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 االفتتاحية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ة مغايرة في  تعدد واالختالف ،فقد حاولت إحداها تقديم قراء يقدم هذا العدد إسهامات معرفية تنحو منحى ال 

األمثال العربية القديمة من خالل البحث في مضمراتها والكشف عن أنساقها الثقافية املضمرة، وبحثت أخرى في  

 . الحقيقة اإلدراكية للمكونات الداللية من منظور ليكوف

اين  واية العربية املعاصرة من خالل نموذج فرانكشتكشفت إحدى الدراسات عن تمثالت التجريب في الر هذا و 

 .في بغداد ،لتحاول أخرى البحث في الوظيفة النفسية للكتابة األدبية

العدد لم يخل من محاولة لوضع مرتكزات القراءة الناقدة لدى تالميذ مرحلة املتوسط ،من خالل رصد واقعها  

قديم قراءة  سبيل تنمية املهارات املكتسبة ..،ناهيك عن ت   مقترحات تحاول تمثل راهن التعليم ومستقبله فيووضع 

العدد  ،لينهي  الصحراوي  الفضاء  أسطرة  تيمة  على  االشتغال  خالل  من  الكوني  إبراهيم  روايات  من  عدد  في 

 .يموضوعاته بالحديث عن قضية اإلبداع األدبي من منظور نقاد العهد املرين

في مستوى تطلعات  ستشكاالت معرفية مهمة نرجو أن يكون العدد  ومع هذا التنوع املوضوعاتي واملنبني على ا 

 القراء واملهتمين.

 

 . غزالن هامشيد: رئيسة التحرير
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 ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية
 ا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركزالواردة يف هذال تعرب اآلراء 
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 األنساق الثقافية املضمرة يف األمثال العربية القدمية
The implicit cultural formats in ancient Arab proverbs 

 ، املغرب الدار البيضاء – الثاني   جامعة الحسن، د. عبد الرحمان إكيدر 

Iguider Abderrahmane, University Hassan II Casablanca – Morocco 
  

 

 امللخص: 

تعد األمثال العربية من أقدم األشكال الفنية واللغوية التي تحمل دالالت إنسانية وحضارية، وتعكس خالصة  

وإذا كان النقد   .الكون وعن عالقات البشر  صورهم عنالعرب وتتجربة عملية، وتحمل وجوها من املشترك في وعي  

األدبي قد اهتم بتحليل هذه األمثال من مختلف أبعادها؛ الصوتية واملعجمية والتركيبية والبالغية والداللية ... فإن 

ويا  فضاًء حيالنقد الثقافي يكشف لنا في املقابل عن مجموعة من األنساق املضمرة لألمثال باعتبارها تشكل أيضا  

للقراءة النقدية الثقافية، تميط اللثام عن البنيات الثقافية التي يستضمرها هذا الخطاب، والتي تتسرب فينا   رحبا

 عبر حيلها الجمالية.

 الجمالي.  – الداللة النسقية  –النقد الثقافي  –األنساق املضمرة   – : األمثال   الكلمات املفاتيح 

Abstract : 

The Arab proverb is one of the oldest artistic and linguistic forms that carry humanitarian and 

civilizational connotations. It reflects a summary of a practical experience, and holds common aspects 

in Arab awareness and perception of the universe and human relationships. If literary criticism is 

concerned with analyzing these proverbs through different dimensions. Verbal, lexical, rhetorical and 

semantic ... For its part, cultural criticism reveals to us a set of the implicit cultural formats  of proverbs, 

because they also constitute a wide and vital space for cultural critical reading, and reveal the cultural 

structures that this discourse embraces and which seeps from us through Her aesthetic tricks . 

Keywords : ancient Arab proverbs - cultural formats - cultural criticism -  aesthetic . 
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 تقديـــــــم:  

تعد األمثال من أقدم األشكال الفنية واللغوية التي تحمل دالالت إنسانية وحضارية، وتعكس إرثا ثقافيا يمثل  

  .خالصة تجربة عملية، وتحمل وجوها من املشترك في وعي البشر وتصورهم عن الكون وعن عالقات بعضهم ببعض

لواقعية والتأمالت االعتبارية، وانصرف إليها  ية لتجميع التجارب امنذ القدم وسائل لفظولقد كانت األمثال العربية  

نخبة من القدماء يبحثون في مصادرها وأصولها، ومنهم : أبو عبيدة واملفضل بن سلمة الضبي وأبو هالل العسكري،  

األد  النقد  اهتم  وقد  كبيرة.  بكتب  والزمخشري، وخصت  وامليداني  األصبهاني  األمث وحمزة  بتحليل هذه  من  بي  ال 

؛ الصوتية واملعجمية والتركيبية والبالغية والداللية ... دون أن ننس ى كذلك ما تنطوي عليه من  مختلف أبعادها

حكاية تفسيرية التي تعد القالب السردي لها واملضيئة لجوانبها الخاصة، وهذا كله من أجل الكشف عن القيم 

 الجمالية. 

ملضمر الثقافي املغيب واملسكوت عنه، ن أنساقا مختالة تتحايل على ااألنساق الظاهرة غالبا ما تكو غير أن هذه  

األمثال، والتي  التي تستضمرها هذه  الثقافية  البنيات  في كونها ستحضر  النسقية  أهمية هذه املضمرات  وتكمن 

ريقة توافقها مع ش يء مضمر فينا وبطتتسرب فينا عبر حيلها ونستجيب لها بسرعة وانفعال، وهي استجابة تنم عن  

نفكر أحيانا فيما تحمله هذه األمثال من مضمرات ثقافية مضادة؛ كأن يكون املثل عن  غير واعية، وذلك دون أن  

النساء أو عن الِعرق أو عن األلقاب أو عن الطبقات االجتماعية أو عن العالقة بين الحاكم واملحكوم، وكذا مختلف 

 فرزتها.الجتماعية واالقتصادية التي أالظروف السياسية وا

 مفهوم النسق املضمر  : 

يعد مفهوم النسق من املفاهيم األساسية التي يرتكز عليها النقد الثقافي، إذ يهتم هذا النقد بالوظيفة النسقية  

سق في النصوص والخطابات، ويستقص ي الالوعي النص ي. ويحدد عبد هللا الغذامي هذا النسق بقوله: "يتحدد الن

 تحدث إال في وضع محدد ومقيد، وهذا يكون حينما  ه املجرد، والوظيفة النسقية العبر وظيفته، وليس عبر وجود

وناسخا   ناقضا  املضمر  ويكون  مضمر،  واآلخر  ظاهر  أحدهما  الخطاب  أنظمة  من  نظامان  أو  نسقان  يتعارض 

وأن    شترط في النص أن يكون جماليا،للظاهر. ويكون ذلك في نص واحد، أو في ما هو في حكم النص الواحد. وي

نق ولسنا  جماهيريا.  الرعية يكون  اعتبرته  ما  هو  الجمالي  وإنما  املؤسساتي،  النقدي  الشرط  الجمالي حسب  صد 

 . 1الثقافية جميال" 

وينتقل النسق املضمر دالليا من الدالالت الحرفية والجمالية إلى الدالالت الثقافية الرمزية، باعتبار أن كل   

الغي في األدب يخفي أنساقا ثقافية مضمرة، ال  ا مهيمنة، فالنسق الجمالي والبفة معينة تحمل في طياتها أنساق ثقا

يقف عندها النقد األدبي وال يكشف تجلياتها بسبب توسله بما هو جمالي أدبي. يقول الغذامي : "أما النسق املضمر  

 
 . 78، ص 2005،  3ار البيضاء، ط عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية، املركز الثقافي العربي، الد  1
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باطن   من  ملحوظ  غير  يتسرب  وهو  الوعي،  محيط  في  ليس  و فهو  ذاته،  النص  منطق  ناقضا  دالالته  النص، 

منه  الصريح  عبر  اإلبداعية،  امللحوظ  غير  وتغلغلها  الثقافة  حركة  في  األالعيب  لعبة  بالضبط  وهذه  والضمني.  ا 

 .1املستهلك اإلبداعي والحضاري، مما يقتض ي عمال مكثفا في الكشف والتعيين" 

ى جهد نقدي متواصل  في الثقافة، ويحتاج استجالؤه إلويعد النسق املضمر نسقا متمكنا ومنغرسا منذ القديم  

أن   ومكثف، خصوصا ذلك  الجمالية،  الحيلة  أبرزها؛  ولعل  وحيل،  أقنعة  وراء  من  متخفيا  متحجبا  يكون  وأنه 

"النسق هنا من حيث هو داللة مضمرة فإن هذه الداللة ليست مصنوعة من مؤلف، ولكنها منكتبة ومنغرسة في 

لصغير مع الكبير والنساء  من كتاب وقراء، يتساوي في ذلك اقافة، ومستهلكوها جماهير اللغة الخطاب، مؤلفتها الث

 . ويحدد الغذامي شروطا للنسق املضمر، وهي كاآلتي :2مع الرجال واملهمش مع املسّود" 

 وجود نسقين يحدثان معا وفي آن، في نص واحد، أو فيما هو في حكم النص الواحد. -1

و  -2 نقيضايكون أحدهما مضمرا  ا اآلخر علنيا، ويكون املضمر  للمعلن، ولو حدث وصار  غير  ، وناسخا  ملضمر 

مناقض للعلني فسيخرج النص عن مجال النقد الثقافي، بما أنه ليس لدينا نسق مضمر مناقض للعلني، وذلك  

 ألن مجال هذا النقد هو كشف األنساق املضمرة )الناسخة( للعلني. 

ها  افة تتوسل بالجمالي لتمرير أنساق نصا جماليا، ألننا ندعي أن الثق  ال بد أن يكون النص موضوع الفحص  -3

 وترسيخ هذه األنساق. 

ال بد أن يكون النص ذا قبول جماهيري، ويحظى بمقروئية عريضة، وذلك لكي نرى ما لألنساق من فعل عمومي   -4

ألن   مدلول  ذات  غير  هنا  والنخبوية  والثقافي،  االجتماعي  الذهن  في  تأثيرا  ضارب  مؤثر  وغير  معزول  النخبوي 

 . 3جميعا" 

ويروم النقد الثقافي إلى كشف هذه األنساق في املعنى البعيد للتورية الثقافية باعتباره جبروتا رمزيا متحكما فينا  

األشعار  في  هو  مثلما  واألمثال  الحكايات  أو  األزياء  في  أو  األغاني  في  ذلك  يكون  و"قد  وسلوكياتنا،  خطاباتنا  في 

نسق ثقافي ثاٍو في   جمالية تعتمد املجاز والتورية وينطوي تحتها   -إلشاعات والنكت. كل هذه وسائل وحيل بالغية  وا

 . 4املضمر ونحن نستقبله لتوافقه السري وتواطئه مع نسق قديم منغرس فينا" 

الثاني باطن مضمر  إن قراءة ثانية ومتمعنة ألمثالنا العربية القديمة تش ي بوجود نسقين، األول ظاهر معلن، و 

فية العربية، حيث ترتبط هذه األمثال  وتمكين فعله في التكوين الثقافي للذات الثقا  يتقنع بالجمالي لتمرير نفسه 

واالجتماعية  والسياسية  والتاريخية  الثقافية  الجوانب  من  مجموعة  يعكس  الذي  املتحجب  الثقافي  بسياقها 

 
 . 50، ص 2002، ربيع 59عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي : رؤية جديدة، مجلة فصول، الهيئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ع   1
 .79ذامي، النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية، ص عبد هللا الغ  2
 . 32  – 31، صص 2004صطيف، نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟، دار الفكر، دمشق، عبد النبي ا –عبد هللا الغذامي   3
 .80عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية، ص   4
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 تتفق مع ما نؤمن به إلنسانية، حتى وإن كانت دالالت هذه األمثال الواالقتصادية واألخالقية والقيم الحضارية وا

 نأخذها على أنها عالمات تفصح عن هذه املضمرات غير الواعية.  في العلن، ومن املهم أن

 االحتفاء بالفحل في األمثال العربية القديمة :

إنها تعمل على تجذره في املجتمع وحتى على إن نسق الفحولة من أكثر األنساق املضمرة في الثقافة العربية بل  

رأس الهرم الطبقي، حيث يتعزز مفهوم التميز، ويبدأ مراره. يقول عبد هللا الغذامي : "ويأتي الفحل على ضمان است

في وصف  الذات، وللنظر  لنفسه حق وصف  به حيث يحتكر  باكتساب صفاته عبر خلق سمات خاصة  الفحل 

ا وهو  لنفسها،  الشاعرة  الثقافية  الذات  للشخصية  النسقية  السمات  اصطنع  الذي  إذ 1النموذجية" لوصف   ،

تحتفي العديد من النصوص األدبية بالفحل كما هو الحال، في قصائد عمرو بن كلثوم وجرير والفرزدق واملتنبي 

النقدي منذ إرهاصاته األول في املنجز  تتبع ذلك حتى  القباني وغيرهم من الشعراء. كما يمكننا  في العصر  ونزار  ى 

ت في حكاية أم جندب، حيث  القيس. وقد شكلت الجاهلي متمثال  قضية    فّوق علقمة بن عبدة الفحل على امرئ 

الفحولة في الشعر العربي القديم قيمة جمالية وثقافية على أساسها صنف بن سالم الجمحي الشعراء في كتابه 

 )طبقات فحول الشعراء(. 

اء الكالم يصرفونه أنى  سوبة للخليل بن أحمد والتي جاء فيها : )الشعراء أمر األمر نفسه نجده في "املقولة املن

لغيرهم ... ويحتج بهم وال يحتج عليهم، ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في   شاؤوا، ويجوز لهم ما ال يجوز 

روط الواقع والعقل صورة الباطل(، وهي مقولة تتكرر في الثقافة العربية مما أنشأ فصيلة بشرية متعالية على ش

مع الزمن إلى نسق ثقافي الخطير الذي ال يقف عند حدود الشعراء، بل إنه تحول  والحق، وهذا أمر له أثره السلبي  

القانون والقاعدة، وهي  لها ما ال يجوز لغيرها هي ذات فوق  التي يجوز  الذات  الثقافية لألمة. وهذه  الذات  صبغ 

خرين باطال فلها ذاك. حتج بها وال يحتج عليها، وباطلها حق، وإن رأت حق اآل مرجع ذاتها مذ كانت الحجة نفسها، ي

من أحد  من  ما  شخصية  سمات  والسياسية هذه  االجتماعية  البيئات  كافة  في  الكثير  أمثالها  من  رأى  وقد  إال  ا 

، بما في 2فواصل" يعبر كل الحدود وال  بانه واإلعالمية، مما يؤكد أن النسق الثقافي، إذا نشأ، ال يقف عند حد، بل  

فحل وتصوره كذات متعاظمة تكرس هذه الصورة النمطية، التي تعلي موقف الذلك األمثال العربية القديمة التي 

 ومتجبرة، وتموقعه في قمة الهرم الطبقي، مقارنة بباقي الطبقات االجتماعية األخرى.  

د الذي ال يفتات عليه بالرأي :  
ْ
(. يقول الجاحظ :  ذلك الفحل ال يقرع أنفه)تقول العرب في مديح الرجل الَجل

ه الصفة ألن الفحل اللئيم إذا أراد الضراب ضرب أنفه بالعصا وقد قال يقال للخاطب إذا كان على هذ  "وهذا كالم

ذلك أبو سفيان بن حرب بن أمية عندما بلغه من تزويج النبي بأم حبيبة، وقيل له : مثلك تنكح نساؤه بغير إذنه؟  

 
 .125النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية، ص  عبد هللا الغذامي،  1
 . 130نفسه، ص  2
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ع أنفه( ألن  ه كريما : )ذاك الفحل الذي ال يقر . ويقال للخاطب إذا كان مرغوبا في1فحل ال يقرع أنفه" فقال ذلك ال

 . 2الفحل اللئيم إذا هبَّ على الناقة الكريمة ضربوا وجهه بالعصا

الفحل فرض هيمنته    -ويتضح من خالل هذا املثل أن النسق الفحولي القوي لألمثال يتوخى من خالله الذكر  

املرأة والعبد وكل فئات املجتمع املهمشة، وإلحاقها    ماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا، إذ يسعى جاهدا إقصاء اجت

ائرة األنا الذكورية، وكأنها خلقت لخدمته والخضوع له، و"هذه صورة نمطية تتكرر في النسق الفحولي على صورة بد

فيها من اآلخر فالذات املتعاظمة من داخلها ال يمكن أن يبقى  تتنوع، لكنها تعطي الداللة نفسها، ومعها يأتي املوقف  

لآلخر"  واملسيطر،  3مكان  املهيمن  تجعله  وشجاعة  وقوة وصرامة  رجولة  من  غيره  عن  تميزه  فللفحل خصائص   .

بورديو   بيار  ويسمي  واآلمر.  ال   Pierre Bourdieuوالناهي  وهو  والناعم،  الرمزي  "بالعنف  الذكورية  الهيمنة  هذه 

 . 4ف بين الذكر واملؤنث" محسوس، وال حتى مرئي، وهذا من أجل الرجوع إلى مبدأ االختال 

 الترغيب في الصمت :

يرتبط الصمت في الثقافة العربية بعدد من العبادات، فقد عد عبادة من غير عناء، بل إنه يعد مقدما إال عن  

الحق وصون اللسان عن اللغو، فقد دعا الرسول )ص( إلى حفظ اللسان واستقامته، واإلمساك عن اللغو، قول  

. ويشير الجاحظ أن الصمت بر وعبادة، يقول :  5باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت" قال:  "من كان يؤمن  

ابن مريم عليه السالم: البر ثالثة: املنطق،   "عن عبد هللا بن املبارك عن بعض أشياخه، عن الشعبي قال : قال عيس ى

ير اعتبار فقد سها، ومن كان صمته  واملنظر، والصمت. فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغا، ومن كان نظره في غ

 .6(" أفضل العبادة الصمت، وانتظار الفرجفي غير فكر فقد لها، وقال علي بن أبي طالب : )

نا نجد في املوروث الثقافي أدبيات جمة تؤكد فضل الصمت بما إنه جوهر ثقافي  ويشير عبد هللا الغذامي إلى "أن

الخطر في الكالم والسالمة في النطق، وهذا الحرص الشديد على ومعدن كريم بما إن السكوت من ذهب، وبما إن  

التساؤ  الكالم وتفضله يستدعي  تفوق  الصمت كقيمة عليا  تتجه  ترويج  الثقافة  بال  إذا ما  هذا االتجاه ل فعال، 

دامى  فاملتمعن في أقوال األدباء العرب الق.  7" ! وتركز التركيز كله على مشروعها العجيب في التحبيب بالصمت ...؟

حسن فيها الكالم وتلك التي يحسن فيها الصمت. معتبرين أن الصمت أحيانا قد يكون  يجد أنهم بّينوا املواضع التي ي 

أفضل من الكالم حسب املقامات التي يفرضها. فقد يكون الصمت مسلكا للنجاة وطلب السالمة، فرب كلمة تجر 

 
 . 44، ص 3، ج 1988، 7بيين، تحقيق وشرح : عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الجاحظ، البيان والت  1
 .84نفسه، ص   2
 .127ربية، صعبد هللا الغذامي، النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية الع  3
 . 16، ص 0092بيار بورديو، الهيمنة الذكورية، ترجمة سليمان قعفراني، املنظمة العربية للترجمة،   4
 .  32، ص 8هـ، ج  1422، 1رواه البخاري ومسلم. انظر : صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط   5
 . 297ص   ،1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   6
 .206عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية، ص   7
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لم أن لسانك أداة  درجة الهالك. يقول ابن املقفع : "اع  عات وقد تهوي به في متاعب قد تصل إلىصاحبها إلى متاب

مصلتة، يتغالب عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلك. فكل غالب عليه مستمتع به وصارفه في محبته، فإذا غلب 

استطعت فإن  لعدوك.  فهو  لك  ما سميت  أشباه  من  ش يء  عليه  غلب  وإن  لك،  فهو  عقلك  به   عليه  تحفظ  أن 

. ويقول الجاحظ: "ال تسمع الناس  1، فافعل" وال يستولي عليه أو يشاركك فيه عدوك  وتصونه فال يكون إال لك،

تل حين 
ُ
تل فالن حين صمت، ونسمعهم يقولون: ُجلد فالن حين قال كذا، وق

ُ
يقولون : جلد فالن حين سكت، وال ق

 .2(" رحم هللا من سكت فسلمقال كذا وكذا. و)

واالنحراف. يقول أبو  الردى، ويكبح جماح اللسان عن االنفالت املرء بالصمت وينجو من دواعي الهالك و   يسلم

حيان التوحيدي : "كم من دم، سفكه فم. كم إنسان، أهلكه لسان. رب حرف، أدى إلى حتف. ال تفرط، فتسقط.  

ش يء أحق بطول سجن من لسان  . وقالوا ليس  3الزم الصمت، وأخف الصوت. من حسنت مساعيه، طابت مراعيه" 

لى أن ترى هلكك فيه، والزم النطق إلى أن ترى ضياعه سبع عقور، ويضيف أيضا : "والزم الصمت إ  وقالوا اللسان

. كما أن كثرة الكالم تذهب الوقار، وتسقط اللسان في آفة الكذبة والبهتان والغيبة وغيرها من الرذائل مما 4عنك" 

 يوقع في املعصية. 

هذا الصمت  إلى حفظ اللسان والتزام الصمت، ولم يكن    العديد من الشعراء إلى آفة الكالم ودعوا  كما أشار

 رديف عجز عن الكالم، أو ضرب من العي، وإنما لطلب السالمة والنجاة. يقول أبو نواس :

ِم 
َ

ال
َ
َك ِمن َداِء الك

َ
يٌر      ل

َ
ْمِت خ  ُمت ِبَداِء الصَّ

ْفـــــٍظ َساَق 
َ
ـــــــُربَّ ل

َ
ـــا        ل ِنيـــاٍم وِقيــــ

َ
 ــاِم أجــ

ـــــــاه ِبِلَجاِم 
َ
ْل           َجَم ف

َ
الـُِم َمن أ

مـــا السَّ  5ِإنَّ

لو كان الكالم من فضة، لكان ، فقد قيل : )أما األمثال العربية القديمة فهي بدورها تحث على لزوم الصمت

يقول عبد  .  8( استكثر من الهيبة صامت، وقالوا أيضا: )7(وقليل فاعلهالصمت حكم  ، و)6( السكوت من ذهب

الخطابية   وتمجد  البالغة  إلى  تدعو  إذ  التناقض،  في حال من  هي  وكأنما  الثقافة  "تظهر  الصدد  في هذا  الغذامي 

ا  وسلطة البيان وتفضل الفصيح على العيي، وفي مقابل ذلك تحث على الصمت وترغب فيه وتجعله حكمة ومعدن 

 
 .106، ص 1974قفع، األدب الكبير واألدب الصغير، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ابن امل  1
 . 270، ص  1البيان والتبيين، ج  الجاحظ،  2
 .245، ص 1،ج 2003، 1أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع واملؤانسة، تحقيق : محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط   3
 .7، ص 5، ج 1988، 1البصائر والذخائر، تحقيق : وداد القاض ي، دار صادر، بيروت، ط  أبو حيان التوحيدي،  4
 . 62ديوان أبي نواس، تحقيق : أحمد عبد املجيد الغزالي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ت، ص   5
 . 271، ص  1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   6
 . 270نفسه، ص   7
 . 702نفسه، ص   8
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ا.  1ذهبيا"  بخالف  واملتابعة،  للمساءلة  صاحبه  يجر  وتهميش  فالكالم  قمع  عن  تعبيرا  بذلك  يعد  الذي  لصمت 

اد؛ يقول ابن وهب : "وقد يصمت اإلنسان ويستعمل الكتمان ملخافة، أو رقبة، أو بإسرار عداوة أو بغضة، واضطه

  .2فيظهر في لحظاته وحركاته ما يبين عن ضميره، ويبدي مكنونه" 

ال صفة جوهرية غريزية في اإلنسان،  كالم  إن هذه األمثال تكشف عن أن الصمت هو مخترع ثقافي، ذلك أن 

فالصمت هنا يعكس قمعا سلطويا وثقافيا، فالذي ال تفوضه الجماعة للحديث والخطابة يجب عليه أن يصمت.  

فال حق في الكالم إال من تقرر أن يتكلم  أما الكالم فله شروط معينة تحددها األعراف والقوانين والثقافة السائدة،  

تتصرف حسب املوجب   م. يذهب عبد هللا الغذامي إلى أن الثقافة "ال تتناقض هنا وهيباسم قومه وحسب شروطه 

النسقي، إذ منذ اختراع شخصية الفحل، وهو املالك للحق اللغوي واملجازي والتعبيري، وفي مقابل هذه الحقوق 

الث تأتي رعايا  الثقافي الس الفحولية  الذين يجب عليهم الوقوف بعيدا عن حقوق األب  يد الفحل، وهذا هو قافة 

 . 3اع الصمت" النموذج املحتذى نسقيا، ومن أجله جرى اختر 

إن األمثال العربية في حقيقتها تروم الكشف والبوح واالنتشار، غير أنها مخزن نسقي مهم، نجد فيها العديد من 

الخال  فيها  ونجد  تعمل جاهدة علاملضمرات،  مقموعة،  فيها من هواجس ورغبات  بما  الثقافية  على صة  الحث  ى 

الثقافة على ترويج مخترعها العجيب املتمثل في الصمت.  الصمت والخضوع واالنصياع. وهذا ما يفسر إصرار هذه  

الثقافة للصمت، واختراعها للفحل، وكالهما مخترع ثقافي، و  بين اختراع  ال بد لهذا من و"من هنا تتضح العالقة 

ادية، تحاط بنمط من الصفات التي تتحول إلى خصائص، هذا، فشخصية الفحل تتحول لتصبح قوة معنوية ثم م

حقو  تصبح  لها  ثم  وتحقق  األنساق  هذه  وأنظمة  أنساقها  الثقافة  تحمي  لكي  ثقافية  حماية  يقتض ي  وهذا  قا، 

 يتمثل في إسكات الخصوم وتكميم األفواه. أن أول منجزات الفحول . وهذا ما يفسر 4االستقرار والترسخ" 

 دونية املرأة :  األمثال العربية وتكريس

لقد كانت املرأة دوما مادة ثرية لألمثال العربية القديمة، غير أن هذا الحضور يكتسب أبعادا أكثر اختالفا،  

األمثال   إذ بذاته، فعدد من  يكتمل  ناقصا ال  املرأة مخلوقا  الثقافة  تعكس جزءا هاما من رأت  القديمة  العربية 

املرأة، مكر  املمارس ضد  االجتماعي  الذي العنف  الذكورية  الثقافة  نهج  لنا  الذكوري، وكاشفة  التمييز  بذلك  سة 

. واملالحظ أن هذه األمثال ركزت إما  5تمع. ف"األنثى في املعتاد الثقافي مجرد كائن تابع وضعيف وعاجز" يرسخه املج

 
 .213ذامي، النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية، صعبد هللا الغ  1
 . 61ص  ، 1969تتحقيق : حنفي محمد شرف، مكتبة الشباب، البرهان في وجوه البيان، ابن وهب،   2
 .213عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية العربية، ص   3
 . 221نفسه، ص   4
 .12، ص 2005، 2امي، تأنيث القصيدة والقارئ املختلف، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط عبد هللا الغذ  5
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جاب وتربية ورعاية  أو مستواها العقلي أو األخالقي أو على مجمل األدوار املنوطة بها من زواج وإنعلى جسد املرأة  

 الزوج واألبناء، وكأن مكانها هو البيت بعيدا عن األنظار.  

فقد أوردت العرب مثال "يفضلون فيه من حسنت أخالقه على غيره وإن كانت رتبته االجتماعية أقل منه، ومن  

 خيٍر خيٌر من َيفعِة ُسوٍء ذلك قولهم : ) 
ُ
بنت املصونة التي تلزم  ، وهذا املثل كان يقال عندهم في تفضيل ال1( خَبأة

م السوء الذي ال خير فيه، ومعروف أن العرب كانت في عرفها االجتماعي تفضل الذكر على األنثى بيت أبيها على غال 

تي كانت تتعرض ألخطار الغزو وسبي النساء؛ لكن  ألسباب اجتماعية ونفسية. أوجدتها ظروف العيش في القبيلة ال

وال يجلب لألسرة والقبيلة إال الشر فإن األنثى املصونة في البيت تصبح أفضل  حينما يكون الذكر سيئ األخالق،  

 . 2ه" من

ْحَسُن النَساِء الفخمة األس كما ركزت األمثال العربية على جسد املرأة وبيان مفاتنها، ومن ذلك قولهم :  
َ
 ، 3يلة()أ

 ( وقولهم:  القوام،  املستوية  السمينة  الُحْسنأي   
ُ
ِنْصف حيث4( الَبَياُض  مقياسا    تمرر   ،  األبيض  اللون  الثقافة 

أن   إلى  الغذامي  هللا  عبد  يشير  املقاييس.  لتلك  مناقضا  رمزا  املقابل  في  األسود  اللون  ويغدو  والكمال،  للجمال 

املرأة ليست جسدا فحسب ولكنها أيضا عقل ووجدان، إال أنه ومع حضور  "املتصور الواعي والعقلي الذي يؤمن أن  

ظل هناك حس طروب يهش ألي نكتة أو خطاب يصور الجسد املؤنث على أنه معطى شبقي  هذا املعتقد املعلن ي

ما هو  إلى ذلك الخطابات الشائعة في لغة األفالم واألزياء وأغلفة املجالت واملعطى اإلعالمي عموما، م  فحسب، تشير

كها وتمثيلها والتجاوب ليس من إنتاج الرجل وحده بل إن النساء أنفسهن يشاركن في إنتاج هذه الصورة واستهال

 . 5معها" 

تنظر   التي  الثقافة  تكرسه  بقوة، وهو حضور  الشبقي وهو جانب حاضرة  الجانب  على  األمثال  تكشف هذه 

ىو) ، 6( أزنى من سجاحللمرأة على أنها عورة، مثل قولهم : ) َبُق ِمْن ُحبَّ
ْ
ش

َ
، ويورد امليداني الحكاية التفسيرية لهذا  7( أ

ًتى  املثل، قائال أن حبى "
َ
، فتزوجت على كبر سنها ف

ً
يقال له ابن أم كالب، فقام ابن لها  هي امرأة َمَدنية، كانت ِمْزَواجا

ِم وهو والي املدينة،
َ
 ُمْقَتِبَل    :وقال كهل فمش ى إلى مروان ابن الحك

ً
ي تزوجت شاّبا إن أمي السفيهة على كبر سنها وِسّنِ

م فاستحضرها   ،
ً
حديثا ونفَسَها  ّنِ فصيرتني  لقوله،الّسِ تكترث  فلم  وابنها،  وقالت روان  ابنها  إلى  التفتت  يا   :ولكنها 

 
 .71، ص 2، ج 1987، 2أبو القاسم الزمخشري، املستقص ى في أمثال العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط   1
 . 23، ص 2009، أكتوبر 67ربية، آفاق الثقافة والتراث، ع محمد بن محمد الحجوي، الدالالت االجتماعية والتربوية في األمثال الع  2
 . 275، ص 6، ج 1996رياض زركلي، دار الفكر، بيروت،  -ألشراف، تحقق: سهيل زكار أحمد بن يحي بن جابر البالذري، أنساب ا  3
 .342، ص 1992دار الكتب العلمية، بيروت، أبو عبد هللا محمد بن قيم الجوزية، روضة املحبين ونزهة املشتاقين، تحقيق: محمد عزير شمس،   4
 .82ثقافية العربية، ص عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي قراءة في األنساق ال  5
 . 326، ص 1أبو الفضل امليداني، مجمع األمثال، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد الناشر: دار املعرفة، بيروت، ج   6
 . 387نفسه، ص   7
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َها ولتخرَج 
َ
ليل

َ
، فليشفَينَّ غ

َ
َنط

ْ
ْقُدود الَعَنط

َ
نَّ نفُسها دونه، ولوِدْدُت أنه َضبٌّ  برذعة الحمار، أما رأيت ذلك الشاب امل

ء، فانتشر هذا الكالم عنها، فُضربت به 
َ
ال

َ
 . 1ا األمثال" وأني ُضَبْيَبُته، وقد وجدنا خ

ْيِن  )وتكاد هذه األمثال تجمع على التقليل من شأن املرأة واعتبارها ناقصة عقل وقليلة فهم، مثل  
َ
 َحِديث

ْ
ث ِ

َحد 

َهْم 
ْ
ف
َ
ْم ت

َ
 ل
ْ
ِإن

َ
، ف

ً
ة
َ
( اْمَرأ

ً
ْرَبَعة

َ
أ
َ
   .وهو مثل يضرب في سوء السمع واإلجابة.  ف

ً
 واحدا

ً
تكرره  فقد "أراد بالحديثين حديثا

ْهما،حدثتها بحديثين،    مرتين فكأنك 
َ
 ف

ُ
 ألنها أضعف

َ
، وقال أبو  واملعنى كرر لها الحديث

ً
ْفهم فاجعلهما أربعة

َ
فإن لم ت

ْفهم بعد األربعة  :سعيد
َ
(وقولهم    .2"العصا  فاملربعة، يعني فإن لم ت

ً
 ُصوفا

ْ
اُء َوَجَدت

َ
ْرق

َ
وهو مثل ُيضرب لألحمق    3)خ

يُس )   كذلك  كما يقال   يصيب ماال فيضعه في غير موضعه. ِ
َ
ِرَها مل

ْ
 ِلعت

ْ
( عادت حليمة لعادتها القديمةأو )  4( َعاَدت

سوء تركها، بيد أن الثقافة هنا تربط هذه العادة باملرأة سواء أكانت مليس أم  وهو مثل يضرب ملن يرجع إلى عادة 

 حليمة أم غيرهما.  

لق، وكأن هذ
ُ
ه األمثال تلغي دور املرأة في املجتمع، تبرز هذه األمثال أنساقا مضمرة تش ي في مجملها عن سوء الخ

كما أنها غير جديرة   .5( تنكر املرأة صاحبهافي دون هذا ما  )ئن ونمام، كقولهم:  إذ تظهر كشخص ماكر ومتسلط وخا

، وهكذا ترسم  7( ال تجعلوا سرا عند أمة. و)6(ال تفش سرك إلى أمٍة وال تبل على أكمة)بحفظ السر مثل قولهم:  

(، ومن يتكل  حبائل الشيطانللمرأة، فتوصف النساء بأنهن )ل العربية القديمة صورة سلبية  العديد من األمثا

. لقد نسجت الثقافة عددا من األمثال نحتها الفحل تحت  8( ذل قوم أسندوا أمرهم إلى امرأةه )عليهن خائب ألن 

ل، وذلك بطرق مختلفة أبرزها  تأثير نزعته ليحمي تفوقه املكتسب عبر التاريخ ويعزز مواقفه في الحاضر واملستقب

 إقصاء اآلخر وإهانته والحط من قيمته.  

الضعيف العربية  األمثال  بعض  )  تربط  املثل:  يكشفه  مثلما  باألنثى  قوة  وال  له  حول  ال    الذي 
ً
ِحَمارا  

َ
ان

َ
ك

َن 
َ
أت
َ
اْست

َ
، غير أن هذا  ؛ أي صار أتانا، وهذا ما ال يكون، وهو مثل ُيضرب للقوي العزيز الذي صار ذليال ضعيفا9( ف

مجتمع ذكوري بامتياز ال  ملرأة( في  املثل ينطوي على أنساق مضمرة تكشف من بين ما تكشفه عن دونية األنثى )ا

وهو مثل قاله الفرزدق في   إذا صاحت الدجاجة صياح الديك فاذبحوها(مكان فيه للمرأة، إلى درجة قولهم : ")

 
 . 486مليداني، مجمع األمثال، ص أبو الفضل ا  1

 . 53، ص1980امش، دار املأمون للتراث، دمشق، أبو عبيد القاسم بن سالم، كتاب األمثال، تحقيق : عبد املجيد قط 2 
 . 199نفسه، ص   3
 . 282أبو عبيد القاسم بن سالم، كتاب األمثال، ص   4
 .82، ص 2أبو الفضل امليداني، مجمع األمثال، ج   5
 .57بيد القاسم بن سالم، كتاب األمثال، صأبو ع  6
 265، ص 2أبو الفضل امليداني، مجمع األمثال، ج   7
 . 450، ص 2ه، ج نفس  8
 . 118أبو عبيد القاسم بن سالم، كتاب األمثال، ص   9
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شعرا  قالت  النظرة  1امرأة  هذه  كرست  الثقافة  إن  املضمر.  النسقي  املفعول  هو  في   وهذا  التحكم  على  القادر 

 الوجدان العام.

الشخص  الثقافة  تملك  وألنه  "وال  جهة،  من  ألنه مضمر  النسق  مفعول  إلغاء  على  القدرة  الواعية  الذاتية  ية 

 .2متمكن ومنغرس منذ القديم، وكشفه يحتاج إلى جهد نقدي متواصل ومكثف" 

ي تخص املرأة أو تقال على لسانها، بل توضح أنها  بامتياز، حتى تلك األمثال الت  إن خطاب األمثال العربية ذكوري 

في املجتمع فحسب بل تسعى لتكريس ذلك، حيث "تظهر املرأة وكأنما هي )كائن طبيعي( ال تعبر عن دو  نية املرأة 

( إلى  والتاريخ  الحضارة  بفعل  تحولت  ولكنها  األصل،  حيث  من  الوجود،  وتام  الداللة،  جرى مطلق  ثقافي(  كائن 

س حقوقها لتكون ذات داللة محددة ونمطية. وليست جوهرا وليست ذا
ْ
 . 3تا وإنما هي مجموع صفات" استالبها وبخ

 صورة العبد في األمثال العربية :

املجتمع   الذي ساد  الطبقي  باملنظور  يتصل  القديمة ما  العربية  األمثال  في  نلمحها  التي  الثقافية  األنساق  من 

في  آنذاك، وم النسق عالمة ثقافية  إنتاج الخطاب اإلبداعي والفكري بهذا املنظور. ويعد هذا  مسيرة ا يتصل من 

حضارة املجتمع العربي وهو يشكل بذلك أحد الحقول الكبرى التي يمكن أن تصنف إليها األمثال. وتقسيم املجتمع 

عربية، حيث ال تخفى أن "كثرة الرقيق من العبيد إلى طبقة العبيد واألحرار من املظاهر التي تتبدى لنا في األمثال ال

، إذ ال يتساوى العبد  4اعية كبيرة لها معاملها املميزة وسماتها الواضحة" واإلماء كثرة بالغة جعلت الرقيق طبقة اجتم

لبُ ، أو "5( الحر يعطي والعبد يجع باستهمع صاحبه، يتجلى ذلك مثال في قولهم: )
َ
أي  ه(،  )الحر ُيْعِطي والَعبد َيألم ق

خرية بالعبيد، حيث تصبح  . ويمكن تأمل هذا املثل في ضوء االستخفاف والس6ليس يجود، ويشق عليه جود غيره" 

طبقة العبيد مثار الهزء والتسلية والضحك، فهي طبقة ال قيمة لها وال تعدو كونها متعة ومتاعا عند بعض السادة. 

ير في االرتباط بها إذ يمنع تقاطعهما وتداخلهما في عالقات  و"يرفض املجتمع أن يتطاول العبد على سيدته بالتفك

اب، فيحرم التقاء الطبقات مهما يكن األمر، بل يتعرض املتطاول للعقاب الشديد، اجتماعية تتداخل فيها األنس 

ى مجاِمر الِكَرامويغدو موضع التهكم والسخرية في أبسط األحوال، فيقولون )
َ
روايات  ، وجاء في إحدى    7( َصْبًرا َعل

بخرتك ببخور، فإن صبرَت عليه  يسار الكواعب راود موالته عن نفسها، فنهته، فلم ينته، فقالت : إني ماملثل أن  

 
 .61، ص 1أبو الفضل امليداني، مجمع األمثال، ج   1
 .82الثقافية العربية، ص  عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي قراءة في األنساق  2
 . 16، ص 1998عبد هللا الغذامي، ثقافة الوهم: مقاربات حول املرأة والجسد واللغة، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،   3
 30، ص 1988، بيروت، 3ناصر الدين األسد، القيان والغناء في العصر الجاهلي، دار الجيل، ط  4
 146، ص 3، ج 2009قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت،  األخبار، تحقيق : مفيد محمد عبد هللا بن قتيبة، عيون   5
 . 308أبو عبيد القاسم بن سالم، كتاب األمثال، ص   6
 . 393، ص 1أبو الفضل امليداني، مجمع األمثال، ج   7
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ى مجاِمر الِكَرام(" 
َ
. 1طاوعتك، ثم أتته بمجمرة، فلما جعلتها تحته قبضْت على مذاكيره فقطعتها وقالت : )َصْبًرا َعل

تكرس املبدأ الطبقي، إذ يعد العبد  ساواة والحرية، إال أن األمثال العربية  فعلى الرغم من الشعارات املرفوعة عن امل

تا بالعصا داللة على الزجر والطاعة  خادما  الكثير من األمثال  في  للعديد من الحقوق، بل اقترن ذكره  بعا يفتقر 

 والترهيب. 

