباط الوثيق بكل ما فيه من عناصر الجميشتغل العنوان في هذا الديوان بدالالت التع

العنوان   يبرز  وهنا   ) الشآم  )عشاق  اإلضافي  التركيب  عليه  وعطف  الطبيعة  جمال  على   
ً
داال  

ً
اسما جاءت  التي  ورد  مفردة  من 

الديوان ، وبهذا التصدير ل املكان الذي يستقل صدارة االفتتاح في هذا  لمكان تكمن خصوصية الشآم التي يكن لها  خصوصية 

 لكل ما فيها من مكونات الطبيعة والناسمشاعر الحب والتع
ً
ى من خالل  لق الشديدين اللذين يجعالن منه عاشقا

 
، وهو ما يتجل

 للديوان كله يقول فيها : وجد وعشاق الشآم 
ً
 القصيدة التي جاء عنوانها وسما

القصيدة سمت   في هذه  العنوان  ل 
 
شك ال ي  أفاد  بداللته االسمية  فالعنوان  عنها  تعبر  التي  اللغوية داللتها الرؤيا  وللبنية  ثبات 

فتقديم وجد أفاد داللة ما يعتمل في نفس الشاعر من عاطفة مكنونة تجاه وطنه الشام، كما نلحظ أنَّ العنواَن اشتمل على حقلين  

ا يعتري القلبدالليين هما املكان )الشآم( وحقل العاطفة بداللة كل من : ) في    وجد وعشاق ( والوجد من مصطلحات التصوف ممَّ

الذي ال  إلى حالة الحب  شير  ي  مكن توضيح سمت العنوان الذي  ي  حاالت الكشف والعشق هو اإلفراط في الحب، وبهذه الداللة 

 يشبهه حب  آخر ، وال يساويه أو يماثله موقف . 

 نوفي ديوانه الخامس املوسوم بـ :   
ُ
ات  بعامله الجمالي  أكثر؛ فثمَّ  1  ور ( )نحَّ

ً
نشغال ة محاولة انعتاق في هذا العنوان  يبدو الشاعر م 

، وإرادة في تجاوز محدودية الطاقة التعبيرية للكلمات في إطار نسقها الذي يمنحها إياه املعجم ؛ لينتقل من حقل اللغة إلى حقل  

ر بأنه ال يميل  ينأى عن اللغة إلى فن  النحت ، الذي: "  يتميز عن التصويالفنون التشكيلية باستعارته أحد مصطلحاتها ؛ فالشاعر  

مِكن اإلحاطة به من كل الجهات بواسطة   إلى الخداع ، ذلك ألنه معرض ألن تحكم عليه بواسطة اللمس ، وحتى االستعانة باليد ، وي 

 2النظر "  

الـ ) النور ( ، ومن هنا ت بدو غرائبية العنوان التي تكشف عن عنصر الجمال فيه ،  ويكون فن النحت في الصخر ، وليس في 

 
 
حيل عليه الداللة وفق تركيبها اإلضافي الذي أضفى على العنوان هذه الجمالية ؛ لينفتح السؤال  وت

 
تلقي بما ت

 
ق حالة اندهاش امل حق 

ى الذهن عبر مرسلة من األسئلة التي عن ماهية هذا النحت ، وما هي مستويات انشغال الشاعر بتحقيقه ؛ فثمة تداعيات تتقافز إل

ة ًفي محا لحَّ ة من حيز مكاني  يتموضع  فيه النور للقيام تبدو م  ث الشاعر ؟ وهل ثمَّ ولتها الوصول إلى إجابات ؛ فعن أي  نحٍت يتحدَّ

 بإجراءات النحت فيه ؟!   

ي من خالل هذه العتبة النصية أمام لوحة سوريالية ، ولكن تلق 
 
ابة تدفع إلى مزيد من التأمل في  يضع  الشاعر امل

َّ
ها سوريالية جذ

ى الشفافية محاولة   ى وراء عتبات التركيب كله ؛ فثمة ما هو غامض بشفافية ، مثلما تتبد  استكشاف ما ورائيات الكلمة ، وما يتخف 

 
 م . 2018العتيق:   يدــ محمد سع 1

 . 152م ، ص  2013،  1ــ مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن : أميرة حلمي مطر ، دار التنوير ، القاهرة ،ط 2
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سنلحظ مدى  1(    الرسم بالكلمات : )بأزياء غموضها ، ولعلنا في مقارنة بين هذا العنوان  ، وما وسم  الشاعر : نزار قباني به ديوانه

 ، وإنما هو وسم دال ، وتعبير نص ي  يسبق النص   جمالية العنوان وحساسية  
ً
انتقاء العناوين جدُّ مهمة ؛ فالعنوان ال يكون اعتباطا

فمن املعروف  املنضوي تحته ؛ فنزار قباني ارتقى بالحرف من مستوى التأثير السمعي إلى تأثيره البصري بهدف الجذب األقوى ؛  

 أن اإلنسان يتعرَّف األشياء ، ويدرك  
ً
ا ة البصر بدرجة )  علمي  %( 11% (  فيما االعتماد على السمع  بدرجة )83العالم الحس يَّ بحاس 

للون  ومن هنا لجأ الشاعر نزار قباني إلى تقنية التزامن الحس ي  ؛ فنقل قدرة التأثير من السمع إلى البصر ، كما أفاد من فن  الرسم وا2

بقي في إطار املنظومة اللغوية ؛ فهدفه الرسم بالكلمات ، بينما نجد في عنوان  ؛ ليؤكد جمالية اللغة فبي التعبير والتصوير غير أنه 

لْت وس َر أدواته التعبيرية ، كما تبدَّ   ، فقد غيَّ
ً
اتا ر توصيفه ليصبح نحَّ غي   عن اللغة  ؛ فالشاعر ي 

ً
ا لي 

 
ه في  ائلالعتيق الشاعر يبتعد ك

نحت ؛ ولكنَّ الشاعر  التأثير ؛ فثمة إيحاء إلى أن الشاعر يمتلك القدرة عل ى التغلغل فيما هو مستحيل ومجرد وجديد ؛ فالنور ال ي 

ات ، وأنَّ قدرته بفعل قوة داخلية ؛ ات  نوٍر ولصيغة  مبالغة اسم الفاعل هنا داللتها التي تفيد فاعلية هذا الـ نحَّ د أنه نحَّ
َّ
 ألنه  يؤك

شير إلى أ  حِدث الفعل ال منفعل فيه ، وفي التركيب ما ي  ق والحدث قائم ، ألنه ال معنى للتوصيف إن لم تكن الصفة  م  تحق  ن الفعل م 

حقيقية ، وبهذا البعد يتكشف جمال االنتقاء للعنوان الذي ربط بين فن وآخر ، وانتقل من نطاق املادي إلى مجال املعنوي عبر  

ة تأثير النحت واستمر   تشابك يوحي بجماليات اره في الوجود أكثر من أي فن آخر ، وكأنما أراد  االنتقاء وتوفقه في االختيار؛  فقو 

 
ً
شير إلى رغبته في خلود لغته / شعره من خالل هذا النحت الذي يقوم بإحداثه في نور ، وقد جاء اللفظ : ) نور( اسما الشاعر أن ي 

واألهداف ؛ ما يعكس أنَّ مجال    ال ينحت في نور محدد ، وإنما نور  مفتوح ومتعدد الدالالت  نكرة ما يفيد ما أشرنا إليه؛ فالشاعر

د ، وبذلك نرى مدى االنفتاح الذهني لدى انتقاء العنوان ،   حدَّ اهتمام الشاعر وانشغاله الوجودي أكبر من أن ينغلق في مجال م 

عبير ع وقدرة الشاعر على اختيار ما يناسب الرسالة الوجودية التي ة في التَّ ريد إبالغها من خالل أدواته الجماليَّ  نها  . ي 

الل  ويستثمر الشاعر فنَّ املوسيقى في ديوانه السادس املوسوم  بــ : )
ّ
 الظ

ُ
(؛ ليستعير من لفظ :  " رنين" الدال على صوت    رنين

ع، كما هي عادة شاعرنا العتيق في انتقاء موسيقي عادة ما كان يرتبط بالجرس ، ومن هنا تبدو مفارقة العنوان ملا هو غير م  
َّ
توق

ة  عناوينه ال ، كما يكشفان عن ملكة نقدية، ورؤيا فنيَّ
َ
بدي اهتمامه  فيها بشكٍل الفت وموفق يعكسان ذائقته  الجمالية شعرية التي ي 

 
 
مث

 
ت تي 

َّ
ال العنوان  عتبة  تواصلها معه من خالل  ق جسر  حق  لت  اآلخر؛  م دواخل  تتفهَّ أن  الشاعر تستطيع  بين  صال 

 
ات ل صلة  أوَّ ل 

ع ثقافته  واملتلقي باعتبار الديوان   ة ، وتنو  ي على اختالف مشاربه االجتماعيَّ تلق 
 
ها إلى امل

َ
ريد الشاعر توصيل  ي 

ً
ة  كالميَّ

ً
الشعري رسالة

  من طرف  وتباين مشاربه فـ : )كل فعل اتصال ينطوي على قصد من طرفيه يجمع بينهما على قاعدة املرسلة ، ثمة إذ
 
ن قصد للبث

ه إلى املستقبل بجماع   املرسل ، وقصد لتلقي هذا البث من طرف  املستقبل هذا في املرسلة ذاتها، أي العمل؛ فعنوان العمل يتوجَّ

ه  (  
َ
س داخل   3املرسلة إْن على مستوى الجنس، أو على مستوى املوضوع، أو حتى على مستوى موقف املرسلة من خطابها الذي تتأسَّ

ظي: " رنين والظالل" التي عادة ما تكون من مصاحبات الزمن ،  د اعتمد الشاعر على بنية التركيب اإلضافي في الجمع بين لفوق

د من النهار والغروب ، والرنين صوت موسيقي يقترن عادة بلحظات تكون للتنبيه   حدَّ شير إلى انحسار الشمس في وقت م  فالظل ي 

عين أو تذكير بأمٍر م وغ ، ا ، وبهذا االقتران بين الصوت والظالل يبدو مفارقة العنوا على حدث م  ة الصَّ ن التي أضفت عليه جماليَّ

 يتجاوز حدَّ معجمية اللفظين البانيين للعنوان؛ لينفتح العنوان على أكثر من معنى ، وأبعد من تفسير، وكلما  
ً
 دالليا

ً
ومنحته بعدا

 
 م .  9661ــ نزار قباني ،  1

 . 14م ، ص  2007ــ  األلعاب التربوية : د. عثمان الخضر ، اإلبداع الفكري ، الكويت ،  2

 .21م ، ص  1998تصال األدبي  : محمد فكري الجزار ،  الهيئة املصرية العامة للكتاب ، االــ العنوان وسيموطيقا 3
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ْت على
َّ
ؤ   اختلفت التفاسير، وكثرت التأويالت دل ة الكلمات م 

 
د املعاني على قل ة العنوان؛ فتعدُّ ر على بالغة التركيب، وكما  جماليَّ

 
ش

 في اإليجازِ 
 
"  قيل : " البالغة  ، وخير  الكالِم ما قلَّ ودلَّ

 

 :  الخاتمة 

م مْن  ا تقدَّ   واويِن عناوين الدَّ  تأويِل  وممَّ
 
 آلتي :ا   إلى تأكيِد  د سعيد العتيق نخلص  اعر: محمَّ للشَّ  عريِة الش

ل العنوان  
 
شك  ــ ي 

ً
 مْن  أوال

ً
 النَّ  مالمِح   ملمحا

 
َل ؛ لي   يستقلُّ بنفسِه  عري ، وقْد ص الش

 
 على النَّ  شك

ً
 متعاليا

ً
 ص . نصا

ـ ـ يمنح  
ً
 حريَّ   العنواِن   اختيار    ثانيا

ً
 ص نفسِه النَّ   إمكانياِت   مْن أكبر َ  اعرِ للشَّ   ة

ْ
 . واألخيلة  الالِت الد  لها من َ   على آفاق ال حصَر   ينفتح    ، إذ

 ــ ارتبط َ
ً
   واويِن الدَّ   ؛ فعناوين  اخليِة الدَّ   ص ي للقصائِد النَّ   باملتِن   للديواِن   العامُّ   العنوان  ثالثا

 
   عريِة الش

ٌ
  عناوين قصائَد   عْن   مأخوذة

 .  ِه نفِس  يواِن الد    مَن 

   :  مكتبة البحث

 القرآن الكريم   •

 الدواوين الشعرية للشاعر : محمد سعيد العتيق  •

 م .2015الشام ، على ضفاف الروح ، دار رفوف ، دمشق ، ورد وعشاق   •

 م . 2018املساء : دمشق ، فجر  •

 م . 2016طرائد النور : دار العرَّاب ، دمشق ،  •

ات نور ، دمشق ،  •  م 2018نحَّ

 م .  2019رنين الظالل : الهيئة السورية العامة للكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق ،  •

 املراجع: 

 م ، 2007عثمان الخضر ، اإلبداع الفكري ، الكويت ،    األلعاب التربوية : •

 غ األرب في أحوال العرب : تح : محمد بهجة األتري، دار الكتاب املصري ،بال . بلو  •

ية املعاصرة : نبيل منصر ، دار توبقال للنشر، •  م. 2007الخطاب املوازي للقصيدة العرب 

 م . 1978: تقديم أكرم زعيتر ،دار العودة ، يروت ،  م(1981ديوان بدوي الجبل )محمد سليمان األحمد ، ت  •

 م . 1966الكلمات : نزار قباني ، منشورات نزار قباني ، بيروت ، الرسم ب •

،  25السيمولوجيا والعنونة : جميل حمداوي ، مجلة : عالم الفكر ، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، مج  •

 م .1979، 3ع 

 م. 1993ة ، أرشيبالد ماكلش ، تر: سلمى الخضراء الجيوس ي ، بيروت ،الشعر والتجرب •
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،  1عتبات جيرار جينيت )من النص إلى املناص(: عبد الحق بلعايد : الدار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات االختالف ، ط •

 م . 2008

 م 1998ة للكتاب ، العنوان وسيموطيقا االتصال األدبي : محمد فكري الجزار ، الهيئة املصرية العام •

 م . 1994ناشرون، بيروت، لبنان، ط ، قطر املحيط بطرس البستاني ، مكتبة لبنان •

 .  بدون تاريخ لسان العرب : جمال الدين بن منظور اإلفريقي املصري : دار صادر ، بيروت ،  •

ا •  ، إربد   ، الحديثة  الكتب  عالم   ، داس  م  محمد   : شعري 
 
ال الخطاب  لتحليل  منهج  نحو  نص 

 
ال ط  لسانيات  ،  1ألردن، 

 م .2007،سنة

ص : عبد الر  • شرق ، املغرب ،مدخل إلى عتبات الن 
 
قد العربي القديم، إفريقيا ال مات الن   م .2000زاق بالل، ، دراسة في مقد 

 م 2013، 1مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن : أميرة حلمي مطر ، دار التنوير ، القاهرة ،ط •
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 ني احملاكاة والتجديداملقامات األندلسية ب
THE ANDALUSIAN MAQAMAS BETWEEN SIMULATION AND RENOVATION  " 

 ـ جامعة الرباط ـ املغرب  عيد الشرعي د.س

Said CHARAI ـ University of Med 5th.Rabat  ـ Morocco 

 

 

صار يضمحل مع مرور الزمن لتتكون    "... لقد سار األدب األندلس ي في تطوره على سنن تطوره في املشرق في تأثر بدأ كبيرا، ثم

، وال أدل على ذلك من قول ابن خلدون: إن أهل األندلس يتشبهون باملشارقة في عهد األمويين  للشخصية األندلسية سماتها الخاصة

 244النثر الفني عند لسان الدين بن الخطيب:   -عبد الحليم حسين الهروط-     والعباسيين، وليس بعد ذلك"

 

 

 

 bstract : 

The literature production of andalusian “maqamah” is limited between 5th and 9th century AH. Some 

andalusian wrriters folowed the type of orientalists (Hamadhani and Haariri particularly), but many of them 

reappeared by going out by “maqamah” to other literature genres such as the letter (Rissala) and the journey 

(Rihla) as they have removed the charity and the compelexity of their “maqamah”. 

On the one hand the “maqamah” relate to the vecu of the Andalusians, to their daily worries. And on the other 

hand, it was the desire for competition with the orient, and confirmation of self, and the affirmation of specificity 

and recognition of its privacy.  

We conclude to the banning of a set of judgments including “a literature without childhood”, wich stripped the 

Andalusian literature of all privacy.  

THE LITERATURE OF MAQAMA/ ANDALUSIA/ SIMULATION/ RENOVATION/ INTERACTION 
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 : ملخص

يين األندلسيين من حاكى املشارقة )الهمذاني والحريري  ، وإن من املقامـه9و  5إن النتاج املقامي األندلس ي محصور ما بين القرن  

انحراف مبكر عن مسار املقامة املشرقية عرفته    أساسا(، لكن منهم من جدد وخرج باملقامة األندلسية إلى ما يشبه الرسالة، وهو

ية بالرحلة، وخدمتها ألغراض  األندلس منذ عهدها األول باملقامات. من باقي أشكال ذلك االنحراف نسجل ارتباط املقامة األندلس

ل الحجم واإلطناب،  ما تعرض له السرقسطي في مقاماته(، والتزام طو باستثناء  شعرية )املدح مثال(، وخلوها التام من الكدية )

بلدانية(. إذن، لم يكن   –واالرتباط بالبيئة املحلية، والخلو من التعقيد الغوي، واستحداث موضوعات مقامية جديدة )سياسية 

السبب الداعي لنشأة فن املقامة باألندلس، بقدر ما كان هو االرتباط    -والتقيد باألساليب األدبية الشائعة آنذاك    -لتصنع اللفظيا

لها  بال واإلقرار  األندلسية  الذات  وإثبات  والتفوق  واملعارضة  املنافسة  في  والرغبة  جهة،  من  للندلس ي  اليومية  وبالهموم  واقع 

جهة ثانية. من هنا، نسبية حقيقة تأثر املقامة األندلسية باملقامة املشرقية،وانتفاء مجموعة من النعوت    بخصوصيتها وتفردها من 

من كل خصوصية ومن ذلك: اعتباره كما للسترة العربية، أو أنه أدب بال طفولة، أو كونه ال يعدو أن  التي تجرد األدب األندلس ي  

 يكون صوتا خافتا للمشرق. 