 سلطوية العصا في األمثال العربية القديمة : 

العربية الثقافة  في  العصا  واجتم  ترتبط  وسياسية  تاريخية  في  بحموالت  الرمزي  حضورها  تبين  ودينية  اعية 

، وحضورها الفعلي في املاض ي لتعبر عن نمط عيش وثقافة وعن السلطة والجاه، إلى درجة عجزه  الذاكرة الجماعية

فتن العرب عن الحكم دونها، ذلك أن فرض السلطة واستتباب األمن يتطلب إقرار العقاب ملواجهة الفوض ى وال

أي   ر )العصا ملن عص ى(والعصيان والتمرد وكل أشكال املعارضة والخروج عن الطاعة، وهكذا رفع القول الشهي

الضرب والتأديب لكل من ارتكب خطيئة تستوجب الردع. ويعتبر عبد هللا الغذامي العصا قيمة فحولية "فهي زيادة 

البيان إال بواسطة العصا، ولوال العصا ملا بقي    في لسان الخطيب وفي جسمه، وال تتأسس فحولة اللغة وبيانية

 . 2نصف التاريخ ونصف الدولة ونصف الرجولة" سوى نصف عبد امللك بن مروان، أي 

في   تأتي  تجليات حضارية  تكتس ي  ثقافة  تشكل  أنها  مبينا  العصا ورمزيتها  تتبع دالالت  في  الجاحظ  أفاض  وقد 

فه ورموزها،  العربية  الثقافة  عن  الدفاع  حاكمهم مساق  الناس  وراعي  الغنم  راعي  بمفهوميه؛  الراعي  عصا  ي 

)ا  "تتمظهر  الحكاية، ومرتكزا  ورئيسهم، حيث  في خطاب  يسما  نسقية ال  بنية  لتكون  الجاحظ  في خطاب  لعصا( 

للمحموالت  نسقا موضوعيا  التي تجسد  العصا(  )ثقافة  ما يسمى  إلى تأسيس  بفعله  الجاحظ،  موضوعيا يسعى 

 . 3الناقضة لحضارة العرب من قبل الشعوبية في العصر العباس ي"  الفكرية والسياقية

، فإذا  4( الحر يلحى والعصا للعبدمجموعة من النصوص الشعرية والنثرية بما فيها املثل: )فقد أورد الجاحظ  

ويفية  كان الحر تكفيه اإلشارة أو املالمة أو حتى الوعيد، فإن جزاء العبد هي العصا، وبذلك تغدو العصا وسيلة تخ

د،  للفئات املستضعفة. ولذلك نفهم السبب الذي جعل العرب قديما تقول في مدي
ْ
)ذلك الفحُل ال ح الرجل الَجل

، وهذا كالم يقال للخاطب إذا كان على هذه الصفة، ألّن الفحل اللئيم إذا أراد الضراب ضربوا أنفه يقرع أنفه(

ف كقيمة  و"ترسيخها  العصا  تقديم  يجري  وهكذا  بوجود بالعصا.  إال  والخطابة  الرجولة  تتحقق  ال  بيانية  حولية 

. وستكون القاعدة البالغية والقانون الثقافي أن ال بيان بال عصا وال كمال  العصا، وفقدانها يكون عالم  ة نقص وعّيٍ

لك  . تعمل هذه األنساق املضمرة على صناعة الطاغية الذي ال يقيم اعتبارا لآلخر وسيلته بتحقيق ذ5بال خيزرانة" 

 
 . 336، ص 2009، سسة العربية للدراسات والنشرأماني سليمان داوود، األمثال العربية القديمة، دراسة أسلوبية سردية حضارية، املؤ   1
 .231عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافية، ص   2
 . 28، ص 2012شرف الدين ماجدولين، الفتنة واآلخر: أنساق الغيرية في السرد العربي، دار األمان، الرباط،   3
 . 50، ص  1الجاحظ، البيان والتبيين، ج   4
 .231في قراءة في األنساق الثقافية العربية، ص د هللا الغذامي، النقد الثقاعب  5
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ن العصا أداة في يد الطاغية، أداة السحق واإللغاء، وقد عملت األمثال على تمرير هذه الصورة املضمرة، فجعلت م 

 للسيطرة والهيمنة سواء أكانت بيانية أم زجرية. 

 خاتـمـــــــــة : 

ة ومتجبرة  تعلي عدد من األمثال العربية القديمة من شأن الفحل ومركزيته في املجتمع وتصوره كذات متعاظم

لعيوب وتحط في املقابل من قيمة املرأة وتموضعه في قمة الهرم الطبقي، مانحة إياه صفات متعالية تنزهه عن ا

والطبقات املهمشة كالخدم والعبيد واملوالي، وقد أسهم هذا التضخيم في صنع شخصية الطاغية. لقد نحت الفحل  

عبر التاريخ ويعزز مواقفه في الحاضر واملستقبل، وذلك بطرق   هذه األمثال تحت تأثير نزعته ليحمي تفوقه املكتسب 

 صاء اآلخر وإهانته والحط من قيمته وإرغامه على الصمت والخضوع.مختلفة أبرزها إق

وإذا كان النقد األدبي قد عمل على إبراز شعرية األمثال وبيان جماليتها البالغية والصوتية والداللية والتركيبية  

تكشفها األنساق الثقافية على هذه الجوانب الجمالية جعلنا نغفل عن عيوب الخطاب النسقية التي  ... فإن التركيز  

املضمرة، وهي سمات تختفي وراء الجمالي، وتتسرب فينا عبر حيلها حيث تكتشف ما تنطوي عليه هذه األمثال من 

ال في هذا  التي تشكل عالمة  السلبية  القيم  تنبئ عن منظومة من  الذهنية  أنساق مضمرة  في  نسق، والتي تستقر 

لفحولية والرجعية واالستبدادية ... وهي منظومة مغروسة في أذهاننا تكرسها الثقافية العربية، من قبيل الطبقية وا

ثقافتنا. إنها صور نمطية تواترت األمثال في تبنيها واإلشارة إليها ضمنيا، وبذلك دعت الحاجة إلى دراستها وتحليلها  

 يتها، ولكن ملعرفة كيف تعامل العرب مع معطيات محيطهم وثقافتهم.ال إلثبات سلب
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 1 باعتبارها دالليات إدراكية: ليكوف منازعا باروايزدالليات احلالة 

Situation semantics as perceptual semantics : Lakoff disputed Barwise 
 املغرب  -جامعة ابن طفيل، 2أحمد جوهاري 

Ahmed Jaouhari- Ibn Tofail University in Kenitra - Morocco 

 

 

 ملخص 

نروم في هذه الورقة بيان مفهوم املعنى، وكيف شكل مصدر خالف بين الباحثين في مجال اللغويات، واملنطق،  

والفلسفة، ويعتبر الصراع القائم بين الدالليات املوضوعية والدالليات املعرفية تجسيدا فعليا لهذا الخالف. ففي  

على تفسير منطق اإلدراك البشري انطالقا من الرؤية حالة الوقت الذي يقر فيه التوجه املوضوعي بقدرة نظرية ال

نماذج   تقوم على  لكونها  الدعوى،  تفنيد هذه  إلى  املعرفي  التوجه  إدراكية، عمد  باعتبارها حاالت  العالم  وحاالت 

الصدق   بلوغ  يدعي  والذي  املعنى،  تحديد طبيعة  في  املنطقي  النموذج  إلى  تستند  كما  وثابتة،  معرفية موضوعية 

 في حين أن منطق اإلدراك البشري قائم على التفاعل التجريبي بين اإلنسان والعالم.طلق، امل

 : الدالليات املوضوعية، الدالليات املعرفية، نظرية الحالة، منطق اإلدراك، الرؤية. الكلمات املفتاحية

Abstract:  

In this paper, we describe how the concept of meaning is a source of contention among 

researchers in the field of linguistics, logic, and philosophy, and the conflict between objective 

semantics and cognitive semantics is a real embodiment of this difference. While objective 

orientation recognizes the ability of the theory of the situations to interpret the logic of human 

perception from the vision and situations of the world as cognitive states, the cognitive orientation 

has refuted this claim, as it is based on objective and consistent cognitive models, as well as on the 

logical model of determining the nature of meaning, which claims to be absolute, while the logic of 

human perception is based on the empirical interaction between man and the world. 

 Keywords: Objective semantics, cognitive semantics, situation theory, cognition logic, vision. 

 
م، وقد كان يشغل منصب أستاذ للفلسفة والرياضيات وعلوم الحاسوب في جامعة 2000م وتوفي عام  1942من مواليد      Jon Barwiseجون باروايز    - 1

 مدير لبرنامج األنظمة الرمزية. ، كما يعتبر أول CSLIومات إنديانا، وأحد األعضاء املؤسسين ملركز دراسة اللغة واملعل
 املغرب.  -باحث في سلك الدكتوراه بجامعة ابن طفيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، القنيطرة -أستاذ  الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي - 2
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 تمهيد

ة، لكونها تكشف عن وجود  دالليتعتبر خاصية إنتاج املعنى أحد أهم الخصائص التي تتميز بها النظريات ال    

نظريات متعددة للمعنى. تنطلق كل منها من نماذج معرفية محددة ترى أنها صحيحة وضرورية، ويمكن الوقوف  

والدالليات املعرفية    1عند بعض النظريات الداللية املتضاربة، مثل دالليات الحالة كما نجدها عند )جون باروايز( 

)ليكوف(  تستخدم2عند  وكالهما  معرفية  ،  نماذج  منطق  ان  تفسير  بمقدورها  أن  تدعي  األولى  كانت  فإذا  معينة. 

الرؤية  البشري وخصوصا منطق  البشري  3اإلدراك  القيام بذلك، ألن مجال اإلدراك  الثانية تقر باستحالة  ، فإن 

على فكرة لقوي بين دالليات الحالة والدالليات موضوعية القائمة  مجال غير موضوعي. وهو ما يوضح االرتباط ا

ز في أن تطابق العالم بشكل مستقل عن الفهم البشري، فالرموز إما  مفادها أن املعنى يتحدد بناء على قدرة الرمو 

الخارج في  بالفعل  موجود  هو  مع  تتطابق  ال  أو  تتطابق  املوض4أن  الدالليات  عن  )ليكوف(  يتساءل  وهنا  وعية . 

 وضوعي؟كدالليات قادرة على االشتغال في مجال تصوري غير م

نماذج      معا  يستخدمان  لكونهما  املعرفية،  والدالليات  الحالة  دالليات  بين  تشابه سطحي  وجود  من  بالرغم 

 معرفية جزئية من العالم، لكنهما يختلفان في تحديدهما لبنية هذه النماذج، ومدى تطابقها مع العالم الخارجي. 

مقسم إلى كيانات لها خصائص مشتركة؛ ألن اللغة تعكس  م إلى اإلقرار بأن العالم  1983فقد ذهب باروايز وبيري  

الم الفعلي بواسطة ما يسميه باروايز بـ )املنطق السليم(، كما تتكون اللغة من أجزاء لها خصائص وعالقات الع

ل العالم بطريقة تحدد صنف بنية  . ويتضح ذلك من خالل قوله  5تربط هذه األجزاء بعضها ببعض
ّ
بأننا إذا كنا نمث

 املجم
ً
. وعليه،  6من أنواع البنية التحتية الجزئية للعالم   وعة النظرية "م"، فإن أنواع الحاالت في "م" ستكون نوعا

 
وسعى من خالل هذه النظرية إلى اعتماد   م،1981وضوع ضمن كتاب سنة  لقد اعتمد جون باروايز على نظرية دالليات الحالة، وقد نشر هذا امل  - 1

 النموذج التقليدي لنظرية الداللة يختلف عن التوجه الذي يعتمد الصورة املنطقية في دراسة الظواهر الداللية، أنظر:

- Barwise, Jon, The Situation In Logic,  Center For The Studies Of Language and Information, Leland Stanford Junior University, Printed 

in the United States,  1989, p. 4. 
بالواليات املتحدة األمريكية( أستاذ الدالليات املعرفية بجامعة كاليفورنيا )بيركلي(. ُعرف بأطروحاته حول االستعارة   1941جورج ليكوف )ولد سنة    - 2

اآلل من  آلية  اعتبرها  إذ  البالتصورية،  الفكر  في  املركزية  والسياسة،  يات  كاألدب  متعددة،  مجاالت  في  االستعارة  بصدد  أطروحاته  ليكوف  شري. طبق 

إلى بعض   والفلسفة، وعلم النفس، وغيرها. كما اشتهر بأطروحته حول " الذهن املتجسد" التي تذهب إلى أن فكرنا ناتج عن أدمغتنا وأجسادنا. ويستند

 ية بشكل عام. أنظر:  املعرفية، والعلوم املعرف افتراضات األنثروبولوجيا

- Ruiz, Francisco, José, An Interview with George lakoff, cuadernos de folologia inglesa, Universidad de rioja clciguena, n°: 612, 1997,  

pp : 33- 52. 
بها "هيلين كيلر"، و"بيرس ي" اللذين أكدا على الدور الذي تلعبه اللغة  ن األعمال التي قامت  بنى باروايز تصوره للنظرية النموذجية في الداللة انطالقا م  - 3

 الطبيعية في بناء منطق اإلدراك البشري. أنظر: 

- Ibid, p. 5. 
4- Lakoff, G, Women, Fire, and Dangerous Things, What categories revel about the mind, the university of Chicago, press, 1987, p. 125. 
5 - Ibid, p. 126. 
6 - Ibid, p. 126. 
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هذه  فجعل  محدد،  جانب  من  وشوهد  لوحظ  كما  العالم  من   
ً
جزءا تصنف  بأنها  باروايز،  دعاوى  إدراك  يمكن 

م النزاع القائم بين ليكوف وباروايز بخصوص تعارضة مع الدالليات املعرفية عند ليكوف. ولكي نبرز معالالدعاوى م

هي نظرية إدراكية أم غير إدراكية؟ وبعبارة أخرى، هي نظرية تدخل في إطار الدالليات املوضوعية    نظرية الحالة،

ة الحالة عند باروايز، من جهة أولى، وإبراز حدود أم في إطار الدالليات املعرفية؟ كان البد من رصد مقومات نظري

 .روايز، من جهة ثالثةظرية عند ليكوف، من جهة ثانية، و بيان الرد الذي قدمه باهذه الن

 . مقومات نظرية الحالة عند باروايز 1

مفا    فكرة  من  املاض ي،  القرن  من  الثمانينيات  مطلع  وبيري  باروايز  التي طورها  الحالة  نظرية  أن  تنطلق  دها 

إل نتحدث  فعندما  معينة.  حاالت  في  تنتقل  لنا املعلومات  تسمح  الحاالت،  أنواع  تحديد  علينا  يتوجب  اآلخرين  ى 

حليل املعلومات وطريقة تدفقها. لذلك، فقد وضعت نظرية الحالة لتحليل الحاالت تماما كما وضعت الفيزياء  بت

ية موحدة ودقيقة للمعنى ومحتوى املعلومات، وتطبيق مثل  . كما تهدف داللة الحالة إلى بناء نظر 1لتحليل الذرات 

. حاول باروايز من خالل نظرية الحالة أن ينقل البحث الداللي من النموذج املنطقي  2النظرية على دراسة اللغة  هذه

م  التقليدي مع )فريجه، وتارسكي، وديفيدسين، ومنتيغيو(، إلى نموذج تصوري يتناسب أكثر مع أبحاث هنيتكا يقو 

اإل 3على منطق اإلدراك  باروايز  السؤال الذي حاول  إذا كان هناك نوع. غير أن  في ما  محدد من    جابة عنه يتمثل 

الجمل يصف أنواع الحاالت في العالم. من هنا، عمد إلى معالجة إشكالية داللة الجمل اإلدراكية من خالل دراسة 

 . 4حاالت الواقع، وحاالت جمل اإلدراك 

يمكننا اإلقرار بهذه الرؤية دون  ربط فعل اإلدراك بفعل التصور كما في قولنا: "نرى ذلك"، بحيث  وكان يسعى إلى  

سر االختالف بين قولنا: أرى ملك فرنسا يمزق شعره، وأرى أن ملك فرنسا يمشط أن ندرك أننا نرى. وهو ما يف

عالجة مثل هذه الجمل، خصوصا تلك  شعره. في هذا السياق، استخدم باروايز مبدأ املصداقية ومبدأ االستبدال مل

لكونهما يدخالن    ذا رأى أ، ب، إذن ب، وهما عبارتان خاضعتان للمبدآن السابقان،التي تأخذ الصيغة التالية: إ

ضمن جمل اإلدراك. فإذا كان مبدأ االستبدال يقول بإمكان استبدال أوصاف مختلفة لنفس الشخص في مثل هذه 

يد املحتوى القيمة الصدقية للجمل.، فإن مبدأ املصداقية يسمح للسياق بتحدالسياقات، دون حدوث تغيير في  

سي باروايز  لكن  متعددة.  جوانب  من  للعبارات  إدراكية الغامض  سياقات  بإدخال  املبادئ  هذه  تعديل  إلى  عمد 

 
، الرياض،  2001،  1دفيلن، كيث، اإلنسان واملعرفة في عصر املعلومات،  كيف تحول املعلومات إلى معرفة، تعريب، شادن اليافي،  العبيكان، ط  - 1

 .24السعودية، ص، 
2 - Sten, Lindström, Jon Barwise and John Perry, Situations and Attitudes, Cambridge, MA and London, MIT Press, 1983, Critical Study, 

Uppsala University, pp, xxii – 352, p. 1. 
3 - Barwise, Jon, The Situation In Logic, op, cit, p. 7. 
4 - Ibid, p. 8. 
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إذا  وفقط  إذا  ب  استبدال  قبيل:  من  بالحدو 1رياضية،  يرتبط  الذي  الغموض  تفادي  إلى  بذلك  يهدف  وكان  د  . 

  .( فاسدا12ملثال )( صحيحا، وا11املستخدمة، مثل: "أحدهم"، وعليه يكون املثال )

 شاهده خالد يخفي     (11)
ً
 معينا

ً
رأى خالد أن أحدهم يخفي رسالة تحت الصخرة، والتي تؤول؛ أن هناك شخصا

 .رسالة تحت الصخرة

 يعتقده خالد     (12)
ً
 معينا

ً
يعتقد خالد أن شخصا ما، قد أخفى رسالة تحت الصخرة، وتؤول؛ أن هناك شخصا

 .قد أخفى رسالة تحت الصخرة

، ونقول أن هناك رسالة  11من هنا، يالحظ باروايز أنه بإمكان إزاحة السور "أحدهم" من موقعه في الجملة      

ا العناصر  معينة الحظها خالد عند شخص ما يختبئ تحت  إلى الكشف عن بعض  باروايز  لصخرة. وهو ما دفع 

النموذج املنطقي السائد من خ بين الجملتين السابقتين، وتعديل  املبّينة في جمل املشتركة  العناصر  الل تحديد 

 .2اإلدراك البسيطة، مثل قولنا: يرى بعض س مثل هذا..." 

، يطرح العديد من اإلشكاالت أهمها مشكل غياب  إن منطق اإلدراك من حيث هو منطق يقوم على الرؤية     

املقصودة وليس األشياء املادية    . ويتحدد هذا املشكل في القول بأننا نرى فقط األشياء3اإلحالة، كما ناقشه أوستين

إليها من  ، فإذا قلنا: أ يرى ب، فإننا ننظر 4ذلك، راجع إلى العالقة املعقدة بين املدَرك واملدِرك  املوجودة. والسبب في

واعي   تفسير  وجود  عدم  في  تتمثل  الخصائص  وهذه  املشهد،  أو  املوقف  هذا  عليها  يقوم  التي  الخصائص  خالل 

 أو  للصورة الذهنية. فعن
ً
، وهو مجاال مصغرا

ً
دما نقول: أ يرى ب، و ب يرى ج، فإن مجال الرؤية سيكون واحدا

  التقليدي الذي يقدم قراءات مضللة، مثل قولنا:  يغيب عن الطرح  "ميكروسكوبي". غير أن هذا يطرح إشكاال مهما

 .( رأى زيد طالبا يدرس في الكلية1

 .( رأى زيد طالبا يشتري كتبا في املكتبة2

 .رأى زيد طالبا يدرس في الكلية، ويشتري كتبا من املكتبة (3

الكلية، نقر بأن الجملة األولى  ( رأى زيد نفسه في  2( رأى زيد خالد في الكلية.1لكن عندما نواجه جمل، من قبيل:  

ه صحيحة، أما الجملة الثانية، فهي غير صحيحة، ألنها تحيل على نفسها، وليس هناك ش يء في الواقع تحيل علي

 
1 - Ibid, p. 12. 
2 - Ibid, p. 13. 

للغة تجعلها غير جادة وغير طبيعية، حيث يمكن   Parasites Usesطفيلية اربته لإلحالة من دعوى مفادها أن هناك استعماالت ينطلق أوستين في مق - 3

 :   أن تفشل اإلحالة في هذه االستعماالت من خالل إنجاز فعل تكلمي على شاكلة الخطاب الخيالي. أنظر

- Austin, J, L , How to do thing with Word, Harvard University presse, 1975, p. 104. 
 .293، ص، 2012، 1تحديات مجتمع املعرفة، إفريقيا الشرق، املغرب، ط، الباهي، حسان، الذكاء الصناعي و  - 4
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األشياء  1العبارة  بين  الفرق  يفسر  ما  وهو  )اإلدراكية(.  التصورية  الكيانات  بطبيعة  يتعلق  إشكال  يطرح  وهنا   .

نرى ش يء بين   "الطماطم مثال"، وأن  العالقة  يتطلب معرفة  الفرق  لذلك، فتحديد هذا  الطماطم.  له خصائص 

 وما نراه حقيقة أنه ش يء مادي بسيط.الخصائص املالزمة لألشياء، أي تلك التي تدخل في مقولة الطماطم، 

مشهد مكون  إن ما نراه في الواقع مجرد أحداث، وعالقات، ووقائع. إننا ال نرى األشياء في ذاتها، بل ما نراه سوى 

من أشياء تمتلك خصائص، وترتبط بعالقات بعضها ببعض، وهذه العالقات هي ما تهمنا باألساس في رؤيتنا، وهو  

ه، ما يهم في الواقع هو املجموعة الكاملة من األشياء التي لها خصائص وعالقات تشكل  ش يء مجهول في حد ذات

 . 2مشهدا

يوجد عليها العالم هنا واآلن، ويعتبر املشهد من األشياء التي قادتنا    فاملشهد الذي نراه هو جزء من الكيفية التي

  .إلى النظر والسمع، وبالتالي إلى اإلدراك واملعرفة

د يعكس الرؤية، لكن كيف للرؤية أن تعكس الخصائص الفيزيائية لألشياء وعالقاتها املادية؟  فاملشههكذا،      

يتشكل بها العالم، فإن املشهد يصل العالم باللغة، مما يجعله أساس ومادامت الرؤية هي جزء من الطريقة التي  

 . 3إلثبات صدق الجمل

هد ما مشهدا  يتعلق بالتكافؤ املنطقي، بحيث يمكن أن يكافئ مشغير أن العالقة بين اللغة والعالم تطرح إشكاال  

أحيان رؤية عدد أقل من املشاهد،    آخر، وكالهما جزء من العالم. لذلك، عندما يكون هناك مزيدا من الرؤية تكون 

 .4وعالوة على ذلك، فاملشهد رؤية ذرية 

اغتها منطقيا، مثل قولنا: "املطر يسقط  تعتمد فلسفة اللغة لحل هذا اإلشكال على الجمل التي يمكن صي     

إذا سقط املطر  طر يسقط"، وهي الصيغة التي عوضها باروايز بالصيغة التالية: "املطر يسقط  إذا وفقط إذا كان امل

بقوة، فـ "املطر" و "سقط" تعبيران يؤكدان نفس املوقف. وبهذا الشكل انتقل باروايز من فكرة الضرورة املنطقية  

قوة   فكرة  كفعل إلى  ندركه  وما  كمطر،  ندركه  ما  على  بقوة  ينطوي  املطر  "سقوط  بأن:  نقر  فعندما  التصور، 

ن  الواقع تدعم ما  في  القائم على املواقف السقوط، ومتى كانت كل حالة  الضمني  التأثير  الواقع. وهذا  في  شاهده 

دعونا الى استخدام التكافؤ القوي اليومية يسميه باروايز "اآلثار املنطقية"، وهذه اآلثار تدعم التصور. وهو ما ي

مل. ليوافق بعض الظواهر اللغوية والنحوية، ويتناسب في نفس الوقت مع النظرية الرياضية، كالتفاضل والتكا

فالتصور التقليدي في املنطق يقوم بترتيب العناصر الرياضية بطريقة تؤدي إلى ظهور أجزاء مستقلة، قد ال تكون 

 :ية، كما في قولنامتكافئة بقوة ولكنها منطق

 
1 - Barwise, Jon, The Situation In Logic, op, cit, p. 22. 
2 - Ibid, p. 26. 
3 - Ibid, p. 27. 
4 - Ibid, p. 30. 
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 .أ( الشخص الذي يرتدي ربطة عنق قّبل ماري 

 .ب( شخص ما كان يرتدي ربطة عنق قّبل ماري 

 .عنق قّبل ماري، بدون أن يرى من يرتدي ربطة عنقج( رأيت شخصا يرتدي ربطة 

ن يكون  هذا املشهد قد يكون صحيحا دون أن يكون صادقا، تبعا للنموذج التقليدي صحيح منطقيا، دون أ    

. وهو ما دفع باروايز إلى تطوير لغة تصورية تعكس منطق جمل اإلدراك البسيطة، وهذا يفترض في 1تكافؤا قويا 

 .2مل التي تعكس املركب االسمي واملركب الفعلي في اللسانيات نظره اعتماد الج

البشرية، فإنه يشكل موقفا  هكذا، يقر باروايز بأنه إذا كان املشهد أساس تشكل العالم في ارتباطه بالتجارب    

ب أو  حسيا )أو منظرا بصريا(. وبالتالي، فاملشهد يعد شرطا  
ّ
يصّدق من شروط الصدق، فمعرفة املشهد إما أن يكذ

الجملة. لذلك، فصدق الجملة مرتبط بعدد املشاهد التي تخضع لها الجملة، فعندما تنظر إلى مكتبك من مواقع 

ملختلفة بعضها ببعض، ومعظم هذه املشاهد سوف تدعم صدق قولك أن مختلفة، سترى العديد من املشاهد ا

 .3املكتب هو للمدير العام، وليس للنائب )على سبيل املثال(

على هذا األساس، اقترح باروايز الرؤية القائمة على الوضع/ املشهد، بحيث قد تتركز أعيننا على مشهد ما      

نشاطا فيتشكل  )العدسات(  العين  األنشطة   بواسطة شبكة  من  معقدة  ذلك سلسلة  فينتج عن  كهروكيميائيا، 

 .املعرفية تبرهن على قدرتنا الحسية، ويصبح لهذه املدركات الحسية معنى ما

 . ليكوف ونقد نظرية الحالة 2

دالليات        يجعلها  مما  الحالة،  إلى  االنتماء  درجة  من  انطالقا  الصدق  تحديد  يتم  الحالة  دالليات  إطار  في 

فكل ما يدخل ضمن الحالة فهو صادق وموجود بالفعل في العالم، والعكس صحيح. وهذا ما يجعلها    موضوعية،

لة توفر طريقة بسيطة الستيعاب التجربة. الليات املعرفية  مختلفة جدا عن الد
ّ
التي تقوم على نماذج معرفية ممث

تناسبها ال  أو  جّيد  بشكل  التجربة  تناسب  أن  املعرفية  للنماذج  يمكن  بين لذلك،  التعارض  تحديد  ويمكن   ،

أ( رأى هاري    النظريتين؛ أي دالليات الحالة عند باروايز والدالليات املعرفية عند ليكوف من خالل املثال التالي:

 .4ماكس يأكل الخبز. يقترح باروايز منطق يحكم هذه الجملة، حدده في املبادئ اآلتية 

  .رأى هاري ماكس يأكل الخبز، إذن ماكس أكل الخبزأ( مبدأ املصداقية: إذا "أ"، "ب"، إذن "ب": إذا 

 
1 - Ibid, p. 32. 
2 - Ibid, p. 33. 
3 - Ibid, p. 27. 
4 - Ibid, p. 12. 
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ى "ب" ) س ''(، مثال: رأى راسل مور  ب( مبدأ االستبدال: إذا رأى "أ"  "ب" ) س '(، ) س ''( = ) س'(، إذن "أ" رأ

يحصل على نشر في كمبردج، كان مور بالفعل مؤلف كتاب مبادئ األخالق، ولهذا السبب رأى راسل أن كتاب مبادئ  

ق قد تم نشره في كمبردج. تطرح هذه املبادئ في نظر ليكوف إشكالية إذا ما اعتبرت صادقة بشكل موضوعي األخال 

ة تتضمن مقوالت، من قبيل؛ رؤية الشجرة، والتي تعكس جانب من املقولة البشرية ومطلق، وخصوصا وأن الرؤي

مْقول بعض  
ُ
جوانب تجربتنا البصرية كشجرة من خالل  للتجربة البصرية القائمة على الصور الذهنية، بحيث إننا ن

 . 1ما تبدو عليه هذه الشجرة، وفي الحاالت القادمة يمكننا القول إننا رأينا شجرة 

وهو ما يفسر أن منطق الرؤية ال يتناسب مع منطق اإلدراك البشري، فما يراه املرء ليس بالضرورة ما يحدث  

سريع، سيظهر على أنه ضوء واحد يتحرك من "أ" إلى "ب"،   بالفعل في الخارج؛ فعندما يومض مصباحان في تتابع

عن املرء  يعتقد  فقد  الشاشة،  عبر  سريعة  حركة  مجرد  املرء  يراه  عبر    وما  واحدة  ضوء  حركة  هناك  أن  خطأ 

الشاشة  على  تومضان  مصباحين  هناك  أن  والواقع  على  2الشاشة،  تومض  األضواء  من  زوج  حقا  يرى  فاملرء   .

 .3كن يعرف ذلك، ويعتقد أنه رأى ضوء واحد تحرك عبر الشاشة الشاشة، غير أنه لم ي

تتعلق باملعنى كما اعتقد باروايز، ومادامت الرؤية شكل  هكذا، فالرؤية تدخل بشكل أساس ي في املْقولة وال       

.  من أشكال املْقولة البشرية، فهي تدخل ضمن فعل الرؤية، مما يجعلها جزء ال يتجزأ من منطق اإلدراك البشري 

وهذا يطرح صعوبة تتعلق أساسا باملبدأين السابقين؛ فمبدأ املصداقية يقتض ي اإلثبات: رأى هاري حركة ضوء  

بر الشاشة". غير أن هذا  ليس صحيحا، فقد كان هناك مصباحين يومضان في تتابع سريع، وهنا يفشل واحدة ع

 :كوف األمثلة التالية. ولبيان طبيعة هذا الفشل ساق لي 4مبدأ املصداقية، وحتى االستبدال

 .أ( رأت األميرة الضفدع يقفز معها في الفراش

 .ب( كان الضفدع حقا األمير

 .األمير يقفز معها في الفراشج( رأت األميرة 

اإلشكال الذي يطرح هنا يتمثل فيما إذا كانت )ج( نتيجة صحيحة تستفاد من الجملتين )أ( و)ب(. يرى ليكوف       

شكال تحتمل اإليجاب والنفي معا، بحيث ال ُينظر إلى الضفدع بوصفه أميرا على اإلطالق، أن اإلجابة عن هذا اإل 

األميرة ال تملك فكرة عن تحويل الضفدع إلى األمير، فهي بالكاد لم ترى الضفدع يقفز  كما تفترض هذه الحالة أن  

 
1 - Lakoff, G, women, fire, and dangerous things, op, cit, p. 126. 
2-Johansson, Gunnar, Configurations in Event perception, Uppsala : Almkvist & Viksell, 1950, review an Experimental study by 

grunnar johansson, the American Journal of psycohology,  University of Illionois Press, vol. 64, n°, 3 (jul., 1951), pp : 444-446. 
3 - Goodman, Nelson, Ways of World making, the harvester press, 1978, p. 71. 
4  - Lakoff, G, women, fire, and dangerous things, op, cit, p. 128. 
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هذا يدعونا إلى اإلقرار بأن األميرة ال تعرف  إلى سريرها. وعليه، من املفترض أنها تتفق مع )أ(، ولكنها ال تتفق مع )ج(. و 

 ته، ألنها رأت الضفدع وليس األمير. ما رأت، ولكن من الصعوبة بمكان االدعاء بأن األميرة لم ترى ما رأ

على الرغم من أن املبدأين السابقين ليسا خاطئين تماما، إال أنهما ال يعمالن وفقا للنظرية الشعبية املنطقية       

ال للرؤية، ويمكن إجمالها في النقاط اآلتيةللرؤية، و 
ّ
  :التي تمثل نموذجا معرفيا ممث

  .( ترى األشياء كما هي1

 .ا تراه( تعرف م2

  .( ترى ما هو أمامك 3

يترتب عن هذه املظاهر العديد من النتائج تحدد طبيعة النظرية الشعبية التي تعكسها مبادئ باروايز، وهي     

 .1كما يلي 

 :ولىالنتيجة األ 

 أ( إذا رأيت حدثا، فإن هذا الحدث قد وقع بالفعل )مبدأ املصداقية(.  

 حدوثه أو وصفه )مبدأ االستبدال(. ب( ترى ما تراه بغض النظر عن كيفية 

 ج( إذا رأيت شيئا، فهناك ش يء حقيقي رأيته ) مبدأ التصدير(.

 .النتيجة الثانية: أ( لرؤية ش يء ما هو أن تالحظ ذلك، وتتعرف عليه

  :النتيجة الثالثة

  .أ( إذا كان هناك ش يء أمامك، فأنت ترى ذلك من موقع معين وفي وقت محدد

  .اء ال يمكنك رؤية ما ليس أمامك، وال يمكنك رؤية كل ش يءب( لرؤية نفس األشي

ل ال يتالءم مع تجربة الرؤية لدينا، نظرا ألن      
ّ
عملية املْقولة  يقر ليكوف في هذا السياق أن النموذج املعرفي املمث

خاص إلى مشهد  ا ينظر األشتتدخل في تجربتنا للرؤية، ولكل منا شكل معين وطريقة محددة ملْقولة األشياء، فعندم 

معين فهم ال يالحظون نفس الش يء. وهو ما يوضح أن تجربتنا للرؤية تعتمد أساسا على ما نعرفه وما نسعى إليه،  

لتجربة، وهو ما يعرف في العروض السحرية بأوهام بصرية، ففي بعض  فقد نالحظ أشياء غير موجودة بالفعل في ا

نخطئ في اإلدراك. لذلك، فاملشكلة التي تعاني منها مبادئ باروايز هي   األحيان ال نرى ما هو أمامنا مباشرة، وبالتالي

 
1 - Ibid, p. 129. 
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لة    كونها مبادئ منطقية منصوص عليها في الدالليات املوضوعية، مما يعني أنها ال تستخدم النماذج
ّ
املعرفية املمث

 . 1للرؤية خصوصا في الحاالت الجزئية، والسبب في ذلك أن هذه املبادئ مطلقة 

لة تفشل في تفسير مبادئ باروايز لدالليات الحالة، نظرا ألن املبادئ  هكذا،      
ّ
يبدو أن النماذج املعرفية املمث

أن تعترف بالحاالت غير التمثيلية بأنها غير   املستخدمة في دالليات الحالة هي مبادئ منطقية مطلقة، وال يمكنها

دالليات الحالة انطالقا من دالليات اإلدراك، والسبب  . على هذا األساس، يقر ليكوف باستحالة دراسة  2تمثيلية 

هو أنها دالليات موضوعية تأخذ في اعتبارها العالم الخارجي للمدِرك، إال أن التصور له ارتباط بالتفاعل القائم  

يه،  ). وعل3دِرك واملدَرك، واملجال املناسب ملنطق الرؤية هو مجال إدراكي )واقعي( وليس موضوعا لإلدراك بين امل

التصورات   منطق  مع  أكثر  تتناسب  فهي  لذلك  املدِرك،  قبل  من  تستخدم  نماذج  هي  لة 
ّ
املمث املعرفية  فالنماذج 

 .4ة التصورات البشرية بشكل عام البشرية، وهو ما يستدعي ضرورة اعتماد دالليات معرفية من أجل دراس

 . باروايز والرد على ليكوف 3

، حيث قدم حججا قوية تثبت أن منطق جمل اإلدراك القائمة على الحالة  م1988على مقالة ليكوف    رد باروايز   

فإنه  ويتجاهلها،  للداللة  املوضوعي  التصور  يرفض  ليكوف  أن  وبما  املوضوعية.  الدالليات  إلى  يستند  واملوقف 

  :فض كذلك منطق اإلدراك القائم على الحالة. ويمكن أن نوضح ذلك انطالقا من املثال اآلتيير 

 .األميرة ضفدعا يقفز إلى الفراش في الغرفةأ(  رأت 

 .ب(  الضفدع كان في الواقع هو األمير

 .تقتض ي: ج( رأت األميرة أن األمير يقفز إلى الفراش في غرفتها

ذا االستنتاج، كما أكد أيضا على أن االستبدال ال ينجح  يقر ليكوف أننا ملزمون بهبناء على مبدأ االستبدال      

إذا اقتصرنا على املبنى وأغفلنا املعنى. لذلك، يقول ليكوف أن الضفادع ال تشبه األمراء على املستوى التركيبي، لكن 

 
1 - Ibid, p. 129. 
2 - Ibid, p. 130. 

ربة األولى تنظر إلى  يميز "بيتر غاردينفورس" في هذا السياق بين املقاربة الداللية الواقعية أو املوضوعية واملقاربة الداللية املعرفية، فإذا كانت املقا  - 3

 أنظر:   فإن املقاربة الثانية تحدد معاني الكلمات انطالقا من الكيانات الذهنية.معنى الكلمات كش يء موجود في العالم الخارجي، 

-Gardenfors, Peter, Some Tenets of cognitive semantics, cognitive science, lund university, E-mail: peter.Gardenfors@fil.lu.se, p. 1. 
ك أن كل  لقد شن "بوتنام" هجوما عنيفا على الدعوى التي تقر بوجود دالليات معرفية، ويدعي باملقابل أن املعاني ال توجد في الرأس، وحجته في ذل  - 4

يل العقلي فس التمثكلمة يستخدمها املتكلم مرتبطة في ذهنه بتمثيل عقلي معين، ويمكن أن تحصل كلمتان مترادفتان على نفس املعنى متى ارتبطتا بن

حجج تبين عن طريق املتحدثين الذين يستخدمون هذه الكلمات، هذا باإلضافة إلى أن التمثيل العقلي هو ما تشير إليه الكلمة بوجود ش يء ما. وهذه ال

 كيف أننا ال نستطيع تحديد املفاهيم واملعتقدات دون الرجوع إلى البيئة. أنظر:  

- Putnam, H, Representation and Reality, Cambridge, MA: MIT Press, 1988, p. 73. 

mailto:peter.Gardenfors@fil.lu.se
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سباب، اروايز موقف ليكوف لعدة أستعاري(. من هنا سينتقد بيمكن أن يتوافق ذلك على مستوى املعنى )املعنى اال 

 :منها

أوال، يرى باروايز عدم وجود عالقات منطقية بين الوضع األول والوضع الثاني، بل هناك ادعاءات أو إثباتات  

في    لها محتوى معين، كما أن العالقة املوجودة بين األمير والضفدع تحتمل عدة قراءات، فيمكن أن يعني الضفدع

يعن ما  األمير، ومع ذلك فهو مهذا االستنتاج  املشهد يدعم يه  بين مشاهد أخرى متعددة، وهذا  جرد مشهد من 

"ب"   كون  بها حقيقة  ندعم  أخرى  قراءة  السرير. وهناك  في  يقفز  الضفدع  األمير  ترى  األميرة  أن  حقيقة مفادها 

 . وجود لتفسير واحد صحيحضفدع و "ج" أمير، وهنا يخفق التفسير الذي قدمه ليكوف، بحيث ال 

للقارئ الذي يفترض وجود حاالت ال واعية تدفعنا إلى التصريح بهذا األمر "كون   ثانيا، ال يولي ليكوف أهمية 

 ."األمير ضفدع صغير

اعترض باروايز على املثال الذي قدمه ليكوف، والذي يقول: رأى جون فيال ورديا، مبّينا أن البشر يستخدمون       

ديا"، ليتم رؤيته. لذلك، عمد باروايز إلى تقديم تصورات  اء، مثل: أنه رأى فيال ور ية حتى عندما ال يوجد أشيفعل الرؤ 

 .1دقيقة لحقيقة الفعل "رأى" باعتماد مشاهد حقيقية لوصف حالة "الرؤية" 

يات املعرفية. غير  يزعم ليكوف في نظر باروايز أن النظريات الداللية املوضوعية على خالف ما تقوم به الدالل    

الحاالت املعرفية بوقائع العالم كجزء من هذه الحاالت اإلدراكية. وبالتالي، ظرية معرفية تعمل على ربط  أن أي ن

يبدو أن ليكوف يجهل األهداف املنشودة من التصور القائم على املوضوعية، ويعتبر أن أي نظرية داللية تقوم على 

معانيها، بينما يدعو   التي تحصل بها الرموز على  فز اإلنسان لتفسير الكيفيةما هو مطلق تغفل الجوانب التي تح

توافق   على  بناء  العالم  وقائع  يناسب  الذي  اللغوي  والوضع  املنطقي  الوضع  على  الوقوف  ضرورة  إلى  باروايز 

استدالل ما يتبع    محتويات العبارة التي تصف مشهد من مشاهد العالم. وهنا يقر باروايز بأنه إذا كان إثباتا ما أو

افق محتوياتهما. وعالوة على ذلك، تحاول نظرية باروايز تفسير املحتوى الداللي  ر، فإنه يفعل ذلك تبعا لتو إثبات آخ

لتتأكد من صحة االستدالل؛ أي ما إذا كان االستدالل واحد يتبع استدالل آخر. فقد وجد باروايز الجميع مهتم 

الفهم، كما أن سبب   ال قصد بلوغ درجة عالية منامات الباحثين في هذا املجباملعنى، مما ينبغي فهم جميع اهتم

تأخر النظريات الداللية راجع إلى سوء فهم النظريات املوضوعية، وهو الفهم الذي نجده عند ليكوف من خالل 

 . 2هجومه على الداللة املوضوعية 

 
1 - Ibid, p. 35. 
2 - Ibid, p. 36. 
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 خاتمة

خالف جوهرية بين التصور  ها نظرية داللية شكلت نقطة  هكذا، نخلص إلى القول بأن نظرية الحالة باعتبار        

وضوعي الذي يتبناه باروايز، والتصور التجريبي التفاعلي الذي يدافع عنه ليكوف. ففي الوقت الذي يعمد فيه  امل

التوجه األول إلى تحليل الظواهر اللغوية انطالقا من حاالت العالم باعتبارها حاالت ثابتة ومطلقة، يذهب التوجه  

ذهنية من حيث هي حاالت معرفية محددة بواسطة األنساق  لداللية من خالل الحاالت الالثاني إلى دراسة القضايا ا

التصورية التي تتغير باستمرار من ثقافة ألخرى. على الرغم من وجود تشابه سطحي بين التوجهين في تناولهما ملفهوم 

اإل  البعد  استحضار  بضرورة  معا  يسلمان  حيث  تحالداللة،  في  الواقعي  والبعد  وبناء  دراكي  املعنى  طبيعة  ديد 

صور، لكنهما يختلفان على مستوى اآلليات املعتمدة. فإذا كانت نظرية الحالة مع باروايز تأخذ بالنموذج املنطقي  الت

لهذا  أساسية  آلية  املشهد  أو  الرؤية  وتشكل  إدراكية  بحاالت  وربطها  العالم  حاالت  لدراسة  كأساس  الكالسيكي 

املال الداللة  نظرية  فإن   الربط،  من  تتخذ  ليكوف  مع  اللغوية  عرفية  الظواهر  لتحليل  منطلقا  املعرفي  نموذج 

باعتبارها ظواهر معرفية. يبدو، إذن، أن النقاط الخالفية بين النموذج املنطقي والنموذج املعرفي لم تنال حقها  

رية عند ليكوف من أجل إلى نظرية االستعارة التصو   من الدراسة في هذه الورقة، لذلك نقترح على املتلقي أن يعود

لة التي تبرز الفرق بيان  
ّ
االختالفات الجوهرية بين املعنى املوضوعي واملعنى االستعاري، ونظرية النماذج املعرفية املمث

 بين النموذج املنطقي والنموذج املعرفي في دراسة قضايا الداللة.
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  التجريب يف رواية " فرانكشتاين يف بغداد " ألمحد سعداويمتظهرات 
Experimental Transfiguration in Ahmed Saadawi's novel " Frankenstein in Baghdad " 

 د.طانية حطاب، جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم/ الجزائر 
Dr. Tania HATTAB, Abdel Hamid Ben Badis University/Alegeria. 