 التفاعل.  –التجديد –املحاكاة - األندلس  –دب املقامة  :أالكلمات املفاتيح

 

 ة: ــــمقـدم 

صورة باهتة للمقامات  بكونها  املقامات األندلسية  سم  و وضمنه    –امتدادا للدب املشرقي العربي  بكونه  األدب األندلس ي  نعت  يعد  

قتها باملجتمع، وينتهي بنا إلى  إشكاال حقيقيا ينطلق إلى حد كبير من الفهم العام الذي يؤطر تصورنا لفن املقامة وعال  –املشرقية  

املقامات سجال تاريخيا، ون إذا كنا نتصور  املقامة األندلسية في ذاتها. وبمعنى آخر،  فهمها على أنها مرآة حقيقية تعكس  مساءلة 

الفهم هو اإل يترتب عن هذا  ما  البشرية، فإن  الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والدينية للمجتمعات  قرار  تناقضات 

ا ابتداعا  بضرورة التصاق املقامة األندلسية بواقعها االجتماعي والتعبير عن أحواله؛ وهو فهم يفض ي إلى التفكير فيها من حيث كونه

وتجديدا وخصوصية واستقاللية وتميزا، ومن حيث درجة التصاقها بواقع املجتمع األندلس ي. فالواضح أن هاجسنا األول واألخير، 

النتاج املقامي األندلس ي من خصوصية، واالعتراف بتميزه وابتداعه؛ ذلك أن مفاهيم من قبيل: "املقامة األندلسية"، هو إثبات ما في  

في أدب    واملقامة  الداللة على  بين  الدالالت؛ تتراوح ما  املقامة" تصبح مفاهيم مشروعة  "وأندلسية  املقامة"،  األندلس"، وأندلس 

له حضور حقيقي ومتميز في بالد األندلس، والداللة على بالد لها إنتاج مقامي معترف به    إقليمي خاص، والداللة على جنس أدبي

 امات تعبر عن خصوصيات واقعها األندلس ي. ومقاميون رواد، والداللة على أنها مق

ي لحظة من  إن للمقامات قيمة أدبية وتاريخية واجتماعية عالية، فهي وثيقة مهمة تصور سمات عصرها. إنها تؤرخ ملجتمعها ف

من النقد  لحظات تشكله وتحوله ممتطية السرد في التعبير عن الواقع وتمثيله والتمرد عليه لتعديله وتغييره عبر أشكال متعددة  

البناء، والهدم )معتقدات بالية( والبناء )قيم جديدة (. وهذه القيمة العالية هي ما يجعلنا نتجاوز النظر إلى فن املقامة على أنه 

خطابا سرديا إدانيا يروم اإلصالح. ومن هنا التركيز على  النظر إليه بوصفه قة لغوية أدبية باعثة على املتعة البالغية إلىمجرد حدي

مون املقامات األندلسية عوض االحتفاء بإيقاعها، وذلك خالفا ملا نهجته أغلب الدراسات املتخذة من أدب املقامة موضوعا  مض 

 لها.  
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 ندلسية باملقامة املشرقية العربية: نسبية تأثر املقامة األ  .1

فيها بجالء بدءا من أوائل القرن  اتخذت املقامة األندلسية شكال خاصا بها منذ البوادر األولى لنشأتها، إذ برزت الخصوصية  

وهو ما    - منها تقليدا  أكثر   - فاإلبداع األدبي األندلس ي عامة لم يخل من محاكاة    ،م14هـ/8أكثر لدى مقاميي القرن  م لتتعمق  10هـ/5

واستحدثوا فعارضوه  جيدا  العربي  املشرقي  الشعر  تمثلوا  األندلسيين  األدباء  أن  ذلك  للتجديد،  جدي  فنون   أهله  دة شعرية 

املقامة وعارضوه مستحدثين    –)املوشحات واألزجال   املشرقي فحاكوا فن  النثر  تمثلوا  أنهم  أو االستنجاد(، كما  شعر االستغاثة 

فهم في مجاراتهم للمشارقة لم يقفوا عند    ،املقامات البلدانية(  –ية جديدة غير مسبوقة )املقامات السياسية  موضوعات مقام 

التقليد ، وإنما قلصوا  املوضوعات املقامية  في   من ذلكو ،  أخرى وضوعات ووسعوا  مية وحسب  االنعدام  التي قلت لحد  الكدية 

 النتاج املقامي األندلس ي. 

بوا قد ظهرت  أنه  لالواضح  مبكرة  املشرقيةدر جد  املقامة  نهج  عن  فالقول    ، لخروج  في  ولهذا،  األندلسية    اتاملقام باملحاكاة 

  –(3) أبو املطرف عبد الرحمان بن فتوح  –(2) أمثال: أبو حفص بن شهيد  (1)مقلدي الهمذاني  ، ذلك أنال مجال إلنكاره  تجديدا   يكتنف

 
، نشأ بهمذان إحدى مدن فارس الشمالية، ودرس العربية واألدب، ثم غادرها  ـه358لد في  "هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بديع الزمان الهمداني، و   -(1)

هـ". )شرح مقامات بديع الزمان الهمداني.  398هـ وبها أملى مقاماته... عاجلته املنية وهو في سن األربعين سنة  382ر  هـ إلى جرجان ومنها إلى نيسابو 380سنة  

 (.58"وقيل إنه دفن قبل تمام وفاه، إذ أصابه الفالج فظن أهله ميتا" )رأي في املقامات. عبد الرحمن ياغي. ص (. 7محمد محيي الدين عبد الحميد. ص

حمد بن أبي مروان عبد امللك بن مروان بن ذي الوزارتين األعلى أحمد بن عبد امللك بن عمر بن محمد بن عيس ى بن شهيد األشجعي  أر  "أبو عام  -(2)

م". )ابن خلكان، وفيات األعيان. مجلد 1035هـ/426حانوت عطار، وغير ذلك. توفي سنة    –م. من مؤلفاته: التوابع والزوابع  992/هـ382القرطبي. ولد سنة  

 (. 116ص  .1

ذلك ابن   فه فيرسالة التوابع والزوابع ما هي إال تأثر من ابن شهيد بالهمذاني الذي استغل فكرة شياطين الشعراء واستخرج منها مقامته اإلبليسية، فخل

 شهيد وأبو العالء في القرن الخامس فألف كل منها رحلته في ما وراء عاملنا )ما وراء الطبيعة(.  

د الرحمان بن فتوح، وكان يعرف أيضا بابن صاحب األسفيريا. كان صديقا ألبي حفص بن برد األصغر... كان قاضيا للخليفة هشام  بع  "أبو املطرف  -(3)

 (. 480. هامش املحقق. ص  1هـ ")الذخيرة. ج407ة ثبتا ومؤلفا في األدب وتراجم الرجال. توفي بن الحكم في قرطبة، ورواي
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، لم يتعرضوا  (5) أبو حفص بن برد األصغر  –(4) الفتح بن خاقان  –املعلم  (3)  أبو الوليد-(2) ابن شرف–(1) أبو محمد مالك القرطبي

البطل( من املقامة التي صارت   –يتين الخياليتين )الراوي  ، وأسقط بعضهم الشخص -ما عدا بن املعلم    –في مقاماتهم  (6) للكدية

   :م أطنبوا وأطالوا في حجم املقالةتؤدى على لسان كاتبها، كما أنه 

وهي    ،رب ما تكون إلى وصف رحلة أو نزهة، أق(7) هـ( املصدرة بمقدمة في فن الكتابة واملثبتة بالذخيرة  426يد )ت  فمقامة ابن شه 

 ، كما أنها تخلو من الكدية.( 8)م: "وله مقامة حذفت بعض فصولها لطولها"طويلة قال عنها ابن بسا

النقد األدبي باألندلس والتغزل باملذكر ابن فتوح فتدور حول  ، لم يستتر مؤلفها وراء شخصية وهمية، كما أنه حدد  مقامة 

 .(9) الذخيرةفي ثبتة ومقامته م ،خالفا لتقاليد املقامة املشرقية هـ، وذلك430الزمان واملكان ذاكرا سنة 

 (11)". قال ابن بسام: "اقتضبتها لطولها، وسقت بعض فصولها(10) لذخيرةا  في  مقامة القرطبي فهي في املدح، وهي طويلة مثبتةأما  

 صفحة من مطبوع الذخيرة. ي اثنتي عشرة بالحذف واالقتضاب، فإنها جاءت فومع أن ابن بسام أعمل مقصه فيها ،

 
ان فردا من أفراد الشعر والكتاب، وبحرا من بحور املعارف واآلداب. له مقامة أدارها على مديح املعتصم بن صمادح  ك ، "أبو محمد بن مالك القرطبي   -(1)

- 311(. وينظر في ترجمته أيضا: )تاريخ األدب األندلس ي عصر الطوائف واملرابطين. إحسان عباس. ص  563. ص  1مجلد  أمير املرية" )الذخيرة. ابن بسام.  

312 .) 

ا:  أبو عبد هللا محمد بن شرف بالقيروان،... أحد من نظم قالئد اآلداب، وجمع أشتات الصواب، وتالعب باملنظوم واملوزون. له عدة تآليف منه  ان "ك   -(2)

 (.104، ص 4م" )ابن بسام، الذخيرة، ج1067هـ )460أبكار األفكار، وله مقامات. توفي سنة –الكالم  كتاب أعالم

 (.359لس ثم دخلها واتصل ببني عباد" )تاريخ النقد األدبي باألندلس. محمد رضوان الداية. ص دن"أمض ى معظم حياته خارج األ 

للمعتضد بن عباد. قال فيه ابن بسام: ممن شهر  "أبو الوليد محمد بن عبد العزيز بن املعلم، ممن ال   -(3) ح نجمه في سماء اشبيلية، فقد كان وزيرا 

 (.67. ص 2خيرة. جذال باإلحسان في صناعة النظم والنثر. )

ائفة كثيرة وتكلم "أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد هللا بن خاقان القيس ي األصل، له عدة تصانيف منها: قالئد العقيان جمع فيه من شعراء العرب ط  -(4)

راكش في الفندق. ويقال إن الذي  مة  بمدين  529وقيل    535على ترجمة كل واحد منهم بأعذب عبارة، وله أيضا كتاب مطمح األنفس... توفي قتيال سنة  

د العقيان وقد ذكره في خطبة  أشار بقتله أمير املسلمين أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين أخو أبي إسحاق إبراهيم الذي ألف له أبو نصر كتاب قالئ

 ( 5املقدمة. ص  الكتاب، )مختصر ترجمة املصنف املذكورة في قالئد العقيان.

هـ، وهو من كتاب ديوان اإلنشاء في دولة العامريين. قال عنه ابن بسام: "كان  428مد بن محمد بن أحمد بن برد املتوفى سنة  حأ  "الوزير أبو حفص  -(5)

غر في وقته فلك البالغة الدائر، ومثلها السائر، نفث فيها بسحره، وأقام من أودها بناصع نظمه وبارع نثره... كان جده أبو أبو حفص أحمد بن برد األص

 (302،. ص 1حمد األكبر واسطة السلك، وقطب رحى امللك بالحضرة العظمى بقرطبة )الذخيرة. ج أص حف

والكدية حرفة السائل امللحاح، وأصل معنى الكدية في اللغة الشدة من الدهر. وقد برزت في  "الكدية: "من كدى إذا سأل واستعطى الناس فهو مكد،  -(6)

ا  أن  ذلك  قويا،  بروزا  الهمداني  املكدين قلفعصر  من  طبقة  ظهور  إلى  أدت  األوضاع  فهذه  خاصته  من  كثير  وعلى  الشعب  على سواد  بسط ظالله  ر 

سع في الحيلة وهي طائفة الساسانيين املعروفون ببني ساسان أو الغجر... ". وقد عدد البيهقي في واملتسولين، وتميزت فيها جماعة اتسمت بالذكاء والتو 

 (. 89يلهم". )فن املقامات بين املشرق واملغرب. يوسف نور عوض. ص حض كتابه )املحاسن واملساوئ( بع

 . 427-419. ص 1ابن بسام. الذخيرة. ج -(7)

 . 419نفسه. ص -(8)

 .492- 491نفسه. ص  -(9)

 . 470-463نفسه. ص -(10)

 . 463نفسه. ص -(11)
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، األولى نقدية طويلة تشبه املقامة القريضية للهمذاني، راويها أبو ريان الصلت  (1)الذخيرة  فيقامتان  بن شرف القيرواني له مال 

 من الكدية.  تخلوان  معا   أن املقامتينوالواضح   ،رجانيوالثانية ماجنة راويها الج  بن السكت،

ابن بسام تحت عنوان: فصول من مقامة املعلم فقد أوردها  ما يعن  (2) أما مقامة  أنه لم يوردها كاموهو  لة وموضوعها هو  ي 

ا املقامة القرطبية ملنسوبة  ويرجح إحسان عباس أنه قالها في مدح املعتضد ويشبهها برسالة ابن زديون الهزلية. أم   ،االستجداء األدبي

قرطبة بعلماء  والتعريض  بالهجاء  مغلفة  فماجنة  خاقان  بن  البطليوس ي  )للفتح  السيد  (  ابن  يتحديدا  من  وهناك  ألبي ،  نسبها 

الخصال. ومن املؤسف أن تتعرض املقامة ملساوئ األدباء األندلسيين عوض ذكر محاسنهم، وأما املقامة النخلية البن برد األصغر  

 ضوعها الحديث عن النخلة وأوصافها، وبعض ما قيل فيها من أشعار، وقد كان هو الراوي فيها.   فمو 

عن تقاليد املقامة الهمذانية يجعل من تأثر املقامة األندلسية باملقامة املشرقية    إن هذا االنحراف املبكر للمقامة األندلسية

وهذا االبتداع املبكر لم    لسية خصوصية وتميزا عن نظيرتها املشرقية.حقيقة نسبية غير مطلقة، وهو ما يضفي على املقامة األند

بالحريري كذلك  منه  يسلم   املتأثرون  األندلسيون  الخصال12-هـ6هـ/ق 541-464املرابطين  )عصر    (3) املقاميون  أبو  أمثال:    ( 4) م( 

 هـ(. 553)ت (7) هـ(، والوادي آش ي575)ت (6) هـ(، والوهراني536)ت (5)هـ(، والسرقسطي540)

املشهورة بالقرطبية، فإنه قد خالفه في طولها وفي رغبة الراوية التحايل    (8) أبو الخصال وإن كان قد عارض الحريري بمقامته

ثم إن ما يميزها هو أن أبا الخصال    ،مألوفة لدى الهمداني أو الحريري   لكنه فشل وكان البطل أذكى منه، وهي نهاية غير على البطل،  

 ص. أكثر فيها من شعره الخا

 
 ملقامة الثانية، وأولها: حدثني الجرجاني...(. ا) 129- 128)املقامة األولى، وأولها: جاريت أبا الريان...(، ص 128- 120نفسه. ص  -(1)

 .70-67. ص 2نفسه. ج  -(2)

هـ باملشان وهي قرية قرب  446با إلى صناعة الحرير أو بيعه، ولد سنة  "هو الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري منسو   -(3)

فتوارث املنصب أوالده من بعده". )شرح مقامات الحريري. محمد أبو الفضل إبراهيم. ج   هـ  556البصرة... عين صاحب الخبر بالبصرة إلى أن مات سنة  

 (.13. ص 1

بمعارضته للحريري وتأثره به، ولم يختلف معه سوى في طول املقامة، وكذا إكثاره فيها من شعره هـ(، عرف  540- 465أبو عبد هللا بن أبي الخصال )  -(4)

زارتين الكاتب محمد بن مسعود أبو عبد هللا بن أبي الخصال حامل لواء النباهة، له أدب يزخر، ومذهب يباهي به  و الالخاص، قال عنه ابن بسام: "ذو  

(. وينظر في ترجمته بغية امللتمس  512-511. ص  3ه مقتوال )الذخيرة. ج540كتابة والخطابة والشعر، توفي سنة  ويفخر... متقدم في اللغة واآلداب وال

 .174ص  ن يا، وقالئد العق113ص

ي سرقسطة  "هو أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد هللا بن إبراهيم التميمي املازني القرطبي السرقسطي املعروف باالشتركوني أو االشتركوبي، ولد ف  -(5)

في ترجمته    ينظر(. و 237  ص .  5هـ توفي منها". )تاريخ األدب العربي. عمر فروخ. ج  536هـ. لحقته زمانة سنة  509ثم كان مسكنه في قرطبة وسبتة سنة  

 (.853. ص 3)الصلة. ابن بشكوال.ج 

رفقة    –هران، أقام زمنا في دمشق. له تصانيف منها: الرسائل "محمد بن محزر بن محمد أبو عبد هللا الوهراني، منش ئ من أكابر الظرفاء، أصله من و  -(6)

 ( .518 . ص1املنامات". )ابن خلكان. وفيان األعيان. ج  –عن مساجد دمشق 

مد بن  محالوادي أش ي بالهمزة بعدها شين معجمة، نسبة إلى وادي آش باألندلس، من كورة ألبيرة... والوادي آش ي هو أبو عبد هللا محمد بن جابر بن  -(7)

م، 1274هـ/ 673سنة    فيقاسم بن أحمد بن ابراهيم بن حسان القيس ي، ويلقب بابن جابر اختصارا، وبصاحب الرحلتين لرحلته مرتين إلى املشرق. ولد  

خلدون ولسان    قرأ القرآن على أبي جعفر بن الزيات بفاس. دخل الجزائر واملغرب األقص ى واألندلس، وفي هذه األقطار أخذ عنه جماعة من أهلها كابن

 (.20-13-9م. )برنامج الوادي آش ي. محمد محفوظ. ص 1338هـ/ 749الدين بن الخطيب. توفي بتونس في الطاعون العام سنة 

 .511ورد ذكر أبي الخصال في املجلد الثالث من الذخيرة دون أن يورد ابن بسام مقامته. ص  -(8)
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بالهمذاني دون أن يصرح  كذلك  بتأثره بالحريري، فالواقع أنه تأثر  (  1) أما السرقسطي وهو الذي أقر في تصدير مقاماته الخمسين

ذ أن بعض مقاماته خلت من املقدمة والخاتمة متفقا بذلك مع الهمذاني، ومختلفا عن الحريري الذي تبدأ مقاماته بمقدمة  بذلك، إ

للكدية  وتنتهي بخاتمة. من معال التعرض  إقالله من  الكدية  –م الخصوصية لديه:  الحيلة لديه عن عنصر    -(2) انفصال عنصر 

عطوفة  ، إذ جاءت وكأنها مةعشر   الحاديكر الرواية تماما في بعض املقامات كاملقامة  إهماله ذ-(3)تغاضيه عن تسمية بعض مقاماته

وأما    ،من التكلف ومن الكدية واالستجداءامات تعليمية أخالقية تنفر  وأما الوهراني فصاحب ثالث مق  ،على املقامة السابقة عليها

ميمون يذكر فيها شجاعته في الحروب البحرية، وغيرها له    في القائد املغربي عبد هللا بن  (4)الوادي آش ي فصاحب مقامة مدحية

 . تسميها املصادر دون أن تثبت متنهاهـ(  455خرى في القاض ي عياض )ت مقامة مدحية أ

ن هذا الخروج عن األصول الفنية للمقامة الحريرية واملسبوق بانحراف مبكر عن تقاليد املقامة الهمذانية، قد مهد الطريق  إ

/  897-635أندلسيين مجددين )مقاميو األندلس الصغرى    لبروز مقاميين أمثال: ابن املرابع15و   14هـ/  9- 8هـ  لسان   –(5) م( من 

 . (7) الزجالوالفقيه عمر   –(6) الدين بن الخطيب

حذف قصيدة املدح آخرها. فمن    – في إحاطته    – هـ( في مقامة العيد أطنب وأطال لدرجة أن ابن الخطيب  750ابن املرابع )ت  

القارئ يشعر كأنه يستمع سماته  إلى الرواة في السوق مما يجعل  إلى   ا الطول وكذا األسلوب الشعبي، فالراوي أقرب لغة وأسلوبا 

فاملقامة تعكس الحياة الحقيقية ألحد األسواق العامة بغرناطة. وموضوع املقامة هو العيد، وإن كان   ،قرأهااملقامة بدال من أنه ي

 لعيد.الهدف منها استجداء أضحية ا

هـ( فإن جانب االبتداع عنده أبرز من جانب االتباع، إذ انتفت الكدية تماما من مقاماته،  776ما لسان الدين بن الخطيب )ت  أ 

فكان أول من كتب في هذا ،  ومقامات سياسية ومقامات بلدانيةلم يسمه، وأبدع مقامات رحلية    ويةار   ل لكل مقامة كما أنه جع

صفحة أجرى الحوار  خمس عشرة  نا العربي في املشرق والغرب اإلسالمي. له مقامة في السياسة تبلغ  الصنف من املقامات في أدب

تحدث ابن الخطيب بلسانه(، وهي ذات طرح سياس ي إصالحي يذكرنا ببرنامج ابن  فيها بين الخليفة هارون الرشيد وحكيم فارس ي )

ن ما هو اجتماعي إلى ما  فالجديد أن يتجه الوعظ في املقامات، م املقفع الذي طوع األدب لخدمة السياسة أوائل العصر العباس ي.

 
زوميات كما أتاها املعري في ديوانه، كما تعرق باملقامات السرقسطية نسبة  إلى صاحبها أبو الطاهر  تعرف مقاماته باملقامات اللزومية نسبة إلى الل  -(1)

 محمد بن يوسف السرقسطي. 

 .35-33-32-29- 28- 18- 17-16-13-11-8املقامات  باألرقام هي:  -(2)

 مقامة فقط. 18مقامة، ولم يسم سوى  32تغاض ى عن تسمية  -(3)

 هـ(. 780األصل، تونس ي املولد والقرار، وهو غير ابن جابر الوادي آش ي الهراوي النحوي األعمى )توالوادي آش ي أندلس ي  -(4)

هـ(، أديب غرناطي له مقامة ساسانية كتبها إلى حاكم مالقة أبي سعد فرج بن 750براهيم األزدي املعروف بابن املرابع )ت  ان  هو أبو محمد عبد هللا ب  -(5)

 نصر يستجديه أضحية العيد.  

جديدة غير    يةهـ(، استنبت موضوعات مقام776هو لسان الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن سعيد السلماني املعروف بابن الخطيب )ت    -(6)

غين مقامة( أحد املتفر   50معروفة قبله، ومتماشية مع الخصوصيات املحلية لبيئته وعصره. له ثمان مقامات، مما يجعله إلى جانب السرقسطي )صاحب  

طيب يشكل القسم الثاني لا  للمقامة خالفا لسواهما من املقاميين األندلسيين ممن اكتفوا بإنشاء مقامة أو مقامتين. ولإلشارة فاملجلد الخامس من نفح

 أبواب.   8من النفح وهو في التعريف بلسان الدين، وهو من 

أبو عمر الزجال )ت    -(7) إلى مقاتل الفصال(، وهي عبارة عن    هـ(، يعرف أيضا بعمر املالقي،844الفقيه  وله مقامة ساسانية سماها "تسريح النضال 

في )أزهار الرياض( مقامة أخرى في أمر الوباء تحت السلطان على الرحلة إلى مالقة والخروج من مكان    ري بيتا. وقد ذكر له املق  83قصيدة نونية طويلة من  

 تفش ي الوباء.
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امات بلدانية مثل: معيار االختيار في ذكر املعاهد  كما أن له مقامات انتقادية مثل )قطع الفالة بأخبار الوالة(، ومق  ، هو سياس ي

 والديار، ومقامة املفاخرة بين مالقة وسال.

ماجنة    (1) النفح،في  مقامة ساسانية نصها مثبت  وهي  فله نونية طويلة وطأ لها بنثر،  أما األديب الفقيه عمر صاحب األزجال،  

، وقد أثبتها املقري  (2)السالكين ومحط رجال املستفيدين واملتبركين..."محفوظة عند العامة مرفوضة عند الخاصة، وأولها: "يا عماد  

ض يعنون بها غالبا إلظهار البالغة واالقتدار كما فعل الحريري وغير  ألنها من الهزليات التي تقع لكثير من األئمة على سبيل اإلحما

ء امللك وقلعته ومقر العز ومنعته..."، وآخرها: "وكتب بتاريخ  وأولها: "إلى حمرا، (3)واحد. ومن أبدع ما صدر عنه مقامة في أمر الوباء

باء، وتزيين الرحلة له إلى  قاء السلطان في مكان قد فشا فيه الو وهي كلها في االحتجاج على إب، (4) . انتهت املقامة"844ربيع اآلخر عام 

 وموضوعها كما هو باد جديد مرتبط بالبيئة األندلسية املحلية. ،مالقة

املقامات األندلسية فإنه محدد ومحدود، ومن ذلك أن ابن شرف القيرواني  في  بذورا لالتباع والتقليد واملحاكاة والتأثر  يعد    أما ما

نقدية تشبه املقامة القريضية للهمذاني من حيث النقد األدبي واملفاضلة بين الشعراء )جاهليين وإسالميين( دون أن  كتب مقامة  

ثم إن القرطبي في مقامته املدحية لم يكن مبدعا فيما قدمه من مضامين ألنه   ،وهنا مكمن اتباعيته األندلسيين، يتعرض للشعراء

أما الفتح بن خاقان صاحب املقامة القرطبية فقد نسجها على غرار املقامة    ،متبع ال مبتدع  كذلك  استلبها من سابقيه، وهو في هذا

أما أبو الخصال فتظهر مالمح االتباعية عنده في اتكائه على    ،وبن هشام"املتخيل يحمل اسم "علي    املشرقية من حيث أن بطلها 

أما األزدي في مقامة العيد  ،و وأبا زيد السروجي بطلين ملقامته  همام  ، إذ اتخذ الحارث بن نالخياليتي  هشخصيتي أسماء  الحريري متبنيا  

مبدعا   كان  غرناطة(فقد  األندلس ي)سوق  بالواقع  املقامة  ربط  كان  ،في  واالسترزاق  لكنه  بالكدية  املرتبط  موضوعها  في  متبعا 

 واستجداء أضحية العيد. 

ية  و اهو أسماء الشخصيات األساسية، ذلك أن اسم ر للزومية،  التباعية في املقامات اأول ما يطالعنا ونحن نحاول رصد مظاهر ا

ة )حمام( على وزن )همام(، وكذلك البطل  الحريري هو )الحارث بن همام(، وراوية السرقسطي هو )املنذر بن حمام(، إذ جاءت كلم

 ة عشر   ثالثة الكدية في  كما أن السرقسطي قد عرض لظاهر   ،تمام(، على وزن )الحارث بن همام(عند السرقسطي هو )السائب بن  

نا أن  وقد الحظ  ،موجودة فعليا في بيئته األندلسيةمقامة من مقاماته، فكان مقلدا لسابقيه، ولم يكن راصدا لظاهرة اجتماعية  

بل إنه سار    ،طي للكدية مجرد تقليد فني ال غيرتعرض السرقس  يكون ف  املقامات التي عاصرت السرقسطي أو سبقته خالية منها، 

عدن...(، في حين كان الحري    – اليمن    – التي صورها املشارقة في مقاماتهم )الحجاز  واملدن  البلدان  يته بعيدا عندما صور  في اتباع

لبالد األندلسية، فلو فعل لكانت مقاماته مرآة صادقة تعكس لنا صورا حية عن الحياة األندلسية، لكنه  به أن يصور لنا مدن ا

 تمادى في اتباعيته وأطنب. 

املجددون(، ولعل كل فئة من املقاميين   –املتأثرون بالحريري - ثالث فئات )املتأثرون بالهمذانيضمن    قد توزع املقاميون إذن، ف

التي تناولها قاسم الحسيني في مقاله "املؤثرات عينها  األندلس ي، وهي املراحل الثالث    األدبارتقاء  مراحل  تمثل مرحلة أساسية من  

 
نصها في: "أزهار الرياض في أخبار عياض" للمؤلف نفسه. ج   ينظر(. و 46- 40)ص   5رطيب. املقري التلمساني. مجلد  نفح الطيب من غصن األندلس ال  -(1)

 (.124-116. )ص1

 . 117. ص 1أزهار الرياض. ج. -(2)

 .132- 125نفسه. ص  املصدر -(3)

 . 132. ص 2نفسه. ج  -(4)



 2020  نوفمرب   65  العدد - السابع العام-والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 102 2020البحث العلمي ©  جيللمركز محفوظة  الحقوقجميع 

 

بكثير من الدقة وبعد النظر، إذ وصف املرحلة األولى باالستهالكية )من بداية الفتح    (1)ة األندلسية"الثقافية في القصيدة الشعري

االنفتاح على املشرق واإلنتاج الفاعل(، و لة الثانية بالتأسيسية )عصر الوالة والخالفة  اإلسالمي حتى عصر اإلمارة(، ونعت املرح

   األندلسية.ية الثقافية ووسم املرحلة الثالثة باإلنتاجية وبناء الشخص 

اة كما  من هنا، نسبية تأثر املقامة األندلسية باملقامة املشرقية، ذلك أن تاريخها لم يكن كله تقليدا، وإنما انحصرت املحاك 

بما وصلت إليه من نضج واكتمال    –على سبيل املثال    –  ذلك أن املقامات السرقسطية   ، في مرحلة التلمذة دون أن تتعداهاالتقليد  

فقد جعل السرقسطي من مقامات الحريري    ،األدب األندلس ي أي مرحلة الندية  عبرت أحسن تعبير عن املرحلة الثانية من مسيرة

للمعا وإثبات  مجاال  األندلسيةرضة  الذات  السادس    ،تفوق  القرن  تلت  التي  املقامات  شكلت  حين  لالتجاه للهجرة  في  عناوين 

الثالثة وهي مرحل املرحلة  أي  األستالتجديدي  الفني  يذاة  البناء  املشرقية من حيث  املقامة  املقامة األندلسية عن  اختلفت  إذ  ة، 

الراوي   والحجم    –)حذف  الطول  الرسالة.  –درجة  إلى  )اس امليل  املضمون  حيث  من  وكذا  غير ..(،  جديدة  موضوعات  تحداث 

د األندلسية ونهل اآلداب األوروبية من أدبها، ذلك أن  املوقع الجغرافي للبال على  ة قياسا  يذاوطبيعي أن تتأكد مالمح األست  ،مسبوقة(

 روبي.املقامة شكلت اإلرهاصات األولى لظهور القصة والرواية بمعناهما الحديث في األدب  األو 

 

 معالم التجديد في املقامات األندلسية:  -2

 2التداخل مع الرسالة:  -( 1-2) 

لتباس أحيانا، إذ تفقد العقدة والراوية والبطل، وتصبح على لسان كاتبها، تتداخل املقامات األندلسية مع أدب الرسائل لحد اال

كما أن  ،  3البن شهيد في كتاب الذخيرة، وهي بالرسائل أشبه " ذلك أننا "نجد ثالث مقامات    ، لعناصر الدراميةإلى ابعضها  وتفتقر  

ألنه لم يتقيد بالقوالب التي وضعها الهمذاني في مقاماته،  ابن شرف القيرواني في مقامته الطويلة " لم يعارض بديع الزمان الهمذاني،  

 4بذلك ليست مقامة، وإنما هي رسالة نقدية"وقد ركز على كتابة حديث أدبي، فهي    ،لى الكدية والشحاذة األدبية أيضاوال تقوم ع

 
.  2008.28(. مطبعة النجاح. الدار البيضاء. العدد مجلة كلية اآلداب بالرباطاألندلسية(. )قاسم الحسيني. )املؤثرات الثقافية في القصيدة الشعرية  -(1)

 .126(. ص 151- 123)ص 

 :- تعد الرسائل إحدى فنون النثر التي قد يتخللها شعر من نظم املترسل أو من نظم غيره، والرسائل متنوعة. وقد وضع النقاد أربعة أقسام للرسائل2

 أو هي السياسية والسلطانية والرسمية.  الرسائل الديوانية -

  –التعازي    –التهاني    : لخاصة، فهي عدة أنواع منهااة  الرسائل اإلخوانية وهي الرسائل االجتماعية و املكاتبات واملراجعات والرسائل الشخصي -

 العتاب. –االستعطاف  –االعتذار  –التشوق   –التهادي 

 والتربوية والجدلية.  أو هي الرسائل الوعظية : الرسائل الدينية -

  تتفرع الرسائل الوصفية والهجائية  انهاإلنشائية، وم كذلك التي عدها النقاد أدبية وتسمى  الرسائل تلك القسمدخل في هذا ت : الرسائل األدبية -

 واملدحية.

 .(63الرسائل األدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم. صالح بن رمضان. ص  :) للتوسع ينظر 

 .78ص  ملقامة بين األدب العربي واألدب الفارس ي. فرح ناز علي صفدر.ا 3

 . 80. ص نفسه املرجع4
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الشعراء، لكنه لم يلتزم بالخصائص ومقامته تشبه "املقامة القريضية" لبديع الزمان الهـمذاني مـن حـيث النقد واملفاضلة بين  ،

 .1العامة املحددة للمقامات 

معها باملقامة غير االسم لخلوها من تقاليدها،  "ال يج "ملرية"ا  ثم إن املقامة املدحية البن مالك القرطبي في ابن صمادح صاحب 

صياغتها   تأعيدعراء والكتاب السابقين، ثم  و لذا فهي أقرب شبها بالرسالة، و ألفاظها ال تخلو من الغريب، ومعانيها منتزعة من الش

لة، وهي بذلك االقتراب ابتعدت  فقد اقتربت املقامة األندلسية من الرسا  2يرقى إلى أساليب أصحاب املقامات السابقة"،   في أسلوب ال

رأى أن  إذ  ان عباس،  عقدة ...(. وقد تنبه إلى ذلك عدد مهم من الباحثين أبرزهم إحس  -راو  -عن مقومات املقامة املشرقية )بطل

يشهد    املقامة في األندلس "قد انسلخت من قضية الكدية والحيلة التي واكبت املقامة منذ ظهورها وكانت إحدى مستلزماتها، وهو ما 

  وتعليل ذلك أن املجتمع األندلس ي كان متشددا في تعامله مع ظاهرة   ،3عليه النتاج املقامي األندلس ي، ما عدا ما وجدناه للسرقسطي" 

إال وكان له عذر، أما القادر السائل على العمل    4التسول خالفا للمجتمع املشرقي، إذ لم يوجد سائل في األندلس كما ذكر املقري 

فجاءت املقامة األندلسية متماشية مع قيم املجتمع األندلس ي، وألجل هـذا انـسلخت املقامة األندلسية عن   ، يهانويشتم و فيسب  

"فقد أدى التباس املقامة بالرسالة أن أصبحت    ،شخص بين يدى أمير يرجوه ويستجديهالة يقدمها  الكدية، وصارت أشبه برس 

، وأصبحت على لسان كاتبها، وإذا لم تكن قصة لرحلة فقدت  5اليتين فيها تؤدي مهمتها ففقدت العقدة وفقدت الشخصيتين الخي

 .6العناصر الدرامية جملة"

فلقد حدث تداخل بين فن املقامة وفن الرسالة  ،  ة كما نفهمها اليوم، وكما كتبهاقالأما مقامات ابن الخطيب فهي أشبه بامل

قاط العنصر الدرامي  اوي والبطل"، وفقدت العقدة، فأدى ذلك إلى إس"الر   األندلسيين، لذا فقدت املقامة الشخصيتين الخياليتين

جتماعية التي كانت تهدف إلى تحقيقها املقامة، وذلك ما أفض ى هذا التداخل "يرجع في األصل إلى الغاية األدبية أو اال من املقامة.  