 

 

 امللخص: 

صبح من الدارج اآلن أن يحاول الكتاب الروائيون خوض غمار التجريب كمفتاح لكتابة رواية تختلف عما هو  أ

« هي رواية حازت على جائزة البوكر العربية عام  فرانكشتاين في بغدادوالتميز. رواية »مألوف من أجل التفوق  

جداء طرق جديدة تدخل مجال الرواية التجريبية ، حاول فيها أحمد سعداوي تجاوز ما كتب من قبل باست2014

التي خلقها من رفات الضحايا  وصوال إلى الشخصية الرئيسية  بداية من فكرة الرواية ، التي تدور أحداثها في العراق ،  

  .الذين قتلوا في الحرب

أنها    إال  واقعية،  تبدو  أنها  من  الرغم  وعلى  األولى،  النظرة  من  القارئ  تستفز  رواية  باإلثارة  هي  مليئة 

 ي فهي رواية تجريبية بامتياز. والفانتازيا واالبتكار على مستوى املوضوع، وعلى مستوى الشكل ، وبالتال

 .املرجع/ الخصوصية/ التجريب الروائي/ العاملية/ جدل احية:الكلمات املفت

Abstract : 

It is now fashionable for novelist writers to try experimentations as a key to a novel that differs 

from what is familiar in order to excel and be unique. The «  frankenstein in Baghdad » is a novel that 

has an Arab poker prize in 2014, in which Ahmed Saadawi tried to exceed what was written before 

novels by begging new methods enter the field of experimental novelism from the idea of the novel, 

which takes place in Iraq, to the ce ;tral character which he created from the remains of the victims 

killed in the war 

 Is a novel that provokes the reader from the first glance, and although it seems realistic, it is 

full of thrill, fantasy and innovation at the level of the subject, albeit at the level of form, and thus is 

an experimental novel par excellence  

The key words : the referance   /  the Privacy  /  novelist experimentation  /  World  / Controversy .  
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 البحث: 

شرعيتها كجنس له تحققه النص ي    لقد قطعت الرواية العربية أشواطا ال بأس بها من التطّور والتقدم وإثبات

نماذج في بعض  املتلقي، وزاحمت  إلى  وله جمهوره  املحلي  بذلك من طابعها  لتخرج  الغربية  الرواية  العاملية عبر ها 

ترجمة بعض األعمال إلى لغات العالم املختلفة. ولهذا نلفي عددا كبيرا من الروائيين العرب صاروا يبحثون عّما  

ين من خالل نصوص تثبت قدراتهم على اإلبداع واالختالف، حتى لو كانت نصوصهم تلك يجعلهم متمّيزين متفرد

 أنهم يعولون على إبراز الخصوصية العربية عبر الكشف  تتكئ على نصوص غربية كتبت من قبل بزمن بعيد، إ
ّ
ال

 ا.عن واقعهم وقضاياهم املتعلقة به، محاولين تجاوز ذاك املرجع الذي استندوا عليه ثم انطلقو 

 من خالل التوّسل   
ّ
وال يخفى على أي مبدع في الرواية أن نشدان العاملية والوصول إليها ال يمكن أن يتحقق إال

ز لكل تلك املرجعيات الفكرية والثقافية والنصية إلثبات خصوصية نصه، ومنحه هويته العربية.  بآليات التجاو 

حو أفق آخر حيث يخّيل للمبدع أنه التقاء السماء باألرض، ولهذا ينبغي أن تكون كل تجربة روائية جديدة انطالقا ن

وى خوض رحلة التجريب للمرة الثانية، رحلة وإذ به يدرك مرة تلوى املرة أن هذا االلتقاء لم يتم بعد، وما عليه س

طالق  تمتزج فيها نشوة االكتشاف وسحره بعذاب الكتابة وأرقها. فالتجريب هو من يمنح للمبدع فرص التجاوز واالن

الخصوصية، وحل  مقابل  في  املرجع  فيها  يكون  معادلة صعبة  رهين  الدوام  على  يبقى  ولكنه  آفاق جديدة،  نحو 

يعتمد على   منه ويمنح  املعادلة  انطلق  الذي  املرجع  يتجاوز عبرها  ابتكار أساليب تجريب جديدة  في  املبدع  مهارة 

 خصوصية وهوية لنصه.  

 

 :في مفهوم التجريب الروائي * 

له الروائي ويتبناه قصد بلوغ غايته في التمّيز عن اآلخرين بنص    جريبالت 
ّ
بهذا املعنى هو مشروع إبداع يتمث

خلة البنى السردية السائدة في الرواية العربية وزعزعة طقوس التلقي التقليدية التي ربطت  روائي يعمد فيه إلى " خل

 (1) القارئ العربي بالرواية العربية زمنا طويال."

القارة    يبتغيكما    والفنية  التعبيرية  األشكال  وتجاوز  وسائد،  مألوف  هو  ما  كل  عن  الخروج  ورائه  من 

جوهر اإلبداع وحقيقته،   -دون كثير مبالغة –حثيث لإلبداع واالبتكار. فالتجريب  واملعروفة. إنه بحث دائم وسعي 

 ومن دونه لن يكون هناك تطّور في الرواية.

األ   مع  يتعارض  به وحوالتجريب ال  كان هناك وعي  إن  التأصيل  صالة  كان قانون  " فإذا  له.  سن ممارسة 

لجنس الروائي من داخل أسئلته الخصوصية، أي عن إلى إثبات شرعية ا  –عبر التحقق النص ي    –الروائي يهدف  

اآلخر هو  الروائي  التجريب  قانون  فإّن  الخاص،  األجناس ي  تبنينه  بمقومات  تمده  التي  وعوائقه  أزماته  ال    طريق 

 
 . 175-174محمد الباردي: في نظرية الرواية، دار سراس للنشر، تونس، )د.ت(، ص   1
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ليس من داخل أسئلته الخصوصية  -وهنا الفرق  -يتعارض مع هذا الهدف: أي إثبات شرعية الجنس الروائي، لكن

اال  بل عبر  التجريب أوسع  وحسب،  إّن  املمكنة.  واملرجعيات  والنصوص  التعبيرية  بكل األجناس  نفتاح واالتصال 

نابذا بذلك وهم " االس  انفتاحه ذلك يؤسس  طموحا، إذ ينفتح على األجناس املجاورة  في  النوعي "، ولكنه  تقالل 

لنص، من سؤال الهوية إلى سؤال  القوانين الخاصة والجديدة للرواية عبر االنتقال بها من سؤال الجنس إلى سؤال ا

 (1) االختالف، ومن مأزق الكينونة إلى أفق الصيرورة."

لروائي وعي به ومعرفة لكل األسس  إّن التجريب هو أساس تطور الرواية وتقدمها، شرط أن يتوفر لدى ا 

الجديد من الكتابة. ب لها، وشرط أن يكون لدى الروائي أيضا قناعة بهذا النوع  النظرية لتجارب اآلخرين واستيعا

ألّن التجريب الروائي في جوهره هو خوض مغامرة جديدة ومغايرة في الكتابة. كتابة ما لم يكتب بعد بشكل مختلف 

 حدث التفّرد. ومضمون مختلف، وهنا ي

وليس اإلفراط في التجاوز فقط هو الذي يعتبر تجريبا، بل التجريب هو أيضا فكر وفلسفة وطريقة حياة   

وزا الجمالية  جديدة  وأسسه  الخاص  منطقه  له  كمشروع  التجريب  يتأسس  إذن،   " مختلفة،  للعالم  نظر  وية 

خيار االنفتاح والحوارية وفق مبدأ االقتناع الذاتي واحتماالته الالنهائية. ومن تلك األسس رهان السؤال واملساءلة و 

 (2) "تاريخي.-الذي يؤهل الرغبة للتالؤم مع الحاجة الثقافية والشرط السوسيو

 بعد   
ّ
والكاتب إذ يخوض مغامرة التجريب الروائي ال يمكنه أن يدرك بدقة ما ستؤول إليه هذه املغامرة إال

بعادا غير تلك التي رسمها له الكاتب في ذهنه، وهنا تكمن لذة التجريب. االنتهاء من الكتابة، حينها يتخذ النص أ

غرية للكاتب، بقدر ما هي صعبة مليئة باملزالق، ألنها تستدعي والحقيقة أّن مغامرة التجريب مغامرة بقدر ما هي م

وثقافة واسعة ومتشعبة   نوعا من اإلحاطة العامة واملفصلة بتجارب اآلخرين السابقة، وإدراكا تاما لتقنيات الرواية

 لدى الكاتب. 

مض  وكبحث  الروائية،  للكتابة  وجديد  محايث  كمفهوم   " الرواية  في  التجريب  يأتي  هنا،  لقلب  من  وجاد  ن 

اإلشكاليات القديمة وإعادة صوغها بحثا عن مفهوم جديد للكتابة الروائية يتخذ من ) املثاقفة ( مدخال للتموقع  

واضعا كل ش يء موضع الشك والتساؤل. التجريب ال يبحث عن  ( 3)ابة ) الخصوصية (."بين مثير ) املغايرة ( واستج

عن الجديد. يمارس الروائي عبره الخرق والتجاوز كفعلين رديفين لتمّرده الحقيقة التي يبتغيها الفالسفة، بل يبحث  

 الدائم على كل ما هو مألوف وسائد ال يتغير. 

أّن املّد    العربية قد أفر " يمكننا اآلن أن نالحظ  الرواية  في  أّن  التجريبي  إلى درجة  ز أكثر من اتجاه واحد، 

إلى التجاوز وهدم الحدود، وأمس ى مؤمنا بحرية الخلق واإلنشاء   اإلبداع في فن الحكي أضحى موسوما بنزعة مستمرة 

 
 . 78، ص 2006، 1رس، الدار البيضاء، طاملدامحمد أمنصور: استراتيجيات التجريب في الرواية املغربية املعاصرة، شركة النشر والتوزيع   1
 . 77املرجع نفسه، ص   2
 . 124نفسه، ص   3



 2021 فرباير    68 العدد  - الثامنالعام  - جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية 

 

 

 

 

 

 38  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي  ©

 

لع على عيون النصوص الروائية العربية وبدا على اتصال
ّ
واع بالتراث األدبي    لدى جيل قرأ الرواية األوروبية واط

 (1) السردي وهو يريد أن يشق له طريقا خاصا عبر مسلك ال بّد منه وهو مسلك التجريب."

لتجريب لم يعد اختيارا لدى الروائيين املعاصرين، بل ضرورة فنية ال بّد منها كي يتمكنوا من  وبالتالي، فا 

رها سيبقون   
ّ
وإال والعاملية،  الغربية  الرواية  تطورات  الزمن. مواكبة  عليها   

ّ
عف التي  التقليدية  التصورات  ئن 

 كلي، تجريب مضموني، وهكذا.والتجريب ال يتخذ صورة واحدة بل نجده صورا متعددة: تجريب لغوي، تجريب ش

 :مالمح التجريب في الرواية*  

ولى عام  " فرانكشتاين في بغداد " هي رواية للروائي والشاعر العراقي أحمد سعداوي، صدرت في طبعتها األ  

ويمكن له من أول نظرة، . هي رواية تجلب انتباه القارئ وتثير فضو 2014، وفازت بجائزة البوكر العربية عام 2013

 االّدعاء بداية أنها رواية تجريبية بامتياز. 

ملا    نوعي  بغداد كنص  في  فرانكشتاين  رواية  تطالعنا  املعاصرة،  العراقية  الروايات  من  العشرات  بين  من 

 من أساليب تجريبية مختلفة. ويتجلى التجريب في الرواية من خالل: يحفل به 

 العنوان:  -1

أول وأهم عتبة نصية يصاد  ما  العنوان هو  النص وفضاؤه. غالبا  يتحدد مضمون  به  الرواية،  في  القارئ  فها 

وبمنطلقات   يستحب فيه االختزال والتكثيف والترميز. " ترتهن وظيفة/ وظائف العنوان بطبيعة االستقبال األدبي،

الفكرية والجمالية. فإمكانات اإلفضاء العناوين  -املتلقي  النوع من  ا  -في هذا  لعنوان  تبقى محدودة، حيث يصبح 

متمّنعا، ينوس بين الترميز واإليحاء أكثر مّما ينوس بين التصريح واإلخبار...كما ال يحيل العنوان على خطاب قضوّي  

ل خطابا مفتوحا، م
ّ
يشك ما  بقدر  تأويالت مختلفة."بعينه،  استنادا على    (2) شرعا على  املتلقي على كشفها  يعمل 

 خلفيته الفكرية والثقافية. 

ي بغداد " هو عنوان يتناص مباشرة مع عنوان رواية " فرانكشتاين " ملاري شيلي التي صدرت  " فرانكشتاين ف

يس هو الوحش ذاته، ولكنه في لندن. فرانكشتاين هو اسم من صنع الوحش فيكتور فرانكشتاين ول   1818عام  

" همفري ديفي    لقب بهذا االسم نسبة لصانعه. وقد استوحت ماري شيلي فكرة شخصية فرانكشتاين من كتاب  

 " في الفلسفة الكيميائية.

 
 .292- 291، ص 2004محمد الباردي: إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، مركز النشر الجامعي، تونس،   1

 
العربية   2 الرواية  في  الجديدة  الحساسية  املالك أشهبون:  الخراط  روايات    -عبد  ناشرون ومنشورات االختالف، -نموذجاإدوار  للعلوم  العربية  الدار   ،

 .81، ص 2010، 1الرباط، الجزائر، ط
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إنما مسخ صنعه عالم   إبليس، أي املسخ. ليس إنسانا وال حيوانا  أو  أو برومثيوس  فرانكشتاين هو الوحش، 

جثث بطريقة ما. ويعتبر هذا الوحش الخيالي مفتاحا لعالم من الرعب والوحوش األسطورية التي مجنون من بقايا ال

 130الرعب وصاالت السينما على مدى سنوات طويلة، حيث ألهم فرانكشتاين صناع السينما لعمل تناولتها كتب 

 .1910فيلما عنه، باإلضافة إلى فيلم فرانكشتاين الصامت عام 

ري شيلي ووظفه في روايته التي سماها "فرانكشتاين في بغداد" وكأّن  وي عنوان رواية مافاستلهم أحمد سعدا

 د انتقل إلى بغداد بكل ما يحمله من شر وقبح وحقد.هذا الوحش/ املسخ ق

واقعا   الخارج  هذا  كان  سواء  بخارجه،  العنوان  لعالقة  أوال:  يؤسس  للمرسل  قصدا  باعتباره  العنوان  "إّن 

و سيكولوجيا، وثانيا: لعالقة العنوان، ليس بالعمل فحسب، بل بمقاصد املرسل من عمله أيضا، اجتماعيا عاما، أ 

ل العنوان ال كلغة، ولكن   – كاستجابة مفترضة    -من صورة افتراضية للمستقبل، على ضوئهاوهي مقاصد تتض
ّ
يتشك

 (1) كخطاب." 

ى حالة الدمار الالمتناهية التي يعيشها  فعالقة العنوان املختار لعمل أحمد سعداوي بالخارج يحيل مباشرة إل

 ب، فهو واقع اجتماعي ونفس ي متأزم. بعد دخول األمريكان واستفحال اإلرها  العراقيون خصوصا في بغداد

ت  
ّ
أّما عالقة العنوان بمقصد مرسله فيحيل أيضا إلى وعي الكاتب بهذا الدمار ورفضه لتلك الوحشية التي أمل

 قدوم الوحش املنتظر لينتقم من اإلرهابيين ورجال السلطة. بالبغداديين الضحايا والتي ل 
ّ
 ن يخلصهم منها إال

اختيار أحمد سعداوي لعنوان رواية رعب قديمة وإسقاطه على ما يحدث في بغداد ليس تكرارا أو وبالتالي، فإّن  

ماش ى مع ما يحدث في تقليدا ملا ورد في رواية فرانكشتاين ملاري شيلي، بل يحمل العنوان هنا مقاصد ودالالت تت

 . 2005بغداد منذ سنة 

 الفكرة:  -2

ري شيلي في روايتها فرانكشتاين، فإّن الروايتين مختلفتان  حتى وإن كان أحمد سعداوي قد استلهم فكرة ما 

من حيث الفكرة. وهنا تظهر براعة أحمد سعداوي إذ أنه استطاع أن ينزاح عن الرواية األصل في جل التفاصيل 

 ه. وهذا ملمح آخر من مالمح التجريب عنده.التي وردت في نص

ور فرانكشتاين  والذي يدرس في جامعة ركنسبورغ  تقوم فكرة ماري شيلي حين توصل طالب ذكي يدعى فيكت 

األملانية إلى طريقة يستطيع من خاللها بث الحياة في املاّدة. حينها بدأ بخلق مخلوق هائل الحجم ولكنه يكتشف  

بل أن تدّب فيه الحياة ببرهة من الوقت يهرب من مختبر الجامعة. بعدها يعود مع صديقه  أنه غاية في القبح. وق

الذ  الهائل.  ثم يقتل الوحش أخ فيكتور وتتهم هنري  إلى املختبر ولكنهما ال يجدا ذلك الوحش  ي جاء لزيارته 

قام بغلطة ال تغتفر حين   الخادمة ظلما بالجريمة. يعلم فيكتور حينها أّن الوحش هو من قتل، ويدرك حينها أنه

 
 . 21، ص 1998محمد فكري الجزار: العنوان وسيميوطيقا االتصال األدبي، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،    1
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يحس بالوحدة. فيصنع له ذلك  صنع ذلك املسخ. بعدها يطلب الوحش من فيكتور أن يصنع له امرأة ألنه  

وقبل االنتهاء من األمر يحس فيكتور بالندم فيحطم املرأة فينتقم منه الوحش ويقتل صديقه هنري، ويحاول  

سخ يقتل زوجته ويموت والد فيكتور إثر األحداث املؤملة  قتل فيكتور نفسه فيهرب، ثم يتزوج فيكتور ولكن امل 

ور حزنا على ما آل إليه، وندما على ما فعله ويأتي املسخ ليرى صانعه ميتا  التي أملت بالعائلة، بعدها يموت فيكت

 فيلقي بنفسه في النار شعورا منه بالعار بسبب ما حدث.

الدما  تصّور  رواية  فهي  بغداد  في  فرانكشتاين  للعأّما  األمريكي  الغزو  إثر  ببغداد  حّل  الذي  الهائل  راق  ر 

الحضارة والسكينة إلى مدينة الهالك واملوت. فالتفجيرات ال تكاد    وانتشار اإلرهاب وتحّول بغداد من مدينة

تنتهي بها، كل يوم هناك ضحايا وقتلى وأشالء أجساد مترامية هنا وهناك ليأتي هادي العّتاك بائع العاديات  

  من كل جسد قطعة ويركبها تركيبا عجيبا، ويصنع مسخا مخيفا ال هوية له وال دين وال انتماء. فهولينتشل  

خليط من أجساد كل البغداديين الخيرين واألشرار، املساملين واإلرهابيين، فيقّرر " الشسمه " االنتقام للضحايا  

األوغاد من  العراقيين  مخلص  هو  املسخ  هذا  وكأّن  جسده،  يشكلون  وأزالوا    الذين  حياتهم  أفسدوا  الذين 

على الوحشية في بغداد، وهنا املفارقة.    استقرارهم. " الشسمه " أو " فرانكشتاين " هو الوحش الذي سيقض ي

ل فردا معينا وال ايديولوجيا محددة،  
ّ
وحشية أمريكا ووحشية السلطة ووحشية اإلرهاب والتطّرف. هو ال يمث

والعراقي في شموليته،  العراق  يجعل من    بل هو  أن  أراد  هاته  وراء فكرته  الكاتب من  وكأّن  الخام.  في جوهره 

لك قويا  والطغيان  فرانكشتاين صوتا  الفساد  ملحاربة  وأداة  بسالم،  وطنه  في  يعيش  أن  يريد  عراقي مظلوم  ل 

والوهم والدجل، " فالشسمه مصنوع من بقايا أجساد لضحايا مضافا إليها روح ضحية، واسم ضحية أخرى.  

ه 
ّ
 (1)خالصة ضحايا يطلبون الثأر ملوتهم حتى يرتاحوا. وهو مخلوق لالنتقام والثأر لهم." إن

 نالحظ أّن أحمد سعداوي قد انزاح ببراعة عن فكرة ماري شيلي في روايتها " فرانكشتاين ". وبهذا  

 بناء شخصية البطل: -3       

ن يكون بطله مختلفا شكال ومضمونا  لم يعمد أحمد سعداوي إلى اختيار بطل تقليدي لروايته بل حاول أ

روايته   في  الشخصيات  باقي  إنعن  ليس  فهو  األخرى،  ضحايا  والروايات  أشالء  من  خليط  إنما  عاديا  سانا 

التفجيرات والقتل، كل ضحية أخذ منها هادي العتاك جزءا وألصقه خياطة مع أجزاء الضحايا اآلخرين ليخلق  

له مبرمج على االنتقام من كل الذين ظلموا وقتلوا البغداديين  مسخا يشبه الوحش لقبحه وفظاعته ولكن عق

فكريا واضحا وال هوية فردية محددة، وال مسلكا دينيا أو إثنيا معينا. حتى اسمه    املساملين. وهو ال يمثل اتجاها

 ال يمثل شيئا " الشسمه " بمعنى الذي ال اسم له. 
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بالدم أو عصير الطماطم، وحين قفز على السطح  تصفه أم رغد فتقول: " كان جسمه لزجا وكأنه مدهون  

هذهتناوش  مسلحون  الجميع  ببنادقهم،  الشباب  بعض  تخترق    ه  كانت  كثيرة.  إطالقات  باتجاهه  رموا  األيام. 

اختفى." حتى  السطوح  فوق  بخفة  يقفز  وظّل  ركضه،  في  تؤثر  وال  كائنا (  1)جسده  يبدو  الوصف  بهذا  فهو 

 كنه ال يموت. أسطوريا خارقا، يخترقه الرصاص ول

سع كجرح على طول الفكين. الهيئة البش 
ّ
عة، غرزات خياطة على  ثّم يصفه صانعه هادي العتاك: " الفم مت

 (2) طول الجبهة والوجنتين مع أنف كبير."

اقعي بالعجائبي:-4  تماهي الو

مريكي للعراق وانتشار  يبدو للقارئ أّن فرانكشتاين في بغداد هي رواية واقعية تحكي ما ألّم ببغداد عقب الغزو األ 

. واألدب العجائبي عموما يتسم باقتحام  fantastiqueاإلرهاب وظهور التطرف، غير أنها واقعية تتماهى بالعجائبي  

الواقعي.   لحقل  مألوف  غير  ما  ش يء عجائبي  أو  "  موضوع  ذاته  البطل  هو  النص  في  هنا  العجائبي  أّن  والحقيقة 

 الشسمه ". 

نسان األديان أو إنسان الروحانية، املنخرط في العالم جائبي واحد: اإلنسان، ال إ" لم يعد هناك سوى موضوع ع

ادي " هو  املجتمع )...( إّن اإلنسان  " الع  -الطبيعة، واإلنسان  -حتى نصفه فقط، ولكن اإلنسان املعطى. اإلنسان

ا بالتحديد ما أراد أن يقوله  ذه(  3) بالتحديد الكائن العجائبي ومن هنا يصير العجائبي القاعدة وليس االستثناء."

الروائي عبر خلقه لشخصية عجائبية ال تشبه البشر ولكنها منهم، تحمل أجسادهم وحقدهم ووحشيتهم وفي الوقت  

 امضة مليئة باملفارقات تعكس واقع بغداد املتأزم. ذاته تأتي لتثأر للضحايا واملظلومين. شخصية غ

ل بعوالم السحر والخيال التكنول -5  وجي:التوس 

قد أشرنا فيما سبق إلى أّن الرواية تبدو لقارئها واقعية تحكي واقع بغداد وتصّور تفاصيله الدقيقة وهذا بالفعل  

اوح ما بين العجائبي والخيال التكنولوجي. كل ش يء  ال ينافي الحقيقة، غير أّن الكاتب قد أدخلنا في عوالم أخرى تتر 

كائنا بشريا يشبه الناس العاديين أم هو يخالفهم بقدرات ال يمتلكونها  متعلق باملسخ " الشسمه "، أيعقل أن يكون 

نسان آلي في منتهى الذكاء والفطنة. يحكي الوحش ما حدث له بعد معركة دامية مع إحدى  ؟ يبدو أحيانا كأنه إ

دت  بات فيقول: " عدت ذات ليلة وقد ثّقب الرصاص كامل جسمي. كانت معركة حامية ومطاردة مهلكة وكالعصا

ومواد التفجير بغض   أفشل في الوصول إلى رقبة ذلك املجرم الذي يزّود الكثير من العصابات املسلحة بالديناميت

.( أخرج املجانين الثالثة الكثير من الرصاص النظر عن خلفياتها العقائدية أو السياسية. إنه تاجر موت بامتياز )..
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طة األجزاء املمزقة. لكن قطعة من لحم الكتف رفضت أن  من جسدي. وأسهم الساحر والسفسطائي بمحاولة خيا

 (1) أنها من لحم جثة قديمة مض ى على هالكها عدة أيام."تستقر في مكانها، كانت ذائبة تماما وك 

ءة على األرض ونمت عاريا على السطح أمام الشمس. كانت السوائل  ثم يصف نفسه قائال: " فرشت املال  

ببطء من فتحات جسدي ومن شقوق الجروح التي تفتقت خيوطها. كنت بحاجة إلى   اللزجة ذات اللون الفاتح تنزل 

 (2) وكذلك، وهذا استنتاج فاجأني، كنت بحاجة إلى قطع غيار جديدة." إعادة صيانة كاملة،

عتبار الشسمه إنسانا عاديا ينتمي إلى بني البشر حتى لو كانت مكونات جسده هي أجزاء  فمنطقيا ال يمكن ا 

 القتلى. فهذا الغموض الذي يحيط بالبطل يجعلنا نحس أننا نشاهد فيلم رعب يتوّسل صاحبه بالخيال من أشالء  

 التكنولوجي لتشكيل فضاءاته.

لرواية ضمن إطار روايات " الواقعية السحرية  ولن نجانب الصدق إذا ما اّدعينا أنه يمكن تصنيف هذه ا 

ويربك حواسه فال يستطيع التمييز بين ما هو حقيقي وما    " التي تصّور الواقع والشخصيات بشكل يذهل القارئ 

من عوالم السحر والخيال واألوهام والكوابيس ومزجها بطريقة عجيبة تربك  هو خيالي، ألّن الكاتب استمّد عناصره  

ب  كنه يتعلق بها ويقتنع. يقول الشسمه: " قال لي الساحر: كل من تقتله يتم غلق حسابه، أي أن طال عقل القارئ ول

هيت من الثأر لجميع الثأر يلبى طلبه. فيذوب في جسدك ذلك الجزء العائد له. هناك وقت معين على ما يبدو. إذا انت

اء املهمة، أما إذا تأخرت، فلن يتبق لديك  الضحايا قبل الوقت النهائي فسيظل جسدك متماسكا ثم يذوب بعد انته 

 تلك القطعة األخيرة من جس 
ّ
 ( 3) د طالب الثأر األخير."أمام مهمتك األخيرة إال

وهي رواية ما بعد    cyberpunkكما يمكن القول إنها رواية تندرج ضمن ما أطلق عليه " الرواية التكنولوجية   

الحداثة يقوم فيها األسلوب على " التخيل املركز املبني على املمكن واملتصور مع شفافية التوصيف، في شخصيات 

ال أجل  من  تقابل  وعنيفة  املديعجائبية  عالم  في  والبقاء  املالية سلطة  البيوتات  من  يتضمنه  وما  الحديثة  نة 

والصناعية الضخمة ، وعامل السرعة مع عامل الطاقة هما الخاصية األسلوبية للسرد التكنولوجي، يضاف إلى 

  (4) ذلك عالم املفاجأة."

الواقعية    الرواية  خانة  في  النص  هذا  نسّيج  أن  يمكن  كله،  هذا  إلى  تتبنى طروحاتإضافة  التي    املفرطة 

واقع   في  والثقافية  السياسية  االنحرافات  على  الضوء  وتلقي  للواقع،  مقاربتها  في  وثقافية  وسياسية  اجتماعية 

فرواية  كله.  العالم  لها  يتألم  مآس ي  يشكل  مما  االنحرافات  لتلك  جنونية  نتائج  من  ينتج  وما  متدني،  اجتماعي 
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ى تعرية واقع بغداد املتأزم مركزا على االضطهاد  مفرطة عمل فيها الكاتب عل  فرانكشتاين في بغداد رواية واقعية

الذي يعيشه البغداديون بسبب الغزو األمريكي لبلدهم وما ترتب على ذلك من قمع سياس ي وثقافي واجتماعي مارسه  

  عليهم حتى العراقيون مثلهم املتحكمون بالسلطة.  

 لرواية: االستعانة باألجواء البوليسية في ا -6 

أحمد سعداوي بأجواء الرواية البوليسية في عمله هذا، إذ أول ما يطالعنا في الرواية تلك    يبدو جليا استعانة 

عقب   البوليسية  التحقيقات  في  عادة  يحدث  ما  مع  مباشرة  عالقة  لها  والتي  فصولها  لبعض  الفرعية  العناوين 

خامس " الجثة "، الفصل سري للغاية "، الفصل ال  -يحصول أي جريمة، من ذلك مثال: الفصل األول " تقرير نهائ

السادس " الحوادث الغريبة "، الفصل الثامن " أسرار "، الفصل الحادي عشر " تحقيق "، الفصل الرابع عشر "  

متابعة وتعقيب "، والفصل السابع عشر " االنفجار ". وكلها توحي بهذه األجواء البوليسية التي تسود الرواية، وهي 

قتضتها ضرورة األحداث التي تجري داخل الرواية والفكرة التي يقوم عليها النص. ء لم تستدع اعتباطا إنما اأجوا

هناك مخلوق عجيب يدعى الشسمه يقوم بقتل عدد كبير من الناس ويريد العميد سرور القبض عليه حيا أو ميتا  

 ى معارفه من الصحافة. موظفا بذلك العّرافين واملنجمين والجواسيس والضباط السريين وحت

ذا تقوم الرواية على عوالم الجريمة وقوانين التحقيق، ويلف األحداث الكثير من الغموض واالنتظار  وله 

والتشويق وهي من أهم العناصر الكبرى التي تنبني عليها الرواية البوليسية، وتتجلى هذه العناصر في املقطع اآلتي  

يقض ي هذه الليلة في الدائرة أيضا بانتظار  في القبض على الشسمه: " س الذي يصف توتر العميد سرور إثر فشله

عودة فريق املالحقة، وبأمل أن تكون هذه نهاية القصة. ونهاية الصداع والقلق والتوتر. سيكون موقفه ممتازا أمام  

ي إلى رتبة   األمريكان وكذلك أمام األحزاب القابضة على السلطة التي تنظر إليه نظرة ريبة وعدم اطمئنان.
ّ
ولربما رق

ى، أو خرج من هذا الظل الغامض والداكن الذي يرقد فيه منذ سنتين إلى العلن واألضواء. كيف ستكون هيئة أعل

ر العميد وهو يخطو داخل غرفة مكتبه الواسعة. كيف سيكون هذا الرجل الذي تخترق  
ّ
هذا املجرم يا ترى؟ فك

ي مالمحه. ثم كيف سيتم إلقاء القبض  مستوى البشاعة والقباحة ف  الرصاصات جسده فال يموت وال ينزف. وما هو

عليه إن كان ال يخش ى املوت واإلطالقات النارية؟ هل يملك قدرات خارقة؟ هل سينفث النار من فمه على رجاله  

ق في الهواء بأجنحة خفية مبتعدا عن مطارديه؟ أم سيختفي فجأة من أمامهم وكأنه
ّ
لم   فيحولهم إلى رماد، أم يحل

 (1) أن الجواب عليها سيكون أمامه بعد ساعتين أو ثالث." يوجد أصال؟ أسئلة يعرف 

 اللغة الروائية: -7 

الرواية فن أساسه اللغة، فباللغة تنهض الشخصيات وتنبني األحداث وتوصف األمكنة ويتركب الزمن. اللغة  

ما وضحها القدماء  عمله اإلبداعي. واللغة ك  جوهر الكتابة الروائية ووسيلة الروائي للتحكم في كل عنصر من عناصر
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واملحدثون مستويات ال مستوى واحد، وكثيرا ما يغفل النقاد عن دراسة اللغة الروائية على الرغم من أهميتها. وقد 

إلى هذه املسألة واعتبرها تقصيرا من قبل الباحثين   )*(  أشار الناقد عبد امللك مرتاض في كتابة " في نظرية الرواية"

 ي مجال السرديات. ف

ويبدو أّن أحمد سعداوي قد اهتم بهذا الجانب وأعطاه اهتماما كبيرا، لذا ال نلفي مستوى واحدا للغة لديه، بل  

مستويات، فهناك لغة السرد العام وهي لغة نجدها شاعرية وفخمة وهي على فخامتها تعبر عن واقع بغداد بكل ما  

 لرواية في األصل هو العنف.العنف ألن منطق ا يحمله من دالالت وإيحاءات. لغة تعبر عن

وواقع النص يوحي أن لغة النسيج السردي قد جاءت متالئمة مع كل فئات املجتمع البغدادي بكل عقائدها  

الدينية وتوجهاتها السياسية ومستوياتها الثقافية وهواجسها النفسية. " يقول الراوي:" كان نادر الشماس يرى أّن  

أو أكثر قليال. هو ال  نتهي هذه الفوض ى و كل ش يء مؤقت. ست البالد ويعود قريبا. ربما خالل سنة  ستستقر أمور 

يخش ى من املوت، لكنه ال يتحمل فكرة اختطاف واحدة من بناته، أو إصابتهن بأذى. غادر ونس ي أمر العجوز أم 

امرأة تزحف بثبات   خير بها، على وضعدانيال أو تناساها، وظّن أنه لن يراها أبدا، فهيأتها كانت تدل، خالل لقائه األ 

باتجاه املوت. لن تصمد سنة أخرى ربما. ومن جانبها لم تكن العجوز تفكر أنها سترى هذا الشماس ذا الشاربين 

 (1) التركيين ثانية، وكالهما كان مخطئا."

لغ تكون  أن  آثر  قد  سعداوي  أحمد  أّن  ويبدو  الحوار،  لغة  وهو  اللغة  من  آخر  مستوى  نجد  بعض  كما  ة 

امللك مرتاض يرفض هذا   كان عبد  وإذا  وتلقائية.  ما تحمله من دفء  بكل  العراقية  اللهجة  الحوارية  شخصياته 

 أّن واقع النصوص الروائية في الوطن العربي 
ّ
ويعتبر توظيف العامية في الحوار ضربا للغة العربية الفصحى، إال

 الحوار ويعتبرونها أنسب من الفصحى.  مية فييثبت عكس ذلك، فكثير من الروائيين العرب يفضلون العا

 من أمثلة ما ورد من حوار بين الشخصيات، ذلك الذي جمع هادي العتاك والعميد سرور: 

 هادي..هادي-

 نعم سيادة الرئيس -

ل تحكي علينه... ما بينه حيل الناس تسوي ثورة ضدنا. -
ّ
 ما تجوز من سوالفك.. بط

 ما احكي عليكم.واني  شسويلك سيادة الرئيس.. اشتغلوا عدل-

 هسه ما تجي وياي؟.. تعال خلي نتفاهم. خوش مسويلنه عشه باملنطقة الخضراء. 

 ال سيادة الرئيس..اني مو جوعان.. بس أذا اكو عرك أجي.. انته مو تشرب عرك سيادة الرئيس؟ -

 

 وما بعدها.  158ر، )د.ت(، ص التوزيع، الجزائ، دار الغرب للنشر و -بحث في تقنيات السرد -ينظر عبد امللك مرتاض: في نظرية الرواية)*(  
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 (1) عيب.. اني اشرب ماي مقطر. انته ما تجوز من سوالفك هادي.-

ا  استعمال  أن  املتجّول  لعاميوالحقيقة  البائع  العتاك  هادي  لشخصية  جدا  مناسب  كهذا  سياق  في  ة 

للعاديات، غير أّن املتلقي الذي ال يفهم اللهجة البغدادية سيجد صعوبة في قراءة الحوار وفهمه. ولكنه حين ينتقل  

تواهما  مع مس الحوار بين محمود الصحفي الالمع والسعيدي مدير املجلة، فإنه يستعمل اللغة الفصحى تماشيا  

 ثقافة األكل 
ّ
الفكري والثقافي، وفي ذلك ذكاء من الروائي إذ جعل العامية للشخصيات البسيطة التي ال ثقافة لها إال

 والشرب وكسب املال، وجعل الفصحى للشخصيات املثقفة والسلطوية في املجتمع. يقول: 

وظف من قبل سلطة االئتالف األمريكية  إنه مالعميد سرور في الحقيقة ال يالحق جرائم غريبة وال هم يحزنون.  -

 املؤقتة لقيادة فريق االغتياالت.

 اغتياالت؟ -

نعم.. هو ينفذ منذ سنة أو أكثر جانبا من سياسة السفير األمريكي زملاي خليل زاد بشأن خلق توازن عنف في  -

ى طاولة املفاوضات لتشكيل  عد عل الشارع العراقي ما بين املليشيات السنية والشيعية لكي يكون هناك توازن فيما ب

 (2)الوضع الجديد في العراق.

فالحوار هنا يعكس الوعي االجتماعي والسياس ي لدى كل من محمود والسعيدي، فهما من رجال الصحافة   

 الالمعين والبارزين في املجتمع، وعلى لغة الحوار هنا أن تعكس هذه الوجاهة التي يتمّيزان بها. 

مستوى ثالث من مستويات اللغة في الرواية، واملناجاة هي حديث النفس مع النفس،  اة كثم تأتي لغة املناج  

حديث يمتزج فيه الداخلي بالخارجي. لغة غنائية مليئة بالدفء واملشاعر، لغة تعبر عن األحالم واآلمال والهواجس 

 والكوابيس. تصف الشخصية من الداخل غير لغة السرد التي تصفها من الخارج. 

ة حسيب حارس الفندق مع نفسه نجده يكلم شخصا آخر وكأنه ماثل أمامه، والحقيقة أنه مات  ناجافي م 

 وخرجت روحه عن جسده ودارا لحوار بينهما. يقول: 

 ملاذا أنت هنا.. عليك أن تبقى بجوار جثتك. -

 لقد اختفت.-

 كيف اختفت؟ ال بّد أن تجد جثتك، أو أي جثة أخرى )...(-

 أنت تحلم اآلن.ربما  فعال..ربما لم تمت -

 ماذا؟ -
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 نعم.. تحلم.. أو ربما خرجت روحك من جسدك في نزهة وستعود الحقا -

 (1) هللا يسمع منك.. آني ما متعود على هاي الوضعية. بعدني زغّير وعندي بنت و..-

قتبل  ال في مفاملناجاة هنا هي بين روح حسيب وجسده. ذلك الشاب الذي قتل إثر تفجير انتحاري وهو ال يز  

عمر. مناجاة تعّبر عن مدى العنف الواقع في بغداد، روح لم تعثر على جسدها فبقيت تائهة ضائعة ال تعرف حقا  ال

 إن مات صاحبها أم إنه يحلم بكابوس هو املوت تفجيرا.

ولئن كانت فكرة الرواية تبدو جنونية صعبة التحقق تدنو من املستحيل، وهنا يتجلى التجريب املضموني   

لكاتب، فإنه لم يتوان من جهة أخرى عن التوّسل بكل أساليب التجريب الشكلي أو الفني في نصه. وإن ما  لدى ا

خطية السرد في الرواية، وخلخلة للزمن  اه فيما أنف ال يشمل كل األساليب، إذ نلفي كذلك تكسيرا واضحا لذكرن

عقيب يوحي أّن الراوي بدأ بالنهاية وسيرجع عبر السردي لألحداث حين بدأ الرواية بتقرير نهائي للجنة التحقيق والت

 تقنية الفالش باك أو االسترجاع إلى البداية. 

دة للرواية ولكن الكاتب أرادها  كما نجد أيضا تحطيما واضحا ألفق انتظار القارئ الذي كان يتوقع نهاية محد

إلى توّسله بالتناص كملمح آخر من نهاية مفتوحة لم يحدد فيها مصير الشسمه وال مصير كبير املنجمين. إضافة  

لت   استراتيجية  مالمح التجريب. التناص ك 
ّ
تجريبية تكشف خلفية الكاتب الثقافية وتعاقبية النصوص التي شك

يبدأ ذلك من الرواية.  خالل نص مقتبس عن رواية فرانكشتاين ملاري شيلي والتي استلهم منها فكرته    متن هاته 

ر تماما ملا ورد في الرواية األصل. ثم بنص آخر مأخوذ عن قصة العظيم في الشهداء  واستطاع أن يبلورها بشكل مغاي

 أويالت المتناهية. يها بنص للشسمه، ليجعل بين النصوص الثالثة حوارية مفتوحة على ت ماركوركيس املظفر. وينه

 خاتمة: 

 يمكن ختاما أن نخلص للنتائج اآلتية: 

نون، وحب اإلبداع. فيها انزياح  يتجلى فيها شغف املغامرة، وشرارة الج  / رواية "فرانكشتاين في بغداد" رواية 1

 عن مألوف الكتابة الروائية، وبحث حثيث عن كل ما هو مغاير ومتمّيز شكال ومضمونا.

أحمد سعداوي في نصه هذا أن يتجاوز مرجعه الذي انطلق منه وهو فكرة ماري شيلي في روايتها  / استطاع  2

 نصا جديدا يعّري الواقع العراقي بعد االحتالل األمريكي بجرأة كبيرة."فرانكشتاين" ليخلق 

بطريقة  / منح الكاتب نصه خصوصية بغدادية بحتة، وأعطاه هوية عربية مغايرة للهويات الغربية األخرى  3

 سلسة وجميلة ال تشعر القارئ بأّي تقليد أو محاكاة لنص ماري شيلي. 
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بية جديدة مكنته من الخرق والتجاوز  هارة الكاتب في ابتكار مظاهر تجري/ يؤكد النص املرة تلوى األخرى م4

ة أّن نص  بطريقة مذهلة تراوحت بين ما يخص الشكل وما يخص املضمون، وبذا يمكن االّدعاء دون كثير مبالغ

 أحمد سعداوي هذا يستحق البحث والدراسة ألنه نص تجريبي بامتياز. 
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 الكتابة األدبية ووظائفها النفسية
Literary Writings and their Psychological Functions 

 سطات، املغرب -أكاديمية الدار البيضاء، د. حسن كون 
Dr. Hassan KAOUN, Casablanca-Settat Academy. Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

ضمن نتناول في هذه الدراسة جانًبا من جوانب األثر النفس ي في اإلبداع األدبي لدى املبدع، وهي بذلك تندرج   

بعد   لنعرض  النفس واألدب،  بين  الوطيدة  العالقة  بالحديث عن  الدراسة  إذ نستهل  النفس ي لألدب.  ذلك  النقد 

النفس ي، ثم انتقلنا إلى رصد بعض الوظائف النفسية املحّققة بالكتابة األدبية،  بعض املفاهيم املركزية في التحليل  

 لتحليل النفس ي في األدب.لنختم ببسط بعض االنتقادات املوّجهة العتماد منهج ا

 التحليل النفس ي.  -الوظائف النفسية -الكتابة األدبية :الكلمات املفتاحية

Abstract :  

This study is directly devoted to tackle an aspect of the psychological impact on literary creativity 

of the creator, and thus, it could be ultimately included within the psychological criticism of 

literature. The study starts by the illustration of the closely solid relationship between the soul and 

literature to present some of the central concepts in psychoanalysis. Then, we observe some 

psychological functions that are obtained by literary writing, and we conclude by simplifying some 

of the criticisms directed at adopting the psychoanalytic approach in literature.  

Key words: Literary Writing- Psychological Functions - Psychoanalysis. 
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 :مقدمة

تأثير   في  إذ ال يشك أحد  التأثير املتبادل.  بينهما، وعالقتهما قائمة على  النفس واألدب أمران ال يمكن الفصل 

ج األدب، فاألخير صورة ومرآة للنفس، إن لم نقل إّن األدب هو النفس. حيث يؤثر العمل األدبي في النفس في إنتا

 نفسها التي يؤثر بها كذلك في نفوس متلقيه.   نفسية منِتجه قبل، وأثناء وبعد، إنتاجه بالدرجة

هم بالكتابة، ولئن كانت نشوة  فالحالة التي يكون فيها املبدع بعد إنهاء عمله ليست نفسها التي كان فيها قبل أن ي

ا عميًقا لدى الكاتب واألديب. كما    عند الجميع، فإنها تتخذ بعًدا نفسيًّ
ً
أّن  إنهاء األعمال، كيفما كان نوعها، قائمة

والتقلبات   الحاالت  جميع  يعيش  إنه  نقل  لم  إن  أخرى،  إلى  نفسية  حالة  من  بدوره  ينتقل  األدبية  األعمال  قارئ 

 صاحب العمل األدبي.  النفسية التي عاشها

فاألدب يصنع النفس   -قياًسا على تخطيطات القلب وغيرها - إّن النص األدبي بمثابة تخطيط لنفسية صاحبه 

فى سويف:" النفس تجمع أطراف الحياة كي تصنع األدب منها واألدب يرتاد حقائق الحياة كما تصنعه، يقول مصط

النفس"  جوانب  يض يء  ب 1كي  النفس  تلتقي  وكما  حد .  إلى  األدبي  العمل  في  واملتلقي  املبدع  نفسية  تلتقي  األدب، 

ق األمر بحقائق نفسية يشتركان فيها. 
ّ
 التطابق عندما يتعل

اهتم علماء النفس بدراسة االرتباط بينهما، ويعود هذا  ل بين النفس واألدب، فقد  ونظرا لهذا التداخل الحاص 

التأثير العاطفي للمحاكاة في حراس جمهوريته الفاضلة، وإلى رد  االهتمام في بداياته إلى أفالطون، حين وقف عند  

 أرسطو الذي ذهب إلى التأكيد أّن املحاكاة تحّقق للمتلقي تطهيًرا وتنفيًسا.  

الطبيب   هذا  ورغم إلى  يعود  لألدب  النفس ي  بالفعل  الحقيقي  فاالهتمام  املوضوع،  تناول  في  الفلسفي  السبق 

( ، والذي تجاوز إرجاع اإلبداع األدبي إلى الواقع االجتماعي، وبنى مشروعه 1939-1856النمساوي سيجموند فرويد) 

في تخصص علم وفي غيره من الحقول املعرفية  فس،  الن  على مفهوم الالشعور الذي أحدث ثورة ابستيمولوجية 

ل اإلبداع  
ّ
األخرى. إذ اعتبر الالوعي اإلطار املناسب لتفسير وفهم العديد من الظواهر السلوكية اإلنسانية، وشك

النقد   في  النفس ي مكانه  التيار  الالشعور. وبذلك وجد  إلى  إرجاع  فهمها  تم  التي  السلوكات  تلك  األدبي واحًدا من 

 األدبي، متنا
ً

ا في الوظائف النفسية التي يحّققها اإلبداع األدبي.  الظ  وال
ً
ا، باحث  اهرة األدبية واإلبداعية، إنتاًجا وتلقيًّ

من   جانب  عند  بعدها  لنتوقف  األدبية،  الكتابة  في  النفسية  الوظائف  بعض  الدراسة  هذه  في  سنتناول 

كن قبل هذا وذاك نرى أنه من األفيد  ب. للألداالنتقادات التي وجهت للتحليل النفس ي عامة، وتحديًدا في دراسته  

التوقف عند بعض املفاهيم املركزية في منهج التحليل النفس ي الرتباطها بتلك الوظائف، على أن نكتفي باملفاهيم 

 اآلتية: الهو، واألنا، واألنا األعلى، والالشعور، والكبت. 

 
  ، 2000،  1، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط4سويف مصطفى: دراسات نفسية في اإلبداع والتلقي، سلسلة علم النفس في حياتنا االجتماعية، ع   1

 . 13ص 



 2021 فرباير    68 العدد  - الثامنالعام  - جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية 

 

 

 

 

 

 51  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي  ©

 

 مفاهيم التحليل النفس ي  .1

ل منبًعا للطاقة النفسية الهو -
ّ
ل من الدوافع الفطرية التي  بيول وال   : يشك

ّ
د الفرد مزوًدا بها، ويتشك

َ
وجية التي ُيول

ه، والذي يضم الحاجات الفيسيولوجية وغريزتي العدوان والجنس. وبتعبير  
ّ
تُعود إلى ميراث النوع اإلنساني كل

وهو والتهذيب،  بالتحوير  املجتمع  يتناولها  أن  قبل  الحيوانية  اإلنسان  طبيعة  فهو:"  ال جان  آخر،  شعوري  ب 

 .1عميق..." 

الواقعي  األنا - بالعالم  صغره  منذ  اتصاله  طريق  عن  بالتدرج  الفرد  شخصية  فيه  تتشكل  الذي  الجانب  هو   :

 2الخارجي باستعمال حواسه فهو:" مركز الشعور واإلدراك والتفكير، وهو املشرف على أفعالنا اإلرادية" 
ً

. وفضال

غريزية الكامنة في الهو، ويطّل على العالم الخارجي بة الدوافع اليسمح له بمراقعن ذلك، فإنه يتموقع في مكان  

 عن طريق الحواس. 

األعلى:   - الفرد  األنا  سلوكات  تحكم  والتي  مصادرها،  اختالف  على  واملعتقدات  واملبادئ  والقيم  املعايير  يضم 

االجتماعي"  التطبيع  حصيلة  "إنه  هها،  وّجِ
ُ
وت لت3ودوافعه  املنتقد  وهو  األفراد  ،  لرغبصرفات  ه  اتهم،  واملوّجِ

واملعاقب للشخصية في حالة تجاوز أحد املعتقدات أو القيم. إذ إنه" دافع مانع رادع مكتسب على أساس من  

 .4الخوف والحب واالحترام" 

  الكبت عندما تقمع رغبات الفرد، وهو الدور الذي يقوم به األنا واألنا األعلى، كما ذكرنا، حيث  يحصل :الكبت -

وذكريات داخل الالشعور. فالكبت" عملية الواعية تستهدف إقصاء الرغبات    ت في شكل تمثالتتخّزن املكبوتا

مة وإزاحتها من حقل الوعي إلى حقل الالوعي بكيفية غير إرادية، طاملا أّن حضور اإلرادة   والعواطف والغرائز املحرَّ

ا لذلك،5ينحو بها نحو الكبح" 
ً
اومة الرغبات، وإذا  الوعي من خالل مقرادية تحدث داخل  فالكبح عملية إ . وخالف

 طالت املقاومة واشتدت قد تتحول إلى كبت. 

: يعد من املفاهيم املركزية في التحليل النفس ي، فهو الجانب العميق في الحياة النفسية للفرد والذي  الالشعور  -

. إذ من  6قة العادية" بح شعوريا بالطريتتجمع فيه املكبوتات، فـ" الالشعور هو الجانب الذي ال يستطيع أن يص 

تبزر   الطبيعية وفي حينه. ومن هنا  في حالته  بها  التي كان سيظهر  بالطريقة نفسها  الصعب إعادة ما تم كبته 

أهمية الكتابة األدبية بوصفها طريقة من بين الطرائق التي تتيح استعادة املكبوت من ساحة الالوعي إلى ساحة  

 
 . 81، ص2000، 2منشورات نادي الكتاب لكلية اآلداب بتطوان، ط ف عبد هللا: أثر االستغراب في التربية والتعليم باملغرب،الشار   1
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3
 املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  4
 . 25، ص2005، 1دبي العربي الحديث، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طعبد الجليل بن محمد األزدي: أسئلة املنهج في النقد األ   5
 . 89الشارف عبد هللا، املرجع السابق، ص  6
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 الوظائف النفسية لألدب في الفقرة املالية.  الم إلى الحديث عن. ويقودنا هذا الكالوعي ومحاولة ترميمه

 الوظائف النفسية لألدب  .2

ل مادته من الوعي صاحبه ورصد ما يخلفه من أفعال   
ّ
ال شّك أّن الحديث عن نتائج العمل األدبي حين تتشك

اطة بها كاملة، يبقى أمًرا   نفسية عليه وعلى متلقيه تحت ما يسمى بالوظائف النفسية لألدب، والقول بإمكانية اإلح

  
ً

ا؛ إذ الكاتب نفسه يبقى عاجًزا عن تفسير أثر صعب املنال،  كما أّن الفصل بين تلك الوظائف يبقى فصال إجرائيًّ

وغايات  لتصورات  تبًعا  الفن  يمارس  ال  الفنان  قال:"  حين  كانط  أكده  ما  وهو  به.  واإلحاطة  فيه  النفس ي  عمله 

 .1فسر منهجه وال أن يفهمه هو نفسه" محّددة، إنه ال يستطيع أن ي 

 وظيفتا اللذة والتعويض  -

بدع أثناء الكتابة وبعد االنتهاء منها، وهو إحساس نابع من تجاوزه ألمر كان يحرمه  اللذة إحساٌس يشعر به امل 

ة على من الشعور باالرتياح واالطمئنان، من خالل استحضاره أثناء الكتابة ما يثير فيه ذاك اإلحساس. ومن األمثل

ا بعشقه  
ً
كان معروف والذي  في شعره،  نواس  أبي  نموذج  نذكر  النفسية،  الوظيفة  والغلمان، فنظم هذه  للخمرة 

أشعاًرا يتلذذ بهما، وعلى كثرتها نحيل عليها في كتاب محمد النويهي، إذ توقف عند تعّقد نفسية أبي نواس وتفضيله 

النويهي حالة أبي نواس بعقدة أو رابطة األم. واللذة تظهر،  للغلمان واشمئزازه من النساء وعزوفه عنهن. وقد فسر 

 صف النساء والجمال وتقتحم املحرمات والطابوهات...أيضا، في األعمال التي ت

واللذة واملتعة تحصالن، كذلك، عند االنتهاء من العمل، فالذين" يعانون اإلنتاج الفني يقرون بسهولة أنهم طاملا  

اللذة   أو  باملتعة  يبدعونه" أحسوا  الذي  العمل  إخراج  أتموا  أن  إعادة 2بعد  عن  ناجمة  الكتابة  أثناء  فاللذة   .

في اس باللذة  الكاتب  إلى تكوين األنا األعلى دون شعور  رّد  
ُ
ت تحضار املكبوت من الالشعور، والذي حالت أسباب 

ا كما هي حال أبي نواس، رغم أّن ب  عض املهتمين فسروها بالنرجسية. حينها. وغالًبا ما تأخذ هذه اللذة بعًدا جنسيَّ

النشاط في  مة 
ّ
املتحك املبادئ  من  اللذة  مبدأ"  في    ويعتبر  يتحدد  برمته  النفس ي  النشاط  أفق  أن  طاملا  العقلي 

، وهو ما يعني، أيضا، أن الكاتب حين يكتب يبتعد عن واقع خارجي يعيشه، 3االبتعاد عن االنزعاج وتحصيل اللذة"

شعور  دون  ويحول  يزعجه  أريحية لكنه  أكثر  تجعله  عوالم  يرسم  الكتابة  طقوس  وبدخوله  واللذة،  بالسعادة  ه 

 ومتعة. 

واإلحساس باللذة املفقودة يكون بمثابة تعويض يتحّقق حين يحاول الكاتب إشباع رغبة أو تحقيق لذة حرم      

ل شخصيته، ذلك  
ّ
أّن "إبداع الفنان منها. فالتعويض يحصل باستحضار الكاتب ما حرم منه الكاتب في تاريخ تشك

 
 أورده مصطفى سويف في املرجع السابق حين تحدث عن رأي الفالسفة في الفنان باملرجع السابق.   1
 . 48ف مصطفى، املرجع السابق، صسوي  2
 . 20زدي، املرج السابق، ص عبد الجليل بن محمد األ   3
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حقيق رغبات في عالم الخيال لم تشبع في عالم  يرجع في مصدره إلى الرغبة في التخّفف من عبء خاص وإلى محاولة ت

 "1الواقع. 

 وظيفة العالج  -

إلى     طبًعا  يؤدي  فتحققهما  والتعويض(؛  )اللذة  السابقتين  الوظيفتين  عن  الوظيفة  هذه  فصل  يمكن  ال 

  ات على الالشعور وإلى جعل الكاتب يرقى إلى وضع نفس ي مريح ومالئم. غير أّن الحديث التخفيف من ثقل املكبوح

الجريمة  بين  فـ" هناك فرق أساس ي  بحالة مرضية،  يتعلق  األمر  أّن  بالضرورة  يعني  عن وظيفة عالجية لألدب ال 

 إلفراغ العنف ؛ إذ تشكل الروايات والقصص الب 2املرتكبة في الخيال والجريمة املرتكبة في عمل أدبي" 
ً

وليسية مجاال

 مية.  لطاقة الزائدة والسلبية واألفكار السوداء واإلجراوا

يرتكب   أو  محّرم  املؤلف من  يقترب  أن  الهستيرية؛ فعوض  األمراض  ا من  دوًرا عالجيًّ يلعب  أن  يمكنه  واألدب 

  جريمة في واقعه، فإنه يفعل ذلك في خياله الذي ينسجه بالكتابة. فالكاتب الذي يعان
ً

ي من مرض أو يواجه مشكال

و مشكله، بالبوح عبر الكتابة، بل قد يذهب األمر  معيًنا إما أن يكتم ذلك ويتستر عنه ويخفيه أو يتحدى مرضه، أ

تحقق   فالكتابة  تعبيره،  في  ا 
ً
الكتاب صادق من  الصنف  هذا  كان  وإذا  بمعاناته.  االفتخار  حد  إلى  الكتاب  ببعض 

 لكاتب والقراء املعنيين على حد سواء.  وظائفها النفسية املرجوة لدى ا

 وظيفة التطهير  -

اية، فقد تحدث أفالطون عن وظيفة التطهير عند تناوله تأثير املحاكاة في نفوس  كما تمت اإلشارة إلى ذلك في البد

سل حراس جمهوريته. فالتطهير في أصله ارتبط بحياة املدينة اإلغريقية وبطقوسها الدينية؛ كالزواج، واإلنجاب، وغ 

إذا كان بواسطة املياه الجارية املوتى. وقد كان في هذه الثقافة " لالغتسال باملاء واالستحمام قوة تطهيرية خصوًصا  

. والتطهير الذي تحّققه األعمال األدبية تطهيٌر للنفس من الشوائب والعقد واألمراض، وإن تحققت 3أو ماء البحر" 

بمفهوم التطهير في حديثه عن أثر املأساة في الجمهور أو معلم   هذه الوظائف تحقق العالج. وقد" تقدم أرسطو

. فالعمل األدبي يؤدي وظيفة التطهير عبر التنفيس  4إلى شرح العالقة بين األدب والنفس" حقيقي من معالم الطريق  

ك إلى على الكتاب واملتلقين والتخفيف من مشاعرهم الزائدة والحبيسة، وتحقيق رغباتهم املكبوتة، ويقودهم ذل

 اإلحساس بالسعادة واملتعة. 

 

 
 . 9عز الدين إسماعيل: التفسير النفس ي لألدب، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، )د.ت(،  ص  1
 .147النويهي محمد: نفسية أبي نواس، دار الفكر، بيروت، د.ت، ص   2
 .13ع السابق، ص عز الدين إسماعيل، املرج   3
 . 23سويف مصطفى، املرج السابق، ص    4
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 وظيفة التسامي  -

قدرة على التسامي، وتتحّقق هذه القدرة حين يتم تحويل التفكير في موضوع  يرى فرويد أن الدافع الجنس ي له  

. 1جنس ي إلى موضوع آخر غير جنس ي. إذ يستبدل هدفه القريب بأهداف أخرى تمتاز بأنها أرفع قيمة وغير جنسية

ة بتفكير في ها نوع من التعويض، حيث يتم تعويض التفكير في إشباع رغبة جنسيلوظيفة في حد ذاتونرى أّن هذه ا

رغبة أخرى غير جنسية، كما أّن تحويل التفكير قد يتم في منحى معاكس، أي تحويل التفكير في موضوع غير جنس ي 

ب، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن إلى تفكير في موضوع جنس ي. وهذا ما فعله بعض النقاد املتحمسين لعقدة أودي 

 س واللبيدو. حدود  تفسير األعمال األدبية تبًعا لغريزة الجن

 انتقادات موجهة للتحليل النفس ي في األدب .3

تلقى رواد التحليل النفس ي لألدب انتقادات بمسوغ اهتمامهم بنفسية األديب أكثر من اهتمامهم بعمله األدبي،  

ًقا الستقصاء إشارات لتحليل شخصيته. ويعد موقف طه حسين واحًدا من وبدعوى اتخاذهم من إنتاجه منطل

املواقف التي اعترضت اعتماد التحليل النفس ي في النقد األدبي. فقد ذهب إلى التأكيد أن موضوع النقد األدبي هو 

يدي الذي اتبعه  األدب وأّن األديب ابن بيئته ال نفسيته. ولم يكن طه حسين مع تطبيق منهج التحليل النفس ي الفرو 

متفًقا مع عباس محمود العقاد الذي اتخذ املنهج ذاته   محمد النويهي في فهم شخصية أبي نواس، ولم يكن أيضا

ا للنويهي الذي اعتمد عقدة رابطة   -لفهم نفسية الشاعر نفسه  
ً
رغم أن العقاد أرجع تفسيره إلى النرجسية، خالف

   ورفض طه حسين له ما يبرره؛ فقد رأى  -األم  
ً

ا بكرامة النفس اإلنسانية وتقليال منها.    في ما فعله النويهي وغيره مسًّ

" فطه حسين يشّك في قيمة التحليل النفس ي حتى عندما يعاين املحلل الشخصية املحللة ويحيط بظروفها النفسية  

ار التي وصلت فكيف ال يشك في تحليل نفسيات القدامى الذي يعتمد على الظن والتخمين وتأويل األخبار واألشع

 .2د زمنية عديدة" عنهم مع ما اكتنفها من تحريف أثناء انتقالها عبر عقو 

ومن االنتقادات، أيضا، التي وجهت ملنهج فرويد أّن ما وصل إليه ليس سوى مجموعة افتراضات انتقاها من  

أن" فرويد أقرب إلى   تجربته مع املرض ى والشواذ املصابين، وليس من عينة لألفراد عاديين، لذلك رأى الرافضون 

بنظرياته وآرائه دون أن يقدم لها البرهان العلمي أو السند الواقعي... إنها تقوم املتنبئين منه إلى العلماء وأنه يرمي  

 .3في أغلبها على االفتراض ثم تصديق ما يفترض" 

وأ  الجنسية،  الدوافع  على  التركيز  في  إسرافه  لفرويد،  املوجهة  األخرى  املالحظات  نتيجة  ومن  هو  قدمه  ما  ّن 

 
ً

 يهوديا عاش في النمسا املتعصبة ضد اليهود، كما سجل على منهجه كونه لتحليل أحالمه وهواجسه باعتباره طفال

يمكن  لقوى خفية ال  الخضوع  الحرية خاضعة كل  آلة عديمة  أنه  إلى اإلنسان على  تنظر  ميكانيكيا؛ ففلسفته" 

 
 . 199، ص 2006، 1عبد العزيز جسوس: خطاب علم النفس في النقد األدبي العربي الحديث، الحديث، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط  1
 . 199املرجع نفسه، ص   2
 . 99عبد هللا الشارف، املرجع السابق، ص    3
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 ب بالتربية. تصوره للتهذي ، وال مجال في1التغلب عليها إال بالحيلة" 

جلة على مشروع فرويد، فإن التيار الذي أسسه جاء بمفاهيم أساسية أحدثت  ومهما كانت املالحظات املس    

ثورة علمية؛ كمفهوم الالشعور، والكبت والعقد البدائية واألوديبية، وغيرها من املفاهيم التي تشكل الالوعي. فقد 

إلى م النفس ي  التحليل  االنقاد منهج  إن  ثم  املبدع.  كّل ش يء، عن  وليس  الكثير،  الش يء  التي وجهت  عرفة  تقادات 

لفرويد ال تعني كافة املنضوين تحت هذا التيار، فمنهم من عارض فرويد نفسه، كما أن اهتمامات التيار النفس ي 

 متشعبة، وإن كانت نتائجه محدودة في ميدان معين، فقد نجح في ميادين أخرى. 

ا تبرز بعّده ميداًنا مناسًبا لتحقيقدب إبداًعا وتإّن أهمية األ    لة للنفس    لقيًّ
ّ
التوازنات، سواء أكانت داخلية مشك

إلى أفراح،  الكتابي مناسبة لتحويل األوجاع واآلالم  النفوس ومحيطها الخارجي. فاإلبداع  بين  اإلنسانية أم كانت 

وا الخجل  ومن  النفسية  والضغوطات  األحزان  من  ص 
ّ
للتخل وعالج وفرصة  للنفوس  شفاء  فالكتابة  النطواء... 

 ام.  لألذهان من األسق

  :خالصة

بينهما.   التفريق  فيها  يصعب  درجة  إلى  والنفس  األدب  تداخل  مثل  بينها  ما  في  السابقة  الوظائف  تتداخل 

كزنا  فالوظائف النفسية السابقة حاضرة في كل عمل أدبي، غير أّن حضورها يتفاوت من عمل أدبي إلى آخر.  ولقد ر 

إن     -لتركيز على أثره في نفسية املتلقي، وهو ما نبرره بتقاطعالحديث على تأثير األدب في نفسية األديب، أكثر من ا

في بعض األحيان العمل   -لم يكن تطابقا  بين املبدع واملتلقي. فاألخير يتفاعل مع  النفس ي لألدب  الفعل  تحّققات 

 له يحس به كأنه كاتبه، وكأن األحداث النفسية أحداثه. األدبي عند تلقيه، ويعيد إنتاجه بكيفية تجع

وظائف املشار إليها ليست كّل الوظائف التي يحققها العمل األدبي، سواء أكانت نفسية أم غير نفسية. فقد  وال

 ، ليذهب إلى أّن أحد الدوافع الرئيسية للخلق الفني هو 2تساءل جون بول سارتر في كتابه األدب امللتزم "لم نكتب؟" 

للعالم. بالنسبة  أساسيين  نكون  أن  إلى  الحاجة  ريب  أهّم ف  بال  وتبقى  أيضا.  للصمت صداه  كما  للكلمة صداها، 

 .3وظائف الكتابة تسجيلها للتاريخ اإلنساني وحفظ البقاء؛ بقاء الفرد واملجتمع والنوع 
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 ملخص 

ت  في املراحلإن ما يالحظ على  الناقدة    الميذنا  القراءة  في الجزائر هو ضعف مهارات  التعليمية املختلفة 

القدرة على املناقشة واالستنتاج وإبداء الرأي فيما يقرأ ونقده  لديهم، حيث يصل الطالب إلى الجامعة وهو يفتقد  

التع مراحل  معلمو  فيه  كرسها  التي  الخاطئة  التعليمية  للممارسات  نظرا  نشاط  وتقويمه،  تدريس  في  العام  ليم 

، والتي ال تعدو أن تطلب من املتعلم أن يقرأ الّنص قراءة صامتة أو جهرية، ثم تنحصر أسئ
ّ
لة القراءة في الصف

املعلمين بعد ذلك في تحديد الفكرة العامة واألفكار الجزئية، وشرح بعض األلفاظ الصعبة، دون التفات إلى ما 

في حين تعد وراء السطور من أفكار، والتي ال بتفاعله مع املقروء وتقويمه!  الناقد  القارئ   يمكن أن يكشتفها إال 

راءة وبعدها من أهم االستراتيجيات التي يمكنها أن تعّود التالميذ مسألة طرح األسئلة ذات املستويات العليا أثناء الق 

 راسة للبحث في هذا املوضوع.على القراءة الناقدة ومن ثّم على التفكير املنطقّي السليم، وتأتي هذه الد

 مهارات، قراءة ناقدة، لغة عربية، مستويات التفكير، مرحلة متوسطة الكلمات املفتاحية:

Abstract 

 It is noticed that pupils in different learning phases in Algeria lack critical reading skills. Students reach the 

tertiary level with a deficit in discussion, reasoning and view point expression abilities towards what they read. 

This can be attributed to the faulty techniques employed by their instructors in the earlier stages of general 

education when teaching the reading skill. Such techniques involve no more than silent and loud reading of texts 

followed by questions which focus on finding out the main idea of the text and its supporting ideas or the 

explanation of some difficult vocabulary. Reading activities of this type do not allow learners to extract the 

underlying thoughts, which cannot be reached unless the reader treats the text critically by interacting with it and 

evaluating its content. Higher order pre- and post-reading questions are crucial strategies which enhance learners’ 

critical reading and hence logical thinking. On these grounds, the present study aims at highlighting this issue.  

 Keywords: skills, critical reading, Arabic language, thinking levels, middle stage         
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 مقدمة

ال يخفى على أحد الّدور الكبير الذي تؤديه القراءة في حياة املجتمع والفرد؛ فهي عماد العلم ومفتاح املعرفة، 

اإلنسانية   والتجارب  األفكار  على  األمة  لع 
ّ
تط الوسيلة  بها  وهي  منها،  االستفادة  قصد  السابقة  لألمم  والثقافية 

أفراد   بين  القيم  األخالق وغرس  لنشر  املهارات  األساسية  الفرد، فهي من  أما على مستوى  به.  والنهوض  املجتمع 

امل  تنمية  في  لها من دور  ب اللغوية املهمة ملا  للفرد بصفة عامة، وللمتعلم  العقلي واملعرفي والوجداني  صفة ستوى 

انه، خاصة؛ فهي املنبع األول إلثراء رصيده اللغوي، والسبيل األمثل الستقامة لسانه، وصّحة ضبطه، وجودة بي

دا فاعال وهي الرافد الذي يغذي روحه وعقله بالخبرات النافعة واألفكار املتجددة، لتجعل منه متعلما ناجحا وفر 

 في مجتمعه.

ياة وكيف ال يكون التأمل وإعمال الفكر طريقا إلى إدراك ما يقرأ وقد  وكيف ال تكون القراءة بابا من أبواب الح

َق )أمرنا عّز وجّل بهما في أول آية نزل 
َ
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َ
ِذي خ

َّ
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ْ
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ْ
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 (﴾ سورة العلق.  5( َعل

نا إلى االهتمام بالقراءة من ناحية، وتنمية القدرات العقلية والفكرية  لهذه الدعوة يؤدي بإن التطبيق العملي  

الدراسة هم الطلبة الذين يقرؤون  فقد أثبتت دراسات كثيرة بأن الطلبة املتفوقين في    1للمتعلم من ناحية أخرى. 

املوا الكثير من  في  املتعلمين  في ضعف  الرئيس  السبب  بغزارة، وأن  العربية وحدها  – د  ويطالعون  اللغة  في  وليس 

 ناتج عن ضعفهم في القراءة.  -فقط

للرموز       التي ال تتجاوز حدود اإلدراك البصري  امليكانيكية"  بالقراءة "القراءة  و  وليس املقصود هنا  املكتوبة 

قصود هو القراءة تحويلها إلى أصوات منطوقة؛ ألنها قراءة خالية من التفكير ال تكاد تتجاوز حلق املتعلم، بل امل

ن خالل تحليل مكوناته،  الناقدة التي تتداخل فيها قدرات عقلية مختلفة تؤدي بالتلميذ إلى الفهم العميق للمقروء م

وء، وإطالق الحكم عليه، والتفاعل معه، وإبداء رأيه الشخص ي فيه... »فهي وربط العالقات بينها، ومناقشة املقر 

نها ليست أداة مدرسية ضيقة؛ إنها أساسا عملية ذهنية تأملية، وينبغي أن إذن ليست مهارة آلية بسيطة، كما أ

 2ذات عمليات عقلية عليا.« تنمى لتنظيم مركب يتكون من أنماط 

 ميتها مفهوم القراءة الناقدة وأه-أوال

 إن مفهوم القراءة بصفة عامة وفي أبسط تعريفاتها هي:  

 ة بين املكتوب واملنطوق عملية تحديد الحروف ثم تجميعها لفهم العالق-1»

 
 . 3، ص2008،عالم الكتب الحديث، إربد االردن، -لطيفة هباش ي، استثمار النصوص األصيلة في تمنية القراءة الناقدة، جدارا للكتاب العلمي، عمان  1
 . 61، ص2012، عالم الكتب، القاهرة، 1معارف وتجارب، بحوث ودراسات، طمحمد رجب فضل هللا : التعليم اللغوي،  2
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عملية إرسال بصوت مرتفع لنّص مكتوب، ولالنتقال من النظام الكتابي إلى النظام الشفوي تجب معرفة  -2

 للكلمات. القوانين التي تتحكم في التبديل املكاني 

 1عملية تحريك العيون على ما هو مكتوب ملعرفة املضمون.«-3

وصف العملية الفيزيولوجية   ألنها تركز على -كما أسلفنا–مستوياتها  وهذا مفهوم القراءة في أبسط مفاهيمها و 

القراءة في أعمق معانيها  والنفسية التي يقوم بها القارئ أثناء القراءة. ولكن الذي نهدف إلى توضيحه هنا هو مفهوم  

»عملية  بأنها  يعرفها محسن علي عطية  الناقدة. حيث  القراءة  وهو مفهوم  أال  تتضمن   وأرقى مستوياتها،  عقلية 

ات عقلية تفسير الرموز التي تقع عليها عين القارئ، وفهم معانيها في ضوء الخبرات السابقة، وهي بذلك تتطلب عملي

 2كير والتحليل والتقويم والتعليل وحّل املشكالت...«ونفسية معقدة تتضمن أنماط التف

الرموز والرسوم التي يتلقاها القارئ عن  وعرفها حسن شحاتة على أنها» عملية عقلية انفعالية تشمل تفسير  

اني، والربط بين الخبرة السابقة وهذه املعاني، واالستنتاج والنقد والحكم والتذوق و حل طريق عينيه، وفهم املع

 3كالت« املش 

أما محمد صالح سمك فيرى بأنها: »قراءة أي إنتاج عقلي لفحصه ونقده، أو للموازنة بينه وبين غيره، وهذا النوع 

لى من القراءة يحتاج فيه القارئ إلى مزيد من التروي و التأني واإلمعان، واملتابعة والفحص، ولذا فإنه ال يقدر ع

 4فة والنضج واملوهبة، واالطالع والتحصيل والفهم.«مزاولتها إال من أوتي حظا عظيما من الثقا

لنوع من القراءة يستدعي قارئا ناقدا  ورغم تعددها فإن هذه التعريفات تصّب في مفهوم واحد؛ وهو أّن هذا ا

رفه وخبراته ومهاراته الذهنية في فهم النص املقروء، وتحليل أفكاره وسبر أغواره،  يتمّيز بالقدرة على توظيف معا

 اء الرأي الشخص ي فيه. وإبد

بل للنص،  الحرفية  اآللية  القراءة  تتجاوز  الناقدة  القراءة  أّن  من  سابقا  ذكرناه  ما  يؤكد  هذا  وتتجاوز    وكّل 

، إلى فهم أرقى، ينفذ 5نتاجي(املستويات العقلية األولى للفهم القرائي )الفهم الحرفي، والفهم التفسيري والفهم االست 

 

 . 12،13املرجع نفسه، ص 1

 . 252، ص2008األردن، –، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان  1محسن علي عطية: مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، ط 2
 .1997صرية اللبنانية، القاهرة، حسن شحاتة، أساسيات التعلم الفعال في الوطن العربي، الدار امل 3
 . 1998تها املسلكية، وأنماطها العملية، دط، دار الفكر العربي  القاهرة، محمد الصالح سمك، فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعا  4
تدور حول معلومات النص من أفكار وأسئلته    املستوى الحرفي:تجمع الدراسات على أن القراءة الناقدة هي أحد مستويات الفهم القرائي األربعة:)    5

:  وتتمحور أسئلته في فهم املعاني الضمنية  املستوى التفسيري وربط بعضها ببعض. ثم يأتي    رئيسة و فرعية ، وتفاصيل..والقدرة على تذكرها واسترجاعها

في املستوى الثالث   القراءة الناقدة والتعميم..، ثم تظهر    للمقروء ، وفهم العالقات بين األسباب والنتائج، والقدرة على االستنتاج واالستدالل واملوازنة

: الذي باملستوى اإلبداعيء الرأي الشخص ي فيه، واتخاذ قرارات بشأنه، وإصدار أحكام فيه، وتختتم هذه املستويات الذي يتضمن تقويم املقروء وإبدا

محمد ي ، يراجع :لالطالع على مستويات الفهم القرائلعملية وفي حل املشكالت.   يعنى باإلفادة من املقروء على نحو يتميز باألصالة والجدة، في الحياة ا

. وخلدون عبد الرحيم أبو الهيجاء، د. عماد توفيق السعدي: أثر نموذج التعليم وأسلوب التعلم في 69- 66: التعليم اللغوي ،ص ص  رجب فضل هللا

 .131،132،ص  01،2003، العدد 19ساس ي، مجلة جامعة دمشق، املجلد تطوير مهارات القراءة الناقدةلدى تالميذ الصف الرابع األ 
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راء السطور، ويزداد فهم املقروء رقيا وعمقا إذا تمكن القارئ من» إصدار حكم أو رأي  من خالله القارئ إلى ما و 

ء، واالستعانة به في حّل مشكالت خارجية واالستفادة مما وراء السطور في بشأنه، وتمييز ما فيه من حقائق وآرا 

وكل هذه   1إبداعي آخر«   موضوع، أو القيام بأي عمل لغوي   قراءة مادة جديدة، أو التحدث في مواقف أو كتابة 

، كما تساعده املهارات تنمي لدى الفرد االستقاللية في التفكير، وحرية الرأي، وعدم التسليم بالحقائق دون تحّر 

 على حّل املشكالت التي تواجهه في حياته...إلخ

ق الهائل
ّ
للمعارف واملعلومات    وما يزيد من أهمية القراءة الناقدة في عصرنا هذا عصُر هيمنِة التقانة، هو التدف

ب الناقدة  القراءة  ملهارات  املتعلم  اكتساب  يجعل  ما  الوسائط،  من  الكثير  وعبر  واملصادر  الجهات  كل  مثابة من 

الحصن الذي يحميه من االنسياق وراء كل ما يقرأ، بحيث تبرز شخصية الطالب الناقد في التمييز بين الصحيح  

ثّم أضحت القراءة الناقدة في املجتمعات املتحضرة ضرورة حياتية ملحة، بين النافع والضار منها. ومن  والخاطئ، و 

 ملا لها من تأثير على وعي األفراد واملجتمعات.

املتعلمين على مهارات القراءة الناقدة في املستويات املختلفة، يعني تنمية مهارات التفكير الناقد لديهم،   ريبوتد

النوعي؛ ألن الهدف من التعليم اليوم لم يعد محصورا في تعليم املعلومات،   وتجاوز طريقة التلقين الكمي إلى التعليم

متعلمين أن يحصلوا عليها بسبل ووسائط مختلفة، ولكن الهدف  ألن هذه املعلومات موجودة في كل مكان ويمكن لل

مهارات التفكير الناقد،   لفكرية واملنهجية التي تكسبهممن التعليم في التربية الحديثة هو تزويد املتعلمين باآلليات ا

 هم. التي تساعدهم على تمييز املعلومات ومعالجتها وتوظيفها بالطريقة املثلى لالستفادة منها في حيات

   مهارات القراءة الناقدة:-ثانيا

 لم يتفق الباحثون على عدد محدد لهذه املهارات؛ فظهر االختالف جليا في تصنيفاتهم؛

ارات القراءة الناقدة في مستوى الفهم الناقد وحدداها فيما يلي: التمييز بين  مه   2(سميث وهاريسفقد حصر )  -

التمييز بين الحق يقة والرأي الشخص ي، الحكم على الكفاية والصدق، والحكم على  عالم الواقع وعالم الخيال، 

 مناسبة األفكار، والحكم على القيمة والتقبل والرغبة. 