مباالة األندلسيين بالقصة أو    صل فيه يعود إلى الولعل األ   ،7باملقامة إلى أن تؤدي بعض املوضوعات الشعرية كاملدح أو الغزل مثال"

إن مرد التداخل    عنصري اإلقناع و اإلمتاع. ظ على البناء الفني للمقامة، و انصرافهم إلى إظهار البراعة في التعبير اللفظي مع الحفا 

  ا خطبوصفه ها في جانب الوصف يحتوي ويختزل عدة أجناس أدبية، يتقاطع مع اأدبيبوصفها نمطا  راجع كذلك إلى طبيعة املقامة 

 )فن الرسالة بصفة خاصة(. اعام

 

 

 
وحدة الشكل اللغوي واألسلوبي    –وحدة املكان والزمان    –وحدة البطل والرواية    –وحدة الحدث واملوضوع    :هيتنتظم فن املقامة خصائص مالزمة و   -1

 وحدة الغاية والوظيفة.  –

 .494ي األندلس. عبد العزيز عتيق. ص األدب العربي ف 2

 308تاريخ األدب األندلس ي عصر الطوائف واملرابطين. إحسان عباس. ص 3

 . 9يب من غصن األندلس الرطيب. أحمد بن محمد التلمساني. تحقيق إحسان عباس. جطالللتوسع ينظر: نفح  4

 قام فيها األزدي بدور البطل والراوية معا. : مقامة العيد 5

 .308األدب األندلس ي عصر الطوائف واملرابطين.مرجع سابق. ص  تاريخ 6

 . 215ابن بسام وكتابه الذخيرة. حسين يوسف خريوش. ص  7
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 1االرتباط بأدب الرحالت:  -( 2-2) 

األحداث فيها، فالظاهر أن االنتقال والرحلة بين األماكن دافعه االستجداء، ولكن باطنه    تزخر املقامات بالتعدد املكاني ملواقع

فيه دعوة لرد االعتبار للدباء في زمن طغى فيه اللهاث في طلب املال على كل  انتقاد الشتات الذي حصل للدولة اإلسالمية، كما أن  

قرب إلى وصف رحلة له وصفا أدبيا طريفا، إذ أن موضوعها يدور  ما دونه،"فمقامة ابن شهيد مجرد مشاهدات ومالحظات، وهي أ

على منزل بدوي أراد إكرامه بذبح ديك، لكن   وملخصها بعد مقدمته عن صنعة الكتابة وقيمتها، تعريجه   2حول قصة رحلة قام بها"، 

فصل آخر نراه قد وصل إلى قرية    فيأن ذلك لم يمنع صاحبه من ذبحه.    الديك انتصب خطيبا الئما إياهم على إنكار الجميل، إال

وال نرى    ،ثر وما يشاهده في قالب النظم والنجميلة وصف جمالها وجمال غلمانها و نسائها، " وهكذا يصف أبو حفص قصة رحلته،  

ة عند بديع أية رموز أرادها صاحبها، وال نتبين خالل قراءتها مفهوما آخر إال وصف الرحلة التي قام بها، وال تتخذ مقامته شكل املقام

 3الزمان الهمذاني".

ندلسيين  وهذا متأت من حب األ   ،و ابن الخطيب بمقاماته البلدانيةفه،أما من برع في إدخال مقاماته في باب أدب الرحالت  

أغراضه اختالف  على  ...(،  للرحلة  العلم  )الحج،  دوافعها  و  أحداث إذ  ا  من  الرحالت  تلك  عن  تمخض  ما  املقامات  تلك  صورت 

فقد كتب في هذا اللون ثالث مقامات سار فيها على نهج الرحلة في سرد أحداثها، وتتبع مساراتها، وقد طغى عليها الجانب ،  4ومفارقات 

 :األندلس واملغرب تصويرا دقيقا اور جغرافيص إذ  الجغرافي الوصفي،

دلسية والعادات االجتماعية  املدن األن  تخص  هـ،  748رحلة تعود إلى سنة    : مقامة خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف -أ 

لتفقد    هـ( ومعه وزيره ابن الخطيب 755-733بها سلطان غرناطة أبو الحجاج يوسف بن نصر) ألهلها، "وقد كانت رحلة رسمية قام  

 .5أحوال الثغور الشرقية ململكة غرناطة 

الديار  -ب و  املعاهد  في ذكر  أو معيار االختيار  البلدان  أو   : 6مقامة  أندلسية، وثانيهما ملدن    لهما ملدنأقامها على مجلسين، 

 وتخلل ذلك ذكر محاسن وعيوب كل مدينة.  ،مغربية

مسماة:    -ج غير  ،مقامة  املغرب  عدوة  داخل  رحلة  عن  عبارة  مشاهيرها    وهي  مع  مخاطباته  وسجل  وأماكنها،  مدنها  وصف 

ن الخطيب فيها رحلته مع أسرة محمد الخامس وقد وردت املقامة في كتابه )نفاضة الجراب في عاللة االغتراب(، وصف اب،7وأعيانها 

 
ديا  إحدى األشكال الكبرى األم للدب ... تمزج التسجيالت  الوصفية و اإلنسانية التعليمية بالحكائية والتسجيلية ... فتحقق الرحلة نصا سر   هي"الرحلة    1

أو انتقال   ي،املؤلف من فضاء إلى آخر داخلي أو خارجي على املستوى الفعل/بين قطبي الواقعي والخيالي بأسلوب يسجل ويصف رحلة انتقال السارد  يتراوح

حقيق منفعة ذهني متخيل في املاض ي أو املستقبل دنيويا أو أخرويا ... وهي في كل الحاالت تجربة يحياها الرحالة من أجل هدف فردي أو جماعي لغاية ت

 (.  16مادية أو روحية". )الرحلة في األدب العربي، التجنيس، آليات الكتابة، خطاب املتخيل.شعيب حليفي. ص. 

 .78بين األدب العربي واألدب الفارس ي. مرجع سابق. ص  مةاملقا 2

 .79املرجع. ص نفس 3

 139ني. ص فن املقامات باألندلس، نشأته، وتطوره وسماته. قص ي عدنان سعيد الحسي 4

 . 7مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بالد املغرب واألندلس. أحمد مختار العبادي. ص  5

 . 270 –  248ة الكتاب ونجعة املنتاب". لسان الدين بن الخطيب. تحقيق: محمد عبد هللا عنان. ص نحاوينظر نص املقامة في "ري    

في خلط عندما جعل مقامة )وصف البلدان( مقامة مستقلة عن مقامة )معيار    ملشرق واملغرب"فن املقامات بين اوقع يوسف نور عوض صاحب كتاب "  6

  – وصف البلدان    -السياسة    : قع أنهما معا مقامة واحدة ذات اسمين مختلفين. )قال بين أيدينا ثالث مقاماتالو االختيار في ذكر املعاهد و الديار(، وا

 . 316 – 279مثبت بريحانة الكتاب. صونص املقامة ،( 323معيار االختيار. ص 

 .301 إلى 85النثر الفني عند لسان الدين بن الخطيب.عبد الحليم حسين الهروط. ص  : للتوسع ينظر 7
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بالصعود إلى جبل هنتاتة )فرع إذ أنه يبدأ وبدون مقدمات    ،وهي رحلة ناقصة غير كاملة،الغني باهلل عائدين من املغرب إلى غرناطة "

 .1من قبائل مصمودة(، فال شك أن بداية هذه الرحلة تقع في الجزء األول املفقود من هذا الكتاب" 

 

 : خدمتها ألغراض شعرية -( 2-3) 

مادح، إذ وجدناه فيها يمعن في مدحه،    –سبق التعرض لها    –ومن ذلك مقامة أبي محمد بن مالك القرطبي   في مدح ابن ص 

منفي النعوت  بمختلف  و   :صفه  بالوعد،  ووفاء  وكمال، وصفاء خلق،  وندى،  وعلم،  ونقاء سماحة،  أصل،  وطيب  وطهر،  وقار، 

بارزة للخصوصية، ألن   لممعا  املقامةفي  توجد  وال    ، لحربإلى   دعاء له، وباالعتذار عن عدم خروجه معهشافعا كل ذلك بال  ،عرض

ألدباء السابقين ولم يقدم جديدا، "وإنما اكتفى بتقويم معاني من سبقه من األدباء،  صاحبها كما أشرنا سالفا استل معانيها من ا 

 .2طرافة املوضوعات فيه"   كما أن موضوعها في املدح التهويلي ينقص حظها من

ي  توظيفه ف  تم  اشعري  اغرض بوصفه  بن خاقان فقد دارت كلها حول الذم    الفتح    إلى  املقامة القرطبية املنسوبة  كذلك   من ذلك 

مقامة محارب بن محمد الوادي آش ي في مدح القائد عبد هللا    -ودائما في إطار التمثيل ال الحصر    - كذلك  النثر. ومن هذا الضرب  

 مون، وقد سبقت اإلشارة إليها.بن مي

بهم من    اخاص   راشع  أوردوا من املهم جدا التذكير بأن املقاميين األندلسيين لم يحفلوا بإيراد أشعار غيرهم في مقاماتهم، وإنما   

 وهنا مكمن الفرق بين املقامة األندلسية واملقامة املشرقية.  ،نظمهم وإبداعهم

 

 الخلو من الكدية:   -( 2-4) 

أبرز   السرقسطي  من  في مقامات  للنظر، خال ما وجدناه  ملفتا  الكدية خلوا  املقامة األندلسية، خلوها من عنصر  خصائص 

ذلك أن ذكرنا أننا " نجد ثالث مقامات البن شهيد في كتاب الذخيرة، وهي أشبه بالرسائل ومن    ،(31-30-6-5-4-3  :املقامات )مثال

على الكدية.    –شبه الرسالة    –وأن ابن شرف القيرواني لم يقم مقامته ،  3ة األدبية" مما باملقامات، وال تقوم على الكدية والشحاذ

وااللتصاق بالواقع،  وهنا مكمن الخصوصية،    ،ا املقامات السرقسطيةما عدالواقع أن كل املقامات األندلسية ال تقوم على الكدية  

املشرق واستقبحها واستهجنها ألنها تؤدي بصاحبها للذل واملهانة،  " فقد نظر األندلس ي إلى عادة التسول املستشرية في    ،والتعبير عنه

ت إلى  وتوقا  وسموه،  أنفته  على  حرصا  واالستجداء  التسول،  األندلس ي  كره  تم  مثاله"ومن  عن  ،  4حقيق  يمتنعون  فاألندلسيون 

فأهل األندلس لم يرضوا    ،ة التسول لك خلت األندلس مـن ظاهر كان قادرا على العمل ويهينوه، ولذ  إذا ال سيما  املحتاج  التصدق على  

 ص وال ضياع.  إلى تكوين شخصية مستقلة عن املشرق ومتميزة ال يعتريها نقمنذ البداية سعوا   وهم الذين، بتفش ي التسول بينهم

الفقر. ومن  الطبقية  الفوارق  من  تخل  لم  األندلس  للطبقية    إن  التطرق  تغفل  لم  األندلسية  واألدبية  التاريخية  فاملصادر 

وقد  "  ليا ال مكان فيه لفقير أو معوز،فاملجتمع األندلس ي لم يكن مثا  ،كانت سببا من أسباب ضياع األندلسربما    الجتماعية التيا

 
 .10نفاضة الجراب في عاللة االغتراب. لسان الدين بن الخطيب. ص  1

 .249تاريخ األدب األندلس ي عصر الطوائف وللمرابطين. مرجع سابق.ص  2

 .78ص  .مرجع سابق. امة بين األدب العربي واألدب الفارس ي املق 3

 .202 ص. اإلنسان األندلس ي بين واقعه العربي وما طمح إليه. ضاهر أبو غزالة 4
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م، وتكفل الحكم بضعفائها ومساكينها،    974هـ/  353بيانه املغرب إلى املجاعة العظيمة التيحلت بقرطبة سنة  تعرض املراكش ي في  

كثير من الشعراء لم يبلغوا حد الشهرة ألنهم كانوا فقراء، فلم يتسن لهم االتصال بالبالط. ومن ذلك أن  وأجرى نفقاته عليهم ... و 

كان في ثياب رثة أثارت ضحك رجال البالط حتى    ط املعتصم بن صمادح في "املرية"، قدم على بال   الشاعر ابن فضل بن شرف عندما

 1تساءلوا من أية صحراء هو قادم".

االجتماع املشرقي،  الواقع  مثيله  واقع  عن  يختلف  ال  األندلس ي  العصر  في  والفقر  تعايش  فقد ي  البيئات    ، الغنى  في  الترف  إذ 

ون شاسع بين معيشة معدمة ومعيشة مترفة، وهذا البون هو الذي يولد الثورة على  الحاكمة، والحرمان في البيئات الشعبية. ب

من   إال شكل  املقامات  وما  واملتفكك،  املؤلم  الزمان،  الواقع  واآلفات وعيوب  املعضالت  الثورة االجتماعية، تكشف  أشكال هذه 

 مشكلة سجال تاريخيا حيا للعصر الذي كتبت فيه. 

فهم من ذل السؤال والتعرض لإلهانة بسببه، ولذلك عرفوا بأنهم أهل حسن تدبير، وهو ما جعل  إن األندلسيين قد عرفوا بخو 

ص القوم وهم في بيئة ليست عربية أصال، على أن يظهروا بكل ما يخلو من النقص  عنصر الكدية يقترب من االختفاء "فقد حر 

 2والعيب، أو يحط من أقدراهم". 

 

 ( طول الحجم واإلطناب: 2-5) 

ظ  ابـن بسام يعمل  وهذه  نلفي  أن  الذخيرة  تعاملنا مع  ألفنا خالل  لتبيانها، فقد  التوقف عندها  منا لكثير من  اهرة ال تحتاج 

 مقامة عازيا ذلك لشدة اإلسهاب واإلطناب فيها، آمال أن يحظى بثقة القارئ فيما حذف، ومن تلك املقامات نذكر:   مقصه في غير ما

،إذ   الكالم(  )أعالم  شرف  ابن  عليهامقامة  يعبه  لم  لكنه  بالطول  بسام  ابن  املعاهد    -وصفها  ذكر  في  االختيار  "معيار  مقامة 

 مقامة ابن املعلم...  -مقامة القرطبي  -مقامة ابن شهيد   -بن الخطيبمقامة شروط الوزارة ال   -والديار"البن الخطيب

معه وحدة املوضوع وتركيز    اف الذي تضيعاإلسف  حديبلغ  ليست كل املقامات التي أطنب القول فيها مستحسنة اإلطناب، فقد  

ك مثال املقامة العاشرة من مقامات  وقد يرجع ذلك اإلطناب امللحوظ في املقامات األندلسية إلى تعدد أغراضها، ومن ذل  ،القارئ 

ثم    السرقسطي وهي غير مسماة، "جاءت على شكل وحدات مستقلة يجمعها رباط املقامة، ففيها مصطلحات لغوية وأعالم لغة،

 3يأتي ذكر بني ساسان، ثم غزل باملذكر، ثم قصيدة في وصف الصيف".

معلوماتها  امثال   التي شحت  معملقامات  اللف  مقارنة  البلدانية نذكر  ظي  مخزونها  باملادة 4املقامات  يضر  اإلسفاف  أن  ،ذلك 

 العلمية و يعرضها لالضطراب والتشويش.

 
 . 162املرجع. ص نفس  1

ا ملك لشخص واحد هو صاحب " مالحظة أخيرة في هذا الصدد، و هي أن شعب األندلس، و األموال األندلسية، تبدو كأنه  : ختم أبو غزالة فصله بقوله

نفق عليها األموال الكثيرة من إيراد الدولة  أو  وقد جاء ذلك في سياق حديثه عن الناصر الذي سخر الشعب في بناء منية "الزهراء"،  .  164الدولة ..." ص  

 التي ال تعود فائدتها إال على شخصه، وهي رمز للطموح الفردي ال للطموح الجماعي.

 .344عصر الطوائف واملرابطين. مرجع سابق.ص.األدب األندلس ي  2

 .141فن املقامات األندلسية نشأته و تطوره وسماته. مرجع سابق. ص  3

وصف اليوم...(، أي أنها نحت منحى   -حانة    –منظر ريفي    –مة ابن أبي الخصال، فهي طويلة جرب فيها منشئها وصف عدة مقامات )بيت  امقومنها كذلك    4

 ملقامة الواحدة. تعدد األغراض في ا
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 االرتباط بالبيئة املحلية: -( 2-6) 

ام في ذخيرته مقامة لعبد الرحمان بن فتوح بوصفها حديثا من أحاديثه، ولم يسمها مقامة. وهي تدور حول النقد  أورد ابن بس

ر حول شعراء أندلسيينولم تدر حول شعراء مشارقة. كذلك فعل قبله ابن شرف القيرواني في مقامته القائمة  األدبي، وهو نقد يدو 

اء ومراتبهم في الجاهلية واإلسالم والعصر العباس ي، وإن كانت له في مقامته بعض من  ، إذ ذكر فيها الشعر كذلكاألدبي  على النقد  

 1دلس. األن بعض شعراءمالمح الخصوصية، فلنه تناول  

علت عليها بالد األندلس،  ل قد برز لدى األندلسيين لون من املقامات تتميز بسيادة العنصر البحري، وذلك نظرا للطبيعة التي ج 

تعالى باملياه من ثالث جهات. وقد الحظ بعض الدارسين أن "الطابع االجتماعي في املقامة األندلسية يبرز أكثر منه في إذ حباها هللا  

 2شرقية، لالرتباط الوثيق بين املقامة والواقع االجتماعي، فكانت صورة لذلك الواقع".املقامة امل

 

 الخلو من التعقيد اللغوي: -( 2-7) 

املقامة   أسلوب  عند  فق  و يتفاوت  الواحد  املقامي  عند  هذا  يظهر  و  تؤديه،  الذي  موضوع  أكثرإلى  طرقه  ت الغرض    ،من 

اشتهر بأسلوبه الذي تأنى في صنعه، وألزم نفسه فيه ما   - ألول بحكم عدد مقاالتهاملقامي األندلس ي ا   بوصفه   – فالسرقسطي مثال

 الوعظ.عن ه مثال عن الصحراء، لكنها ترق في حديثه ال يلزم، إذ نجد ذلك في أغلب مقاماته، فألفاظه تبدو صعبة في حديث

قامة أبي محمد بن مالك القرطبي في مدح ابن  م  : من املقامات التي أحسن مؤلفها اختيار األلفاظ التي يوحي جرسها بمعانيها

 األرَض تميل مميال والجبال تكون ك   :صمادح، قال
ِخلت 

َ
تيبا ... مهيال، ال تعلم ... "ال تسمع إال همهمة و صهيال، وقعقعة وصليال، ف

ملليء بالصدام والقراع، فكان  ، "فأوحت األلفاظ القوية الجرس بجو املعركة ا3أزئير ليوث بآجام؟ أم قعقعة رعد في ازدحام غمام؟"  

 4البناء الصوتي لها موحيا باملعنى... واستطاع أن يدعمه برسم الصور الفنية".