مستويات الفهم القرائي إلى أربعة مستويات هي املستوى الحرفي، واملستوى  ( فقد قسما  جودمان وبيركأما )-

وأدرجا في املستويين األخيرين املهارات التالية:) تقويم  االستنتاجي واملستوى التقويمي ومستوى اإلعجاب والنقد،  

ة كاتبه ألفاظا وتراكيب قروء، وتقدير لغاملقروء وفقا ملعايير محددة، وإصدار أحكام مبررة بشأنه، االنفعال بامل 

 3ومعاني. 

 
 .69ليم اللغوي ، صمحمد رجب فضل هللا : التع 1
 .104، ص2012، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة ،1حسن شحاته ومروان السمان، املرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها، ط 2
 . 67،68يم اللغوي ، صمحمد رجب فضل هللا : التعليراجع:  3
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ا في ما  (: و حددهالفهم التطبيقي( فقد صنف مهارات القراءة الناقدة في مستوى)محمد رجب فضل هللا أما )-

 - االستفادة منه في حل املشكالت  -التمييز بين ما فيه من حقائق وآراء-نقد املقروء بإصدار حكم أو رأي فيه-لي:ي

 1الكالم أو الكتابة بالجديد غير املألوف.  استثماره لفظا وفكرا عند

ها على أن مها 
ّ
رات القراءة الناقدة تهدف  ورغم االختالف في تحديد عدد هذه املهارات وتصنيفها، إال أنها تجمع كل

تدريبهم على االستنتاج والتمييز بين الحقائق واآلراء، إلى تنمية مستويات التفكير العليا لدى املتعلمين من خالل  

يتمرس وإ لم  إذا  ناقدا  قارئا  املتعلم  يكون  أن  يمكن  عليه، وال  الحكم  املقروء، وإصدار  في  الشخص ي  الرأي  بداء 

ملهارات، وإذا لم يتسلح بثقافة عالية ترتقي به إلى درجة الوعي بمستوى املقروء و إدراك بالشكل الصحيح على هذه ا 

 محتواه والتفاعل معه.  

 ا: أهمية الدراسة وإشكاالته-ثالثا

في الجزائر هو ضعف هذه املهارات لديهم) مهارات   التعليمية املختلفة  في املراحل  إن ما يالحظ على تالميذنا 

يث يصل الطالب إلى الجامعة وهو يفتقد القدرة على املناقشة واالستنتاج و إبداء الرأي فيما  القراءة الناقدة(، ح

اطئة التي كرسها فيه معلمو مراحل التعليم العام في تدريس ت التعليمية الخيقرأ ونقده وتقويمه، نظرا للممارسا

، والتي ال تعدو أن تطلب من املتعلم أن يقرأ النّ 
ّ
ص قراءة صامتة أو جهرية، ثم تنحصر  نشاط القراءة في الصف

دون التفات   أسئلة املعلمين بعد ذلك في تحديد الفكرة العامة واألفكار الجزئية، وشرح بعض األلفاظ الصعبة،

إلى ما وراء السطور من أفكار، والتي ال يمكن أن يكشفها إال القارئ الناقد بتفاعله مع املقروء وتقويمه! في حين تعد 

سئلة ذات املستويات العليا أثناء القراءة وبعدها من أهم االستراتيجيات التي يمكنها أن تعّود التالميذ مسألة طرح األ 

 تفكير املنطقّي السليم.ن ثّم على العلى القراءة الناقدة، وم

ح  ويحدث كّل هذا في ظّل اإلصالحات التربوية املتتالية لحال املنظومة التربوية في الجزائر بصفة عامة، وإصال 

 اإلجابة عن  
ً
اإلشكاالت  مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها بصفة خاصة. ولذلك تأتي هذه الدراسة محاِولة

 : التالية

 ات القراءة الناقدة في املرحلة املتوسطة في الجزائر؟ ما هو واقع تدريس مهار -

في طرح األسئلة التي تستهدف    نويعالت   استراتيجية  وهل يدرب املعلمون تالمذتهم على القراءة الناقدة من خالل  -

 املستويات العليا في التفكير؟

 و ما السبيل إلى تنمية هذه املهارات لدى متعلمينا؟ -

اإلجابة عن هذه األسئلة هو تحسيس املعلمين في مدارسنا و القائمين على شؤون إصالح إّن الهدف من خالل  

الناقدة، وطرائق تنميتها عند متعلمي اللغة العربية من أبنائها.    املنظومة التربوية في البالد بأهمية مهارات القراءة

 
 . 69يراجع :املرجع نفسه، ص 1
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ت بعدم وضوح الرؤيا، وعدم استقرار يز خصوصا وأنها تأتي في ظروف جّد حساسة تمّر بها املدرسة الجزائرية، تم

ج املختلفة، وهو املناهج، وضحالة النتائج...، والدليل على ذلك التغييرات والتعديالت املتوالية املستحدثة في املناه

 دليل قاطع على ما يعتري هذه املناهج من نقائص وهنات ال بد من تكاتف الجهود لتصحيحها وترميمها.

 :إجراءات الدراسة-رابعا

ولإلجابة عن إشكالية الدراسة: ما هو واقع تدريس مهارات القراءة الناقدة في املرحلة املتوسطة في الجزائر؟ وهل  

تالمذته املعلمون  خالل  يدرب  من  الناقدة  القراءة  على  تستهدف    استراتيجية  م  التي  األسئلة  طرح  في  التنويع 

 راءات التالية: املستويات العليا في التفكير؟ اعتمدت الباحثة على اإلج

راسة-أ
: اقتصرت هذه الدراسة على عينة من أساتذة الّسنة الرابعة من التعليم املتوسط في تحديد عينة الد 

التع ورقلةاملقاطعات  لوالية  الدراسيين   ليمية  املوسمين  في  العربية  اللغة  مادة  يدرسون    2018/ 2017الذين 

 عشوائية، وقد بلغ عددهم ثالثين أستاذا و أستاذة.، تم اختيارهم بطريقة 2019/ 2018و

  التنويع في طرح األسئلة   ستراتيجية  وألن الدراسة تستهدف قياس مدى استخدام أساتذة التعليم املتوسط ال 

الفه  تستهدف مستوى  نشاط  التي  ذلك على مذكرات تحضير  في  اعتمدت  فقد  املتعلمين،  عند  الناقد  القرائي  م 

 دراسة، واالعتماد على هذه املذكرات كان لسببين اثنين هما: القراءة عند عينة ال

ر الحضور امليداني الصفي عند جميع أفراد عينة الدراسة. -
ّ
 تعذ

نها هذه املذكرات التحضيرية أثناء تدريس القراءة  الكلي على األسئلة التي تتضم تأكيد األساتذة على اعتمادهم-

 وفي كل األنشطة التعليمية الصفّية.

ق بـ  وقد  البداية  في  العينة  املقاطعات    50درت  مستوى  على  متوسطة  وعشرين  أربع  من  وأستاذة،  أستاذا 

ة، وللوصول إلى نتائج دقيقة تّم اتخاذ اإلجراءات  التعليمية لوالية ورقلة، تحصلت منهم على ثماني وتسعين مذكر 

 التالية:              

 عن بعض(   استبعاد املذكرات املتشابهة )نسخة طبق األصل-  

 اختيار مذكرتين لكل أستاذ.-

وألّن املذكرات التحضيرية لألساتذة تكاد تكون متشابهة، بل هناك من املؤسسات التعليمية في هذه املقاطعات  

مذكرة لثالثين أستاذا،   60صت على توحيد هذه املذكرات بين األساتذة، ولذلك اختزلت الباحثة العينة في  من حر 

املتعا مإذ  عليه  ليمثل  رف  أقل  اختيار عدد  استطعنا  العينة،  بين خصائص عناصر  التشابه  زاد  كلما  أنه  نهجيا 

 مجتمع الدراسة. 
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نهج الوصفي كما اعتمدت فيها على  راسة اتبعت الباحثة امللإلجابة عن إشكالية الّد   منهج الدراسة وأدواتها:-ب

ي األسئلة ال واردة في مذكرات تحضير نشاط القراءة أو كما  أداة املالحظة مدعومة باإلحصاء، وذلك من خالل تقص ّ

لنتائج  ينعت في مناهج الجيل الثاني بـ:)نشاط فهم املكتوب(، وتحديد املستويات التي يستهدفها كل سؤال، ثم تفريغ ا

 املحصل عليها في استمارة مالحظة تّم تصميُمها لذلك. 

 إحصاء نتائج الدراسة:-خامسا

ال  معلمي  ممارسة  مدى  من  ال للتأكد  ورقلة  لوالية  التعليمية  املقاطعات  في  املتوسط    ستراتيجية  تعليم 

اعتمدت على أداة املالحظة؛  التنويع في طرح األسئلة التي تستهدف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى املتعلمين،  

مذكرة   60في تحضير نشاط القراءة، والتي بلغت  من خالل الحصول على العينة املذكورة من مذكرات املعلمين  

وشملت النصوص التالية: )املدنية الحديثة   الفصل األول تحضيرية شملت نصوصا قرائية مختلفة؛ بعضها من  

من شمائل الرسول صلى هللا عليه  - 38رق جنود في خدمة السلم صالقبعات الز   -27ال تقهروا األطفال ص  -19ص

ص ت  -46وسلم  محمد  صالفنان  ص–  54مام  والخسوف  وأخرى 65الكسوف  الثانيمن    (،  وشملت    الفصل 

–  131الزردة ص– 123في سبيل الوطن ص–  111الشباب ص– 104النصوص التالية:) في الحث على العمل ص

(، أما مذكرات الفصل الثالث فقد شملت النصوص  166شاكرة صالسمكة ال –  158كيف خلقت الضفادع ص 

 لألنترنيت(. الدور الحضاري –  188التالية:) محظوظ أنت أيها اإلنسان البدائي ص

وقد تّم من خاللها بناء استمارة مالحظة ضّمت قائمة بجميع مهارات القراءة الناقدة والتي بلغ عددها ثماني  

جاالت رئيسة للقراءة الناقدة وهي: التمييز، واالستنتاج، والتذوق، وإصدار الحكم. عشرة مهارة، موّزعة على أربعة م

ات التي استند إليها مجموعة من الباحثين في الدراسات السابقة التي لها تّم بناؤها انطالقا من مجموعة من املحك 

باملوضوع في  1عالقة  منهم  اثنين  محكمين،  ثالثة  على  االستمارة  توزيع  بعد  وذلك  التربوي  ،  النفس  علم  تخصص 

ت األربعة الرئيسة  ية، وتوزعت املهارات الثماني عشرة في النهاية على املجاال والثالث في تخصص: تعليمية اللغة العرب

 
 الدراسات التي عادت إليها الباحثة لتحديد مهارات القراءة الناقدة الرئيسة والفرعية هي: 1

الناقدة- القراءة  التالميذ من مهارات  ثانوي -كلثوم قاجة و محمد الساس ي شايب )مستوى تمكن  الثانية  تالميذ السنة  (، مجلة -دراسة على عينة من 

 . 2016جوان ، 24العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد: 

املجلة العلمية لكلية التربية، جامعة أسيوط،   عبد الوهاب هاشم وآخرون: مدى تمكن طالب الصف األول الثانوي من مهارات الفهم القرائي الناقد،-

 .2016، جانفي  1، العدد الثاني ،ج32مج

دة لدى طالب املرحلة الثانوية، مجلة دراسات في املناهج وطرق التريس،  ة الخريطة الداللية في تنمية مهارات القراءة الناقوحيد حافظ: فاعلية إستراتيجي-

 . 2008، مارس 131العدد 

اقدة واإلبداعية لدى طالب إسماعيل ربابعة وعبد الكريم أبو جاموس: أثر برنامج تعليمي في القراءة الناقدة في تنمية مهارات القراءة الناقدة، والكتابة الن

 العاشر في األردن. 
ّ
 الصف

أثر نموذج التعليم وأسلوب التعلم في تطوير مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ الصف  خلدون عبد الرحيم أبو الهيجاء، عماد توفيق السعدي:  -

 . 01،2003، العدد 19، مجلة جامعة دمشق، املجلد الرابع األساس ي 
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ت 
ّ
بهذا الشكل: أربع مهارات تمثل مجال التمييز، وست مهارات لالستنتاج، وثالث أخر مثلت مجال التذوق، فيما مثل

 إصدار الحكم. إليك تفصيلها في الجدول التالي:الخمس املتبقية مجال 

 املستخدمة كأداة في الدراسة  (: قائمة بمهارات القراءة الناقدة املعتمدة في استمارة املالحظة1الجدول)

 مجال املهارات الرئيسة  املهارات الفرعية العدد

 التمييز  التمييز بين الحقيقة والخيال والرأي  04

 وية لرئيسة واألفكار الثانالتمييز بين األفكار ا

 التمييز بين أوجه الشبه وأجه االختالف

 باملوضوع التمييز بين ما له صلة وما ليس له صلة 

 االستنتاج  استنتاج العالقة بين األسباب والنتائج  06

 استنتاج الفكرة الرئيسة واألفكار الثانوية للنص

 نصاستنتاج الهدف أو املغزى أو القيمة من ال

 استخالص األدلة الداعمة لرأي الكاتب

 استنتاج اتجاه الكاتب

تلميحات في استنتاج سمات الشخصيات من خالل 

 النص

 التذوق  التعرف على الحالة النفسية لصاحب النص 03

 تحديد أنواع املشاعر والعواطف املوجودة في النص

 تذوق مواطن الجمال في النص

 إصدار الحكم تراكيب الواردة في النصلعبارات والالحكم على ا 05

 إبداء الرأي الشخص ي في مسألة أو قضية في النص 

 الحكم على موضوعية الكاتب

 الحكم على األدلة املستخدمة في النص

 اقتراح حل ملشكلة وردت في النص

؛ حيث أشير إلى كل معلم برقمه  وبعد ذلك صّممت جدوال تضمن مجموعة من املعلومات منها: رقم املعلم 

طرحه  30إلى    1)من   كما  السؤال  ثم  مذكرته  (،  في  التي املعلم  الدقيقة  املهارة  فيها  د  حدَّ
ُ
ت خانة  ثم  التحضيرية، 

يستهدفها السؤال، ثم خانة أخرى يتّم فيها تحديد املجال الذي تنتمي إليه هذه املهارة من مهارات الفهم القرائي 

ن إلى ت القراءة الناقدة. حيث وصل عدد األسئلة املحّصل عليها من املذكرات التحضيرية الستيككل بما فيها مهارا 

سبعين وألف سؤاٍل، تّم تفريغ معطياتها في هذا الجدول، بتحديد نوع املهارة املستهدفة بناء على املحكات   1070

 : املشار إليها سابقا، ثم القيام بعملية اإلحصاء، فكانت النتائج التالية
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من التعليم املتوسط  (: النتائج اإلحصائية ملدى استخدام معلمي اللغة العربية للسنة الرابعة  02الجدول )

 لألسئلة التي تستهدف مهارات القراءة الناقدة في تعليم نشاط القراءة 

مهارات 

 أخرى 

 

مجموع   مهارات القراءة الناقدة املستهدفة في أسئلة األساتذة 

 األسئلة 

رقم 

 املعلم 
 التمييز  االستنتاج  التذوق  إصدار الحكم

 1م 43 01 14 00 08 20

 2م 33 03 08 00 06 16

 3م 46 01 13 00 02 30

 4م 38 04 14 00 04 16

 5م 34 01 11 00 00 22

 6م 34 03 15 00 03 13

 7م 38 01 19 00 02 16

 8م 34 01 14 00 02 17

 9م 35 02 13 00 02 18

 10م 34 01 13 00 02 18

 11م 36 01 15 00 01 19

 12م 27 02 09 00 01 15

 13م 33 01 17 00 02 13

 14م 38 01 17 01 03 16

 15م 39 01 22 02 02 12

 16م 33 03 08 00 06 16

 17م 34 01 11 00 00 22

 18م 35 02 13 00 02 18

 19م 27 02 09 00 01 15

 20م 34 01 14 00 02 17

 21م 36 01 14 00 01 20

 22م 44 02 18 01 01 22

 23م 37 02 15 00 01 19

 24م 39 02 18 00 03 16

 25م 40 03 16 01 00 20

 26م 28 01 08 00 02 17

 27م 33 02 15 00 00 16

 28م 43 01 19 00 01 22

 29م 31 02 14 01 01 13

 30م 34 01 17 00 01 15

529 

49،43 % 

 املجموع  1070 50 423 06 62

05,79% 0,56% 39,53% 4,67% 

 % 50،56سؤاال =  541

 

هذا    القراءة  واملالحظ من خالل  تستهدف مستويات  التي  لألسئلة  املعلمين  استخدام  نسبة  أّن  الجدول 

بـ: %، فيما مثلت   50,56الناقدة األربعة عند املتعلمين قد بلغت خمسمائة وواحدا وأربعين سؤاال بنسبة قدرت 

القرا الفهم  نمستويات  ما  والتفسيري(  األخرى)الحرفي  يعادل  %  49,43سبته:  ئي  ما  أي  إجمالي 529 ،  سؤاال من 
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األسئلة املطروحة. حيث بّينت النتائج بجالء مدى االهتمام الذي حظي به املستويان الحرفي والتفسيري من قبل 

 علم فيها:املعلمين، والذي ال تتعدى أسئلته البنية السطحية للنص؛ بحيث ال يتجاوز دور املت

 ل: تحديد معاني كلمات وردت في النص مث -

 2م—ماذا تفيد لفظة نعم في املعنى؟   -                     

 13م—ما الكلمة الدالة على أنه غير حزين على ذلك؟-                     

 أو ذكر بعض األحداث مثل: -

 5م—ند الينبوع؟ماذا طلبت اإللهة التونا من القوم ع -                    

 8م—به الشاعر من العمال في البيت األول ما الذي طل-                    

 15م —ماذا طلب الشاعر من الغلمان حينها؟   -                   

 4م—ما املهام املوكلة إلى العجائز؟   -                   

 7م—عالم حثنا الكاتب في نهاية النص؟-                   

 26م—كيف كان الجّو بعد زغردات النساء؟؟-                   

 أو ذكر بعض الحقائق التي وردت في املقروء؛ على نحو:-

 5م—كيف نظر اإلنسان القديم إلى ظاهرتي الخسوف والكسوف؟ -           

 6م—عدد املجالت التي اقتحمتها األنترنيت في حياتنا؟ -            

       14م—مجموعات النقاش اإللكترونية؟ ة  ئدما فا-            

 28م—ما هي املنظمة املسؤولة على إقرار السلم في العالم؟ ؟-            

 أو ذكر أسماء الشخصيات الواردة في النص:  - 

 3م—من الشخصية التي يتحدث عنها صاحب النص؟ -              

 3م—بمن تأثر محمد تمام؟  -              

 4م—من أول الوافدين إلى مكان التظاهرة؟   -               

 أو تحديد زمان أو مكان معيين مثل:  

 2م—متى يتدخل جنود القبعات الزرق؟ -              
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 2م—أين يتواجدون؟  -              

 3م—أين ومتى صقل موهبته؟  -              

استحوذت على حصة األسد من بين   االستنتاج  الوقد أثبتت الدراسة اإلحصائية كذلك بأن مهارات مج  

من إجمالي األسئلة  39,53% سؤاال بنسبة قدرت بـ:    423مستويات القراءة الناقدة األربعة حيث بلغ عدد أسئلته  

 املطروحة في املذكرات التحضيرية، ومن أمثلة هذا املستوى نذكر:

 13م—لم شبه الشاعر العمال بالنحل والطير؟-              

 16م—يجري الكاتب مقارنة بين عصرين حددهما؟   -             

 3م— هل للمحيط الذي نشأ فيه دور في مواهبه؟ -              

 20م—عدد القيم املستفادة من النص؟ -             

 23م—ماذا كان يقصد الكاتب بكلماته الحماسية العاطفية؟؟-              

% من إجمالي  05,79تبة الثانية باثنين وستين سؤاال وبنسبة قدرت بـ:  املر في    إصدار الحكمفيما حل مستوى  

 األسئلة املطروحة، نذكر منها:

 4م—في رأيك ما الذي كن يحملنه في القفف؟ -           

 81م— هل العلم ثروة؟   -           

 71م—كيف تعبر عن حبك للرسول صلى هللا عليه وسلم؟ -           

 30م—سهلة؟ ؟ ترى أن مهامهم هل-           

 

%،  04,67بمهاراتها املختلفة فقد جاءت في املرتبة الثالثة بخمسين سؤاال أي بنسبة قدرت بـ:    التمييزأما أسئلة   

 نذكر منها على سبيل املثال األسئلة التالية:

 10م—ن املبارك من الشباب ومن املذموم منهم؟ م-    

 11م—ي؟ ية)تقاطر األطفال( حقيقي أم مجاز هل التعبير في الجملة التال-    

 9م—في عبارة )كانت محبته للناس تتدفق( حدد الكلمة التي استخدمت استخداما مجازيا؟ -    

 24م—فيم اشترك البيت الشعري مع الحديث الشريف؟ ؟ -    
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ق تذّيلت أسئلة    فيما   املع  التذو  في أسئلة  الناقدة املستهدفة  القراءة  لمين بعدد لم يتجاوز  قائمة مهارات 

 %، نورد منها اآلتية: 0,56ستة أسئلة أي بنسبة 

 14م—في العبارة صورة بيانية حدد نوعها وسّر جمالها؟    -           

 15م—دّل على مواطن الجمال في النص؟    -           

 لّرسم املوالي يعطينا صورة أكثر وضوحا لهذه النتائج: وا

 

 

 قبل املعلمين على مستويات الفهم القرائي الناقد األسئلة املطروحة من (: يوضح توزع 1الشكل)

 لم تختلف هذه النتائج الكلية )املتعلقة بكل املعلمين( كثيرا عن النتائج الجزئية) املتعلقة بكل معلم   
ً
و طبعا

لت على   في ممارسات كل معلم على حدة  الكبير لألسئلة  الحظ  بأن  أثبتت هذه األخيرة  مهارات  حدة(، حيث  نمية 

 لحكم، وهو ما يوضحه الجدول املوالي: القراءة عند متعلميه كان ألسئلة االستنتاج، والحظ األقل للتذوق وإصدار ا

 

 

 

 

 

 

في طرح األسئلة التي تستهدف مهارات    التنويع  ستراتيجية  ( يوضح ممارسات كل معلم على حدة ال 3الجدول)

  الفهم القرائي الناقد عند متعلميه

4.67

39.53

0.56

5.79

49.43

التمييز 

االستنتاج

التذوق 

التقويم

مهارات أخرى 
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مهارات  

 ى أخر 

أسئلة   في  املستهدفة  الناقدة  القراءة  مهارات 

 األساتذة

مجموع 

األسئلة  

 املطروحة 

 

 املعلم 

إصدار  

 الحكم 

 التمييز  االستنتاج  التذوق 

 1م 43 %2,32 %32,55 %00 %18,60 %46,51

 2م 33 %9,09 %24,24 %00 %18,18 %48,48

 3م 46 %2,17 %28,26 %00 %4,34 %65,21

 4م 38 %10,52 %36,84 %00 %10,52 %42,10

 5م 34 %2,94 %32,35 %00 %00 %64,70

 6م 34 %8,82 %44,11 %00 %8,82 %38,23

 7م 38 %2.63 %50 %00 %5,26 %42,10

 8م 34 %2,94 %41,17 %00 %5,88 %50

 9م 35 %5,71 %37,14 %00 %5,71 %51,42

 10م 34 %2,94 %38,23 %00 %5,88 %52,94

 11م 36 %2,77 %41,66 %00 %2,77 %52,77

 12م 27 %7,40 %33,33 %00 %3,70 %55,55

 13م 33 %3,03 %51,51 %00 %6,06 %39,39

 14م 38 %2,63 %44,73 %2,63 %7,89 %42,10

 15م 39 %2,56 %56,41 %5,12 %5,12 %30,76

 16م 33 %9,09 %24,24 %00 %18,18 %48,48

 17م 34 %2,94 %32,35 %00 %00 %64,70

 18م 35 %5,71 %37,14 %00 %5,71 %51,42

 19م 27 %7,40 %33,33 %00 %3,70 %55,55

 20م 34 %8,82 %44,11 %00 %8,82 %38,23

 21م 36 %2,77 %38,88 %00 %2,77 %55,55

 22م 44 %4,54 %40,90 %2,27 %2,27 %50

 23م 37 %5,40 %40,54 %00 %2,70 %51,35

 24م 39 %5,12 %46,15 %00 %7,69 %41,02

 25م 40 %7,5 %40 %2,5 %00 %50

 26م 28 %3,57 %28,57 %00 %7,14 %60,71

 27م 33 %6,06 %45,45 %00 %00 %48,48

 28م 43 %2,32 %44,18 %00 %2,32 %51,16

 29م 31 %6,45 %45,16 %3,22 %3,22 %41,93

 30م 34 %2,94 %50 %00 %2,94 %44,11
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 نتائج الدراسة: تفسير-سادسا

املطروحة من قبل األساتذة وهي  النتاتشير    الناقدة على نصف األسئلة  القراءة  إلى استحواذ مهارات  ئج 

واملعرفية   الذهنية  واستعدادته  املتوسط  التعليم  من  الرابعة  السنة  تلميذ  بمستوى  مقارنة  متوسطة  نسبة 

م بهذه املرحلة وهو يمتلك رصيدا ل
ّ
نه  ومعا  غويا،والوجدانية؛ إذ يفترض أن يلتحق املتعل

ّ
رف ومهارات وكفايات، تمك

نه من املساهمة في الحياة االجتماعية، ومواقف تحّدد  
ّ
من فهم املحيط االجتماعي الذي يعيش فيه، وسلوكات تمك

فكره  وتعميق  املعرفي،  مجاله  لتوسيع  األساس،  هذا  على  معه  التعامل  ينبغي  لذا  ومقّوماتها،  معالم شخصيته 

وإكسابه االستقاللية في الرأي. وهذا ما ال تعكسه نتائج الدراسة اإلحصائية حيث    داعي،اإلب  الّنقدي، وتوجيه ميوله

% من األسئلة املطروحة غير كافية لتنمية مهارات القراءة الناقدة عند املتعلمين. ومن ثّم فإّن هذه 50,56إن نسبة  

 وى. املهارات ال تحظى باالهتمام املأمول من قبل املعلمين في هذا املست 

  78,18والدليل على حكمي هذا أّن حصة األسد من هذه النسبة استحوذت عليها أسئلة االستنتاج بنسبة  

%، فيما بلغت  09,24من مجموع األسئلة التي استهدفت مهارات الفهم القرائي الناقد عند املتعلمين، والتمييز:  %

الحكم   إصدار  أو  التقويم  مها%  11,46مهارات  تحظ  لم  حين  في  ال،  أن  %  01,10بـ:   سوى تذوق  رة  واملعروف   ،

األخيرتين أي التذوق وإصدار الحكم تعدان من أرقى مستويات التفكير الناقد حيث تدربان املتعلم على إبداء الرأي  

الشخص ي في املقروء وتذوق مواطن الجمال فيه وتقويمه ونقده، ويمكن تفسير ذلك بأن املعلمين ال يراعون مسألة  

 ذه املستويات أثناء عملهم على تنمية مهارات الفهم القرائي عند املتعلمين.في ه توازن التنويع وال 

خص ي في موضوع ما، ال يعكس قدرته على تحليل ومناقشة املسائل املطروحة   
ّ

م رأيه الش
ّ
إّن إبداء املتعل

ما يعكس قدرته على تمحيص املسائل ونقدها، بل وتقويمها من خالل إبدا
ّ
خص ي فيها ه الشء رأيأمامه فحسب، وإن

ساق الداخلي للّنص، بعيًدا عن التناقض والضبابية، باإلضافة إلى الحرص على أن  
ّ
بالّدليل والحّجة، مراعيا االت

تكون األدلة والحجج املدّعمة لرأيه متوافقة مع القضايا املطروحة للّنقاش، و أن تكون النتائج شديدة االرتباط  

ها ت 
ّ
هنية املضنية التي يستوجبها مستوى التقويم وإصدار الحكم، لى املدّل ع باألسباب واملقّدمات، وكل

ّ
جهودات الذ

غير كافية لتدريب املتعلمين على هذه املهارات، ومن ثّم وجب تكثيف األسئلة من هذا   %  11,46ولذلك فإّن نسبة  

وإبداء رأيه الشخص ي ويم،  والتقالنوع للتلميذ ألنها تعتبر محكا حقيقيا لقياس كفاية التلميذ، وقدرته على الّنقد  

 في النص املقروء.

  00أما مستوى التذوق الذي أثبتت النتائج بأنه مغيب تماما عند معظم املعلمين حيث وصلت نسبته إلى   

معلما من مجموع عينة البحث، فإن املعلمين مقصرون جدا فيه على الرغم من أهميته في تعليمية   25% عند  

خصوصا وأن التلميذ في الّسنة الرابعة يكون قد تعّرف على الكثير من األساليب  ستوى،ا امل القراءة للتالميذ في هذ

البالغية واملحسنات البديعية والصور البيانية، وتنّبه إلى أثرها جميعا في إضفاء صبغة جمالية على النص املقروء. 

يا نسبة غير كافية، وال يمكن العل   تفكيرسؤاال التي مّست مستويات ال  541فستة أسئلة لهذا املستوى من بين الـ  
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م في هذا املستوى، مّما ال يسمح بالتعّرف على إمكاناته في 
ّ
أن تكشف عن الكفايات الحقيقية التي اكتسبها املتعل

وتحليلها، ونقدها،  توظيف األساليب الفّنية في تذّوقه للّنصوص األدبية املختلفة، وإدراك مواضع الجمال فيها،

وق والحّس الفّني عند التالميذ اهتماما أكبر، ما  ملعلمأّن افحّبذا لو  
ّ
ين يولون هذا الّنوع من األسئلة الذي يختبر الذ

وق األدبي لديهم، وإذكاء حّسهم الفني، وتوسيع خيالهم، وتمكينهم من األساليب اللغوية العربية  
ّ
يسمح بتنمية الذ

 الفصيحة.  

 : تاليةاب ال ويمكن إجماال رد  هذه النتائج إلى األسب 

مهارات  - تنمية  في  املختلفة  االستراتيجيات  توظيف  املختلفة على  التكوينية  الندوات  في  املعلمين  تدريب  عدم 

متعلميهم وخصوصا   لدى  الناقدة  التفكير    استراتيجية  القراءة  مهارات  تستهدف  التي  األسئلة  الطرح  في  التنويع 

 ذه املهارات في حياة التلميذ عند هؤالء املعلمين.الناقد عند املتعلمين، ومن ثم غياب التحسيس بأهمية ه

عموما  - املتوسطة  املرحلة  متعلمي  عند  املهارات  هذه  تنمية  إلى ضرورة  تنبه  العربية  اللغة  مناهج  كانت  وإذا 

الرابعة من التعليم املتوسط على وجه التحديد؛ ألن املتعلم في هذه املرحلة يكون أكثر استعدادا لتنمية    والسنة

ت التفكير الناقد لديه من خالل نشاط القراءة، وهو ما تؤكد عليه مالمح الخروج التالية لنشاط القراءة في  مهارا

 هذه املرحلة إلى:  ج السنة الرابعة، حيث ينتظر أن يصل املتعلم في نهايةمنها

 قراءة نصوص متنوعة و فهمها وتصنيفها حسب أنماطها و أنواعها. -» 

 مة و املعبرة. القراءة املسترسلة السلي -

 تحليل املقروء و ترتيب محتوياته و ضبط أفكاره باملناقشة و النقد.  -

 تذوق املقروء باكتشاف جوانبه الجمالية.  -

 1آرائه و تعليلها بأمثلة و شواهد و براهين تناسب املوقف.«  عن مشاعره و  –شفويا و كتابة  –التعبير -

املقررات  في الجانب التنفيذي، لهذه املناهج والذي تمثله إال أن التطبيق الفعلي لهذه األهداف يكاد يغيب  

األنواع بمحتوياتها املختلفة؛ فاملطلع على األسئلة املوجودة بعد نص القراءة في كتاب التلميذ يجدها ال تخرج عن  

مد عليها  نفسها املطروحة في املذكرات التحضيرية لألساتذة، باعتبار الكتاب الوسيلة التعليمية الوحيدة التي يعت

 املعلمون في تحضيرهم للدروس، وهو ما يكرس املمارسات التعليمية الخاطئة لنشاط القراءة عند هؤالء. 

 الخاتمة: 

رات القراءة الناقدة يعني مساهمته في إعادة بناء النص املقروء  وخالصة القول إّن تمرُّس التلميذ على مها 

وز البنية السطحية للنص املكونة من مفردات ائها ومن ثّم تجا بين سطوره وما ور   من خالل سبر أغواره، وفهم ما 

 
 .04ابعة من التعليم املتوسط،صمنهاج السنة الر  1
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ويبلغ    وجمل وفقرات، وفهم ما بينها من عالقات، إلى بنيته العميقة التي تعكس آراء صاحبه وعواطفه واتجاهاته،

عترضه األمر ذروته إذا ما أبدى رأيه الشخص ي في املقروء أو أصدر بشأنه حكما ما، أو استعان به في حل مشكالت ت

وهو ما   في مواقف مشابهة في حياته، ما يعكس في التلميذ الناقد خلفية معرفية ثرية، وثقافة متنوعة، وفكرا ثاقبا.

تعليمهم لنشاط القراءة في مؤسساتنا التعليمية، حيث تقتصر معظم ال نجده ماثال في ممارسات املعلمين أثناء  

فل املستويات العليا التي تستهدف تنمية مهارات التفكير الناقد أسئلتهم على أسئلة الحفظ والفهم والتطبيق، وتغ

 أثناء تعليم نشاط القراءة.

 ة ما يلي: وللعمل على تنمية مهارات القراءة الناقدة عند املتعلمين تقترح الباحث

ارات  أن تركز مقررات وأساليب وطرائق تدريس اللغة العربية للمتعلمين في هذه املرحلة على تنمية هذه امله-

التنويع في طرح األسئلة التي تستهدف مستويات التفكير الناقد عند املتعلمين، فال   استراتيجية  لديهم من خالل  

 يصح مثال أن نجد نصوص القراءة مثال مذيلة بأسئلة تستهدف الحفظ والفهم مثال وتهمل مهارات التفكير العليا.

الناق- القراءة  بأهمّية  مي هذه املرحلة 
ّ
التدرّ تحسيس معل ب على ممارسة وتطبيق  دة، وتوجيه اهتمامهم نحو 

ميهم بالطريقة الصحيحة.  
ّ
 تنشيط طريق تحليل النصوص املنّمية ملهارات القراءة الناقدة لدى متعل

تدريب وتكوين املعلمين في هذه املرحلة على توظيف استراتيجيات متنوعة لتنمية مهارات الفهم القرائي الناقد  -

منها  لدى متعلميهم،   عند   استراتيجية  وال سيما  العليا  التفكير  تستهدف مستويات  التي  األسئلة  في طرح  التنويع 

 املتعلمين.

نه من التنويع  -
ّ
التركيز على طريقة الحوار واملناقشة في تعليم القراءة، التي تعّد الّسبيل األمثل للمعلم الذي يمك

مين. في طرح األسئلة املثيرة ملهارات التفكير الّناقد ل
ّ
 دى املتعل

ي مرحلة التقويم الختامي في الّدرس على استثمار مكتسبات املتعلمين في تنمية مهارات القراءة الناقدة  التركيز ف-

لديهم من خالل مطالبتهم بأنشطة نقدية تؤّدى بطريقة شفوية وكتابية؛ كتلخيص النص، وكتابة فقرات يركزون 

نقده وتقويمه. بدال من األسئلة النمطية ؤون، وإصدار أحكام بشأنه و فيها على إبداء آرائهم الشخصية فيما يقر 

 املكرورة التي تختتم بها حصص القراءة عادة. 

ضرورة املوازنة بين أنواع األسئلة املطروحة، بحيث تمّس جميع مستويات الفهم القرائي، وخصوصا مهارات  -

املعلم نفسه قد ركز  غيره من املستويات، فيجد    القراءة الناقدة؛ فال يصّح أن يستحوذ مستوى على الحصص دون 

 على تنمية نوع من املهارات دون غيره من املهارات األخرى. 

مين على ضرورة الخروج والتحّرر من األسئلة املطروحة بعد النّص في الكتاب املدرس ي، وتجاوزها إلى  -
ّ
تنبيه املعل

مين على عدم االكتفاء بالفهم   بناء أسئلة تعّود
ّ
القدرة على فهم ما بين سطوره  السطحي للنّص، بل تكسبهم    املتعل

 ونقده وإصدار الحكم بشأن أفكاره وقضاياه. 
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 مناذج شعرية معاصرةاملعنى: من لغة الصمت إىل شعرية 
From the language silence to the creation of meaning : Contemporary poetic models 

 مراكش آسفي، املغرب ، ملركز الجهوي ملهن التربية والتكوينا، رضوان كعية. د
Radouane KAAYA, Regional center for education and training Marrakech Safi, MOROCCO 

 

 

  ملخص 

ال تقل أهمية عن اللغة العادية، وذلك انطالقا من   بوصفهانسعى في هذا البحث إلى الوقوف عند لغة الصمت 

أن الصمت ليس فراغا دالليا، وإنما هو عنصر أساس ال يمكن للكالم أن يستغني عنه، ملا له من دور كبير في نقل 

 املعنى. 

عض الشعراء، فتبين لنا أنه يضرب  سعينا إلى قراءة شعرية الصمت عند بوملا كانت للصمت هذه األهمية، فقد  

 ي عمق املعنى مثلما يغني إيقاع القصيدة، وهو فوق ذلك مصدر أساس لشعرية النص املعاصر.ف

 الصمت _ املعنى _ اللغة _ الشعرية _ القصيدة املعاصرة  الكلمات املفاتيح:

 

Abstract : 

In this research, we aim to present a reading of the silence language as an important language . 

However, silence cannot be considered meaningless as it has tremendous importance to convey 

the meaning ; so we cannot do without it in speech. 

Consequently, we attempt to make a reading of the silence poetics by some poets. And we 

concluded that silence is used to enrich both the meaning and the rhythm of the poem . 

Above all, silence is a main source of meaning in contemporary poetry. 

Key words: the silence – the meaning – the language – the poetic – the contemporary poetry. 
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 تمهيد

تكشف الرؤية السطحية للصمت على أنه انعدام لكل أشكال الصوت، بما فيها الكالم. وهو بهذا املعنى ال يعدو  

أن يكون فراغا مجردا من أي قيمة داللية. بيد أن تأملنا في أشكال الكالم املختلفة، يجعلنا ننتبه إلى حضوره القوي  

 ال يمكن عده فراغا غير ذي أهمية في نقل املعنى. ا، إلى درجة عدم إمكانية االستغناء عنه، ففيه

إن أي تلفظ بالكالم ال بد أن تسبقه فترة صمت مهما كانت وجيزة، تساعد املتكلم على التفكير في ما سيقوله،  

أ للكالم هو  املتلقي  إدراك  أن  التخاطب... كما  في مقام  املخاطبين وكذا  التأمل  وفي  بفترة صمت قصد  يضا رهين 

له من دون  والفهم. وب والخطاب ال وجود  وليس ضده، "فكالهما نشيط ودال،  للكالم  ال  الصمت مكّمِ يغدو  هذا 

، وإنما هو جزء من الخطاب، ال  1عالقتهما املتبادلة. الصمت ليس فضلة، أو ورما يلزم اقتالعه أو فراغا للملء" 

ن التواصل وتض ييمكن االستغناء عنه ملا فيه م  ء املعنى الذي يصير معقوال وقابال للتبليغ.ن فوائد تغذي اللغة وتؤّمِ

وبهذا يصير الصمت لغة ال تقل أهمية عن اللغة املعبر بها في الكالم، وهو بذلك "مثل اإليماءة أو الحركة، ال  

ل بحصة متساوية مع اللغة يجسد سكونية فجائية للسان وإنما تسجيال فاعال الستعماله. إنه يدخل في التواص

 . 2التي تصاحبه" وتمظهرات الجسد 

تبليغ   على  قادرة  وهي  الكالم،  عن  مستقلة  تواصل  لغة  يجعله  الحركة  أو  باإليماءة  شبيها  الصمت  كون  إن 

؛ فالكالم املكتوب  3املقصود لوحدها وبدون كلمات، ألن "الكالم ال يستطيع التخلي عن الصمت، عكس هذا األخير"

ل عليه عالمات الترقيم، التي تسمح بتوقفات متتالية تساعد ، وهو ما تدن بلحظات الصمت التي تتخللهمثال رهي

تنظيم الجمل وترتيب املعاني. أما الكالم املنطوق فإنه محكوم أيضا بلغة الصمت التي تجعل املتكلم يتوقف عدة 

 مرات ليمنح املتلقي فرصة فهم املسموع. 

إلى أن للصمت أهمية ق إبانة املعنى الذي  نخلص  في  تبليغه. وهو ما جعله محط  قد يعجز الكال صوى  م عن 

في كثير من  الكالم  كانت تفضله عن  أنها  إلى درجة  القدم،  منذ  إلى هذه األهمية  انتبهت  ثقافات مختلفة  اهتمام 

 األحيان. 