ع  حديثه  معرض  في  عتيق  العزيز  عبد  الخطيبذكر  بن  الدين  للسان  السياسية  املقامة  هذا    :ن  من  نرى  كما  "وأسلوبه، 

 6السجع والجناس الناقص".  :التزام نوعين من البديع هما ، يتميز بالسهولة و السالسة، وقد اعتمد فيه على5النموذج 

 
 امرئ القيس والبحتري، وذكر من األندلسيين ابن عبد ربه.   : ذكر ابن شرف في مقامته القريضية 1

 . 114ص  مرجع سابق. ندلس.نشأته وتطوره وسماته.أل بافن املقامات  2

اختفاء النفس القصص ي في قسم من   - قامة املشرقية  "ضعف الباعث التعليمي فيها و قوته في امل  : ومما الحظه هذا املؤلف أيضا على املقامة األندلسية

الخطيب السياسية و البلدانية. و ذلك  في مقابل مقامة العيد   بناملقامات األندلسية وظهوره في معظمها، فالنفس القصص ي يختفي مثال في مقامات ا

 . 143-142بع القصص ي للمقامة حفاظا يكاد يكون تاما" ص للزدي أو مقامة ابن شرف القيرواني أو مقامات السرقسطي، إذ حافظت كلها على الطا

 (.470إلى  463)املقامة من ص  467. ابن بسام الشنتريني. ص 1جالذخيرة.  3

 . 86ن املقامات باألندلس نشأته و تطوره و سماته. مرجع سابق. ص ف 4

  أجملت ففصل، وبريت فنصل، وكلت فأوصل، وأنثر الحب ملن يحوصل، وأقسم  :  "فقال امللك:  يقصد النموذج الذي ساقه من مقامة ابن الخطيب، ومنه 5

(.497". )األدب العربي في األندلس. مرجع سابق. ص ةعيالسياسة فنونا، واجعل لكل لقب قانونا، وأبدأ بالرعية، وشروطها املر   

 .497املرجع السابق. ص 6
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يها صور جميلة أفاد الوادي  "ف  : وذكر قص ي عدنان سعيد الحسيني في حديثه عن مقامة محمد الوادي آش ي في مدح ابن ميمون 

 1وبصرية تثير اإلعجاب".   آش ي من القرآن الكريم كثيرا، واستطاع أن يبدع بأسلوب رفيع ألوانا من األوصاف التي ترسم صورا سمعية

ة  عموما فقد تميزت املقامة األندلسية بسهولة ألفاظها ودقة معانيها ما عدا ما وجدناه في جزء من مقامات السرقسطي من وعور 

 في األلفاظ وتعمق في اللغة.

 استحداث موضوعات مقامية جديدة: -( 2-8) 

ومبتكرها هو لسان الدين    ،وال جذور له باملشرق   ،ةلهجر لن  الثاموهو نوع نشأ باألندلس في القرن    :املقامات السياسية -أ

 بن الخطيب، وله فيها مقامتان:  

وقد صنفها بعض الدارسين ضمن    ،رس ي )هو ابن الخطيب نفسه(حكيم فاوهي حوار بين هارون الرشيد و ،املقامة السياسية  -

فقد "ذكر فيها  ،  2ي رأيناها من قبل في مقامات ابن قتيبة" املقامات الوعظية، "فاملقامة إنما تكشف عن غاية وعظية شبيهة بتلك الت

 .3من املدينة الفاضلة" لسان الدين خالصة تجربته وآرائه في السياسة والحكمة وإدارة الدول...وتكاد تقترب وصاياه

مسؤوليات،  ملـنصب من  ، وقد تضمنت كل ما يتعلـق بهذا ا4فهي "اإلشارة إلى أدب الوزارة في السياسة"،  وأما املقامة الثانية  -

تبة  "وقد جعل الحوار فيها جاريا على ألسنة الحيوانات بادئا إياها بالدعاء هلل تعالى وطلب العون ملن يأخذ بر   ،وواجبات، ومميزات

مير أبي  وزيرا لل   كان إلى أنه    راجع ولعل إيالء ابن الخطيب األهمية ملنصب الوزير ،  5وزير، ثم يقدم له جملة من النصائح والوصايا" 

 الحجاج يوسف بن نصر أمير غرناطة.

 :أما غير ابن الخطيب ممن تناول السياسة وإدارة الحكم وسياسة القضاء، فنمثل بالسرقسطي في ثالث مقامات

 رسم فيها صورة القاض ي العالم بأطوار البالغة و ألوان البديع. :ةعشر  في املقامة الثالث -

 ونية، رسم فيها صورة قاض عادل يسمع للطرفين. وهي الن :والثالثين في املقامة السادس -

لون تحت أيديهم.  وهي مقامة القاض ي، رسم فيها صورة القضاة املرتشين ومساعديهم الذين يعم:والعشرين  في املقامة السابع -

 6وهي حادة في معانيها على املسامع، تنبو عنها الطباع لعدم مجاراتها للذوق العام واألخالق الفاضلة. 

 

فاتها املميزة  وهو نوع مقامي ثان غير مسبوق في املشرق، يصف فيه املقامي املدن وخصائصها وص  : ت البلدانيةاملقاما -ب

هـ(، الذي أنشأ مقامة خاطب بها األمير املوحدي    598و أبو بحر صفوان بن ادريس التجيبي )ت  "ورائد هذا اللون ه  ، لها عن باقي املدن

السلطان يوسف بن عبد  الرحمان بن  أيضا    عبد  رائدا  األندلس نفسها وكان بهذا  املقامة وبطلها مدن  املؤمن. حيث جعل راوي 

 
 . 88املرجع نفسه. ص 1

 .44. صته. مرجع سابقشأته و تطوره و سمافن املقامات باألندلس ن 2

 .99النثر الفني عن لسان الدين بن الخطيب. مرجع سابق. ص  3

 .334  – 316نظر املقامة السياسية باملصدر نفسه. ص تو  .354 – 335ينظر نصها بريحانة الكتاب. ص  4

 .45فن املقامات باألندلس، نشأته، وتطوره، وسماته. مرجع سابق. ص  5

 . 177 – 176 – 175-174ص  : ينظر املقامات اللزومية 6
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باقي    ، ة، ومرسيةبـيلية، وقرطبة، وغرناط اش  : واملدن التي وردت فيهـا هي،1ومجددا"  وكانت متفاخرة بما اشتهرت به، وسادت على 

 حواضر األندلس وحواضر املشرق.

ابن   ونصف  قرن  بعد  النوع  هذا  في  فيهتوسع  قلمه  أعمل  الذي  التاريخ    ،الخطيب  بين  تمزج  جغرافية  معلومات  لنا  وقدم 

 : والسياسة واالجتماع، وله فيه أربع مقامات

 . دينة غرناطة وهي "خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف"جعلها داخل حدود م : األولى -

 وهي غير مسماة.  ، تدور أحداثها في املغرب : الثانية -

 .2ين مدينتين، األولى أندلسية وهي )مالقة(، والثانية مغربية وهي )سال( مفاخرة ب  : الثالثة -

أحدهما يتعلق بمدن األندلس جغرافيا    : امة على مجلسينوهي "معيار االختيار في ذكر املعاهد والديار"، وتقوم هذه املق  : الرابعة -

تسع (، واآلخر يتعلق بمدن املغرب، وقد أغرق في وصف املرية... –رندة   –غرناطة  –مقسمة على ثالثين مدينة )مالقة  ،واجتماعيا

فعل ذلك ليرد جميل ضيافته   سال ... (، "فجعل الصغيرة كبيرة في نظر قارئها، ولربما -سجلماسة  –مراكش  –مدينة )فاس  ةعشر 

 .  4هـ 760، إذ يذكر أنه استقر في سال سنة 3إلى أمراء املغرب فقد أنشأها وهو في بالد املغرب"

 

 اتمــــــة: خــ •

إن املقامة األندلسية في مراحلها املبكرة قد انحرفت عن تقاليد املقامة املشرقية العربية، وهو انحراف ال ينفي بعضا من مالمح  

تكن قط مطلقة بقدر ما كانت اتباعية نسبية، تحكمت فيها طبيعة الشخصية األندلسية امليالة لإلبداع والتميز  لم    ية للمشرق اتباع

واملعارضة  واملعار  الصراع  وطبعها  مرة،  واالحتذاء  الحنين  طبعها  عالقة  إنها  باملشرق.  عالقتها  في  وذلك  والتفوق،  والتحدي  ضة 

التأثير الذي ال تعترف به عادة الكتابات املشرقية، ولدرجة    ها التفوق األندلس ي على املشرق لدرجة  واملنافسة مرات أخرى، كما طبع 

األندلس في بداياتها احتاجت املشرق، وأوروبا احتاجت األندلس وهو ما حقق لها النهضة، فالثقافات ف  ،ة على أدب أوروبايذااألست

ر، فتتولد حضارات إنسانية مشتركة منطوية على أدب كوني يطمس كل الحدود  اإلنسانية تعمل في حوار واحتكاك، في تأثر وتأثي

 اإلقليمية بين آداب األمم والشعوب.

  ا حافظفقد ظل متفاعل مع األدب املشرقي العربي  وإن  فالتفاعل هو قدر اآلداب، واألدب األندلس ي    ال أدب أفضل من أدب،

   مما  ير التمييز فيه بين ما هو محلي خاص يستقل فيه بذاته،ولذلك فمن اليس، على خصوصيته واستقالليته وتأصيله

مشرقي   مشترك ، هو  إنساني  حق  ،أي  أدبية  ثورة  شكلت  األندلسية  ثورة  فاملقامة  وهي  ومضمونا،  العربي شكال  النثر  في  يقية 

 تمخضت عن ثورات اجتماعية أشعل ويشعل فتيلها صراع سرمدي بين الخير والشر. 

 

 
 49فن املقامات باألندلس، نشأته، وتطوره، وسماته. مرجع سابق. ص  1

 . 66 -57وما بعدها. وينظر في نصها كذلك "مشاهدات لسان الدين بن الخطيب". ص  355نجعة املنتاب". ص و ب ورد نصها بـ " ريحانة الكتا 2

 . 52املرجع السابق. ص 3

 كان قد فضل مالقة في مقامته )مفاخرة بين مالقة وسال(، فلربما قاده حرجه من نفسه إلى استدراك هفوته تجاه العدوة املغربية،ولربما فعل ذلك ألنه    4

األندلسييلذ تتماش ى وعصبية  لكنها عموما عصبية  باسمه،  )املغرب( وال  ببلده املضيف  تليق  إقليمية ال  ملا صدر عن عرقية وعصبية  أنه تسرع  ن ك 

 رقسطي  في مقامته البربرية، والتي خصصتها بالدراسة في مقال لي بعنوان )عداوة العدوتين: املقامة البربرية أنموذجا(. وبخاصة الس
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افيا -  -  بيبليوغر

 : املصادر أوال •

 

 املخطوطة:  -أ 

لوطنية للمملكة قالئد العقيان. د.ت. ) مخطوط مصنف باملكتبة ا  هـ(.  535ابن خاقان )أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد هللا، ت   •

 (. A03322املغربية بالرباط تحت عدد: 

 املطبوعة:  - ب

"، تحقيق: سالم مصطفى البدري، بيروت:  "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  هـ( ،542ابن بسام )أبو الحسن علي الشنتريني، ت   •

 .4-3 -1، الجزء 1998دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

"الصلة في تاريخ أئمة األندلس"، تحقيق: إبراهيم األبياري،   م(،  1183/هـ    578امللك، ت  ابن بشكوال )أبو القاسم خلف عبد   •

 زء الثالث.م، الج 1998القاهرة: دار الكتب املصري، الطبعة األولى، 

بة  . منشورات مكت2ريحانة الكتاب ونجعة املنتاب. تحقيق: محمد عبد هللا عنان. املجلد-هـ(:أ776ابن الخطيب )لسان الدين ت   •

 . 1981الخانجي. القاهرة. ط: 

 نفاضة الجراب في عاللة االغتراب. تعليق: أحمد مختار العبادي. دار النشر املغربية. الدار البيضاء. د.ت. -ب

هــ(، "وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان"، تحقيق:  681ن خلكان )أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، ت  اب •

 م )ثمان مجلدات(. 1975بيروت: دار صادر، طبعة إحسان عباس، 

عالم الكتب الحديث    : ن "املقامات اللزومية"، تحقيق: حسن الوراكلي، األردالسرقسطي )أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمي(، •

 .2006للنشر والتوزيع وجدارا، الطبعة الثانية، 

امات الحريري"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة،  "شرح مق  الشريش ي )أبو العباس أحمد بن عبد املؤمن القيس ي(، •

 املؤسسة العربية الحديثة للنشر والتوزيع، د.ت، الجزء األول. 

 . 1979"شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني"، بيروت: دار الكتب العلمية، طبعة  الدين(، عبد الحميد )محمد محيي  •

التلمساني(  • بن محمد  )أحمد  ا-أ:املقري  بين  أزهار  املشترك  اإلسالمي  التراث  إحياء  منشورات صندوق  أخبار عياض،  في  لرياض 

 . 1978اململكة املغربية واإلمارات العربية املتحدة، ط 

 ، الجزء التاسع. 1968من غصن األندلس الرطيب"، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، دار صادر، طبعة   نفح الطيب"-ب

 

 ثانيا: املـراجـع  •

"اإلنسان األندلس ي بين واقعه العربي وما طمح إليه"، بيروت: دار املواسم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة ،  أبو غزالة )ضاهر(  •

 م. 2001الثانية، 

الثانية، بن رمضان )صالح(  • الطبعة  الفارابي،  بيروت: منشورات دار  القديم"،  العربي  النثر  في تطوير  "الرسائل األدبية ودورها   ،

 م.  2007



 2020  نوفمرب   65  العدد - السابع العام-والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 111 2020البحث العلمي ©  جيللمركز محفوظة  الحقوقجميع 

 

الفكر للطباعة والنشر  عدنان سعيد( الحسيني )قص ي   • املقامات باألندلس، نشأته وتطوره وسماته"، عمان، األردن: دار  ، "فن 

 .1999والتوزيع، الطبعة األولى، 
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 القرآني ليف االستعماتهما ومشتقاداللة )غوى وأغوى( 
The connotation of misleading (gwa and agwa) and their derivatives in Quranic usage 
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 ملخص: 

ذر  يسلط هذا البحث الضوء على ظاهرة داللية في النص القرآني، تتجلى أبعادها في استعمال األلفاظ الثنائية التي من ج 

لغوي واحد ومشتقاتها في سياقات مختلفة، ومنها )غوى وأغوى( اللذان هما محور هذا البحث. فمن يتتبع سياقات استعمالهما في 

الحمولة الداللية املتضمنة في هذين اللفظين ومشتقاتهما. وهو أمر جعل منهما محور عناية املفسرين أينما  القرآن يلحظ بوضوح 

ِصد به توليد كثافة داللية يكون التنوع السياقي هو العامل الرئيس املفض ي إليها، وهذا يعني أنَّ قصدية  وردا؛ ألنَّ استعمالهما  
 
ق

ف في سياق قرآني معين. وال ريب في أنَّ هذا الضرب من  االستعمال القرآني تفض ي الى شحن األل
َّ
فاظ العربية بالدالالت حينما توظ

راد به تحقيق اتساع الدالل م املادة العلمية على االستعمال ي  قسَّ
 
ة في املفردة القرآنية. وقد اقتض ى املنهج املعتمد في هذا البحث أن ت

 مدخل، ومبحثين، وخاتمة بالنتائج.

 تاحية: الداللة، الغواية، االستعمال القرآني، السياق. الكلمات املف

 

Abstract: 

 The aim of this research that put light on semantic phenomenon in the Quranic text, which it using the 

couple words they have the same rote in the different contexts such as (gwa and agwa) and their derivatives. They 

have variety of connotation meaning. therefore, there are intention to use them for generation a new sort of 

meaning, because the Quranic contexts are a domain in which Arabic words get a new connotation meaning. 

According to method of this research I divided the material four parts: introduction, tow chapters, and conclusion. 