 الصمت واملعنى في الثقافة العربية  – 1

روافد املعنى التي ال تقل لى الصمت من زوايا مختلفة، وعّدته أحد  تطالعنا في الثقافة العربية عدة آراء نظرت إ

أهمية عن الكالم، بل قد يكون الصمت في كثير من األحيان أبلغ، ملا يختزنه من حكمة ودرء للمفاسد التي يمكن أن 

ات التي تقتض ي الصمت في املرجعيات اإلسالمية مصدر خير في كثير من املناسب   ُعّد يتسبب فيها الكالم. ولذلك فقد  

 
 . 22، ص 2019، الصمت لغة املعنى والوجود، ترجمة فريد الزاهي، املركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، الطبعة األولى، لوبروطون )دافيد(  1
 املرجع نفسه.  2
 املرجع نفسه.  3
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ياق يمكن الوقوف على سبيل املثال عند قول النبي صلى هللا عليه وسلم: "من كان يؤمن  حفظ اللسان. وفي هذا الس 

أو ليصمت"  اللسان، عندما  1باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا  مقترنا بحفظ  يكون  اإليمان  أن  الحديث  بّين  . حيث 

رتكب املرء املعاص ي بسبب ؤمن، وبذلك يصير الصمت حكمة حتى ال ييتعلق األمر بما ليس فيه خير يثاب عليه امل

 . لسانه

بن حسان،   إسحق أما البالغة العربية فقد عدت الصمت أحد أوجه اإلبانة، قال أبو هالل العسكري نقال عن 

ي السكوت، ومنها  تفسيَر ابن املقفع للبالغة، وذلك في قوله: "البالغة اسم ملعان تجري في وجوه كثيرة؛ منها ما يكون ف

كانت رسائل. فعاّمة ما يكون في االستماع، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا، ومنها ما يكون خطبا، ورّبما  

 .2فيها واإلشارة إلى املعنى أبلغ، واإليجاز هو البالغة"  ما يكون من هذه األبواب فالوحي

حسب مقام التواصل الذي قد يقتض ي التعبير من    فالسكوت حسب ابن املقفع هو أحد أشكال البالغة، وذلك

إلى املعنى من دون تصريح، أو حسب املخاطب الذي قد يكون جاهال ال يفهم خالل ا لصمت واالكتفاء باإلشارة 

وضيعا ال يرهب الجواب، أو ظاملا سليطا يحكم بالهوى وال يرتدع بكلمة التقوى. كما يمكن أن يكون الخطاب، أو  

. أما إن كان املقام يستدعي الكالم، فالصمت حينها ال يجدي 3كان في الكالم ما يجلب الشر   السكوت أفضل إذا

 نفعا.

هناك العديد من املواقف    ذكل األحوال، إ  وعليه نفهم من كالم ابن املقفع أن إبانة الصمت ال تكون حسنة في

 " الجاحظ:  يقول  السياق  هذا  وفي  بالبالغة.  مخال  السكوت  فيها  كايكون  الرجوقد  املوقف ن  يقف  العرب  من  ل 

فيرسل عدة أمثال سائرة، ولم يكن الناس جميعا ليتمثلوا بها إال ملا فيها من املرفق واالنتفاع، ومدار العلم على  

إنما حثوا على الصمت ألن العامة إلى معرفة خطأ القول، أسرع منهم إلى معرفة خطأ الصمت. الشاهد واملثل، و 

فى من معنى القائل في قوله، وإال فإن السكوت عن قول الحّق في معنى النطق بالباطل. ومعنى الصامت في صمته أخ 

ل والعمل أكثر من الحاجة إلى ترك ألسرع، ألن في أصل التركيب أن الحاجة إلى القو ولعمري إن الناس إلى الكالم  

م كله أفضل من السكوت  العمل، والسكوت عن جميع القول. وليس الصمت كله أفضل من الكالم كله، وال الكال 

 .4كله، بل قد علمنا أن عامة الكالم أفضل من عامة السكوت" 

 
ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، حدثني حرملة بن يحيى، أنبأنا  روى هذا الحديث مسلم في صحيحه قال:    1

ليوم اآلخر عن أبي هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن باهلل وا

 يفه«.  باهلل واليوم اآلخر فليكرم ض  فليكرم جاره، ومن كان يؤمن

حقيق مسلم )ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري(، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ت

 (. 74. )رقم الحديث: 68، ص 1محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الجزء 
 . 14هـ، ص  1419علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بيروت، اعتين، تحقيق لعسكري )أبو هالل(، كتاب الصنا  2
 ينظر: املرجع نفسه.  3
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إلخفاء عيوب القول، ألنه ال يمكن  لم يكن الحث على الصمت في نظر الجاحظ سوى طريقة كان ينتهجها العرب  

 اكتشاف خطأ الصامت مقارنة باملتكلم، وهو ما قصد الشاعر بقوله: 

 1يتكلماما * صحيفة لّب املرء أن وفي الصمت ستر للعيّي وإن

إن حديث أبي عثمان عن الصمت بوصفه سبيال إلى تجنيب املتكلم سقطاٍت كان يمكنه الوقوع فيها إذا تكلم،  

لكشف عن املعاني التي يحملها الصمت، وبذلك فهو مكّمل للكالم وليس نقيضا له؛ فالسكوت من هو نوع من ا

ي ما سيقوله، ومن ثمة تهذيب كالمه وتنقيحه. وهو في أسوأ األحوال سيجنبه شأنه مساعدة املتكلم على التفكير ف

 تلقي على فهم املسموع والتفاعل معه. مه. كما أنه يساعد املتبعات سقطاته التي كان من املحتمل أن يقع فيها بكال 

ه، وليس بديال عنمكمال للكالم  وعليه فقد عرف الصمت حضورا بارزا في الثقافة العربية القديمة، حيث ُعّد  

وبذلك فهو أحد سبل اإلبانة التي تغذي تواصل اإلنسان في محاوراته املختلفة. لكنه قد ال يكون فعاال في الوقت  

، حينها يتحول إلى عيب فاحش ينبغي تجنبه. وفي كال الحالتين فهو عنصر دال ينبغي للمرء  الذي يحسن فيه الكالم

 وهذا يعني أن إتقان اإلنسان للكالم ينبغي أن يصاحبه إتقان للصمت أيضا.   أن يتحكم فيه مثلما يتحكم في الكالم،

 الصمت واملعنى في ثقافات أجنبية   – 2

تجمع سائر الثقافات املختلفة على أن الكالم يحمل طاقة تعبيرية يستمدها من اللغة التي تتحكم فيها الروافد  

ناء الكالم عنه، ى حساب الصمت الذي ال يمكن استغطاقة تختلف من مجتمع إلى آخر علاالجتماعية، بيد أنها  

ما على األخرى حسب متغيرات متعددة أهمها ألن الصمت والكالم هما وسيلتان إليصال املعنى، قد تطغى إحداه

السياقات الثقافية التي توجه املجتمع، فتجعله تارة يميل  إلى الكالم أو إلى الصمت أو إليهما معا. مثال ذلك ما  

في من   نجده  العديد  في  السكوت  لفضائل  وإبراز  الكالم،  حساب  على  الصمت  لقيمة  إعالء  من  التوراتي  النص 

ال تستعجل في كالمك، وال تتسرع في وعودك هلل، ألن هللا في السماء وأنت على فر الجامعة:"ساملواطن. جاء في  

العناء وقوُل الجهل م تأتي من كثرة  قليلة. األحالم  الكالم" األرض، فلتكن كلماتك  إلى عدم  2ن كثرة  . فالدعوة 

َرك الجهل بسبب كثرة   التسرع في الكالم هي حث على التزام الصمت في كثير من األحيان، حتى ال يقع
َ
اإلنسان في ش

 الكالم، ظنا منه أن هللا ال يسمع إال الكلمات الكثيرة. 

مت قيمة في عدد من املجتمعات،  ولعل تقديس الصمت في عدد من املرجعيات الدينية القديمة هو ما منح الص

اإلسباني  الثقافة  ففي  متفاوت.  بشكل  شلكن  من  تعلي  التي  األمثال  من  عددا  نجد  قولهم: ة،  مثل  الصمت  أن 

، حيث نالحظ في هذا املثل قيمة اجتماعية معتبرة للصمت، إلى درجة أنه قد يكون  3"السمكة تموت بسبب فمها" 

سية، فقد ربطت الصمت بالحكمة، وهو ما ينم عليه قولهم: "يصبح اإلنسان املخلص من الهالك. أما الثقافة الفار 

 
 . 189، ص 1)أبو عثمان عمرو بن بحر(، البيان والتبيين، الجزء الجاحظ   1

 . 1147، ص 2007. الكتاب املقدس، ترجمة بين السطور)العهد القديم العبري(، الجامعة األنطوانية، 2 – 1: 5سفر الجامعة،  2
 .93لوبروطون )دافيد(، الصمت لغة املعنى والوجود، ص   3
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هي قدرة يكتسبها املرء بمداومته على اإلنصات لآلخرين وليس من كثرة   . فالحكمة عند الفرس،1حكيما بالسماع" 

 كالمه. وبذلك يصير الصمت في هذا السياق نشيطا وممهدا لكالم يفيض حكمة. 

ا مرجعيات ثقافية تستند إلى أسس اجتماعية. وقد أدى هذا  لنظرة إلى الصمت تحكمهنخلص مما سبق إلى أن ا

اجتماعية إلى أخرى. على أن القاسم املشترك بين هذه الفئات هو أن اإلبانة    إلى اختالف صور الصمت من فئة 

 رهينة بخلق توازن بين الصمت والكالم.

 _ الشعرية  3

ا لفهم  استراتيجيا  مدخال  الشعرية  أبعاده  شكلت  عن  والكشف  وتأويله  األدبي  وفق  لنص  وذلك  الجمالية، 

مل األدبي من خالل معرفة القوانين العامة التي تنظمه، خطوات منهجية تستهدف مساءلة العناصر اللغوية للع

عن األساس املوضوعي الذي يستند إليه تصنيف نص ضمن قائمة    2والبحث في هذه القوانين داخل األدب ذاته 

. وبذلك فإن الشعرية تقوم على منهج مقارن بين لغة النص األدبي باللغة الشائعة  3ضمن النثر العاديالشعر أو  

يم العام  كن  التي  للمعيار  مطابقا  وال  عاديا  وال  شائعا  ليس  أسلوبا  باتخاذها  القصيدة  عنه  تنزاح  معيارا  عّدها 

 .4املألوف 

الشاعر ال يتحدث  ، ألن  5أسلوبية في معناها العام وعلى هذا األساس يمكن القول إن اللغة الشعرية هي واقعة

الشذوذ هو الذي يكسبها أسلوبا، فالشعرية هي علم األسلوب  كما يتحدث الناس جميعا بل إن لغته شاذة، وهذا  

. أو لنُقل إنها علم يهتم بالطابع الخاص بالشاعر، الذي يجعله معروفا بين سائر الناس، بل حتى في أوساط  6الشعري 

األدالشعر  اإلبداع  في  يسهم  أن  شأنه  من  ما  لكل  القيمة  إعطاء  على  يقوم  مفهوم  الشعرية  أن  يعني  وهذا  بي  اء. 

اللغوي املستعمل، سواء على املستوى الصوتي أم على املستوى الداللي. وبذلك   ينزاح عن املعيار  الخالق، الذي 

 عية.يكتسب العمل األدبي قيمته الجمالية بعيدا عن كل األحكام االنطبا

بالن فيها  الحسم  يمكن  ال  النصوص  من  غيره  عن  الشعري  النص  تميز  التي  الجمالية  القيمة  أن  إلى على  ظر 

املستوى اإليديولوجي للنص، استنادا إلى مناهج نقدية "تبحث وراء اللغة عن مفتاح موجود في اللغة نفسها كوحدة  

الدال واملدلول"  بين  النقدية  7ال تنفصم  إلى األثر األدبي. صحيح أن املناهج  من الخارج تبقى صالحة    التي تنظر 

في تحليل الظواهر اإلنسانية كعلم االجتماع وعلم النفس، لكنها  للتأويل، مادامت تقوم على علوم قدمت الكثير  

 
 املرجع نفسه.  1
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تقف عند حدود البعد التفسيري الذي ال يستطيع الكشف عن القيمة الجمالية التي ينفرد بها النص األدبي، والتي 

 شعريته.  تمنحه

 ففي مطلع قصيدة "كبوة الريح" يقول أحمد املجاطي: 

 على املحيط يستريح الثلج 

 1والسكوت 

نجد أن الشاعر قد وظف استعارة مكنية حينما جعل الثلج والسكوت يستريحان. وليس للمنهج االجتماعي وال  

األول يعّدها ظاهرة اجتماعية  أن    للمنهج النفس ي ما يقوالنه في تأويل البعد الجمالي لهذه الصورة الشعرية، سوى 

هذه الصورة في الكشف عن نفسية الشاعر، وهو  قد تسعف الدارس في فهم املجتمع، وأن املنهج النفس ي سيعتمد  

 ما يمكن لجملة عادية ينطق بها أن تؤديه. 

املجاطي صو  من خالله  الذي رسم  الشعري  الشكل  في  يكمن  فإنه  أعاله  السطرين  في  الشعرية  رة  أما مصدر 

الداللة   يتعدى  رمزيا  بعدا  والثلج، ومنحهما  للسكوت  الناس  املباشرة. وهكذا منزاحة عن تصور عامة  املعجمية 

 غدت الصورة الشعرية انزياحا عن اللغة العادية.

االنزياح   قام  فقد  القول،  منهجي  وخالصة  على خرق  املجاطي  الريح" ألحمد  "كبوة  مطلع قصيدة  في  الشعري 

عمل الشاعر    قا من كون الصورة الشعرية مخالفة للقواعد املنظمة للغة العادية. ثم بعد ذلكنطال، ا2لقانون اللغة

 ، وفق شكل جديد يحمل بصمته الخاصة. 3على إعادة بناء الصورة على مستوى أعلى 

املعاصرة،   القصيدة  ميز  ما  أهم  لعبةولعل  أو  والسواد،  البياض  لعبة  انطالقا من  بناء شعريتها  إلى    جنوحها 

التقليدية، القصيدة  الشعراء من شكل  إذ نالحظ تحرر  األبيات  الصمت والكالم؛  املتساوية واملتوازية، مع    ذات 

وحدة القافية والروي. واالستعاضة عنها بقصيدة مبنية على أسطر متفاوتة في الطول والقصر، استجابة للدفقة 

ل إن الشاعر أصبح يعّبر بالكالم وبالصمت أيضا. الشعورية التي تتحكم في طول السطر الشعري أو قصره، أو لنُق 

. وبذلك يصير الصمت 4يمتح معانيه من عناصر لغوية حضورية وأخرى غائبة وبذلك يمنح القصيدة شكال جديدا  

جزءا ال يتجزأ من العالم الشعري للقصيدة. وعليه فإن حديثنا عن الصمت ال يبعدنا عن مبدأ املحايثة الذي تقوم 

 
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى 2املجاطي )أحمد(، الفروسية، منشورات املجلس القومي للثقافة العربية، سلسلة اإلبداع     1

 . 21، ص 1987
 . 49للغة الشعرية، ص )جان(: بنية ا كوهن  2
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همية عن اللغة ، أي تفسير اللغة باللغة نفسها، مادام الصمت هو لغة ال تقل أ1ت وكذا الشعريةعليه اللسانيا

 اإلنسانية سواء تعلق األمر بالشق التداولي أم بالجانب اإلبداعي.

 _ من الصمت إلى شعرية املعنى: نماذج شعرية معاصرة  4

ى خالق توليدي، ال معنى  مخصوص، قوامه "معناملعاني على وجه    بناءارتبطت القصيدة املعاصرة بجنوحها إلى  

الطول 2وصفي سردي"  في  متفاوتة  التكثيف وفق أسطر  بنوع من  تتسم  فيها  املودعة  املعاني  أن  وبذلك نالحظ   .

والقصر، مما يمنح القصيدة نوعا من الغموض الذي ال يعني التنقيص من قيمتها، بقدر ما يفتح أمام القارئ باب  

ت عنها الشاعر، وبخاصة إذا استحضرنا عدم إمكانية إنكار التداخل  ياضات النص التي صملتأويل والحفر في با

 بين اللغة والصمت في أي ملفوظ.

وعليه، راح الشاعر املعاصر يرسم عوالم قصيدته بشكل ال يمكن معه إنكار املعاني املتولدة من فترات الصمت  

فهمه إال بمساعدة معارفه املتعددة التي ل في كالم ال يمكن  ارئ التفكير والتأمفي القصيدة، وهي فترات تتيح للق

صار لزاما عليه اإلملام بها حتى يتمكن من فك شفرات النص، خصوصا إذا استحضرنا أن حضور الشاعر الرؤيوي 

فقط في استمرارية   كإنسان ال يمكن حصره في كالمه فقط، بل في صمته أيضا، ألن عالقة املتلقي بالعالم "ال تنسج

 .3لحظات تعليقها، وفي التأمل والخلوة، أي اللحظات العديدة التي يسكت فيها اإلنسان"  اللغة ولكن أيضا في

في  املعنى  أن  على  له داللة  إلى رمز شعري،  الحديثة  القصائد  بعض  في  عليه  يدل  ما  أو  الصمت  تحول  ولعل 

ي قد تحمل في طياتها  في فترات الصمت الت  بواسطة اللغة، وإنما القصيدة لم يعد محصورا في لحظات تعبير الشاعر  

 حكمة ال تتحملها األساليب اللغوية مهما بلغت درجة شعريتها. 

انطالقا من كون "العالقة بالعالم ال تنسج فقط في استمرارية اللغة ولكن أيضا في لحظات تعليقها، وفي التأمل  

 . 4ها اإلنسان" والخلوة أي اللحظات العديدة التي يسكت في

ق الكلمات بشكل منتظم يسمح للصمت أن يبرز من  ة الش إن لغ نسَّ
ُ
عر املعاصر هي لغة صمت بامتياز، حيث ت

للكلمات  الوافر  في حال االمتالء  اللغة  اختناق  إلى  يؤدي  الذي قد  الكالم  رتابة  ر  ليكّسِ . وبذلك يصير 5حين آلخر 

دفعة مالئمة م يحرك الصمت ويمنحه  املصرح به، ألن "كل كال للصمت معنى أو معان ال تقل أهمية عن الكالم  
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للتبادل الخطابي. كما أن الصمت يحرك الكالم بمنحه زاوية خاصة، بحيث ال يمكن أن يتخلى أحدهما عن اآلخر 

 .1من غير أن يضيع ومن غير أن يكسر خفة اللغة" 

تي قد تطول أو  اختيار لحظات البوح ال  وأهم ما يميز توظيف الشاعر املعاصر للصمت في قصائده، حريته في

إلى   تقصر حسب إبداعا عن جنوحه  للتعبير بشكل ال يقل  الدفقة الشعورية، واختياره للصمت كصيغة أخرى 

الكالم. وهو ما يمكن تسميته بلعبة البياض والسواد التي نعثر على تجلياتها عند عدد من الشعراء املعاصرين أمثال  

 ضوء القمر": في مطلع قصيدة "حزن في محمد املاغوط الذي يقول 

 أيها الربيع املقبل من عينيها 

 أيها الكناري املسافر في ضوء القمر 

 خذني إليها 

 خنجر
َ
 غرام أو طعنة

َ
 قصيدة

 فأنا متشرد وجريح

 أحب املطر وأنين األمواج البعيده 

 من أعماق النوم أستيقظ 

 ألفكَر بركبة امرأة شهية رأيتها ذات يوم 

أقرض الشعر  2ألعاقَر الخمرة و

لشاعر في هذه األسطر عن اإليقاع الشعري التقليدي املبني على الوزن والقافية، وعوضه بإيقاع  خلى القد ت

منبثق من عناصر داخلية، من بينها لعبة "البياض والسواد"، التي جعلت النص عبارة عن أسطر متفاوتة في الطول 

 الشاعر الحزينة واملضطربة.  لقصيدة متموجا بشكل يعكس حالة نفسيةوالقصر، مما جعل إيقاع إلقاء ا

وقد كان البياض مهيمنا على جل األسطر، وهو ما عكس لحظات الصمت التي تخللتها، والتي عملت على خلق 

ائية  إيقاع ليس مبنيا على الوزن والقافية باملعنى التقليدي، وإنما يتشكل من خالل بناء املعنى في القصيدة وفق ثن

و ضرب من تشكيل املعنى على هيئة  ان البياض /الصمت في السطر الشعري هالبياض والسواد. وهكذا فإن طغي 

مخصوصة، تعتمد التكثيف واالختزال في التصوير، وتفتح أمام املتلقي بابا واسعا للتأويل. وبذلك فهي تختلف عن 

ينتهي معه املعنى   تجنح إليه القصيدة العمودية، والذي  البناء االنسيابي في النثر، وتنزاح عن التصوير الفني الذي 

 اية البيت الشعري.في الغالب عند نه 

 
 . 31، ص املرجع نفسه  1
 .16ـ  15ت، ص محمد(، اآلثار الكاملة، دار العودة بيروت، د ) املاغوط  2
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وعليه، فباإلضافة إلى التوازي التام في السطرين األول والثاني، يترك الشاعر املعنى غير مشبع، فيصمت عن  

 مناداة الشاعر على الربيع املقبل منموضوع النداء، مما يشد انتباه املتلقي إلى بقية األسطر، إذ يتساءل عن سبب  

بة، وعن موضوع مناداته
َ
في السطر    عيني املخاط القمر. وهذا معنى لن يكتمل إال  الكناري املسافر في ضوء  على 

املوالي، في صيغة شديدة الكثافة الداللية: "خذني إليها"، ليسود الصمت من جديد، مشرعا باب تأويل ماهية هذه  

مكتمل؛ فكيف خنجر". لكن مع ذلك يظل املعنى غير    ا الشاعر؟ إنها "قصيدة غرام أو طعنةاملخاطبة التي يقصده

بالقصيدة أو بطعنة الخنجر أن تكونا وجهتين منشودتين للشاعر؟ هنا يتدخل الشاعر من جديد لتصوير حالته 

مع الذي يعيش فيه، لذلك امتطى التي تبرر طلبا مثل هذا؛ إنه "املتشرد الجريح"، الذي لم يعثر على ما يريده في املجت

ر وأنين األمواج البعيدة، رمَزا الفطرة والبراءة والتطهير املتجدد من حلم سينقله إلى وجود بديل، حيث املطصهوة  

 أدران الوسط الذي جعل الشاعر متشردا وجريحا.  

م تحديدها وفق  أما بخصوص القصيدة العمودية، فإن الشاعر يكون مجبرا فيها بملء مساحة النص التي ت

إدراج حشو كثير في املوضع الذي قد يكون الصمت    قد تدفع بالشاعر في أحيان كثيرة إلىمعايير شكلية صارمة،  

 فيه أبلغ من الكالم. مثال ذلك قول امرئ القيس في معلقته:

َحْوَمِل 
َ
خوِل ف  الدَّ

َ
وى بين

 
 1ِقفا نبِك من ِذكرى حبيٍب ومنزِل * بِسقِط الل

مع تمام املعنى  اللوى"، لكن الشاعر لم يستطع التوقف  يت امرئ القيس ينتهي عند قوله "بسقط  فاملعنى في ب

(، وهو  2ألنه محكوم بإكمال البيت وفق بحر الطويل الذي يتطلب ست تفاعيل )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن×

دو أن وظيفتها ال تتجاوز إغناء  ما دفعه إلى إيراد عبارة "بين الدخول فحومل" استجابة لهذا الغرض، وهي عبارة يب

 عنى.ب اإليقاعي املوسيقي لكن على حساب املالجان

وعليه نفهم أن القصيدة املعاصرة تمنح الشاعر حرية أكبر في التعبير باللغة والصمت معا، وتوظيفهما بشكل   

خاصا   نظاما  له  ويخلق  العادية،  املحادثة  معايير  عن  فينزاح  العام  االستعمال  يخرق  النظام  بديع  عن  يتخلى 

مثال فنجده  ااملتداول.  في  تدل  التي  الترقيم  يوظف عالمات  بشكل   الصمت،  أو  الكالم  توقف  على  العادية  للغة 

مختلف عن اللغة العادية. وهو بذلك يتوقف حيث يشاء وحيث بدا له أن اإلبانة عن املعنى تحتاج إلى الصمت  

 عبد الصبور حين يقول:ي مطلع قصيدة "الصمت والجناح" لصالح  وليس إلى اللغة. مثال ذلك ما نجده في ما نجده ف

 الصمت راكد ركود ريح ميتة

 حتى جنادب الحقول ساكتة

 وقبة السماء باهتة 

 
والتوزيع، بيروت،    امرؤ القيس )بن حجر بن الحارث الكندي(، ديوان امِرئ القيس،اعتنى به عبد الرحمن املصطاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر   1

 .21، ص 2004الطبعة الثانية، 
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ٌق بال أبواب  واألفق أسود وضي 

 منكفئ من حيثما التفتُّ كالسرداب 

 ونحن ممدودان في ظالل حائط قديم

 مفترشان ظلنا 

 1ملتحفان بالعذاب 

عن أحد معايير  الة على توقف الكالم، وهو بذلك ينزاح  الح عبد الصبور عن عالمات الترقيم الدلقد تخلى ص

اللغة العادية. لكننا نالحظ في املقابل أنه استعاض عنها بالبياض الذي يظهر مهيمنا في كل سطر، بوصفه مؤشرا  

ة تنتهي مع نهاية كل سطر. وعليه  بصريا داال على صمت الشاعر وتوقفه عن الكالم، وذلك من خالل وقفات داللي

االستعمال املتداول؛ فإذا كان قد تحرر من قيود القصيدة   أن الشاعر قد وظف الصمت بشكل يختلف عننفهم 

التقليدية، فإن حريته صارت مغلفة بالصمت املعبر عن رؤيته الخالقة، إلى درجة أن هذا الصمت صار يالحقه أنما  

. لكن هذه الصورة سرعان ما ستختفي ن واملوت، وهو ما يؤكده املقطع السابقحل، وغدا رمزا داال على السكو 

 ما يحمل الصمت بوادر األمل واإليمان بالتغيير، وهو ما نجده في باقي أبيات القصيدة السابقة: حين

 وفجأة أورق في حقل السما نجم وحيد 

 في الصمت البليد ريش طائر فريد 
َّ
 ورف

، يا صديقتي 
ُ
 توجهي لربنا همْست

 في ظاللنا 
 
 وناشديه، أن يُبث

 
َ
 2ياة من جديد...  الحرفرفة

وفي موطن آخر يصير الصمت عند الشاعر بديال عن الكالم الذي لم يعد ُيجِد نفعا، وإنما يزيد من تأزم الوضع.  

دة "مذكرات  ولذلك فالجنوح إليه أفضل، مادام يحمل طاقة تعبيرية ال تقل قيمة عن الكالم. يقول مثال في قصي

 الصوفي بشر الحافي": 

بت كالم
 
 ا فوق كالمْ فإذا رك

 من بينهما استولدت كالم 

 لرأيت الدنيا مولودا بشعا 

 
 . 33ت، ص عبد الصبور )صالح(، أحالم الفارس القديم، منشورات مكتبة مدبولي، القاهرة، د ط، د   1
 . 34 – 33عبد الصبور )صالح(، أحالم الفارس القديم، ص   2
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 وتمنيت املوت 

 أرجوك ... 

 الصمت ... 

 1الصمت! 

وخالصة القول، فقد أصبح الصمت مع الشاعر صالح عبد الصبور لغة يتصرف فيها مثلما يتصرف في لغة  

املعايير املتداولة في اللغة العادية. هذا   الكالم في قصائده مغلفا بالصمت بشكل ينزاح به عن  الكالم، إذ صار يقدم 

 افة إلى توظيف الصمت بشكل رمزي يخدم رؤية الشاعر ونظرته للعالم. باإلض

أما كالم الشاعر فنالحظ أنه واضح وحاد كنصل السيف، ال يتضمن حشوا وال كلمة زائدة. وهو كذلك كالم  

ت في عمقمتقطع  إيقاعا يستمد    تخلله فترات صمت طويلة، تسمح بإعمال الفكر  الكالم  معاني السكوت. وتمنح 

 ه من تفاعل املعاني بين الصمت والكالم. موسيقا

األمر   ويتعلق  شعريا،  بعدا  الصمت  منح  آخر  نموذج  يستوقفنا  الصبور،  عبد  صالح  تجربة  عن  بعيد  وغير 

ه ال يقدم لنا سوى  طي. حيث جاء عنوان القصيدة غير مشبع الداللة، ألنبقصيدة "عودة املرجفين" ألحمد املجا

الداللة يتجاوز  ال  مباشرا  أن   معنى  على  مؤشر  وهذا  أو سفر...  رحلة  من  ومرعوبين  أناس مضطربين  رجوع  على 

تي ال تعدو أن  الشاعر لم يصرح باملعنى الذي يسعى إلى تصويره في املتن، وهو ما يدفع باملتلقي إلى قراءة القصيدة ال

 ل كل ش يء، وإنما تومئ إليه. تكون هي األخرى ومضات شعرية ال تقو 

 أما مطلع القصيدة فيقول فيه الشاعر: 

 في الليل 

 ال جبل يصول إذا مشوا 

 ال غيمة تدنو 

 لتنفث رعبها الثلجي

 2عبر املرتقى 

سكتت معه الطبيعة متجلية  يصف املجاطي في هذا املقطع أبطال قصيدته الذين عادوا في سكون الليل الذي  

للمعنى وفي عدم إشباع الداللة. وهو حظ أن هذا املقطع ال يختلف عن العنوان في تكثيفه  في الجبال والغيوم. واملال 

ما   األبطال؟  هؤالء  يكون  من  يتساءل:  تجعله  األولى  األسطر  ألن  القراءة  مواصلة  إلى  مشدودا  املتلقي  يجعل  ما 

 
 . 82 – 81عبد الصبور )صالح(، أحالم الفارس القديم، ص   1
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غيمة احتراما لهم أم احتجاجا  ار إليهم في العنوان؟ هل يكون سكون الجبل وهدوء العالقتهم باملرجفين الذين أش 

 عليهم؟

 كانوا هنالك

ُرُد األحالم في خطواتهم 
ْ
 تش

 تتعذب األوتار 

 في لحن يكفن صولة املاض ي

 يفتح الصطخاب املوج 

 1أقبية السكينه

فشيئا، حيث صور املجاطي صمتهم املطبق الذي  تبدأ مالمح أبطال قصيدة "عودة املرجفين" في التشكل شيئا  

وانقطعت بموت أبطال حقيقيين   هم الشاردة واملشدودة إلى ماض مليء ببطوالت وانتصارات زالتال تفارقه أحالم

عاشوا في املاض ي. وهذا أحد مظاهر اضطرابهم وعدم فاعليتهم في واقع هو في حاجة إلى إفادته من أحالمهم بعد أن 

 ة على إعادة إحيائها من جديد.يكتسبوا القدر 

 نة مع أسالفهم الذين قال عنهم: فين صورا تحط من قيمتهم مقار وقد رسم الشاعر لهؤالء املرج

 كانت عناقيد اللهيب 

 إذا ارتمت فوق الجبال

ها في الحي   ألــــــمُّ

 أمسح جبتهي منها 

 أحس تمرد األموات فيها 

 البعث 
َ
 نكهة

 التئام الجرح 

صص الدفينة
ُ
 2في الغ

 
 املرجع نفسه.  1
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إنجازاتهم، حيث اعتبرهم "عناقيد اللهيب"  وقد صورت هذه األسطر مدى اعتزاز الشاعر بأبطال حقيقيين وب

ولو ارتمت من أعالي الجبال، فيستفيد منها أهالي املدينة الذين يسكنون بعيدا عن الجبل ولو بعد التي تؤتي أكلها  

 موت هؤالء األبطال.

لش يء منهم ومن صمتهم املغلف باألحالم الواهية، ألنهم غير صالحين  أما "املرجفون" فقد كان الشاعر يسخر  

 
ً
 وفداًء في سبيل املجتمع ال تجدي نفعا، حتى مع الطيور  في كل أحوالهم. فحتى جراحهم التي قد يبدو ظاهرها تضحية

 الكاسرة التي ال تأبه بوجودهم:

 كانوا إذا ناءت جراحهم 

 تحلق كاسرات الطير 

 فوق وجوههم 

 املنقار في عين ال تغمس 

 وال تسعى بمخلب كاسر 

 يمتص من شفق 

 1قوق الصدر تجمد في ش

إيقاظهم من حلمهم   الكاسرة كانت تشفق على ضعفهم وعدم فاعليتهم، فتحاول جاهدة  بل إن هذه الطيور 

 الذي ال يفارق جفونهم، أو تمسح بأجنحتها دموعهم الدالة على قمة انحسارهم وهوانهم:

 بجناحها كانت ربما مسحت 

 بقايا الحلم في نظراتهم 

 أو لونت مما يحوك الفجر 

 2عهم حزن دمو 

 

إّن جنوح هؤالء األبطال املزيفين إلى الصمت، واتخاذهم من الحلم تكئة للدفاع عن الهوية العربية املسلوبة،  

 ليس طريقا صحيحا إلى النجاة في نظر الشاعر، إْن هو إال طريق إلى املقبرة! 

 
 . 14أحمد املجاطي، الفروسية، ص  1
 .15_  14املرجع نفسه، ص  2
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 كذبت يا رؤيا 

 طريق الصمت ال تفض ي 

 1لغير املقبرة 

متعدد،   موت  إلى  طريق  هو  إذن  و الصمت  فحسب،  الجسدي  املوت  على  يقتصر  كل  ال  ليشمل  يتعداه  إنما 

، 2االحتماالت التي تحملها الكلمة. حيث فقَد اإلنساُن كلَّ ش يء، فسلبت منه هويته التي رمز إليها الشاعر بـ "العمائم" 

قين في صمت الذي أصبح جل أفراده غار   3يبته وبطوالته، وذلك بسبب افتراقه عن املجتمع كما ُجّرد من حضارته وه

 مت أبطال قصيدة "عودة املرجفين".ال يختلف عن ص

 

 خاتمة

 نخلص مما سبق إلى مجموعة من النتائج نوردها على الشكل اآلتي:

غة. وهذا ما جعله محط اهتمام ثقافات  _ للصمت أهمية كبيرة في إبانة املعنى الذي قد يعجز الكالم عن تبلي 1

 القدم، إلى درجة أنها كانت تفضله عن الكالم في كثير من األحيان. مختلفة انتبهت إلى هذه األهمية منذ 

عرف الصمت حضورا قويا في الثقافة العربية القديمة بوصفه مكمال للكالم وليس بديال عنه. لكنه قد ال  _    2

فهو سن فيه الكالم، ألنه يتحول إلى عيب فاحش ينبغي تجنبه. وفي كال الحالتين  يكون مجديا في الوقت الذي يح

 عنصر دال ينبغي للمرء أن يتحكم فيه مثلما يتحكم في الكالم.

النظرة إلى الصمت على مرجعيات ثقافية تستند إلى أسس اجتماعية. وقد أدى هذا إلى اختالف  _ تتأسس    3

أخرى. على أن القاسم املشترك بين هذه الفئات هو أن اإلبانة رهينة بخلق  صور الصمت من فئة اجتماعية إلى  

 ن بين الصمت والكالم. تواز 

_ تميزت القصيدة العربية املعاصرة، بجنوحها إلى بناء شعريتها انطالقا من لعبة البياض والسواد، أو لعبة    4

قصيدة، وغدا الصمت لغة ال تقل أهمية الصمت والكالم، حيث صار الصمت جزءا ال يتجزأ من العالم الشعري لل

 عن اللغة اإلنسانية سواء تعلق األمر بالشق التداولي أم بالجانب اإلبداعي.

 
 . 17املرجع نفسه، ص  1
 . 17أحمد املجاطي، الفروسية، ص  2
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ني اإليقاع    5
ْ
_ يأخذ الصمت أبعادا مختلفة في القصيدة العربية املعاصرة، فهو يضرب في عمق املعنى مثلما يغ

ر، يحمل بصمة الشاعر ويعكس مشروعه الرؤيوي  الداخلي، وهو فوق ذلك مصدر أساس لشعرية النص املعاص

 وأسلوبه الخاص في شعرنة الصمت.

 الئحة املراجع 
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 إبراهيم الكوني أسطرة الفضاء الصحراوي يف روايات
Legends of the desert space in the novels of Ibrahim Al-Koni 

 الدكتورة الضاوية بريك ، جامعة أدرار / الجزائر 

Dr.daouya brik, university of  adrar/ Algeria 

 

 

 امللخص: 

باره ركنا جوهريا في بنية النص السردي،  الفضاء من أهم القضايا التي استوقفت الباحثين والدراسين في مجال السرديات، باعت

ورؤى   تشكيل دالالت  في  وتأثيرها  مكوناته  وتعدد  الروائي  الفضاء  التساع  نظرا  أخص،  بصفة  الرواية  مجال  الروائي. وفي  النص 

لداللة  فالفضاء في الرواية املعاصرة لم يعد مجرد مظهر خارجي أو مكان تجري فيه األحداث، بل أضحى منتجا للمعنى ومصورا ل

الروائي  يسعى  وإذ  جديد،  كأفق  العربية  الرواية  في  الصحراوي  الفضاء  تيمة  ظهرت  املنطلق  هذا  من  الرمزية.  باألبعاد  ومكتنزا 

مكنونات ملستوى   الكتشاف  يؤسس  فإنه  الالنهائي،  واالمتداد  املوحش  والفراغ  والسكون  بالعجائبية  املسكون  العالم  هذا 

ة العربية، وينفذ عبره إلى أغوار الذات العربية منقبا عن أوجاعها وأحالمها ورؤاها. يسعى هذا البحث موضوعاتي ثري تنفرد به الرواي

راوي  عند الروائي الليبي إبراهيم الكوني، الذي أصبح أيقونة للفضاء الصحراوي في إلى استقراء األبعاد األسطورية للفضاء الصح

 الرواية العربية املعاصرة. 

  الرواية.   -الداللة  - األسطورة -الصحراء  -: الفضاءةالكلمات املفتاحي-

Abstract                                                                                                        

   Space is one of the most important issues that have stopped researchers and scholars in the field of narratives, 

as it is a fundamental pillar in the structure of the narrative text, and in the field of the novel in particular due to 

the breadth of the narrative space, the multiplicity of its components, and its impact on shaping the connotations 

and visions of the narrative text. Space in the contemporary novel is no longer just an outward appearance or a 

place in which events take place, but has become a product of meaning, a portrayal of significance and a repository 

of symbolic dimensions. From this standpoint, the theme of the desert space appeared in the Arab novel as a new 

horizon, and as the novelist seeks to discover the components of this world inhabited by miraculousness, silence, 

barbaric emptiness and infinite expansion, it establishes a level of rich subjects unique to the Arabic novel, and 

through it penetrates into the depths of the Arab self, searching for its pain, dreams and visions. From this 

standpoint, this research seeks to extrapolate the mythical dimensions of the Saharan space according to the 

Libyan novelist Ibrahim Al-Koni, who has become an icon of the desert space in the contemporary Arab novel     

Key words: space - desert - myth - significance – novel                                                                                                           
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  تقديم: -

ا دعامة مركزية لتحقيق شعرية النص  تقوم البنية السردية للنص الروائي على عناصر أساسية يمثل حضوره  

كثرة وإثبات هويته الجمالية. ولعل الفضاء الروائي من أهم هذه العناصر التي ال يكتمل نسيج الرواية إال بها. ورغم  

وتداخل  مكوناته  وتعدد  املفهوم  لتشعب  نظرا  مكتمل؛  غير  يبدو  زال  فال  املوضوع،  هذا  في  والدراسات  األبحاث 

صطلحات أخرى، كمصطلح املكان والحيز واختالف الباحثين في تحديد هذه املصطلحات مصطلح الفضاء مع م

 بدقة.

 إشكالية املصطلح: -

بي      التمييز  ضرورة  الباحثين  بعض  آخرون  يرى  يستعملها  بينما  بينها،  الحدود  ووضع  املصطلحات  هذه  ن 

مرتاض استخدام مصطلح الحيز بدال من   استعماال عشوائيا ويطلقونها كيفما اتفق، فقد فضل الناقد عبد املالك

الفضاء؛ مبررا ذلك بقوله: » مصطلح الفضاء من منظورنا على األقل، قاصر بالقياس إلى الحيز؛ ألن من الضرورة  

أن يكون معناه جاريا في الخواء والفراغ؛ بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء، والوزن  والثقل، والحجم 

هذا الكالم قريب من مفهوم يوري لوتمان، عندما اعتبر الفضاء » مجموعة من األشياء املتجانسة  ، و   1والشكل « 

املألوفة   املكانية  بالعالقات  شبيهة  عالقات  بينها  تقوم  املتغيرة  األشكال  أو  الوظائف  أو  والحاالت،  الظواهر  من 

في كتابه )بنية النص السردي( إلى التمييز  مداني. وذهب الناقد املغربي حميد لح2العادية مثل: االتصال واملسافة«

 بين أربعة أشكال تدور في فلكها كل التصورات النقدية هي: 

فيه  - يتحرك  الذي  الفضاء  إنه  ذاته،  الحكي  طريق  عن  ويتولد  املكان  ملفهوم  مقابل  وهو  الجغرافي:  الفضاء 

 األبطال. 

باملك - متعلق  أنه  غير  أيضا،  مكاني  فضاء  وهو  النص:  الفضاء  الحكائيةان  أو  الروائية  الكتابة  تشغله  - ذي 

 على مساحة الورق ضمن األبعاد الثالثة للكتاب.    -باعتبارها أحرفا طباعية

الفضاء الداللي: يشير إلى الصور التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها من بعد، يرتبط بالداللة املجازية بشكل  -

 عام.