Keywords: connotation, misleading, Quranic usage, context. 
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 مقدمة          

أللفاظ القرآنية قد حظي باهتمام  البحث في دالالت ا  علم اللغة، والسيما علم الداللة منه، أنَّ في  س  ال يخفى على املتمر ِ   

ا؛ ملا تضمه األلفاظ في طياتها من كثافة داللية يكون السياق القرآني قم 
ً
 وحديث

ً
يًنا بالكشف عنها، وترجيح املراد الدارسين قديما

دة في سياقاتها باستعمالها في كل موضع؛ من هنا كان االستعمال عماد الباحثين في تقص ي التنوع الداللي للمفردة القرآنية الواح

 . ومشتقاتهما كافة، والسيما املفردات املشتقة من جذر لغوي واحد مثل )غوى وأغوى( 

   االستعمالالغة على صعيد الداللة اللفظية في  لذا كان هذا املوضوع ذا أهمية ب
 
كثيٌر من الدراسات اللغوية   نِجَزتالقرآني، فقد أ

ة  دالل  تها املتنوعة؛ إذ تتنوع دالالت املفردة الواحدة من سياق الى آخر، فتكتسبلبيان دالال  القرآن؛على عدٍد ال يحص ى من ألفاظ  

تتأثر بدالالت اعناصر  بحسب    جديدة الخارجي أللفاظ األخرالسياق، فهي  السياق  التأثير  ينتج  ف،  ، وبعناصر    امعنى جديًد هذا 

ا للوقوف على الدالالت  سعيً   قرآن؛في الومشتقاتهما  ص ي استعمال )غوى وأغوى(  للفظة نفسها. وفي هذا البحث عمد الباحث الى تق

في بيان دقة اختيار ألفاظ القرآن    -بهذه الجزئية  - ا. وكان قصد الباحث من ذلك االسهامهفي مواضع ورود تلك األلفاظ ها تتي أفادال

 وهو من دالئل قدرة هللا في اإلعجاز.  ،الذي أعجز العرب عن اإلتيان بمثلِه 

لغوي    ينتميان الى جذر لفظين    ى ظاهرة داللية في االستعمال القرآني، تجلت فيالعلمية، فهي أنَّ البحث تقص َّ ا مشكلة البحث  أمَّ 

وهو  ؛ي سياق اآليات القرآنيةعل وبصيغة االسم؛ فكانت دالالتهما مختلفة بحسب الوظائف التي أنجزاها فواحد، وردا بصيغة الف

اية من ذكر داللة  الغ؛ ذلك بأنَّ  الوقوف عنده ودراستهبه    جديًرا؛ فكان  باه الباحثملحظ دقيق في الداللة. األمر الذي لفت انت 

الذي سيقت له هذه  األ   هو بيان خطورة   لفاظ متنوعة أالغواية بصيغ و  النصح والتحذير  و  األلفاظ، مر  في مضمون هذه اآليات 

 كي ال يضلوا عن الهدى وال  ؛هللا لعباد
ً

 .  إليهم  يجعلوا للشيطان سبيال

هنا ينطلق االشكال العلمي للبحث من سؤال مركزي تتفرع عنه مجموعة من األسئلة. أما السؤال املركزي فهو: ما املراد    من

القرآن الكريم، وهل هي مستعملة بمعنى واحد من حيث مدلولها؟ وأما األسئلة املتفرعة عن هذا السؤال املركزي فهي: بالغواية في  

وما أثر التنوع اللفظي في سيرورة املعنى فيها؟ ما أثر التنوع السياقي القرآني في تحوالت املعنى أللفاظ  ما البنى الدالة على الغواية؟  

الت في هذه األلفاظ الى ما يقتضيه االستعمال القرآني ومقاصده؟ هذه األسئلة سيأخذ البحث على عاتقه  الغواية؟ هل تخضع الدال

 وع كافة.  اإلجابة عنها؛ من أجل اإلحاطة بنواحي املوض

البحث فهو   إذ اعتمده الباحث املنهج الوصفيوأما منهج  الى كتب التفسير في املقافي  واستندت    الداللي.   تحليلالفي    ؛  م  ذلك 

وخاتمة بأهم النتائج   ،ومبحثين  مدخل،نهج العلمي تقسيم البحث على  األول، ومن ثم املعاجم وكتب الداللة. وقد اقتض ى هذا امل

 بحث. ضت عن الالتي تمخَّ 

اللذين    وأغوى غوى    ي بين لفظ  املفهوم اللغوي واالصطالحي للفظ )الغواية(، وقد وضحت فيه الفرق اللغوي   ببيان   املدخل عني  

و أ من    اشتقا لغوى  و صل  والاحد  االستعمال  في  )غوى(  و.  داللةاختلفا  لفظة  دالالت  تقصيت  األول  املبحث  في ومشتقاتها  في 

ال  أما   االستعمال القرآني. القرآني. ثم أوردت في  ومشتقاتها  على دالالت لفظة )أغوى(  فيه  وقفت  فقد  ثاني  املبحث  في االستعمال 

 البحث.  الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها 

على منواله ما استطعت الى ذلك سبيال؛    ا سياق الدرس القرآني، وسأبقى سائرً وبعد، أقول إنَّ هذا البحث ما هو إال خطوة في  

 .    37أن ينتفع به ))من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد(( سورة ق: فأرجو من هللا
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 مفهوم الغواية في اللغة واالصطالح:  مدخل:

:  الغواية
ً
 مصدر من غوى يغو   لغة

ً
ا . وال ي  و   ي غيَّ

ً
، (1) من الغواية  مشتق   ، وهوي  و غاٍو وغ  إن فاعلهف  الفعل غوى،  كسر وسطغواية

 اللغة: في معاٍن لها عدة  وهذه األخيرة

ان َضلَّ  -1 َعراء  لى  قال تعاو   .غيَّ
 
وَن ))والش او 

َ
م  الغ ه  ِبع 

َّ
بوَن الشاعَر إذا  ي الشياطين، أو َمن َضلَّ من الناِس، أو الذيَن يحأ  ((يت

اهم بما ليس فيهم و  ، أو محبوه  ملدحه إيَّ
ً
ْوما

َ
 .(2)في صورة الواقعوإظهاره تصوير غير الواقع اعتماده اإليهام عن طريق َهَجا ق

يُّ  -2
َ
الل   :الغ ْيَبة والفساد الضَّ

َ
 .(3)ضله  أذا  إغواه  هللا  أ :قالي  وفي ذلك   .والخ

و االنهماك في الباطل    ، مجانبة الحقاسم جامع للشر و   . فهو والتعاون على الشر  اعجتماال   . وهوالَتغاوي: من الغي والغواية -3

 .(4)و اعتقاد فاسد، فهو أشد من الضاللأوليس من جهل   ،مع العلم بذلك

كأن ذا الغي قد غشيه ما ال يرى    وهذه من شأنها أن تحجب الرؤية عن األشياء،  ،تق من الغياية، وهي الغبرة والظلمةمش -4

 .(5)، ومن ثم هي نقيض الرشد في العقلقعر البئرو  ، الظلو   ،ضوء شعاع الشمسهي وقيل  .معه سبيل

الى أنَّ ن يصدق على بعض السلوكات البشرية السيئة التي تنم على    ته بشتى استعماال  املعنى اللغوي للغوية  خلص مما تقدم 

 قصدية ودراية وتوجه من الشخص نحو فعل السوء.

 : اصطالحاالغواية 

أ العسكري )عرَّف  ٍ قبيح... وإذا قلنا فالن فاسد  395بو هالل 
غي  ))إنَّ كل  الفساد فقال  بينه وبين  التفريق  في سياق  الغي  ه( 

ه فاجر، وإذ  ه غاٍو اقتض ى فساد املذهب واالعتقاد((اقتض ى ذلك أنَّ . ثم جعل مفهوم الغي أكثر وضوًحا وتحديًدا حينما  (6)ا قلت إنَّ

قال: غوي الفصيل إذا بشم من كثرة شرب اللبن، وإذا لم يرَو   فرَّق بين الغي والضالل على أساس ))أنَّ أصل الغي الفساد، ومنه ي 

قال غوى  من لبن أمه فمات هزال، فالكلمة من األضداد. ستعمل الغيُّ إال في الدين خاصة... وربما استعمل الغيُّ في الخيبة، ي  .. وال ي 

  (7) الرجل إذا خاب في مطلبه((

ه( فقد ربط الغي بجهل االنسان الناتج عن اعتقاد فاسد، فقال إنَّ ))الغي: جهل من اعتقاد  502ب األصفهاني )تأما الراغ

كون االنسان غير معتقد اعتقاًدا ال صالًحا وال فاسًدا، وقد يكون من اعتقاد ش يء فاسد. فاسد؛ وذلك أنَّ الجهل قد يكون من  

)) قال له غي   .(8)وهذا النحو الثاني ي 

 

 . 4/456كتاب العين: الفراهيدي: ر:  ظين  )1(

 . 1319ينظر: القاموس املحيط: الفيروزآبادى:  )2(

 .331داود:  معجم الفروق الداللية في القرآن الكريم: محمد محمدينظر:  )3(

 . 141  -140 /15 :ابن منظور : ينظر : لسان العرب )4(

 .330- 328، ومعجم الفروق الداللية في القرآن الكريم: 1421 القاموس املحيط:و  ،399/ 4مقاييس اللغة: ابن فارس: ينظر: )5(

 . 214الفروق اللغوية: العسكري: )6(

 . 214املصدر نفسه:  )7(

 . 620االصفهاني:املفردات في غريب القرآن:  )8(
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ذا أنعمنا النظر في التعريفين السابقين نجد أنهما يستندان بوضوح الى املنظور القرآني للغي، والسيما في جانب ارتباط الغي وإ

ين من ناحية  ِ
 .(1) الكفر   بمعنىالغيُّ غالًبا ما يرد  القرآني   ظور في املنالفساد وسوء االعتقاد؛ فبالد 

 في االستعمال القرآني ( غوى وأغوى ) الفرق بين 

ها لفظتا  ومن ودالالتها،    لغوي واحد في بنيتها الصرفية  صل أاملشتقة من    واألسماء   مال القرآني للفعال عت الصيغ في االستعتنوَّ 

همالى الرغم من عف  .(أغوى و   ،)غوى  جمية والنحوية على النحو هما يختلفان من الناحيتين املع، ف انفسه  ةاللغوي  ادةمن املصيغا    أنَّ

 :اآلتي

ا وغواية. وأما الفعل )أغوى(  مصدر الفعل غوى هو )غًيا، وغواية( يقال: غوى يغوي غيً   إذا عدنا الى املعجم نجد أنَّ   : املعجمية-1

 هذا االختالف في مصدر الفعلين من شأنه أن يجد صداه في االختالف النحوي بينهما.  ولعلَّ مصدره هو )إغواًء(.  فإنَّ 

نفسه في حدث  فاعله قد أوقع    الفعل )غوى( الزم ال يتعدى الى مفعول به؛ ألنَّ   نَّ أ: على صعيد البنية الفعلية نجد  النحوية-2

. ومثاله من القرآن افصار هو نفسه غاويً   ؛بفعل الغواية الى سواه  ا. ولم يتجاوز غالبً   ، وعن معرفة وقصدأحياًناالغواية عن جهل  

زوم الل  ي أوله تعني انتقال الفعل من حال ى( فإنَّ همزة التعدية ف.  أما الفعل )أغو 121(( طه:ه فغوى ربَّ   فعص ى آدامُ )) قوله تعالى  

 بِه ف  هفاعلب  ال يكتفي الى التعدي الذي  
ً
. 82ص:  ))قال فبعزتك ألغوينهم أجمعين(( تعالى  ومثاله من القرآن قوله    .ينصب مفعال

 .(2)اإلغواءاآلخًر بفعل   تضليلاالصرار على و الدوام واالستمرار  فالفعل هنا متعٍد الى الضمير )هم( ،ودال على

إثباته في . وهو أمر سيتكفل التحليل بلكل منهما دالالت مختلفة في االستعمال القرآني تهذه الفروق بينهما جعل أنَّ  وال ريب في

 املباحث اآلتية.

 املبحث األول: داللة غوى ومشتقاته في االستعمال القرآني

 في  من موضع الى آخر تختلف    دالالت  ، وقد حملت في طياتها(3) القرآن الكريم  عشرة مرة في  ربعأ   ومشتقاتها   وردت لفظة )غوى(

 حو اآلتي:تنطوي على جملة من الدالالت نوردها على الن ؛ فهيالقرآني  االستعمال

 ))   تعالى  قوله   ومنه   : الغي بمعنى الكفر -1
ْ
َمْن َيك

َ
ّيِ ف

َ
غ
ْ
ُد ِمَن ال

ْ
ش  الرُّ

َ
ن َبيَّ

َ
ت ْد 

َ
يِن ق ِفي الّدِ َراَه 

ْ
ِإك ِد  ال 

َ
ق
َ
ِ ف

ِمْن ِباَّللَّ
ْ
وِت َوُيؤ

ُ
اغ

َّ
ْر ِبالط

ُ
ف

ُ َسِميع  َعِليم   َها َوَّللاَّ
َ
ِفَصاَم ل

ْ
ى ال ان

َ
ق
ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
ْمَسَك ِبال

َ
  .(4) 256بقرة:(( ال اْست

عِمل الغي هنا في مقابل الرشد، فكان التقابل استراتيجية أسلوبية اعتمدها القرآن في اآلية لبيان داللة الغي.   فإذا علمنا أنَّ  است 

الرشد لفظ جامع لكل أصناف السلوك الجيد الذي ينم على صالح في عقل االنسان من شأنه أن يهديه الى سبيل الصواب ومن ثم  

، وهو عدول  دلة الهادية الى اإليماناأل   بانتاستالكفر بعدما  الضالل املفض ي الى  فالغي هنا  .  (5)باهلل، فإن الغي يكون نقيضه  اإليمان 

 

 .331:ينظر: معجم الفروق الداللية في القرآن الكريم )1(

 . 256حمد ياس خضر الدوري: م: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآنيينظر:   )2(

 . 506املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي: )3(

 راف. ( من سورة األع202ومثلها )الغي( في االيه ) )4(

 .1/417ينظر: موسوعة معاني ألفاظ القرآن الكريم: هادي حسن حمودي: )5(
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ه حصلت البينونة بين الرشد ، فكان املراد أنَّ ي ظهر واتضح وامتاز الرشدأ  ( نتبيَّ ). ولكن بعد أن  وميل عن الحق مع العلم بِه   قصودم

  .(1) ههم في االقامة على الكفر واختيار فال عذر ل ، سقطت الحجة عنهمف ؛الواضحة هادية و والغي باالدلة ال

 )) في قولِه تعالى  بمعنى الشر، والعذاب، والخسران. وذلك  غي  ال -2
 
ف

ْ
ل
َ
 ِمن َبْعِدِهْم خ

َ
ف

َ
ل
َ
خ

َ
 و   ف

َ
ة

َ
ال اُعوا الصَّ

َ
ض

َ
َهَواِت  اأ

َّ
َبُعوا الش

َ
ت

ا يًّ
َ
 غ

َ
ْون

َ
ق
ْ
 َيل

َ
َسْوف

َ
 .59مريم: (( ف

هؤالء    أنَّ وهنا ذكر تعالى    ،عثوا فيه لنتع منهجهمبما ب  لترغيبنا بهم و   ؛مصحوبة بالثناء عليهمصفات األنبياء    القرآن  تعالى في  ذكر

 ،فأضاعوا أحكامها وأوقاتها  ،إلهمالهم إياها وتركها ؛وصف الصالة بالضياعف . تبع الشهواتامن أضاع الصالة و ألنبياء قد خلفهم  ا

 ثم  ، املعاص يتباع الشهوات و اهم الى  سو نفمالت و 
 
اتِ خ يًّ

َ
   ثالث دالالت: كثافة داللية تمثلت في ، فكان لهامت اآلية بلفظة غ

ٍ يصيب االنسان بسوء. في مقابل الرشد الذي هو كل فعل يصيب  األولى: الشر. على أساس  
أنَّ الغي عند العرب هو كل شر 

 .  (2) االنسان بخير

  هو عند العرب    (الجزاء)   أصلالغي في هذه اآلية يحمل داللة الجزاء؛ ألنَّ  ن الى أنَّ  لُّ املفسريجذهب    .الجزاء والعذابالثانية:  

 ، أو اسم واٍد في جهنم  الغي هو اسم لجهنم في حين ذهب بعضهم الى أنَّ  .ضه ودينه أجزيه جزاءجزيته قر  القضاء والتعويض. يقال:

همفسوف يلقون جز  :يجوز أن يكون املعنىي هذه الحال فو  .(3) اء غي 

))  .الخسرانة:  الثالث روي  ما  الى  هذا  مذهبهم  في  يستندون  وهم  املفسرين؛  بعض  إليه  ذهب  ما  قوله وهو  عباس،  ابن  :  عن 

 (( 
َ
ّياف

َ
 غ

َ
ْون

َ
ق
ْ
َيل  

َ
  خرةاآل ، بل يصيبهم في  الدنيا  ال يقتصر علىهذا الخسران  إذا كان ذلك كذلك فإنَّ  . و (4)((ايقول: خسرانً   (( َسْوف

 وهذا الخسران مادي مجسد بعذاب  .ن املستقبل مع االستمرارالزم  تدالن على  ، وكلتاهماسوف(، و )الفاء ـا( مسبوقة ب)غيً   نَّ أل   أيًضا؛

   شعرحتماالت ويجعل ذهن القارئ يذهب الى أبعد اال وهذا ي  ة؛غير موصوفا( نكرة  جاءت )غيً ؛ إذ  وتعالى  هللا سبحانه
ً
 ا في نفسه خوف

 . من املجهول 

    ، سياق هذه اآليةمع    وانسجاًما   مةءالجزاء هو أكثر مال  علىا(  غيً )داللة  أنَّ  ر، فإنَّ الباحث يرى  ومهما يكن األم 
ً
وتأكيدا

ْيًئا( )إِ )   ، وهي قولهحقةال اليٍة  اآل للمعنى في  
َ
 ش

َ
ُمون

َ
ل
ْ
 َوال ُيظ

َ
ة
َّ
َجن

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ُ
ِئَك َيْدخ

َ
ول
ُ
أ
َ
اَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ف

َ
ل فقوب.  60مريم:(  ال َمْن ت

 . في اآلية داللة الغي ، كاشًفا عنول الجنة الغي )جهنم( بدخ جزاء

بمعنى   -3 والخيبة. قوله جل وعال  غوى   ) الضالل 
َ
ف ِمْنَها  ال 

َ
ك
َ
أ
َ
ِة  )ف

َّ
َجن

ْ
ال َوَرِق  ِمْن  ْيِهَما 

َ
َعل اِن 

َ
ِصف

ْ
َيخ ا 

َ
ِفق

َ
َوط َسْوَءاُتُهَما  ُهَما 

َ
ل  

ْ
َبَدت

َوى 
َ
غ
َ
ُه ف ى آَدُم َربَّ    .(5)121طه:  ( ( َوَعص َ

االقتراب من الشجرة فضال  هللا بعدم    ذ أمرهما إتمثل )غوى( في هذه اآلية أصل الخطيئة التي أخرجت آدم وحواء من الجنة؛  

وما   .ما نهى هللا عنهفخالفا بذلك    ،رةأكال من الشج ، فاهكل مناألفأضلهما الشيطان بالقسم الكاذب وحثهما على    ها،األكل من عن  

 

 . 3/28التحرير والتنوير: ابن عاشور:ينظر:  )1(

 . 3/26الكشاف: الزمخشري: ينظر:  )2(

 .16/134والتنوير: ، والتحرير 125/  11، والجامع ألحكام القرآن: القرطبي: 552/  21مفاتيح الغيب: الرازي:، و 3/26الكشاف: ينظر:  )3(

 . 219/  18ينظر: جامع البيان: الطبري  )4(

 ( من سورة الصافات. 32اآليه ) يف و )غاوين( ،( من سورة القصص63ومثها ) غوينا ( في اآليه ) )5(
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ا  الغواية  فعل  ية أنَّ  لحظ في هذه اآل ي
ً
دم ضل عن طريق الهدى عند معصية آ  نَّ أ   وهو  ،على معناه  ؛ فدلَّ على املعصيةجاء معطوف

 :(1) في اآلية على قراءتين)غوى( داللة وقد بنى املفسرون . فعلباتت في نفسه الخيبة على ما ربه و 

هللا  فما انتهى عما نهى    ،يص ها باملعاتمخالفو   الل بعدم اتباعه ما أمر سبحانهالض الخيبة و األولى: )غَوى( بفتح الواو، يدل على  

 . تعالى عنه وهو نقيض الرشد

ِوَي( بكسر الواو وفتح الياءالثانية:  
َ
يشرب اللبن حتى يتخم ويفسد  ، وهو أن  والشرب  )تخم( من كثرة األكل  ي ، أ، أي: فبشم)غ

ه
 
َوى ) )   مال )غوى( في قولهاستع  ذلكتساندها في  و   . اآلية  ح في سياقرجهو األ   ول الرأي األ لعلَّ  . و جوف

َ
ْم َوَما غ

ُ
لَّ َصاِحُبك

َ
 ( ( َما ض

لرشد اي فما خاب عن  و الجهل مع اعتقاد فاسد وهو خالف اه هنا  الغي ألنَّ ، ا ولكنه رشيد سديدبًد أالباطل  أي وما اتبع  2النجم:

 َم وَ ))فت جملة  ِط وع    ،(2) إصابة الرشد
َ
  بوصفه ام )الضالل(  اص )الغواية( على العوهو عطف الخ  ((َما َضلَّ ))على سابقتها    ((ى وَ ا غ

 . (3) وسعاملعنى األ 

َبَعُه  ) )   الى. وقد ورد ذلك في قوله تعبعد االيمانالكفر    رتد الىالغاوي بمعنى امل  -4
ْ
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َ
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َ
 ف

ُ
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َ
ْيط

َّ
 .175األعراف: ( ( الش

ه   باعوراء من    بلعم بنابتداًء، ال بد من اإلشارة الى أنَّ املوصول )الذي( في اآلية يشير الى شخص، وقد حدده بعض املفسرين بأنَّ

عطي اسم كان مؤمًنا أشد االيمان حتى  رائيل  الذي بني اس
 
ده هللا منه، فما  األعظم هللا أ ، فدعا به بالباطل على موس ى وقومه؛ فجرَّ

ار  الشيطان جعل كف    إنَّ وقيل   . فكان الشيطان له باملرصاد فأتبعه حتى صار قريًنا له.(4) كان منه إال أن ارتد الى الكفر بعد االيمان

 من هم أشد كفًرا. فئة   أصبح فيوعصيانه  ه بيان الجنس اي بعد كفر حرف الجر )من( يفيد و  .)فكان من الغاوين( ،ا لهاإلنس أتباعً 

الى أنَّ )غوى( ومشتقاته دوال تعاورت عليها جملة من الدالالت في االستعمال القرآني؛ فكانت موضًعا للكثافة نخلص مما تقدم  

 لنص بالتنوع الداللي الناتج عن سعة السياقات القرآنية في استعمال اللفظة. الداللية التي أغنت ا

 في االستعمال القرآني ومشتقاتها املبحث الثاني: داللة أغوى 

  ، في آية واحدة من كل سورةسور و   فقد جاءت في ستة  ،القرآن الكريم  من ة مواضع  في ثماني  ( ومشتقاتها أغوى )لفظة  وردت  

وقد    .(5) املكية  سور بال  ومشتقاتها  هذه اللفظة  مجيء  اختص و   (.القصصالحجر و )  تيفي سور   وذلك  حدة مرتينة الواتكررت في اآليو 

 تي:حملت في طياتها جملة من الدالالت تجلت باآل

ُهْم ِصَرا ) ) ومنه قوله تعالى على لسان إبليس    .غوى بمعنى من وقع عليه الضاللأ -1
َ
ُعَدنَّ ل

ْ
ق
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َ
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 .582/ 8، وروح املعاني: اآللوس ي:463 / 4:الهمذاني : الكتاب الفريد في إعراب القرآن املجيد، 3/93الكشاف:  )1(

 .8/154ينظر: ارشاد العقل السليم: العمادي: )2(

 .394ينظر: الفروق اللغوية:  )3(

 . 3/292د العقل السليم: العمادي:ارش، وا403/ 15مفاتيح الغيب: الرازي: ينظر:  )4(

 . 506 :ينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم )5(

 (. 82ومثلها: سورة ) ص(: آية ) )6(
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ا. وبعد تم)1(اختلف املفسرون في تحديد داللة )أغويتني( على آراء يطول املقام بذكرها لفكر فيها وجد  حيص النظر وإعمال 

وال سيما أنها   بية،بناء على أنَّ الباء في قوله )بما( سب  (،ية هي )اضللتنيالداللة األرجح في )اغويتني( في سياق هذه اآل   أنَّ الباحث  

   سيقت على لسان إبليس؛ فهو يرى أنَّ 
ً

راد بها ي    داللة اإلغواء هنا ال  بيد أنَّ .  م يكن له ذنب فيها، ول مقصودً ما وقع فيه كان تضليال

لَقه  فيضلهم عن الصوابهللا سبحانه ي    أنَّ 
َ
ِوي خ

ْ
ى، ولكنَّ غ ف إن شاء أطاع، وإن شاء َعص َ

َّ
لة قوله جلَّ  بدال  ه يترك الخيار للمكل

   .3االنسان: إما شاكًرا وإما كفوًرا(( ))إنا هديناه السبيل ذكره 

غويتني( قد يعنى بِه العقاب بالطرد والصغر أفقول ابليس )  ،ه اآليةن تكون في سياق هذأهناك داللة لإلغواء تصح    أنَّ وأرى  

 )   وله تعالىق  من سورة األعراف نفسها، وهي   ية سابقةآاملشار الية في  
َ
َك ِمَن  )ق

َّ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
 ِمْنَها ف

ْ
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َ
اَل ف

اِغِريَن  ِدة هللا التي وسعت كل ش ي قد  رحم  إنَّ ذ  إ  ؛وهو مكمل للمعنى  .13األعراف:  (( الصَّ
ر  ر الكالم: يوتقد  تباعه  أبليس و إمنها    ج 

   ياي.إبمعاقبتك 

نا نلمس محاولة التزلف  
َّ
ُهْم ِفي  من جهة إبليس في آية مماثلة لآلية السابقة، وهي قوله    الى هللاولعل

َ
نَّ ل

َ
ن ّيِ
َ
ز
ُ
ِني أل

َ
َوْيت

ْ
غ
َ
اَل َرّبِ ِبَما أ

َ
))ق

 
ْ
غ
ُ
ْرِض َوأل

َ
  األ

َ
ْجَمِعين

َ
ُهْم أ ((   Ѻِوَينَّ

َ
ِصين

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
رب املكاني  القتحقيق    به  قصدال ي  . بيد أنَّ هذا التزلف  40-39الحجر:  ِإال ِعَباَدَك ِمْنُهُم امل

ِ إقول    ألنَّ   ؛نما القرب املعنوي إو فحسب،  املادي  
  فدلَّ   فت منه أداة النداء؛ِذ ه ح  ( يشير الى التقرب والتزلف هلل؛ والسيما أنَّ بليس )رب 

اوين، ك ربي جعلتني في زمرة الغقول إبليس املحكي )أغويتني( يشير الى: أنَّ   قرب النفس ي. وإذا كان ذلك كذلك فإنَّ تالمحاولة  على  

صنفتني معهم. ومثله الفعل أقصيتني، أي جعلتني مقص ى خارج األمر. وعلى النقيض منه أدنيتني، أي جعلتني  حكمت عليَّ بأن  و 

 ا في زمرة العالين. رة املقربين. وأعليت من شأني، جعلتني عاليً ا منك في زمقريبً 

ته حينما  لقاء اللوم عليه من جهة إبليس بإزاء فعلإاالتهام هلل و   مل في طياته داللةالفعل )أغويتني( يح  وإذا كان األمر كذلك، فإنَّ 

الالم   . إذ إنَّ سن من اتباع سبيل الغي مع إبلي( مضمونها تحذير اإلنسا جملة )ألقعدن لهم سراطك املستقيم  إنَّ عص ى هللا؛ لذا  

  . ان واملجادلة في غير الحقياالصرار في العص على هذا يدل  من ثمو  ،ستمراراال   على نداال الواقعة في جواب القسم والفعل املضارع 

هم(  من املالحظ اتصال الفعل بنون التوكيد الثقيلهو  ليسوقه الى    ؛نهام ل من ضعف إيضالإعلى   صرارالتوكيد واال   زيادة في )ألغوينَّ

 . جهنم

 املتكلم فيه هو  ضللتني(؛ ألنَّ أ )بمعنى    يقال فيها إنَّ اغويتني   أن( في اآليتين ال يصح  غويتنيأداللة الفعل )  أنَّ خلص مما تقدم الى  ن

ِ الطريقين.  اخيار لخلقه بثم ترك ال   ،ز بين الرشد والغي تعالى ميَّ هللا  أنَّ   سابًقا  نافكما ذكر   .ب هللا عز وجلاملخاطو   ،سيبلإ
تباع أي 

 للقول السابق في عقا)  ( تحمل داللة العقوبة، أي:غويتنيأ)إنَّ  لكن يمكن القول  
ً
الفعل    ما في داللةأبالطرد.  ب ابليس  عاقبتني( تتمة

يصح في هذا  و   .دمآجنس    نحو  عند إبليس   بتحول فعل اإلغواءنحو القصدية وتعمد الفعل  خطاب  ( فقد تغير الغوينهمأل )  اآلخر

 ُيِض وما يؤكد ذلك قوله تعالى    .هم(نَّ لألض( أي )غوينهم)أل الفعل  داللة    أن تكون   السياق
ْ
ن
َ
أ  
ُ
ان

َ
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َّ
َبِعيًدا(( ))َوُيِريُد الش الال 
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َّ
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 .60النساء:

َصَح  )) كما في قوله تعالى    .بمعنى العقاب  غواءاإل  -2
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َ
ْرَجُعون

ُ
 . 34هود: (( ت

ن حوار نوح مع قومه داعًيا إياهم إلى االيمان باهلل وتوحيده. وما نلحظه في سياق اآلية هو تأكيد نفاذ  تمثل هذه اآلية جزًءا م 

اية في اآلية وارًدا في سياق اإلرادة اإللهية، فقد ذهب أغلب املفسرين الى أن املراد بالغواية هنا  إرادة هللا في خلقه؛ وملا كان فعل الغو 

 

 .5/20ندلس ي: البحر املحيط: األ  )1(
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   جرى على عادة العرب تسميةعقوبة )العذاب والهالك(. فقد  
َ
  بسبب قبتكم  اعميريد  هللا    أنَّ ي  أه،  بسببب  العقوبة باسم الش ئ املعاق

 .(1)()الغواية وهو إغواء( بنفس اسم سبب العقوبة ياهم، فسمى عقوبته )إضاللكم  إو  غوائكم الخلقإ

الضالل -3 صاحب  بمعنى  وجلاإلغواء  عز  قوله  ومنه   .   ( ( 
َ
خ ِة 

َ
ِدين

َ ْ
امل ِفي  ْصَبَح 

َ
أ
َ
ْمِس  ف

َ
ِباأل َصَرُه 

ْ
ن
َ
اْست ِذي 

َّ
ال ا 

َ
ِإذ

َ
ف ُب 

َّ
َرق

َ
َيت ا 

ً
اِئف

 ) ِويٌّ ُمِبين 
َ
غ
َ
َك ل

َّ
ى ِإن ُه ُموس َ

َ
اَل ل

َ
ُه ق

ُ
ْصِرخ

َ
 . 18القصص:( َيْست

  صبح أليصف حال موس ى بقوله )ف فيها انتقل وصًفا لحال موس ى )عليه السالم( بعد حادثة قتل القبطي؛ إذ هذه اآلية تمثل       

بفي املدينة خا
َّ
  ستنصره  باألمس يستغيث به ويصيحه  قال له  موس ى الذي  رأى الرجل اإلسرائيلي اوهو على تلك الحال    .(ئًفا يترق

  كإنَّ )
َ
ي  التي هسمية  ة اال قد جاء اإلغواء بصيغة الجملو  الفعل، تقبيحو ا القول يحمل في طياتِه داللة التوبيخ هذ  (. ولعلي مبينوِ لغ

أما الصفة واملوصوف   .على الرجل الذي استنصره  موس ىفهو يعود  الكاف(  أما الضمير ) و   .جملة الفعليةمن الوثباًتا  ا  توكيًد   أكثر

 متبًعا لهواه، ؛ أل الغة والتعظيماملبفقد أفادا  )لغوي مبين(  
ً

( صفة مشبهة تدل على ثبات الصفة باملوصوف؛ بوصفه ضاال ِوي 
َ
نَّ )غ

ه   املؤكدة،   فالالم.  (2) : شديد الغوايةيأ  ،دون التوبةوالثبات عليها من  بها    االستمرار مع  كثير الضاللة  فيسعى الى تضليل سواه؛ ألنَّ

 شددة في )املو)الياء(    والصفة املشبهة،
َ
 ل
َ
فكان هذا التوظيف هو السبيل الى تصوير   أفادت االيغال في توكيد حدث الغواية.  ( هناي  وِ غ

 شخصية صاحب الضالل على لسان موس ى.  

 خاتمة:

 وقوف على داللة غوى وأغوى في االستعمال القرآني، خلص الباحث الى جملة من النتائج تمثلت باآلتي:بعد ال 

(. أما صيغة  )غاوون  املجموع   اسم الفاعل و   تا املاض ي )غوى وأغوى(. صيغ  سيماوال ،  االسمو   تي الفعلبصيغ(  ايةغو الورد لفظ )  -1

غواية الذي ال ينقطع عن ممارستها مع بني االنسان. وأما صيغة  الفعل فهي تدل على االستمرار بعمل الشيطان الدؤوب في ال

 .دون توبةمن  ةمستمر   ، بل ؤقتةهي ليست صفة مف بها؛ واالستمرار ثبات صفة الغواية عند صاحبهاعلى  االسم فهي تدل

على  لة  اد  جاءتو .  (املكان )جنهم  على  لةادفقد جاءت غوى    واحدة،داللة  على  القرآني    في النصلم يقتصر استعمال الغواية    -2

وسيقت    لت للداللة على العقوبة.عمِ ه. واست  ، فعص ى ربَّ ضله الشيطانأن  أدم بلفظة )غوى( بعد  ، كما هو األمر في وصف آالحال

 (. من وقع عليه فعل اإلغواء، ومفعولها أي ))الشخص الغاوي(أي  ،على فاعل الغوايةداللة للظة الغواية لف

القرآن، بل تنوع ورود  في موضوع واحد من  شتقاتهماوم   لم ترد لفظتا )غوى وأغوى( -3 ا، وتبع ذلك أن  موضوعيً   هاموضوعات 

في سياق    تعل الغواية، وذلك عند ربهم، ووردوقع عليه ف  في سياق الشكوى بين من أغوى ومن  تتنوعت دالالتها، فقد ورد

سب  بما يتنا  ستعملترد فيه  تفي كل سياق    يه. و أخر  سياقاتوغيره. فضال عن    في سياق العتاب من جهة إبليس  تالتظلم، وورد

 ا بالسياق.ا رهنً مع سياق الحديث، فتكون داللته 

 

 .2/562، وفتح القدير: الشوكاني: 2/391، والكشاف: 15/305جامع البيان: ينظر:  )1(

 .10/267ي:س لو روح املعاني: اآلينظر:  )2(
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ما   -4 لفظتا  تر تقغالبا  و ن  بغوى(  أ )غوى  سابقة  لفظتومشتقاتهما  أكانت  سواء  وإبليس(  )الشيطان  داللتها    ؛الحقة  أمي  لتأكيد 

   .شخصية الفاعل فيها وتحديد

ل البحث الى -5 ما تنسب الى اإلنسان في ال تنسب في االصل الى الشيطان، و ى( لفظة )أغو  أنَّ  توصَّ
 
فالشيطان هو   ؛سياق القرآنيقل

خرج على 
 
  .غواء جنس آدمإقسم على أدم وحواء و آغوى أمن رحمة هللا بعدما    إثرهاأول من قام بها وأ

و  أ  ا داالرمز أن تكون تلك اللفظة  راد به  ۖ  لعل ذلك االستعمال ال يخلو من قصد يا في خاتمة اآلية، و لفظة )غوى( غالبً ورود   -6

 .تنبيه ونصح تنطوي علىو برمتها، ية محتوى اآل  تختزل شارة إ

لكفر بالطاغوت وذكر  ملكية التي ترتكز فيها الدعوة لإليمان باهلل، في مقابل افي اآليات ا  ومشتقاتهما  أغوى(و ،  كثر استعمال )غوى  -7

   وام البائدة وأخذ العبرة منها. األقاألنبياء مع  قصص 

نتيجة   -8 السياق؛  بقرينة  الى ترجيح  احتمالية تحتاج  في بعض املواضع عدة دالالت، فكانت دالالتها  الغواية  تعاورت على لفظ 

 الستعمال القرآني.الكثافة الداللية في ا

 املصادر واملراجع: 

غيرة األسدي الكوفي لقراءة عاِصم بن أبي االقرآن الكريم،   -
 
ليمان بن امل جود الكوفي التابعي عن أبي عبد  برواية َحْفص بن س  لنُّ

بي بن كعب عن الن
 
لِمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأ بي صلى هللا  الرحمن عبد هللا بن حبيب السُّ