يستطيع الراوي أو الكاتب بواسطتها أن يهيمن على عامله الحكائي بما    الطريقة التيالفضاء كمنظور: ويشير إلى  -

  3فيه من أبطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في املسرح. 

 

ضمن سلسلة عالم املعرفة التي ينشرها: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت:   -ردبحث في تقنيات الس-عبد املالك مرتاض: نظرية الرواية  -  1

 . 121، ص 1998

 ، القاهرة. 1986سنة  6يوري لوتمان: املكان وداللته، ترجمة سيزا قاسم، مجلة البالغة املقارنة "ألف" العدد  - 2

 . 62، ص1991، املركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: 1ط -ألدبيمن منظور النقد ا-حميد لحمداني: بنية النص السردي - 3
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حد    إلى  وتتداخل  تتجاور  كمنظور(  والفضاء  الداللي  والفضاء  الجغرافي  )الفضاء  الثالث  املفاهيم  أن  ونجد 

ونستبعد هنا دراسات فضاء النص الذي لم تنجز فيه دراسات كثيرة في النقد  لنقاد العرب،  التمازج في دراسات ا

العربي مقارنة بالنقد الغربي، خاصة عند ميشال بوتور وهو أحد أعالم الرواية الجديدة في فرنسا واملنظرين لها،  

تعريفا هندسيا  عّرف الكتاب    فقد اهتم كثيرا بهذه القضية، ليس في الرواية فحسب، بل في أي مؤلف، حتى أنه 

محض، يقول: » إن الكتاب ،كما نعهده اليوم، هو وضع مجرى الخطاب في أبعاد املدى الثالثة، وفقا ملقياس مزدوج  

 . 1هو طول السطر وعلو الصفحة « 

قاتها  إذن، فمفهوم الفضاء الروائي يتسع ويتجاوز مفهوم املكان، فهو يشمل أمكنة الرواية كلها، إضافة إلى عال  

 .2ث ومنظورات الشخصيات بالحواد

من هذا املنطلق ستعتمد الدراسة مصطلح الفضاء، وإن كان موضوعها يوحي بارتباطها باملكان أكثر من أي    

الرواية  في  الصحراوي  الفضاء  ودراسة  مكان،  األولى  بالدرجة  هي  فالصحراء  حقيقي،  وهذا  آخر،  عنصر سردي 

ي له خصوصيته وتميزه، لكنها ال تقف عند ذلك ، بل ال بد أن حراء كوجود مكانالعربية ال بد أن تنطلق من الص

تمتد  إلى آثار وإشعاعات هذا املكان وتلبسها بالداللة في نسيج النص الروائي. فللمكان أهميته القصوى في األدب، 

 . 3بل إن » العمل األدبي حين يفتقد املكانية، فهو يفقد خصوصيته وبالتالي أصالته« 

 اية العربية:الصحراء في الرو -

ل املساحة األكبر في    
ّ
لم تحضر الصحراء بشكل جلي في أعمال الروائيين العرب املعاصرين، رغم أنها  »تشك

، ويمكن أن نبرر هذا الغياب، في الرواية تحديدا،  4وطننا العربي لكنها غائبة كمكان فني وفكري في أعمال كتابنا.« 

الغربي، وهي تستمد هويتها من املدينة البرجوازية الحديثة كما ذهب إلى إلينا من املجتمع  كون هذه األخيرة وفدت  

ذلك جورج لوكاتش ولوسيان غولدمان وجل منظري الرواية. وإذا كان ارتباط الرواية باملدينة في املجتمعات الغربية  

املج هذه  عرفته  الذي  والفكري  والفلسفي  الحضاري  التغيير  مع  متساوقا  اجاء  الحقبة  في  التي تمعات  لتاريخية 

ظهرت فيها الرواية، وصورت هموم اإلنسان الغربي الذي انسحقت روحه بطغيان املادية وتراجع القيم الروحانية، 

الروائي،  بنى عليها معنى الشكل  بها جورج لوكاتش، والتي »  التي قال  الرواية  في  البطل اإلشكالي  وهو ما ولد فكرة 

روائي، ال ينوس بين الشك واليقين بل يضطرب مبددا بين ذاته والجماعة، أو ذي يعّين الشكل الوالفرد املغترب، ال

فالرواية الغربية مثلت ثقافة املدينة الغربية املعاصرة        5بين ذاته والعالم، حيث ال رابطة إال التناحر واملنازعة.« 

 
 .112، ص 1986، بيروت: 3الرواية الجديدة، منشورات عويدات، طميشال بوتور: بحوث في  - 1

 . 256، ص 1995ينظر: سمر روحي فيصل: بناء الرواية العربية السورية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق:  - 2

 . 6-5 ، ص1987، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت: 3غاستون باشالر: جماليات املكان، ترجمة: غالب هلسا، ط - 3

 .118، ص 1986ياسين النصير: الرواية واملكان، دط، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد:  - 4

 . 39، ص 2002ي العربي، الدار البيضاء: ، املركز الثقاف2فيصل دراج: نظرية الرواية والرواية العربية، ط- 5
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بين مسايرة الحياة املدنية    جمت اغترابه وتمزقهورصدت تشكلها بكل أبعادها، وصورت أوجاع اإلنسان الغربي وتر 

املبنية على تحقيق الربح املادي وحنينه إلى القيم اإلنسانية واملثل الشعرية، وانسجام حالم مع العالم عاشه في  

 األزمان البعيدة عبرت عنه امللحمة. وهو املنطلق الذي بنى عليه جورج لوكاتش تصورات نظريته في الرواية.

ف    العربية  أما  الثقافة  في معظم ي  العربية غائبة،  الرواية  التي تنقب عنها  فاألمر يبدو مختلفا، » فإن املدينة 

األحيان، أو غائبة حاضرة في آن، غائبة في "جمالية الجموع" وحاضرة في نسق معماري ال أمس له، فاملدينة العربية، 

وم ذاتها  في  مرجعها  مستقلة  كوحدة  ذاتها  تحقق  لم  ومنتاجاتهاغالبا،  تشكله ؤسساتها  أعزل،  فضاء  أنها  ذلك   ،

السلطة، إن كان واهن الشكل، وتختلس السلطة شكله، إن كان قد ظفر بشكل قديم.. ولهذا تبدو املدينة العربية  

. 1كما لو كانت مدينة ال تاريخ لها، ال تراكم عرفته وال تنتج تراكما ممن وفد إليها، بل تغوص في تراكم كمي عقيم« 

لحضاري أدى إلى اغتراب الرواية، إن لم نقل األدب ككل، » فإن الرواية العربية، ومنذ هزيمة  ستمرار هذا الركود اوا

مستنيرون  مثقفون  يكتبها  هامشية،  عالقة  كانت  لو  كما  العام،  االجتماعي  التطور  عن  بمعزل  تتطور  حزيران، 

 .  2ليه« وتتجه إلى الجمهور املستنير، الذي هو في انحسار ال مزيد ع

الروائي العربي أن تجاوز مرحلة االنبهار بالرواية الغربية واملحاكاة العمياء ألجوائها وفضاءاتها، وشعر    ما لبث    

أنه في حاجة إلى العودة إلى منابعه وترسيخ هويته. » وهكذا فقد توجهت الرواية العربية للبحث عن عوالم شديدة 

رواية إلى أماكن أساسية مركزية تأخذ دور البطولة  ن وحولت بعض هوامش الااللتصاق بالثقافة واللغة العربيتي

في أحيان كثيرة، فاتجهت األنظار إلى فضاء الصحراء باعتباره بكرا روائيا وفضاء جديدا يضفي حيوية وروح جديدة 

راء الواسع الفسيح،  فوجد األدباء في فضاء الصح  3على الرواية بعد تبرم األدباء من األماكن الضيقة واملألوفة.«

ث يسطع الضوء بقوة وتعوي الريح بوحشية وتتدرج األلوان ساحرة وتتراءى املوجودات على حقيقتها دون زيف، حي

وجدوا فيه عاملا غامضا ينعش الخيال ويتصل بحقائق الوجود الخفية. والواقع أن الرواية العربية في كل مراحلها  

ضور لم يكن يتجاوز كونه فضاء جغرافيا أو أو بآخر، لكن هذا الح لم تخل من حضور الفضاء الصحراوي بشكل

لجمال   و)الزويل(  حسين  لطه  الكروان  ودعاء  للمازني  الكاتب(  )إبراهيم  كرواية  األحداث،  ضمنه  تجري  طبيعيا 

 الغيطاني و)رجال في الشمس ( و)ما تبقى لكم( لغسان كنفاني.   

امليثولوجي واملعرفي واإلنساني، ليس حديثا،  ية واإليحائية وثرائه  إن اكتشاف كنوز الفضاء الصحراوي الدالل    

التي تعد من بواكير النصوص الروائية العربية   1969فقد وقف عند ذلك صبري موس ى في رواية )فساد األمكنة(  

إلى ما  التي استثمرت الفضاء الصحراوي واكتشفت اغتنائه، فهي » تتفرد في بيئتها ومعاملها الغرائبية، فال تحي ل 
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إبد من  أعمال  قبلها  ومجمل  منيف  الرحمن  لعبد  امللح  كمدن  الصحراء  روايات  من  بعدها  ملا  الطريق  وتمهد  اع 

 .1إبراهيم الكوني الروائية، حيث الصحراء هي الفضاء الذي تدور في فلكه األحداث ومقوماتها السردية« 

 تيمة الصحراء في روايات إبراهيم الكوني: -

العرب   في األدب  تذكر رواية الصحراء  في  ال  التيمة  الكوني، فهو سيد هذه  إبراهيم  الليبي  إال ويذكر األديب  ي 

الرواية العربية والذي استطاع بعبقريته أن يستنطق سكون  هذا العالم الفارغ املمتد ويستثمر أساطيره وتاريخه 

الروائي العربي الوحيد يدا، عميق الدالالت والرؤى. وإن لم يكن  وعاداته وقيمه اإلنسانية، ويبني منها عاملا روائيا فر 

الذي وظف هذا الفضاء، إال أّن الكوني في مجموع رواياته التي ال تخرج من حدود الفضاء الصحراوي أنشأ مشروعا  

قا  روائيا متكامال، واستنطق مكونات هذا الفضاء استنطاقا ميثولوجيا وفلسفيا؛ ليؤسس بعدا موضوعاتيا عمي 

 أثرى الرواية العربية وعّمق رؤاها.   

، ولد بواحة غدامس في ليبيا، درس اآلداب في معهد جوركي 1948والكوني، كاتب ليبي أمازيغي، مواليد سنة      

واألملانية،  والبولندية،  واإلنجليزية،  والروسية،  والعربية،  األمازيغية،  هي:  لغات،  ثماني  ويجيد  بموسكو،  لآلداب 

ولندا. أقام منذ تسعينيات القرن العشرين في سويسرا، إلى والالتينية، وعمل بالصحافة في روسيا وب   واإلسبانية،

 إلى إسبانيا، أصدر حتى اآلن  
ً
، وترجمت أعماله إلى أكثر من    81أْن انتقل مؤخرا

ً
لغة، وفاز بعضها بعدة   40نصا

بين السويسرية واليابانية والفرنسية واألمر  الثقا جوائز عاملية، تنوعت  فية يكية والعربية، وأشادت به األوساط 

. من املفارقات التي تحيط 
ً
والنقدية واألكاديمية والرسمية في أوروبا وأمريكا واليابان، ورشحته لجائزة نوبل مرارا

منذ   أوروبا  في  يعيش  الذي  وهو  العربية  باللغة  عنه  الكتابة  في  حياته  وقض ى  به،  انفرد  الذي  عامله  أن  بالكوني 

ت الرسالة طريقها إليهم، فبينما  يات القرن العشرين، لم يعرف طريقه إلى اسبعين
ّ
، بل ضل

ً
لقارئ العربي، نسبيا

بـ"أسير الصحراء"، التقط الغرب رسالته التي قّدمت   اختزل بعض القراء والنقاد العرب منجز الكوني في وصفه 

 ترجمه إلى لغات العالم 
ً
 وثريا

ً
 عريقا

ً
  2.عادة خلقهالحية، بعدما استطاع الكوني استرداده وإلإلنسانية ولألدب تراثا

:  2020قال الكوني في لقاء له في برنامج كتاب مفتوح الذي بث في أمسية افتراضية في سلطنة عمان  في ديسمبر   

كيفية إعادة االعتبار للتراث األسطوري أو التراث العربي امليثولوجي الغني على  أعتقد أن إحدى قضايانا اليوم هي

ستطعت أن أصحح نظرية لوكاتش والنظريات الغربية التي  بية. وأضاف: ا نحو ال يتخيل إذا قورن باآلداب األورو 

 
 alhewar.or 2018-06-15ردات املكان والفساد واملوت رواية لصبري موس ى، الحوار املتمدن، تاريخ النشر: محمد الصباغ: فساد األمكنة: مف- 1

ديسمبر 22تاريخ النشر:    raseef22.netينظر: مصطفى سليم: إبراهيم الكوني وريث الصحراء يروي أساطير األمازيغ باللغة العربية ولغات العالم:    -  2

2017   . 



 2021 فرباير    68 العدد  - الثامنالعام  - جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية 

 

 

 

 

 

 96  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي  ©

 

للرواية  ميثولوجية صانعة  الصحراء فوجدتها ذخيرة  أستنطق  أن  الرواية...واستطعت  املدينة حكرا على  نصبت 

                                                                                                                     1عندما نحسن استجوابها كما ينبغي.

الصحراء التي تمثل في نظر الكثيرين مكانا موحشا فارغا ال يشتمل إال على القحط والجفاف والحّر الخانق،     

الشاعر   خيال  أثارت  كما  املعاصر  املبدع  اإلنسان  خيال  تثير  أن  يمكنها  ال  والتوحش،  البدائية  إلى  إال  ترمز  وال 

الصحراء ظلت حاضرة في حياة العربي حتى بعد أن أّسس الحضارة وابتنى البيوت والقصور وأنشأ    قديم، رغم أنال

املدن. » قيم الصحراء التشكيلية والفنية دخلت الحضارة الحديثة من نوافذ تقنيتها، واستطاع اإلنسان العربي في  

 - مضارب  -وتشكيالت السكن خيام  انبساط  -فضاء  -مساحة وضوء  -العصور العباسية أن يزاوج بين قيم الصحراء

...لذلك حمل الجامع والديوان والبيت العباس ي القيمتين: -بناء عمودي صلب  -وبين قيم املدينة الحديثة  -تجمع

ويسمعون  يتسامرون  الجالسون  يتجمع  ماء...وحولها  نافورة  تتوسطها  واسعة  داخلية  وساحة  بغرف  بناء 

  2األشعار...«

لروحي النفس ي العميق لإلنسان العربي بالصحراء، وهامشية وهشاشة الحية املدنية  االرتباط ا  وهذا يدل على

بأّن الحياة الحضرية املعاصرة املعقدة ال يمكن أن إذن فقد ذهبت جل نظريات الرواية إلى االعتقاد  املعاصرة.    

الهادر  املدينة  فضاءات  في  إال  وهواجسها  إشكاالتها  تفاصيل  األديب  املشحونة  يلتقط  العصر  ة  إنسان  بمواجع 

واكتست  أناسها  واكتسبت تشعب حياتها وهمومها وصراع  املدينة  في جو  ولدت  التي  بالذات،  والرواية  الباذخة. 

عقدها وتلونت بانكساراتها، ال يمكن أن تتشكل بنيويتها أو تنمو إال في فضاء املدن،  حتى جاء الكوني وزلزل كل هذه 

          واستنطاق مكنوناتها ودالالتها امليثولوجية الثرية.                                                                               شاف الصحراءاملعتقدات، وأعاد اكت 

 الصحراء لغة الرمز واألسطورة: -

الخرافية الدائرة حول    رمز لألسرار والغموض والعوالم الخفية املرتبطة بأجواء األساطير والحكايات  الصحراء  

والسكينة    باالتساع  املتسم  الصحراوي  الفضاء  طبيعة  ويضخمه  ذلك  يغذي  الخارقة.  والكائنات  الجن  عالم 

باإليحاء،   ورموز مشحونة  الفضاء عالمات  هذا  مكونات  كل  يجعل  مما  اإلدراك  واإلبهام،  » يخص  الترميز  ومبدأ 

بيعي الخالي من أي استثمار داللي، ال يمكن أن يستأنس إال من خالل  وإنتاج املعاني على حّد سواء، فإن العالم الط

تحويل األشياء إلى عالمات، حينها، وحينها فقط تتخلص األشياء من بعدها الوظيفي لكي تصبح خزانا لكمية هائلة 

                     .       3من املعاني« 

 
- 04تاريخ النشر:    o.ukalarab.cيم الكوني: مشكلة األدب العربي الحداثي هو الولوع بالبعدين السياس ي واإليديولوجي، صحيفة العرب :  ينظر: إبراه-  1

12 -2020 . 
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والعال    الرموز  من  هائال  خزانا  الصحراء  في  الكوني  حكاية  وجد  ويروي  الكون  أسرار  على  يحيل  الدالة  مات 

كائنات   بحياة  املتلبسة  والدالالت  الغائرة  باملعاني  امللغمة  األساطير  لغة  خفي،  وأسلوب  مشفرة  بلغة  الخليقة 

الرموز واإلشارات، كما جاء على لسان بطل رواية التبر: »...آه من اإلشارة. الصحراء، هذا العالم الالنهائي املشحون ب

كثر ما يخش ى هذه اللغة..اللغة الخفية التي تعلمها من الصحراء. الصحراء هي التي علمته أن يخافها ألنها ال تنطق  أ

حكاية وجع الوالدة البهيج والصراع  . كل ما في هذا الفضاء يسرد  1بصريح العبارة. ألنها تخفي املجهول. ألنها املجهول« 

حراء وجفافها وخشونتها وكائناتها الخفية من جن ومردة وهواتف املقدس من أجل البقاء، الصراع مع قسوة الص

خفية. فإذا الغموض الذي يكتنف عالم الصحراء يتكشف أمامه ويعطيه أسراره وتتراءى له حقائقه املستورة جلية 

إيمان  في العواضحة. فالكوني يؤمن  بأن رواية الصحراء ال تكتمل إال باألسطورة، ألن وجود الصحراء  الم ا عميقا 

أشبه باألسطورة، » وجودنا لغز ال يكتمل وجوده إال بوجود ثالوث: الرواية، الخالء، األسطورة، الرواية روح اللغز 

في هذا الدور يكمن سر اللهفة إلى    والخالء جسده، واألسطورة لغته، الرواية فيه روح واألسطورة له روح هذه الروح.

 2لسرد ال يبقى سردا، والرواية ال تصير رواية، إذا لم تتكلم األسطورة.« األسطورة. هنا يكمن الظمأ إلى األسطورة. ا

 3فالصحراء عالم النبوءات والكرامات واألساطير والخرافات، »كما كانت الصحراء دائما وطن الرؤى السماوية.« 

 حيوان ونبات. ق سعى الكوني إلى رصد وجمع أساطير الصحراء، وأسطرة ظواهرها وكائناتها من بشر و من هذا املنطل

 : أسطورة الجد مندام والبحث عن الفردوس الضائع-

أكثر أسطورة استوقفته وتكاد تحضر في كل كتاباته هي أسطورة جد الطوارق مندام الذي طرد من الواحة     

 اللقمة املحرمة، فواجه العالم وحيدا حزينا محمال بوزر بخطيئته، وتلثم خجال من  الخصبة واو عقابا له على أكل

فعلته ولم تسلم ذريته من تبعات خطيئته، بل لحقتهم اللعنة وتاهوا في الصحاري ملثمين بحثا عن الجنة املفقودة،  

وع امرأة وهي أقرب لنا من وهي واحة واو الضائعة. » ..واو الفردوسية الخفية التي لن تستطيع أن تجدها في ضل

 5. تبعث مرة كل ألف عام. وربما في عشرة آالف« »..ومن منا لم يبحث عن واو؟ واو...واو 4حبل الوريد.«

واضح أن هذه األسطورة تلتقي مع قصة خروج سيدنا آدم وأمنا حواء من الجنة بعد أن أكال من الشجرة التي   

نهاهما عنها هللا سبحانه وتعالى. وهي موجودة في كل الديانات، والكوني يدرك هذا التشابه لذلك بدأ رواية األسطورة  

ووظيفة هذا النص التمهيد لهذه األسطورة واملساعدة ية بنص مواٍز من سفر التكوين اإلصحاح الثالث،  الطارق

على اختصار سرد أحداثها. خاصة وأنها تلتقي مع قصة سفر التكوين في اعتبار املرأة هي سبب اإلغواء كما هو شائع  
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لم يحّمل املرأة وحدها املسؤولية، بل جعل آدم في جل الثقافات، باستثناء العقيدة اإلسالمية،  فالقرآن الكريم  

 وحواء مشتركين فيها. 

لهذه األسطورة دالالت متعددة، فهي تفسر ترحال اإلنسان الطارقي املستمر في الصحراء دون استقرار، وقد    

كنا نريد أن   أصبح هذا الترحال قدرا واختيارا، فالطوارق ينفرون من االستقرار في املدن ويعتبرونه استعبادا: » لو

آالف عام. لو كنا نريد أن نبرك بين الجدران الخرساء لبنينا مدنا أجمل من  نستقر بأرض لفعلنا ذلك منذ سبعة  

» نحن على يقين أن من يسكن األرض، من يفلح أرضا،  1تنبكتو، مدنا حقيقية لن تنافسها سوى واو الحقيقية.« 

ليسكنه بنيانا  يرون  ويأكل من األرض، ويقيم على األرض  العبيد...كان أسالفنا  العمران ، ليس سوى عبد من  في 

وجودهم...«  يهدد  حريتهم،  يهدد  مميتا  في    2خطرا  أساس ي  مطلب  الطارقي  الصحراوي  لإلنسان  بالنسبة  فالحرية 

  حياته كاملاء والهواء؛ لذلك فهو ال يرى في حياة الترحال القاسية شقاء، بل يجد فيها سعادته وراحته، ويحقق غايته

األول. فترحاله تجسيدا لهويته، وعذابه في صراع أهوال الصحراء    بالبحث عن الفردوس املفقود الذي ضّيعه الجد

تحقيقا لسعادته وحريته. وتحرره من ربقة حياة االستقرار اللينة ومتطلباتها املادية توقا إلى االنعتاق والتماهي مع 

مخلوق على األرض   دع قلبك في مكان غير السماء، إذا أودعته عندحقائق الكون الكلية وغاياته السامية » ...ال تو 

طالته يد العباد وحرقته...والشيخ موس ى لم يرهن قلبه قط. لم يتزوج ولم يلد ولم يرب قطعان األغنام واإلبل. ربما  

 إنه التوق إلى األبدية والتحرر من أسر الجسد الخانق. 3كان هذا سبب تحرره من الهم«

د »فالصحراوي التائه، الخائف، العطشان، الذي  دالالت املنطوية خلف أسطورة الفردوس املفقو وتتعدد ال   

قاده سراب ذلك كله إلى الضياع، وفقدان الذاكرة في االهتداء إلى الطريق الصحيح للعودة، لم يجد بدا من ممارسة 

 طوريا في أوليته ونهايته. عله بذلك يهرب من طقوس النجاة التي تقوده إلى واو الحلم التي يعتبرها عاملا ما ورائيا أس

إنه الهروب من قسوة الواقع إلى نعيم الحلم، والتعلق    4جحيم الصحراء إلى نعيم مأمول يرتاده في لحظات قصيرة...«

 باألمل الوردي في جحيم الحر والجدب والظمأ. 

 امللمح األسطوري ملكونات الفضاء الصحراوي: -

االنبات:  -أ البنية  النسيج السردي عند  تسيطر  الكوني وتنسحب على جميع مكوناته.  ألسطورية على  إبراهيم 

فالصحراء بخصائصها الجغرافية واألريكولوجية املتميزة واملتفردة تبدو كأسطورة ناطقة، فإذا كل ما فيها من رمال 

وجدر  الجبال  على  ورسومات  وطقوس  ومعارف  وحيوانات،  ونباتات  ورياح  وأضواء  وعيون  الكهوف  وواحات  ان 
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ب  يتفرد  كل وطقوس وعادات،  البعد األسطوري على  انسحب  هنا  بالغموض والغرابة. من  سمات خاصة تطبعه 

 مكونات هذا الفضاء. 

اهتم الكوني بنباتات الصحراء فوصفها وبحث في منافعها وخصائصها، ومن أكثرها ورودا في أعماله نبات الرتم     

الصيف، في  تذبل  ال  أبدي  كائن  الرتم  بالج  »  تعترف  ال  بالجدب،  تتأثر  يد ال  اجتثتها  إذا  إال  أبدا  تموت  وال  فاف 

فهو ال يكتفي بوصف الرتم وإنما يعتبره كائن أبدي ويصفه    1آثمة...فاأللسن ال تتوقف عن التغني بخصال الرتم«

 بالخلود، ويجّرم من يقطعه.  

الرواية نف في موضع آخر من  النبات وقدسيته  تاريخية عوتتأكد  أسطورية هذا  ن  سها، حيث يروي أسطورة 

ميالد الرتم: » فيردد الرعيان أمر السلطان بطرده من البستان فأخفى "كسمبي" تحت لسانه ولفظها من فمه ما 

فشجرة الرتم    2إن نزل الصحراء، فنبتت الشجرة، وصارت النبتة الوحيدة املستعارة من بساتين الواحة الضائعة« 

فقود، فقد جلب بذرتها الجد األول من الجنة الضائعة راء التي أصلها من الفردوس املهي الوحيدة من نباتات الصح

عند طرده منها، وهذا يدل على قداستها وطهرها. يقول: » فإذا نزل واديا أزهر فيه الرتم أناخ جمله وركع أمام شجرة 

باتات التي تتسم بالعجائبية  والرتم أيضا يحوي خصائص استشفائية، كما هو الحال مع جميع الن  3الفردوس...«

ي الثقافات الشعبية، نجد هذه الخاصية في رواية "التبر" فأوخيد عندما تعرض لألهوال في رحلته في الصحراء  ف

بفروعها، وشرع يمضغها، ويمتص  فمه  الرتمة. حشا  انهار تحت   « العطش:  العالج ملهريه وواجه خطر  بحثا عن 

اسيسه. آه. هذا مفعول الرثم، خذر الرتم. نهض  تمر يلوك، غمره خذر، تبلدت أحالرحيق. املرارة. ما أمّر الرتم. اس

في املقطع يظهر مفعول الرتم أقرب إلى مفعول السحر، فهو قد منح البطل الشفاء    4بحرية، أحس بخفة وحيوية.«

أكان حيوانا أم   والقوة والنشاط، وعوضه عن الدواء والطعام واملاء. وهنا يبرز البعد الطوطمي، فالطوطم، سواء

 عن صاحبه ويلعب دور املنقذ.  نباتا يدافع

وفي الرواية نفسها يورد نبات آخر تحوطه هالة من العجائبية هو نبات آسيار، ويشير الكوني في الهامش إلى أنه   

امليالد، ويجمع  الثالث قبل  القرن  في  ليبيا  انقرض من  نبات أسطوري يعطي طاقة هائلة،  السلفيوم، وهو    بقايا 

فعندما أصيب "األبلق" بالجرب     5واء سحريا لكل األمراض املعروفة في العالم القديم.املؤرخون القدماء أنه كان د 

وعجز "أوخيد" عن إيجاد العالج املناسب له، أخبره "الشيخ موس ى" أن شفاءه في هذا النبات، مع أنه له أعراض 

بالجنون: » آسيار في القبيلة  قه جّن سواء أكان ذلك  مرادف للجن والجنون، من ذا  جانبية وخيمة، فهو يصيب 
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، لكن مع اشتداد املرض على "األبلق" لم يجد "أوخيد" حال إال أن يطعمه هذا النبات، وخرج  1حيوانا أم إنسانا.« 

إلى الصحراء للبحث عنه حتى وجده: » مع األصيل عثر على حقل كامل، ارتفعت النبتة الخرافية مسافة ذراع عن  

فروعها. عادت إلى األرض وتخلت عن الساق الرقيقة الساحرة. في قمة الساق    أوراقها خضراء داكنة، تدلتاألرض.  

 2تكشفت زهرة صفراء، وفاحت بشذى غامض. زهرة الجن!« 

ومن النباتات الصحراوية األخرى التي شحنها الكوني في رواياته بنفحات أسطورية، ثمرة الترفاس، أو الكمأ،   

فطريات التي تنمو في باطن التربة الصحراوية، لها شكل مميز ونكهة ومذاق لذيذين، يقول عنها :» وهو نوع من ال

ه نبتة أسطورية" ثم وقف ورقص على رجل واحدة، ثم فما إن ذاقها ابن الروم حتى طار عقله وردد في خشوع " هذ

ب إلى ليبيا، وذاق طعم "اللوتس" ينس ى أهله كأنه يبتهل إلى هللا: "كل من ذه  رفع يديه إلى السماء وقرأ من األوذيسة،

 ؛ لذلك فإن الحصول على هذه الثمرة في الصحراء أشبه بالحصول على كنز »وما هو3ووطنه ويقيم هناك إلى األبد«

في  تائها  ينطلق  األرض. شذى  عنها  تتشقق  العدم.  بها  يجود  السماء.  من  تسقط  ثمرة  ترفاسا؟  يكن  لم  إن  الكنز 

  4رياح وتعيده إلى األرض. تلتحم البروق وتتزاوج بالرعود فتولد الثمرة السحرية من قلب الفناء.« املطلق، تذروه ال 

ت الكوني، فهي تشكل عنصرا مركزيا في سيرورة السرد  : تحضر الحيوانات الصحراوية بقوة في روايا الحيوان-ب

بلق" البطولة مع صاحبه "أوخيد" ويلعب وتشكيل األحداث، كما هو الحال في رواية "التبر" حيث يتقاسم املهري "األ 

وجوده دورا محوريا في سيرورة األحداث. وكما فعل مع كل مكونات الفضاء الصحراوي من أحياء وجماد، يضفي  

 ملسحة األسطورية على جل الحيوانات املذكورة في رواياته صابغا وجودها بنزعة طوطمية جلية. الكوني ا

ن، الذي يعتبر أقدم حيوان في الصحراء الكبرى، وهو تيس جبلي انقرض في  من أهمها هذه الحيوانات الودا   

هابة، وهو روح الجبل كما جاء في أوروبا في القرن السابع عشر امليالدي، وقد اتصف في أعمال الكوني بالقداسة وامل 

ر، وحكى له كيف أن  األسطورة الطارقية التي رواها والد "أسوف"  في رواية "نزيف الحجر" :» انتظر حتى هل القم

الوّدان هو روح الجبل، كانت الصحراء الجبلية في قديم الزمان في حرب أبدية مع الصحراء الرملية...فتحايل الرمل  

ن، وتحايلت الجبال من جهتها ودخلت في الوّدان. منذ ذلك اليوم أصبح الوّدان مسكونا بروح ودخل في روح الغزال 

» إنه ليس شاة أرضية إنه شاة سماوية، مالك    6رؤوس الجبال، أوعر الجبال«   » الودان ال يعيش إال في5الجبال« 

في ، ويصوره أيضا في صورة الجد، ويلعب دوما دور املنقذ وا7سماوي، رسول...« الدور  ملخلص. حيث يتكرر هذا 
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"أو  ينقذ  املجوس  وفي  الهاوية.  في  السقوط  من  "أسوف"  أنقذ  الحجر"، حيث  و"نزيف  املجوس"،   ملا  روايتي  داد" 

السماء   بين  معلقا  وتركه  النجاة  نتوء  الجلمود  طرف  كسر  به  يتعلق  ما  يجد  »لم  الجبل:  من  للسقوط  تعرض 

. وفي 1ظ، فجأة سمع همهمة، رفع رأسه فالتقت نظرته بالضيف املهيب...« واألرض، خيل إليه أنه غفى لكنه استيق

ينزل "إيمري" إلى املراعي بحث  ا عن إبل شاردة، ويقرر الصيد يختار الودان رغم تعدد رواية "بر الخيتعور" حينما 

جاع، وتميمة لتحريم  الطرائد: » ألنه طريدة تحمل في جسمها لحما، هو دواء ولذة وتميمة، لذة املذاق، وترياق األو 

  2أقره األسالف الذين عرفوا في الودان ساللة الجد«

ل والضب واألرنب البري والثعبان والحية، جاءت  كما تضمنت أحداث رواياته حيوانات أخرى متعددة كالغزا  

يكن هدفه   كلها متلبسة باملسوح األسطورية والنزعة الطوطمية. لكن الكوني عندما وظف الطوطمية في رواياته لم

الطوطم كعقيدة وطقوس، وإنما كان الطوطم هدف في حد ذاته؛ أي الحيوان بما يحمله من أبعاد ورموز في الفضاء  

وليس    3الصحراوي. إبداعيا،  واستثماره  الضوء،  دائرة  إلى  الصحراوي  الثقافي  املوروث  إخراج  همه  كان  فالكوني 

 العقيدة الطوطمية في حّد ذاتها.

 الخاتمة:

نسج إبراهيم الكوني مخياله الروائي من مكونات الفضاء الصحراوي ولم يخرج عنه في كل أعماله، إال أن ذلك  -

الفضاء إال أنه يأتي مختلفا في كل عمل، فقد استطاع بموهبته الفذة أن يغني هذا كان نقطة قوة له، إذ رغم وحدة  

 يحاءات  والرموز.الفضاء املقفر املجدب، ويجعله نبعا يتدفق باإل 

استنطق املوروث األسطوري  والثقافة العجائبية للشعب الطارقي استنطاقا مثمرا، ووظف كنوزها توظيفا  -

 سكون الصحراء، وبعث في فناءها حياة حارة متوثبة بمباهج الحكايا.إبداعيا فائق الروعة، أنطق  

ين- التي  الحكاية  مجريات  وفق  األسطوري  التراث  تشكيل  من  يشعر  تمكن  بحيث  الروائي،  خطابه  عليها  بني 

 املتلقي بأنها جزء أصيل منه وليست مقحمة أو مفروضة عليه.   

في  - صارمة  نوعية  وقفة  الروائي  الكوني  مشروع  العربية  إن  الهوية  وأصالة  غنى  على  وتأكيدا  العوملة،  وجه  

 واألمازيغية بصفة عامة، والطارقية بصفة خاصة. 
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 يف ضوء تراثها النقدي القديم د املريين:قضية اإلبداع األدبي لدى نقاد العه

Literary creativity The case of literary creativity among the critics of the Marinid 

era: in light of its ancient critical heritage 
 ـ املغرب  لجهة كلميم واد نون  التربية والتكوين ملركز الجهوي ملهنباحث، اد.عبد الجليل شوقي، أستاذ 

Dr. Abdeljalil CHAOUKI, Research Professor, Regional Center for the metiers of Education and Training -   

Guelmim Oued Noun region 

 

 : امللخص

املريني بشكل خاص، من القضايا    دبي بالنقد املغربي القديم بصفة عامة، وعلى العهداإلبداع األ عتبر قضية  ت  

ت الدالتي  أل ناولتها  نظرا  املناهج،  بمختلف  الحديثة،  الحقب  راسات  أكثر  من  واألدبية  التاريخية  الحقبة  هذه  ن 

ها  أن متطورة بالغرب اإلسالمي، بحيث   املغربية تطورا على جميع املستويات، وفي هذه الحقبة استوت مدرسة أدبية

لغربية القديمة )اليونانية والرومانية...(، لتستوي دبي والفلسفي، وكذا من املدارس اواأل   امتاحت من تراثها النقدي 

اإلبداع االدبي، انصهرت فيها الجهود التراثية العربية والغربية بفهم مغربي، قضية  نظرية مغربية في تناول    -بذلك-

 . ضوء التراث النقدي القديم فيمالمح تشكل نظرية أدبية مغربية هذه الورقة العلمية إلبراز وتسعى 

 .دبي، التراث العربي، العهد املرينياإلبداع االدبي، النقد األ  –تيح  كلمات مفا

Abstract : 

 The issue of literary creativity in the ancient Moroccan criticism in general, and the Marinid era 

in particular, is considered one of the issues dealt with in modern studies, with various approaches, 

given that this historical and literary era is one of the most developed Moroccan eras at all levels, 

and in this era a sophisticated literary school in the Islamic West , As it was removed from its critical, 

literary and philosophical heritage, as well as from the ancient Western schools (Greek and Roman 

...), thus settling a Moroccan theory in dealing with literary creativity, in which Arab and Western 

heritage efforts fused with a Moroccan understanding, and this scientific paper seeks to highlight 

the Arab component Ancient in this literary theory. 

Key words : Literary creativity, literary criticism, Arab heritage, Marinid era. 
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   قدمةامل

  يعة وطب  وماهية  مفهوما  للشعر:   فهمهم  فختال با  ،األدبي  اإلبداع  قضية   في  مرين  بني  نقاد  آراء  اختلفتلقد  

  وباختالف  ص،الخصو   وجه  على  اليوناني  والغرب  بالعر   لدى  النقدي   بالتراث  صلتهم  باختالف  وكذلك  ،ووظيفة

 وخطابة. شعرا  الخطاب من  يجعل الذي  الفهم إطار   في القديم، منذ  إليهم وصلت  التي العلمية باملعارف صلتهم

العلمية و  الورقة  مفهوم    تسعى هذه  الع  اإلبداعلتناول  على  املريني األدبي  العربي    1هد  النقدي  التراث  في ضوء 

املريني، لتوافر  املغربي منذ نشأته، وتطورت بشكل الفت على العهد  في التراث النقدي    برزت  باعتباره قضية  القديم،

تاريخية وعلمية الفلسف ،  ظروف  النهضة األدبية:  إلى جانب  العلوم  ونتاج لتطور علوم أخرى  ة والرياضيات وباقي 

وامل فاالحقة  املعرفية،  ونقده، شارب  األدب  فهم  في  ووظفتها  واملعارف  العلوم  هذه  من  األدبية  النظرية  ستفادة 

 ها على التراث العربي والغربي، وباختالف الذهنيات التي رافقتها.  وظهرت مدارس نقدية مختلفة باختالف انفتاح

 إلى املحاور التالية:  العلمية رقةالو وفي هذا الصدد قسمنا هذه  

 قدمة امل ✓

 مفهوم اإلبداع االدبي  ✓

 اإلبداع األدبي: املصطلح واملفهوم ✓

 ظروف وبواعث اإلبداع األدبي ✓

 بداع األدبي بين الطبع والصناعة اإل  ✓

 اإلبداع األدبي بين الذاتية واملوضوعية  ✓

 الخاتمة ✓

 مفهوم اإلبداع األدبي 

نضبطة مثل اإللهام والصنعة،  " بمصطلحات كثيرة غير محددة وال م  دبييواجه الناظر في مفهوم اإلبداع اال 

والطبع والتكلف، والتنقيح والتثقيف، كما يواجه في نفس الوقت باستخدام هذه املصطلحات في أكثر من موضع، 

د.  نقاوبأكثر من معنى، بحيث تختلط األمور في كثير من األحيان، ويبرز التناقض ظاهرا بين النصوص عند بعض ال

 وفيما يلي بعض التعاريف املعجمية االصطالحية:  ؛2بل عند الناقد الواحد أحيانا" 

 

ي إلى مقتل الدولة املرينية: بعد مائة واثنين وخمسين سنة من عمرها، آلت دولة املوحدين  في الغرب اإلسالمي إلى الزوال، وذلك من أول ظهور املهد   1

دولة الحفصية بتونس  الهـ(، وخلف سقوطها ظهور أربع دول:  668ي العالء إدريس الواثق باهلل املعتمد عليه امللقب بأبي دبوس)تـآخر خلفائهم: الخليفة أب

هـ؛ والدولة املرينية بفاس، ظهرت ظهورا 663م؛ والدولة الزيانية لبني عبد الواد بتلمسان، حيث ظهرت سنة 1230هـ/ 627التي استقلت عن املغرب سنة 

ملكة غرناطة باألندلس، وهي ومهـ(؛   823م، وكان سقوطها بعد وفاة آخر ملوكها أبي سعيد عثمان بن أحمد بن أبي سالم)ت1269هـ/668سنة    حقيقيا

ة إلى م مع تملك الغالب باهلل لها وانتهت مع تسليم أبي عبد هللا الصغير مفاتيح املدين 1238هـ/635آخر ثغر للمسلمين بها، وقد حكمها بنو األحمر عام  

 وقد اتضح ذلك من خالل التراث الذي خلفته.   ق،هـ. وقد عرفت الدولة املرينية بالغرب اإلسالمي طفرة علمية أطبقت شهرتها اآلفا897اإلسبان سنة 

 .50، مكتبة الشباب، )د.ط(، )د.ت(، ص:ة الشعر في النقد العربي القديمنظري الفتاح،عبد  ، عثمان  2
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، ويقول  1هـ(: "بدع الش يء يبدعه بدعا وابتدعه: أنشأه وبدأه" 711في التراث املعجمي العربي؛ يقول ابن منظور)تـ

. ويقول  2لسموات واألرض" بديع اوهللا  هـ(: "قولهم أبدعت الش يء قوال وفعال ال عن سابق مثال،  395ابن فارس)تـ

بأمر  538ي)تـالزمخشر  أنها جاءت  كلت، وحقيقته  إذا  الركاب  أبدعت  ويقال  اخترعه.  وابتدعه:  الش يء  "أبدع  هـ(: 

 . 3حادث بديع ... ومن املجاز أبدعت حجتك إذا ضعفت" 

اء، وال  اء واقتدبال احتذمن خالل هذه النصوص املعجمية؛ اإلبداع هو: إحداث ش يء على غير مثال سابق، و 

 بتداع واالختراع.يفرق بين اإلبداع واال 

هـ( اإلبداع بقوله: "إيجاد الش يء من ال ش يء وقيل اإلبداع تأسيس الش يء عن  816ويعرف الشريف الجرجاني)تـ 

ع أعم الش يء واملخالف إيجاد ش يء من ش يء قال هللا تعالى: "بديع السماوات واألرض" وقال خلق اإلنسان. واإلبدا

و   من واألرض  الخلق  السموات  بديع  قال  اإلنسان" لذا  بديع  يقل  ولم  اإلنسان  خلق  اإلبداع  4وقال  بين  ويفرق   ،

باملادة  مسبوقا  لكونه  التكوين  يقابل  وهو  كالعقول  زمان  وال  بمادة  مسبوق  غير  ش يء  "إيجاد  بقوله:  واالبتداع 

ة عن الخلو  دّيين بأن يكون اإلبداع عبار كانا وجو   التضاد إن واألحداث لكونه مسبوقا بالزمان والتقابل بينهما تقابل  

ن كان أحدهما  إون بينهما تقابل اإليجاب والسلب  من املسبوقية بمادة والتكوين عبارة عن املسبوقية بمادة ويك

 . 5ويعرف هذا من تعريف املتقابلين"  ،وجوديا واآلخر عدميا

ْرِض" إلى اآلية القرآنية: "َبِديُع السَّ   الشريف الجرجاني ستند  ا
َ ْ
فرق بين اإلبداع  بداع، و في فهمه لإل   ،6َماَواِت َواأل

من  ش يء  إيجاد  األول  ألن  االبتداع،  فاإلبداع ضد  التضاد،  درجة  إلى  واالبتداع  اإلبداع  أن  اعتبار  على  والخلق، 

 العدم، وأما الثاني فهو إيجاد الش يء من الكائن. 