 .عليه وسلم

يق: صفوان  ه(، املفردات في غريب القرآن، تحق502األصفهاني، أبو القاسم الحسن بن محمد املعروف بالراغب األصفهاني )ت -

 ه. 1412، 1عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط

علي  : تحقيق:  ي في تفسير القرآن العظيم والسبع املثانيروح املعان،  (ه1270  )ت  مود بن عبد هللاشهاب الدين محاأللوس ي،   -

 .هـ1415، 1لبنان، ط -بيروت ،الكتب العلمية  دار ،عبد الباري عطية

تحقيق:    ، البحر املحيط في التفسير  ،هـ(745  ت ، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين )ندلس ياأل  -

 . هـ1420 ، د.ط، لبنان -بيروت ، دار الفكر صدقي محمد جميل،

والثقافة - والعلوم  للتربية  اإلسالمية  املنظمة  منشورات  الكريم،  القرآن  ألفاظ  معاني  موسوعة  حسن:  هادي  ،  حمودي، 

 م. 2011 -ه1432املغرب، د.ط،   -إيسيسكو، الرباط

د، محمد محمد،   -   مصر، د.ط،   - القاهرة  ،عالتوزيدار غريب للطباعة والنشر و ،  لفروق الداللية في القرآن الكريممعجم اداو 

 م. 2008

 م. 2006، 1ط لبنان،- ، دار الكتب العلمية، بيروتدقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني ،محمد ياس خضرالدوري،  -

التفسير    هـ(606  تالدين خطيب الري )أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي امللقب بفخر    الرازي،  -

 .هـ 1420 ،3لبنان، ط -بيروت ،دار إحياء التراث العربي، مفاتيح الغيبالكبير أو  

دار    الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل املؤلف،  (،هـ538  تحمد جار هللا )الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أ -

 هـ. 1407 - 3، طلبنان  -بيروت، الكتاب العربي
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  ، ، فتح القدير، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب)هـ1250  تالشوكاني اليمني )الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا  -

 هـ. 1414، 1ط دمشق، بيروت،

تحقيق: أحمد    ،هـ(، جامع البيان في تأويل القرآن310  تغالب اآلملي، أبو جعفر )  زيد بن كثير بنالطبري، محمد بن جرير بن ي -

 م. 2000  -هـ  1420، 1، طلبنان -، بيروتمحمد شاكر، مؤسسة الرسالة

 .هـ 1984 ، د.ط،تونس –الدار التونسية للنشر ، التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرابن عاشور،  -

 م 1945  -هـ  1364  مصر، د.ط.،  -القاهرة،  دار الكتب املصرية،  جم املفهرس أللفاظ القرآن الكريماملععبد الباقي، محمد فؤاد،   -

  : ، تحقيقالفروق اللغوية،  هـ(395نحو  ت  )  الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هالل    ،العسكري  -

 مصر، د.ت، د.ط. - افة، القاهرةمحمد إبراهيم سليم، دار العلم والثق

ار  د هـ(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم املؤلف:  982  تبن محمد بن مصطفى )العمادي، أبو السعود محمد   -

 . د.ت، د.ط.لبنان - بيروت، إحياء التراث العربي

جم مقاييس اللغة تحقيق: عبد السالم هـ(، مع395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت   -

 .م1979 -هـ 1399لبنان، د.ط،  -محمد هارون، دار الفكر، بيروت

هـ( كتاب العين، تحقيق: د مهدي  170ن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت  الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ب -

 لبنان، د.ت، د.ط. -ل، بيروتاملخزومي، د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهال 

  ب تحقيق التراث في مؤسسةتحقيق: مكت ،  القاموس املحيط،  هـ(817  ت مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )  ،الفيروزآبادى -

وس ي،  الرسالة   -هـ    1426  ،8، طلبنان  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت    ،بإشراف: محمد نعيم العرقس 

 . م2005

هـ(، 671  ت، الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين )القرطبي -

 م.  1964 -هـ 1384، 2مصر، ط  -م أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرةتحقيق: أحمد البردوني وإبراهي

لسان  ،  هـ(711  تصاري الرويفعى اإلفريقى )نظور األنمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن مابن منظور،   -

 .هـ 1414 ،3لبنان، ط -بيروت ، دار صادر، العرب

دار الزمان للنشر    ، حمد نظام الدين الفتيحتحقيق: م  ، د في إعراب القرآن املجيدالكتاب الفري  ، هـ(  643  ت)، املنتجب  الهمذاني -

 .م 2006 -هـ  1427، 1، طوديةاململكة العربية السع - والتوزيع، املدينة املنورة 
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Reasons Why We Should Use Schoology in E-Learning: A Review Paper 

 يف التعليم االلكرتوني: حبث مراجعة Schoologyتخدام أسباب ملاذا جيب علينا اس
Ali Haif Abbas, University of Wasit, Wasit, Iraq 

 العراق   –واسط  –سط علي حايف عباس، جامعة وا

 

 

 الخالصة 

و وسيلة  ، لجأت الجامعات واملدارس إلى التعلم اإللكتروني. التعلم اإللكتروني هبسبب االغالق الذي سببه فايروس كورونا

للتعلم والتعليم عن بعد باستخدام اإلنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ومنصات التعلم. ثالث منصات رئيسية للتعلم  

،  اإل بالتحديد  هم  التعلم.  في  تستخدم  تزال  وال  كانت  أثبتت جميع  Schoologyو    Edmodoو    Google Classroomلكتروني   .

(  LMSهي واحدة من أفضل منصات أنظمة إدارة التعلم )  Schoologyاحها في التعلم اإللكتروني.  املنصات الثالثة املذكورة نج 

 ألسباب سأذكرها في هذه الورقة املختصرة.

 ، التعليم االلكتروني، التعليم املدمج Schoologyكلمات مفتاحية: أنظمة إدارة التعلم، 

 

 

Abstract 

Due to COVID-19 lockdown, universities and schools’ resort to e-learning. E-learning is a way of learning and 

teaching from distance using internet, computers, smart phones, and learning platforms. Three main e-learning 

platforms were and are still used in learning. They are namely, Google Classroom, Edmodo, and Schoology. All the 

three mentioned platforms proved success in e-learning. Schoology is one of the best Learning Management 

System platforms (LMS) for reasons I will mention in this brief paper. 

Keywords: LMS, Schoology, e-learning, blended learning 
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1. Previous Studies on Schoology 

E-learning is a way of teaching and learning from distance via internet, online platforms, computers, and 

smartphones. Due to the rapid spread of coronavirus, universities and schools are forced to use e-learning. 

Different online platforms are used for e-learning. Some universities use Google Classroom; other universities use 

Edmodo, while others use Schoology. Zoom and FCC (Free Conference Call) are also used for e-learning.  

Schoology is a social learning network and an e-learning platform used for teaching and learning from distance. 

It improves learning through collaboration and communication (group works). It amazingly helps increasing 

access to curriculum and supplemental contents. According to Low (2017), Schoology offers the following 

features: Course, Group Discussion, Resources, Quiz, Attendance and Analytics. 

Manning, Brooks, Crotteau, Diedrich, Mosser, and Zwiefelholfer (2011) illustrate that Schoology is a free and 

secure social and learning platform. Its design is similar to that of Facebook in which there are conversations, 

messages, comments. In Schoology, information and other media such as photos and videos can be shared. 

Purnomo, Machromah, and Sari (2018) demonstrate that Schoology is an important learning platform in 

calculus courses. The results of their article showed that Schoology helped students “to learn the materials, do the 

exercises first before attending the class, and facilitated them to collect tasks” (7). 

Muhtia, Suparno, and Sumardi (2018) elaborate that Schoology is important in blended learning. In their article 

‘Blended Learning Using Schoology as an Online Learning Platform’, they demonstrate that it is important to raise 

teachers’ awareness about the crucial role of technologies in their practices. They encourage teachers to use e-

learning platforms such as Schoology in blended learning. 

Rosalina (2018) conducted a study entitled “Analysis the use of Schoology e-learning towards students’ 

learning motivation enhancement in STKIP Surya”.  The aim of the article is to analyse the use of Schoology e-

learning as a potential tool for students’ motivation in blended learning and e-learning and also to test the students’ 

attitude and opinion towards the use of Schoology as an effective e-learning platform. The researcher used non-

random sampling technique of 30 students from the STKIP Surya. To get accurate results, data collected twice 

using a questionnaire, observation sheet, interview, and documentation. The results of the study found out: 

Percentage of Likert Scale overall from the first and second data collection result 

got the same category i.e 77.30% and 79.05% with very high category which means 

the students were motivated using schoology e-learning, 2) The result of observation 

sheet in the first and the second data collecting got the same result that most student 

were happy to learn using schoology e-learning,3) The result of interview between the 
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two were the same that means most students were motivated by learning using 

schoology e-learning because of its easyness, friendly look, and challenging way of 

doing the task (89). 

Table (1): Percentage of likert scale at the first data collection 

Indicator Score Percentage 

Happiness 371 77.29% 

Attention 552 76.67% 

Satisfaction 764 79.60% 

Motivation 1687 78 % 

Usability 547 76% 

User Interface 549 76.25% 

E-learning media 1096 76% 

 

Table (2): Percentage of likert scale at the second data collection 

Indicator Score Percentage 

Happiness 371 77.29% 

Attention 572 79.44% 

Satisfaction 776 80.83% 

Motivation 1719 79.58% 

Usability 565 78.47% 

User Interface 562 78.05% 

E-learning media 1127 78.26% 

The aforementioned two tables are adopted from Rosalina (2018: 93). The tables show the fact that students 

are happy in using Schoology and their score is very high. The article also proves that Schoology contributes to 

students’ motivation in blended learning and e-learning.  
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Warsito, Haryono, and Wibawanto (2019) demonstrate that the use of Schoology in teaching is crucial for the 

development of the educational system as a whole such as distant and e-learning. It is also effective and important 

in terms of tasks collection and delivery. 

Suryati, Suryana, and Kusnendi (2019) show that Schoology based learning platform helped influence the level 

of students’ metacognitive thinking skills. The ability of metacognitive thinking skills in the students who are using 

Schoology is higher than those using other conventional learning models.  

Karyawati  and Ndadari (n.d.) demonstrate that Schoology as a Learning Management System created good 

atmosphere in classroom, motivated passive students to give their opinion through online learning, and helped 

students in learning English. 

Sicat’s (2015) study aims to test whether Schoology as an LMS can be an effective tool for enhancing college 

students’ proficiency in business writing. The study proves that students’ proficiency in business writing can be 

further enhanced through the use of Schoology. 

Astuti (2019) demonstrates that Schoology not only helps and supports students in learning English but also it 

helps and supports teachers in English learning by creating ‘paperless culture in education, give online assignments 

and online assessments to the students even connect in discussion with other lecture about certain topic’ (64). 

Irawan, Sutadji, and Widiyanti (2017) elaborate in their study that there is a significant difference in the 

learning outcomes between students with blended learning based on Schoology and students with problem based 

learning model (sig p = 0.000 < α = 0.05). 

Johnson (2018) concludes that Schoology has an effective role in the Japanese higher education system.  

the overall benefits of Schoology, including ease and speed of feedback, 

individually-oriented possibilities, and portability, combined with an increasing need 

for students to become comfortable with information technology, serve to outweigh 

these weaknesses overall. The author tentatively recommends wider usage of 

Schoology as one possible LMS within the Japanese higher education system, 

particularly within English-language courses (68). 

Ardi’s (n.d.) study found out that Schoology helped the students to exercise autonomy in English for Academic 

Purposes (EAP) learning classes. The students were able to control over learning management, cognitive process, 

and selection of learning materials. Schoology helped facilitating the interaction among students. Schoology as a 

mobile application enables students to learn English quickly. The learning platform which is rich with learning 

materials encouraged students to develop their learning from other online materials. 
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In their study entitled ‘The Acceptance of Schoology among Early Childhood Education Student at Mara Poly-

Tech College (KPTM), Daud and Ghani (2017) demonstrate that students show a positive response in using 

Schoology due to its easiness, flexibility, and various features. 

Amalia’s (2018) study entitled ‘Students’ Perception of Online Assessment Use in Schoology in EFL 

Classrooms’’ aims to show the students’ perception of the use of online assessment with the assistance of 

Schoology. The study found out that students show positive perception towards the use of online assessment due 

to the easy and flexible use of Schoology. 

Schlager (2016) illustrates that “students, teachers, parents and technology integration experts have both 

shared and unique concerns, desires, and suggestions pertain to Schoology use in their setting” (3). 

In their study entitled “Schoology as an Alternative to Traditional Teaching Tools for University Students”, 

Garcia, Amat, Garcia, and Colomina (2018) use a sample composed of 135 students. The sample is divided into 

two groups. One group is taught through a traditional methodology while the second group is taught through 

using Schoology. The group which is taught under Schoology platform is more positive than the group which is 

taught under traditional ways. This indicates that the proficiency of the students can be further enhanced using 

Schoology platform.  

Burgstrom’s (2017) study concerning the impact of Schoology on student achievement suggests that 

Schoology is an effective learning platform for students. The researcher quantitatively proved that: 

Students are seeing higher assessment scores when given student completion 

requirements such as 100% mastery. Qualitatively, the survey shows students are 

recognizing the ability of Schoology to aid in their individual learning, allowing them 

to pace their own learning in the classroom (4). 

Çepik, Gönen and Sazak (2016)  illustrate that Schoology offer teachers and students easy and flexible 

interaction and communication. It also enables teachers to monitor and track the progress of their students, offers 

teachers best online tools for sending their lectures, materials, tests, and results in an easy and quick way. Through 

Schoology, teachers can send their lectures in the form of text files, audio, image, video, and even via a link.  

Camahalan and Ruley (2014) elucidate that through the use of Schoology in blended learning, students 

became more eager to learning and their writing skill improved. 

2. Benefits of Schoology in E-Learning 

The previous studies on Schoology proved that Schoology, as an LMS, is an effective, easy, and flexible tool that 

can effectively contribute to the development of learning from distance, especially in blended learning and e-

learning.  
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Rosalina (2018: 91) lists the following educational features and benefits of Schoology: 

1. Personalized homepage 

2. Course profiles 

3. Flexible instructional tools 

4. Badges 

5. Calendar 

6. Online homework submission 

7. Create assignment and events 

8. Create test and quiz 

9. Extended file support 

10. Mobile learning making 

11. Online gradebook and attendance 

12. Customized grading options 

13.  Standards and outcomes alignment 

14. Track student usage and course analytics 

15. Marketplace application 

16. Email address and username support 

In addition to the aforementioned educational features of Schoology, Rosalina (2018: 91) mentions that 

Schoology has also social features: 

1. User connections (professional network) 

2. Messaging, customizable notification 

3.  Announcements 

4.  Discussions 

5.  Group workspace  

Muhtia, Suparno, and Sumardi (2018: 174) mention some potentials of Schoology such as easy and flexible 

use, security and safety, and effective tools and resources for teachers. They also found out when Schoology was 

used with blended learning, the lessons become more enjoyable, students’ self-confidence and responsibility were 
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increased, students were more encouraged to think critically, interaction and communication were increased 

between teachers and students; students and their peers, students were more motivated and became more 

enthusiastic to learn outside classroom, students’ positive attitude to learn outside classroom was developed and 

increased, teachers bid their administrative tasks more easily, and students’ achievements were improved. 

Schoology provides students quick access to relevant information. Through Schoology, teachers can build 

courses, upload their lectures and lessons, create assignments and discussions, grade submissions, and test and 

quiz their students online. Through Schoology, teachers can list or schedule events or activities. This helps keep 

everyone in touch and on the same page. Schoology offers automated gradebook and attendance. Schoology also 

provides easy communication, posts, updates, messages, and comments. Through Schoology, everyone can be 

simply informed (see Schoology Enterprise Package). 

For teachers, Schoology is:  

1. Centralizing the common curriculum and instructional materials  

2. Simplifying collaboration among teachers and instructional staff 

3. Providing tools that increase student engagement and acceleration 

4. Real-time communication between teachers and students 

For students, Schoology is: 

1. Preparing students for the world of work and/or college 

2. Allowing students to access classroom materials 24/7 so learning can take place anywhere, anytime 

3. Allowing for students to participate in hybrid learning opportunities 

4. Allowing students who are in extracurricular activities and absent access to their coursework so they don’t 

fall behind 

For parents, Schoology is: 

1. Providing parents a more in-depth experience about what students are learning in classrooms 

2. Allowing parents to have updates via Schoology App or internet site 

3. Talking to teachers whenever they have a question rather than having to stop by the school 

For more information, see a paper entitled (What is Schoology?). Its link is written in the references.  
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3. Obstacles 

Using Schoology in educational institutions is not an easy task. Such decision needs previous planning and 

preparation. Many countries, especially those which have low income and high poverty rates definitely face 

difficulties in applying e-learning and such learning platforms. Such difficulties include lack of internet access, 

poverty, insufficient infrastructure, poor training, and lack of technological knowledge and skills (Muhtia, Suparno, 

and Sumardi, 2018). 

The following obstacles are taken from 2018-2019 “The State of Digital Learning in K-12 Education: An EdTech 

Study Powered by 9,279 Education Professionals”: 

1. Lack of Student access at home 

2. Insufficient time to teach individual students who need it most 

3. Not enough devices such as laptops, tablets…. 

4. Poverty 

5. Poor or unreliable network connections 

6. Lack of student engagement 

7. Discipline issues 

8. Lack of institutional funding 

9. Lack of mentorship/guidance outside of school 

10. Hardware that is inadequate to the educational tasks 

4. Conclusions 

This study is a review paper about the use of Schoology in e-learning. The previous studies proved that 

Schoology can be an effective, easy, and flexible LMS platform for e-learning and blended learning. The platform 

has many advanced educational features for teachers and students in times of COVID-19 lockdown. Such features 

are clearly presented in the previous studies and benefits of Schoology sections respectively. Countries with low 

income and high poverty rates need to do lots of hard work in order to be able to apply e-learning and use 

Schoology as a useful and effective learning platform. The study also recommends that educational institutions 

are in need of using innovative and developed media and technology in their teaching process. Learning is not 

limited to some students, a teacher, and a blackboard in a classroom. 
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