ال سابق، فهو بديع  بدعا: أنشأه على غير مث –: "بدعه  نجد  "املعجم الوسيط "م الحديثة، وال سيما  وأما في املعاج

ومن هنا يبدو    ؛7... وابتدع الش يء: بدعه ... واإلبداع عند الفالسفة: إيجاد الش يء من عدم، فهو أخص من الخلق" 

ه د ش يء من ال ش يء، وكذلك في عدم تفريق في كون اإلبداع إيجا  فهم الشريف الجرجاني،هذا املعجم يوافق  أن فهم  

 كون اإلبداع أشمل من الخلق، بحيث يرى أن اإلبداع أخص من الخلق. في  هبين اإلبداع واالبتداع، ويناقض

وأما في الدراسات والبحوث الحديثة: فإنه ال يوجد اتفاق من قبل مختلف الباحثين على تعريف واحد لإلبداع، 

  املختلفة في "  من خالله وجهة نظرهكد  يؤ   بكل واحد منهم،م صياغة تعاريف خاصة  ولعل ذلك يرجع إلى محاولته 

 

 م، مادة: ب.د.ع. 1990هـ/ 1410، بيروت، 1، دار صادر، طلسان العرب ،ال الدينأبو الفضل جم ،ابن منظور    1

 م، مادة: ب.د.ع. 1991هـ/ 1411، 1تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، ط مقاييس اللغة، ،دحمأبو الحسين أ ،ابن فارس  2

 م، مادة: ب.د.ع. 1972، 2دار الكتاب، ط ، مطبعة البالغة، الزمخشري أساس البالغة أساس  ،جار هللا ،الزمخشري    3

 .6م، ص:1985يروت،  جديدة، ب، مكتبة لبنان، طبعة كتاب التعريفات ،الشريف ،السبتي  4

 .5، ص:نفسه  5

 117سورة البقرة، آية:  6

 .45دة "ب.د.ع، ص:م، ما2004هـ/1425، 4، مكتبة الشروق الدولية، طاملعجم الوسيط  ،بجمهورية مصر العربية ،مجمع اللغة العربية   7
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. وإذا حاولنا تلخيص جهود هذه البحوث والدراسات من وجهة نظر معرفية نجد أنها قد 1التعامل مع هذا املفهوم" 

 تبنت االتجاهات األساسية التالية: 

ومات التي تتعلق من املنظومات العلمية، وبصورة خاصة املنظإن دراسة اإلبداع نظريا ينبغي أن تقوم على كثير   .1

 باإلبداع؛

 اهر املكونة لإلبداع بروح متفائلة بإمكانية تربية القدرات املبدعة؛ إعداد املظ .2

التوجه من الشرح والتفسير إلى املظاهر االستكشافية املكونة في التعليم ولدى فرق البحث، وذلك باإلفادة من   .3

 مة في العالم وفق منظور بنائي نقدي؛ التجارب املتراك

 . 2ه االشتراكي من أجل تطوير الشخصية املبدعة وتكوينها" عض الدراسات باملفهوم العام للتوجاط بارتب .4

كل    -باإلضافة إلى الشعر–هذا الجانب من اإلبداع يخص الجانب التربوي منه، وإما في جانبه األدبي، فإنه يهم  

صَّ األجناس األدبية من  
ُ
لقد  باإلبداع في التراث النقدي العربي. ف  رواية وقصة وغيرها، وإن كان الشعر هو الذي خ

ي خطابنا الفكري والنقدي واألدبي، املوروث واملعاصر، تغليب األدبي في اإلبداع على ما سواه، بل إن حظ "ساد ف

 .3الشعر في األدبي كان الغالب في املوروث، وفي جانب كبير من املعاصر" 

حديثة، ويمكن تلخيص سات القديمة أو البداع، سواء في الدرافي تناول مفهوم اإل  ا ر كبي  ادور لقد كان للفالسفة 

 املعاني التي وضعها هؤالء الفالسفة لهذا املصطلح في:

األول: تأسيس الش يء عن الش يء؛ أي تأليف ش يء جديد من عناصر موجودة سابقة كاإلبداع الفني، واإلبداع  

 منه التخيل املبدع في علم النفس.العلمي، و 

إيجاد   الباري سبحانه  الش يء من ال ش يءوالثاني:  تأليف، وإنما هو إخراج من  كإبداع  بتركيب وال  ليس  ، فهو 

العدم إلى الوجود. وفرقا بين اإلبداع والخلق، فقالوا: اإلبداع إيجاد ش يء من ال ش يء، والخلق إيجاد ش يء من ش يء  

" تعالى:  ْرِض" لذلك قال هللا 
َ ْ
َواأل َماَواِت  السَّ يقل بد4َبِديُع  بهذا  بل قال خلق اإلنسان، فاإل يع اإلنسان،  ، ولم  بداع 

 املعنى أعم من الخلق.

 

 .34م، ص:2000، دار غريب، القاهرة، الحدس واإلبداع ،عبد اللطيف محمد ،خليفة   1

 .27م، ص:1992، عمان، 1دار التنوير العلمي للنشر والتوزيع، ط طرائق التشخيص وأدوات املحوسبة،  املوهبة واإلبداع: ،تيسير ، صبحي   2

 .9م، ص:1989، الالذقية، سوريا، 1ر الحوار للنشر والتوزيع، ط، دافي اإلبداع والنقد ،نبيل ،سليمان    3
 .117البقرة، آية: سورة  - 4



 2021 فرباير    68 العدد  - الثامنالعام  - جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية 

 

 

 

 

 

 109  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي  ©

 

والثالث: إيجاد ش يء غير مسبوق بالعدم، ويقابله الصنع، وهو إيجاد ش يء مسبوق بالعدم، قال ابن سينا في 

ان. وما  غير متعلق به فقط، دون متوسط من مادة أو آلة أو زم اإلشارات: "اإلبداع هو أن يكون من الش يء وجود ل

 .1متوسط"  يتقدمه عدم زماني لم يستغن عن

 : املصطلح واملفهوم لدى نقاد بني مرين اإلبداع األدبي

اللغوي   التناول  دراسةبعد هذا  إلى  ننتقل  اإلبداع،  ملفهوم  ناحية   واالصطالحي  من  األدبي  بالنقد  اإلبداع  عالقة 

 .ملرينياملفهوم، وحضوره باعتباره قضية في التراث النقدي األدبي ا

  دون   نقدا  نجد   أن  يمكن  ال كما  نقد  دون   أدبا  نجد  أن  يمكن  ال  إذ  والنقد،  اإلبداع  بين  وثيقة  عالقة  "ثمة   أن  الواقع 

  من   إذ  غيره،  أدب  على  النقد  يمارس  لم  وأن   ناقد،  يكمن  مبدع  كل  أعماق  في  إن  ثقة  بكل  القول   نستطيع  بل  إبداع،

  فعالية  يمارس   أنه  األحيان  من  كثير   في  يعني  أن   دون   وصقال،  تشذيبا و   تصحيحا   أدبه   على  النقد   يمارس  أنه   املؤكد

  وجه   على  املريني  النقدي  والتراث  عامة،  القديم  لعربيا  النقدي  التراث  في  حضور   القضية  لهذه  كان  وقد  .2نقدية" 

   ؟ودرسها القضية هذه  املريني الناقد تلقى فكيف الخصوص،

وماهية وطبيعة ووظيفة.  ما اع األدبي، باختالف فهمهم للشعر: مفهو اختلفت آراء نقاد بني مرين في قضية اإلبد

 ليوناني على وجه الخصوص.وكذلك باختالف صلتهم بالتراث النقدي لدى العرب والغرب ا

أتون   في  أن يوظفه  اإلبداع، قبل  املريني مصطلح  الناقد  الصدد هو كيف فهم  في هذا  أول ما يصادفنا  ولعل 

 ة نذكر:  فهوم اللغويومن هذه ال النص النقدي.

واإلتيان بمعنى إيجاد ش يء عن غير سابق، والتعبير عن معنى بطريقة غير مسبوقة،  :  وق البديع غير املسب •

 ؛ غير مسبوق، واإلتيان بقصيدة غير مسبوقة في بابها لفظا ومعنى وأسلوبا

هيار الديلمي  يقول الشريف السبتي: "وما سمعت في هذا املعنى أعذب لفظا، وأبدع عبارة من قول م  -

 مولى املوسويين:

رقن خ
َ
ـــوفخ  3وقــوعا جعلن العيون، عليها   روقا لنا في السجُّ

 .  "التي لم يسمع بمثلها من ذي قبلو العبارة البديعة غير املسبوقة  "وظف هذا الناقد كلمة "أبدع" للتعبير عن  

 ل في قصر الليل:صاحب الحجب املستورة: "وألبي الحكم مالك بن املرح -كذلك-يقول  -

 

 .35، ص:الحدس واإلبداع ،د اللطيف محمدعب ،خليفة -1

 .5م، ص:1997، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، عالقة النقد باإلبداع األدبي ،ماجدة ،حمود  - 2
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 قصرا، فما أمسيت حتى أسفـرا  وعشية سبق الصباح عشـــاءها 

ـــــى ذهبية 
ً
ة لبست حل  وجال تبسُمها نقابا أحمــــرا  ِمْسِكيَّ

ْجِم بعض ُحليــها  ــرا   وكأن شهب الرَّ  عثرت به من سرعة فتكسَّ

 . 1البيت األخير بديع املعنى" 

البلوي  - إلى أن اإلبداع780)تـيذهب خالد بن عيس ى  بليكون    هـ(  ، موظفا  فظها ومعناهافي القصيدة كاملة 

الفريق،    "اإلبداع" ذاك  أعالم  البعاد  بعد  لنا  وتراءت  العقيق(  )وادي  رأس  إلى  "وصلنا  يقول:  اللغوي،  بمعناها 

إسحاق    لده شيخنا جمال الدين أبووهناك أنشدت األصحاب الحاضرين ما أنشدني تجاه الكعبة املشرفة لوا

سليمان الحلبي وهي قصيدة ضربت في اإلبداع بسهم مصيب وربت    لدين أبي الثناء محمود ابنإبراهيم بن شهاب ا

 من البيان في روض يانع ومرعى خصيب ونصها: 

 2وجئناك نطوي  إليك القفـــارا  وصلنا السرى وهجرنا الديـــارا

 ؛ االختراع •

)تـ - ما نجم من    وإلى رؤية   كانت العيون أبدا إلى املخترع منه طامحة،هـ(: "و 807يقول أبو الوليد بن األحمر 

نا فيه من يأتي في نظمه بالبديع ويوفيه. أمحاسنه المحة، واألنفس بقبول حفظه سامحة. وكان في هذا العصر الذي  

، فهذا الناقد يرى  3وسمحت بعمله قريحتي" من محب متغزل، ومادح للمطلوب مستنزل، سنحت ألهله نصيحتي  

ع" كناية على مصدره، ثم جاء بكلمة "البديع" ليوضح  باملخترَ ختراع، ولهذا يسمى الشعر لديه "ن اإلبداع يكون باال أ

أن هذا املخترع هو من البديع غير املسبوق، فيكون بهذا لم يفّرق بين الشعر البديع والشعر املخترع، وأملح إلى بعض 

الشعر  وهو كذلك  ح إلى حفظه النفوس، أي تتأثر به وتتذوقه،  سماته: فالشعر املخترع البديع هو الذي تطممن  

 الذي يطرق األغراض املعروفة: الغزل واملدح. 

يقدم الشريف السبتي فهمه "لالختراع" بكونه اإلبداع الذي لم يسبق إليه من خالل هذا النص النقدي:    -

 "يقول عنترة: 
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 تنكب هزجا، كفعل الشــارب امل  الذباب به يغنــــي وحده وخال 

 فعل املكب على الزنــاد األجذم  ه ـــــــــــــــــــــــغرد يحـــــك ذراعه بذراع

لدى الشريف السبتي هو السبق إلى    -إذا–، فاالختراع  1وهذا التشبيه من مخترعات عنترة التي لم يسبق إليها" 

بين مصطلحين: "االختراع"  وفرَّق    ؛وما الشعر إال صور   ،باعتبار التشبيه أسلوبا بالغيا وصورة شعرية التشبيهات  

االختراع فما    تاإلتباع، يقول: "اسكت فإن أحسن   يكون قبل، إذ االختراع  مختلفانمصطلحان    و"اإلتباع"، وهما

ومحاكاته والقول على   االختراع  السير وراءاالختراع يعني طرق املعاني غير املسبوقة، و"اإلتباع"  ، ف2أسأت اإلتباع" 

تنامنواله فيتم  امل ،  تلك  أخرى،ول  املخترعة مرة  ال  عاني  في  نجد  أن  ولهذا  والفنية  األدبية  هي:   االتباعية دراسات 

 . 3مذهب املحاكين ملذاهب املتقدمين" "

هـ(: "ومن حسن اإلتباع أيضا قول  395يقول أبو هالل العسكري)تـ  التراث النقدي العربي القديم،لى  وبالرجوع إ

ك  إذا  العباس حيث كتب:  بن  مإبراهيم  العقاب  يقنعه، وللمس يء من  ما  الثواب  للمحسن من  ازداد ان  يقمعه،  ا 

نقاذ املس يء للحق رهبة. أخذه من قول علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه: يجب على املحسن في اإلحسان رغبة، وإ

واحدا    الي أن يتعهد أموره، ويتفقد أعوانه، حتى ال يخفى عليه إحسان محسن، وال إساءة مس يء. ثم ال يتركالو 

 .4واجتزأ املس يء، وفسد األمر، وضاع العمل"  منهما بغير جزاء؛ فإن ترك ذلك تهاون املحسن،

َبع في وذلك إذا كان امل والعسكري على أن اإلتباع يمكن أن يكون فيه إحسان،    الشريف السبتييتفق كل من    تَّ

هذا األخير هو تعطيل   ع لإلتباع، وإن كانفحسن االختراع يشف  (،علي بن أبي طالب )بالغة    :غاية الجودة واالختراع

 لإلبداع.

بين مصطلحين لهما عالقة بمصطلح اإلبداع: االختراع واالبتداع، يقول   -كذلك–هـ(  776فرق ابن الخطيب )تـي

بن بقي: "رب الصنعة ومالكها، وناهج الطريقة املثلى وسالكها، جاء على قدر، وأخذ نفسه    مترجما ألبي بكر يحيى

البدا أفورد  اإلحسان  نحو  وأدوارا  أسالكا  دررها  فنظم  وصور،  املحلى ئع  الصارم  ذلك  وتقلد  فأجاد،  أكثر  الكا، 

حه وإحسانه في تنميق الكالم  والنجاد، بما اخترع فيه من الشعر وابتدع فما نكل عن عجز وال ارتدع وكثرة توشي

لمعاني ووفور مادته وله شعر أجاد فيه وتوشيحه، دل على اتساع ذرعه في املحاسن وركوب جادته، وجودة تصوره ل

 
 . 1039، ص:3رفع الحجب املستورة، ج ،السبتي الشريف   - 1
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والتع والتنبيه" التشبيه  الدين 1ريف  في  استحدث  ما  وهي  الش يء،  من  بالبدعة  اإلتيان  هو  اللغة  في  فاالبتداع   ،

هو  2وغيره  واالختراع  وابتداعه،  الش يء  باألساس3إنشاء  لغوي  ترادف  هو  الخطيب  ابن  لدى  الترادف  فهذا  مع    ، 

 وترك التقليد.: الطبع والصنعة، االختراع، التوليد، االبتداع، خرى العديد من املصطلحات األ 

ا لغويا  توظيف  ،ملصطلحات التي تقاسمه نفس املعنىاملريني مصطلح "اإلبداع األدبي" وابني  د  اقسبق، وظف ن  مما

د املريني  . والسؤال الذي ُيطرح بعقب هذه الخالصة املركزة: هل اكتفى الناقالشعري في توصيفه لعملية اإلبداع  

ناول هذا املفهوم تناوال ينم عن وعي تام بقيمته؟ من خالل تشريح بواعث  وهل ت  ذا الفهم اللغوي لإلبداع األدبي؟به

 أحوال مبدعه؟الشعر، واألسس النفسية لإلبداع؟ ولحظاته و 

 ظروف وبواعث اإلبداع األدبي

ارته، وال تظهر عبقرية ونبوغ املبدع إال من  هـ( أن لإلبداع األدبي ظروفا تساعد على غز 776يرى ابن الخطيب)تـ

هـ(: "وهاك من رائق توشيحه ما يشهد  507عن الوزير أبي بكر بن عيس ى الداني ابن اللبانة)تـ  افرها، يقول خالل تو 

، ويورد قصة تبرز ما ذهب إليه من أن البيئة والجو يساعدان املبدع  4بسبقه، ويريك في جو اإلبداع وميض برقه" 

أبي عبد هللا املكودي: "شاعرعلى اإلجاد في اإلبداع، يقول عن   غضاه وأينع    ال يتعاطى ميدانه، ومرعى  ة 
بيان رقَّ

ح  سعدانه ... دعوناه إلى مجلس أعاره البدر هاله، وخلع  كمامه، وغما عليه غمامه،    عليه األهيل غالله، وروض تفتَّ

املؤانسة   وملا ذهبت  البدور.  تدور فتتلقى نجومها  أنس  نواه، حتى خفيا حلول وكأس  ويوم  بخجله، وتذاكر هواه 

ب، وتكلم في املسايل، وحاضرأواستسقينا منها أغمامه، فأمتع و   جبلنا للمذاكرة زمامه،  أجله،   حسب، ونظر ونسَّ

رايته"  النهار  وأطلع  رايته،  الصباح  نشر  حتى  الرسايل  وعيون  األبيات  َرف 
ُ
الرجل ساكتا  5بط هذا  كان  أن  فبعد   ،

تحو  رصدخجوال،  خطوات  خالل  من  وذلك  مبدع،  متكلم  إلى  الل  ابن  في:  ها  املجلس،    -1خطيب  أنس    -2جو 

اإلمتاع    -5العلوم واملعارف واألشعار إلى املجالسين،  تدفق    -4دفعه هذان العنصران إلى املذاكرة،    -3املجالسين،  

 في اإلبداع وهي الغاية املنشودة.

لحكاية، إال خالل هذه اداع األدبي، وتحديده ألحواله ولحظاته من  على الرغم من وعي ابن الخطيب بتفسير اإلب

األدبي: تفسيرا وتحديدا، من خالل دراسة لحظاته  هـ( في التنظير لإلبداع  808أنه ال يرتقي إلى جهود ابن خلدون)تـ

 وأوقاته وبواعثه، وأحوال املبدع: 

 

أعد أصال من أصليه محمد ماضور، مطبعة املنار، )د.ط(،  ، حققه وقدم له وترجم لوشاحيه هالل ناجي،  جيش التوشيح  ،السلماني  ،ابن الخطيب   - 1

 . 2تونس، )د.ت(، ص:

 .43املعجم الوسيط، ص:  - 2
 .228املعجم الوسيط، ص:  -3

 . 59جيش التوشيح، ص: ابن الخطيب،   - 4

، تحقيق محمد عبد هللا عنان،  نتاببة ريحانة الكتاب ونجعة املكتاب التاج املحلى ومساجلة القدح املعلى، ضمن كتا  ، السلماني،ابن الخطيب   - 5
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است أكثر  النفس  فيها  تكون  لحظات  وجود  إلى  خلدون  ابن  أشار  للقول،  فقد  من عدادا  غيرها  خالف    على 

لبكر  وخير األوقات لذلك أوقات ايقول عن لحظات قول الشعر: "   ؛أقل عطاء وأقل جودة  ، حيث تكون اللحظات

، فهذه اللحظات يكون فيها اإلبداع أيسر من غيرها، لكن ليس  1عند الهبوب من النوم وفراغ املعدة ونشاط الفكر" 

إلبداع فيها، فإذا "استصعب ل في هذه اللحظات، فعليه تخّير هذه األوقات، وطلب ا معناه أن املبدع بالضرورة قائ

ه فليتركه إلى وقت آخر وال يكعليه بعد   ِ
ّ
. وباإلضافة إلى العامل الزمني، فقد أشار ابن خلدون  2ره نفسه عليه" هذا كل

زهار املكان املنظور فيه من املياه واأل يقول: "ال بد من الخلوة واستجاد    ،إلى عامل املكان الذي يسهل عملية اإلبداع

 وكذا املسمو 
ّ
ِ الّسرور ثم مع هذا كل

ّ
ذ
َ
ه فشرطه أن يكون على ِجمام  ع الستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها ِبِمال

 . 3ونشاط فذلك أجمع له وانشط للقريحة أن تأتي بمثل ذلك املنوال" 

ة، نّقب من خاللها في ثنايا نفس املبدع، باحثا عن  لقد حاول ابن خلدون دراسة قضية اإلبداع دراسة نفسي

اإلبداع األدبي أو الخلق األدبي بصفة عامة تستند آلليات الدقيقة التي تحرك جذوة اإلبداع فيها، ذلك ألن "قضية  ا

فن، أما  إلى ركائز نفسية قبل استنادها إلى املقومات الفنية والجمالية إذ أن هذه األخيرة ال توجد أصال إال بوجود ال

تشهد    كما–. وعلى الرغم من تمكنه من مباحث الفلسفة  4لى رصيد منها" األولى فال يوجد األدب أو الفن إال قائما ع

فإنه لم يتوفق بالشكل املطلوب في دراسة قضية اإلبداع األدبي دراسة نفسية مفصلة تغوص   -دراساته في املقدمة

 آلليات والبواعث النفسية. أكثر في أعماق نفس املبدع، لتحلل العمليات وا

بواعث اإلبداع، أخرى من قضايا تفسير اإلبداع األدبي لدى املبدع، وهي قضية    كما تناول ابن خلدون قضية

وذلك باالستناد إلى جهود ابن رشيق القيرواني، يقول صاحب املقدمة: "وربما قالوا إن من بواعثه العشق واالنتشاء  

سر هذه الظاهرة باالعتماد  صاحبها  يف أن  نجد    "العمدةكتاب "بالرجوع إلى  و ،  5ة"ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمد

عضهم: من أراد أن يقول الشعر فليعشق فإنه يرق، وليرو فإنه يدل، وليطمع "وقال ب  على تراث من سبقه، يقول:

لعشق واالنتشاء، وهو  أن من بواعث اإلبداع ا  -باالستناد إلى التراث العربي-ابن خلدون  ، هكذا يرى  6فإنه يصنع" 

 .على هذه الحال وصل إلى العهد املريني م قديم توارثه النقاد إلى أنفه

هـ( برأي مخالف ملا ذهب إليه ابن خلدون؛ يعارض ربط اإلبداع الشعري بوقت من  700)تـ  ويطالعنا العبدري 

يرى  ذا اإلبداع، وذلك ألنه  لربط هو من دواعي ضعف هاألوقات حينما يكون الباعث هو العشق، بل ويرى أن هذا ا
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ألوقات، فالحب القوي يكون دائم الهيجان طوال النهار، يقول في رحلته معقبا على بيت  أن قوة باعثه ال تتخير ا

"ألن    1شعري  السابع(:  القرن  أوائل  )توفي  بالفكون  املعروف  القسنطيني  عمر  بن  علي  بن  علي حسن  أبي  لألديب 

ر األوقات، وماالهيمان   ا ال يهيج إال  ال يتخيَّ لصاق؛ أي: هذا يشتاق في وقت مرة في اليوم، وإنما هي لإل  أضعف حبًّ

 .2الغروب إلى الغدو، وذلك في وقت الشروق إلى العش ي، شوقا من هذا إلى الشرق، ومن ذاك إلى الغرب" 

ن أهم املصادر  هـ( من بي456ابن رشيق)تـ  وبمقارنة هذه الجهود بما جاء في النقد العربي القديم؛ نجد أن عمدة

لإلبداع األدبي من هذه الزاوية، يقول: "ذكر ذلك ابن رشيق القيرواني في كتاب  إليها ابن خلدون في فهمه    التي استند

ها ولم يكتب فيها أحد قبله وال بعده مثله"  ، وبالرجوع 3العمدة وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حّقِ

قات اإلبداع الشعري: "قال هـ( حول لحظات وأو 276ة)تـنجده يورد نّصا البن قتيب  جهود هذا الناقد في عمدته،إلى  

ه: منها أول الليل قبل تغش ى الكرى، ومنها صدر النهار   ِبيُّ
َ
أ ُه، ويسمح فيها  ِتيُّ

ُ
ابن قتيبة: وللشاعر أوقات يسرع فيها أ

في صوغ أفكاره    -كذلك–ويستند ابن رشيق .  4خلوة في الحبس واملسير" قبل الغذاء، ومنها يوم شرب الدواء، ومنها ال

هـ( والتي أوردها في هذا النص: "ومما يجمع الفكرة استلقاء الرجل على ظهره، وعلى 231أبي تمام )تـ  جهودهذه إلى  

ا لكون  النوم،  من  الهبوب  عند  باألسحار  العمل  مباكرة  مثل  الخواطر  بحار  مقفل  يفتح  فليس  حال  لنفس  كل 

ه  ، وإذ هي مستريحة جديدة كأنما أنشئت  ة أو غير ذلك مما يعيبهاا في أسباب اللهو أو املعيشمجتمعة لم يتفرق حسُّ

حر ألطف هواء، وأرق نسيما، وأعدل ميزانا بين الليل والنهار، وإنما لم يكن العش ي كالسحر   نشأة أخرى، وألن السَّ

لسحر  لضياء بضد دخول الضياء في الدخول الظلمة فيه على ا  -اروهو عديله في التوسط بين طرفي الليل والنه –

ة )مريضة( من تعب النهار وتصرفها فيه، ومحتاجة إلى قوتها من النوم متشوقة  على الظلمة، وألن ا
ّ
لنفس فيه كال

أورد ابن  . وقد  5نحوه؛ فالسحر أحسن ملن أراد أن يصنع، وأما ملن أراد الحفظ والدراسة وما أشبه ذلك فالليل" 

الحكايا العديد من  يبرز  رشيق  العرب  الشعراء  للعديد من  أثناءت  جِمع على وجود  6اإلبداع  فيها أحوالهم 
ُ
ت . وهي 

كذلك طقوس  وتختلف  السحر،  وقت  هو  فيها  األغلب  كان  وإن  تختلف من شاعر آلخر،  للشعر  أوقات خاصة 

 

 فهذا بالغدو يهيم غربا       وذاك يهيم شرقا بالعش ي  هو:البيت   - 1

والنشر والتوزيع، عد الدين للطباعة  ، حققها وقدم لها علي إبراهيم كردي، قّدم لها شاكر الفحام، دار سرحلة العبدري   ،أبو عبد هللا محمد  ، العبدري    - 2

 . 103م، ص:1999هـ/1419، ، دمشق1ط

 . 790ص: مقدمة ابن خلدون، ،ابن خلدون   - 3

، تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الرشاد الحديثة،  دة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعم  ،أبو الحسن  ،بن رشيق القيروانيا   - 4

 . 208، ص:1ء، )د.ت(، ج)د.ط(، الدار البيضا

 .208، ص:1العمدة، جابن رشيق،   - 5

 وغيرها. 210 - 206، صص:نفسه  - 6
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نهم من يقول  وم، 2، ومن يتقلب في الرمضاء مثل جرير 1تمامالشعراء في ذلك؛ فمنهم يتقلب في صهريج ماء مثل أبي 

 هم. ، وغير 3الشعر وهو مخمور مثل أبي نواس

وقضية أوقات وأحوال اإلبداع من القضايا التي تناولها التراث النقدي العربي قبل ابن رشيق القيرواني الذي  

ابن خلدون  ا  ؛اعتمده  أبو هالل  أورده  ما  نذكر  الجهود  )تـفمن أهم هذه  "واعمله 395لعسكري  في صناعتيه:  هـ( 

الفتور،  )الشع في شباب نشاطك؛ فإذا غشيك  نر( مادمت  قليل، وتخوَّ الكثير من املالل  فإن  ك املالل فأمسك؛ 

َرَبَك  
َ
والنفس مع الضجر خسيس؛ والخواطر كالينابيع يسقى منها ش يء بعد ش يء، فتجد حاجتك من الرّي، وتنال أ

املذهب نفسه بقوله:    -كذلك–ثير  ابن األ  . ويذهب4عليها نضب ماؤها، وقّل عنك غناؤها"   من املنفعة. فإذا أكثرت

املنتصب لهذه الصناعة، أنه يجب عليك إذا أردت أن تؤلف شيئا من الكالم، منثورا كان أو منظوما،   "واعلم أيها

أجدى عليك مما يعطيك  أن تأخذ من نفسك، ساعة نشاطك وفراغ بالك، وإجابتها لك، فإن قليل تلك الساعة  

واملطاوعة"  بالكد  امل   .5يومك  بن  بشر  رسالة  من  مستمدة  أنها  يبدو  األفكار  )تـوهذه  أوردها  220عتمر  التي  هـ( 

 .7، وكذلك ابن رشيق في العمدة 6العسكري في صناعتيه 

دق كان "إذا صعبت  وأشار كذلك ابن رشيق إلى تخير الشاعر العربي القديم لألمكنة املحفزة لإلبداع، فهذا الفرز 

وط ناقته،  ركب  الشعر  صنعة  األو عليه  وبطون  الجبال  شعاب  في  وحده  منفردا  خاليا  الخربة   ديةاف  واألماكن 

 .8الخالية فيعطيه الكالم قياده" 

هـ( على رواية للبحتري إلبراز قضية أزمنة وأمكنة اإلبداع لدى الشاعر العربي،  684واعتمد حازم القرطاجني )تـ

ثتي أروم الشعر. وكنت أرجع فيه إلى طبع. ولم أكن أبو عبادة الوليد بن عبيدة البحتري: "كنت في حدا  يقول: "قال

كلت في تعريفه عليه. فكان أق
ّ
ف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضائه حتى قصدت أبا تمام وانقطعت فيه إليه وات

الهموم صفر   أبا عبادة تخّير األوقات وأنت قليل  لي: "يا  في األوقات أن أول ما قال  العادة  الغموم، واعلم أن  من 

ها من الراحة وقسطها من    إلنسان لتأليف ش يء أو حفظه في وقت السحر، وذلك أنَّ يقصد ا
ّ
النفس قد أخذت حظ

 

 . 209، ص:1ج ،نفسه  - 1

 . 209، ص:1ج ،نفسه - 2

 . 207، ص:1ج ،نفسه  - 3

 . 133كتاب الصناعتين، ص:العسكري،  - 4

جواد وجميل سعيد، منشورات املجمع العلمي العراقي، )د.ط(،  حقيق مصطفى  ، تاعة املنظوم من الكالم واملنثور الجامع الكبير في صن  ، ابن األثير  - 5

 . 21م، ص:1956هـ/1375بغداد، 

 . 134الصناعتين، ص:  كتابالعسكري،   - 6

 . 213-212، صص:1العمدة، جابن رشيق،   - 7

 . 207، ص:1، جنفسه  - 8
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. يبدو أن حازما ارتكز  على وصية أبي تمام لتفسير األسس النفسية لإلبداع األدبي، يقول محمد أديوان:  1النوم"

ة واملادية واملوضوعية التي تحدث عنها  السابقة يتضح لنا بجالء أن الشروط النفسية الذاتي  "من خالل الوصية 

معروفة لدى النقاد والشعراء القدماء، بيد أن صياغة حازم لهذه الشروط صياغة جديدة، في إطار    تحازم قد كان

ال الجانب من مقومات  إلى هذا  إشارته  الشعرية جعلت  للعملية  عميق  فلسفي  بنبرة  تصور  تتسم  الشعري  عمل 

ه السابقة وبين ما يقوله حازم  ت، مهما حاولنا التقريب بين كالم هذا األخير في وصفخاصة ال نجدها عند أبي تمام

 .2في املوضوع نفسه" 

بناء على ما سبق: يتضح أن الناقد املريني بقي حبيس آراء القدماء في قضية أحوال ولحظات وبواعث اإلبداع 

رشيق، ولم يحاول التفسير والتطوير، خالف ما    األدبي: بشر بن املعتمر، وابن قتيبة، وأبي تمام، والبحتري، وابن

 . 3ذي تحدث بشكل مفصل عن مهيئات القول الشعري وبواعثه ازم قبله، الفعله ح

نجد أن أرسطو أشار    وإذا رمنا البحث عن بواعث اإلبداع في ثنايا النقد الغربي القديم، وخصوصا لدى اليونان،

ماء قبلهم، ما جاء به النقاد املرينيون والعرب القد ى بعيدة عبقت  -هذه–إلى هذا املوضوع في مصنفه، لكن جهوده  

الشعر   أن  "ويبدو  أرسطو:  العموم–يقول  ده    -على 
ّ
ول وأنقد  الطبيعة   سببان،  على  إلى  راجعان  السببين  ذينك 

موجو  فطري  أمر  املحاكاة  فإن  أكثرها  اإلنسانية.  بأنه  األحياء  سائر  عن  يفترق  واإلنسان  الصغر،  منذ  للناس  د 

 . 4ذ باألشياء املحكية أمر عام للجميع" ثم عن االلتذامحاكاة، وأنه يتعلم أول ما يتعلم بطريقة املحاكاة. 

الفالسفة    أرسطو من  ن مذهب أرسطو ومذهب النقاد العرب، وإن كان من شراحبي  مما سبق، يتضح الفرق 

فوت عبد هللا الخطيب: "ونستطيع أن املسلمين من ذهب مذهبه، دون أن نرى تأثر النقد املريني بفهمهم، يقول ص

ذا النضج النقدي في قضية إبداع الشعر واألسس التي يتركز عليها، يتميز بين غيره من الشراح به نقول إن الفارابي

 . 5تابع أرسطو في تناول املسألة" أما ابن رشد فإنه يتابع ابن سينا وكالهما ي

 

 

البلغاء وسراج األدباء  ،أبو الحسن حازم  ،القرطاجني    - 1 بيروت،  3وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي، طم  ، تقديمنهاج   ،

 . 203م، ص: 1986

، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس باململكة  لنقد األدبي عند حازم القرطاجني قضايا ا  ،محمد  ،أديوان    - 2

 . 79م، ص:2004اء، يض، الدار الب1املغربية، مطبعة النجاح الجديدة، ط

ثة أشياء، وهي: املهيئات واألدوات والبواعث، وكانت هذه املهيئات يقول حازم: "ملا كان الشعر ال يتأتى نظمه على أكمل ما يمكن فيه إال لحصول ثال   - 3

- 2لألغراض اإلنسانية به علقه.    كلالنشء في بقعة معتدلة الهواء، حسنة الوضع، طيبة املطاعم، أنيقة املناظر، ممتعة من  -1تحصل من جهتين:  

(، ثم قسم بواعث قول الشعر إلى: "أطراب وإلى آمال. وكان كثير  40:صاملنهاج،  )  " الترعرع بين الفصحاء األلسنة املستعملين لألناشيد املقيمين لألوزان و 

 (.42-41ام الدول النافعة" )املنهاج، صص:خدَّ من اإلطراب إنما يعتري أهل الرحل بالحنين على ما عهدوه ومن فارقوه، واآلمال إنما تعلق ب

إلى السريالي إلى العربي، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البالغة العربية شكري  ، نقل أبي بشر متى بن يونس القنائي  في الشعر  ،أرسطو    -4

 .36م، ص:1967هـ/ 1386محمد عياد، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 

 .85نظرية حازم القرطاجني النقدية والجمالية، ص:الخطيب، صفوت عبد هللا،   - 5
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 اإلبداع األدبي بين الطبع والصناعة 

 بي طبع؛ اإلبداع األد .1

القول األدبي عامة، والقول الشعري خاصة، شأنه شأن كل النقاد في  لقد تنبه الناقد األدبي العربي القديم إلى  

فهمه، متسائال: كيف يستطيع األديب صياغة هذا القول بهذه الطريقة املستفّزة و   م األخرى، فسعى إلى تفسيرهاألم

 وال فكر؟  للنفس؟ وملاذا تهتز النفس لسماعه من غير روية

طور مباحث  بداع األدبي، وظلت حاضرة لدى النقاد، متجددة بتكانت هذه األسئلة منطلق الوعي بقضية اإل 

قضية إلى فئات؛ منها فئة ترى أن اإلبداع األدبي هو طبع في النفس البشرية،  في هذه ال  النقاد   النقد األدبي؛ فانقسم

بشأن الرواية   هـ(: "كان تام العناية662بن محمد بن صابر القيس ي)تـيقول ابن عبد امللك املراكش ي في ترجمته ألحمد  

صغره... وكان وافر الحظ    اإلطالق وحبب إليه طلبه من  ضابطا لحديثه يقظا سريا فاضال شديد التهّمم بالعلم على

 من األدب شاعرا مطبوعا محسنا نظم الشعر في صغره وهو باملكتب وبرع فيه وفي الكتب ومن نظمه: 

 َومِ 
َ
ى الُحّرِ َحاِسـٌد ْن ن

َ
ــَيا َعل

ْ
ن ِد الدُّ

َ
ْن ُيَناِويهيَ   ك

َ
 ِكيُد َوَيْنــِوي َجاِهًدا أ

 
َ
ُه َما ِإْن َيُعْد َوال نَّ

َ
ْن َيُعدَّ َمَساِويه   َيــــَرى َيَرى أ

َ
ى أ  َمَســاِويِه َحتَّ

 ِذي على
َ
ف

ْ
ل
َ
ْن َعَوى خ ْعَجُبوا ِممَّ

َ
 ت
َ
ال

َ
   ف

َ
ن
َ
ّلِ َعِلّيٍ ِفي األ

ُ
ـه" ــــــــاِم مُ ِلك  1َعاِويَّ

االنطباعي، فإن هذا  تحليل نقدي لديه ملفهوم "الشاعر املطبوع"، واكتفائه بهذا الحكم  على الرغم من غياب أي  

. باإلضافة إلى مفاهيم أخرى لها عالقة بمفهوم الطبع، ى نقاد بني مرينهوم النقدي لد النص يثبت لنا وجود هذا املف

وشعره كثير  هـ(: "652حسن األنصاري )تـبن ال  مللك مترجما ألحمد بن عبد هللايقول ابن عبد ا "جودة الطبع"،   ومنها:

يشبه ذلك ويْنعدُّ منه ولم يكن يسامح نفسه باألخذ في نظم بيت نسيب فما فوقه وكان   في طريقة الزهد والحكم وما

لشعر "الجيد الطبع"، و"الشاعر املطبوع"  . لكن على الرغم من هذه األحكام االنطباعية التي ترى ا2فيه جيد الطبع" 

تبرر أن  يقصد  ذل   دون  ماذا  املطروح:  السؤال  فإن  األحكام،  هذه  تحلل  أو  الطبع  ك  جيد  بالشعر  املريني  الناقد 

 والشاعر املطبوع؟

لقد طرح الناقد املريني هذا السؤال في معرض تأصيله لألدب عامة والشعر خاصة، فوجدناه ينظر إلى املسألة  

 عة. الث زوايا: الشعر طبع، والشعر صنعة، والشعر طبع وصنمن ث

 

، السفر األول، الجزء األول: تحقيق محمد بن شريفة، والتكملة لكتابي املوصول والصلةالذيل    ، محمد بن محمد بن عبد امللكأبو عبد هللا  ،املراكش ي    - 1

 . 438-437روت، )د.ت(، صص:دار الثقافة، )د.ط(، بي

 . 142، السفر األول، القسم األول، ص:نفسه  - 2
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فتباينت مصدره،  عن  الطبع  أنصار  النقاد  ربطه  التفسيرات  تساءل  فقد  البناء    واإلجابات؛  ابن 

هـ( بالبيان باعتباره ملكة ربانية، تجري في القول وداللته، وفي الكلمة وسحرها، الش يء الذي يوحي 721املراكش ي)تـ

اإل املصدر  تر إلى  البديع  فصناعة  الجملة  "وعلى  يقول:  لإلبداع،  املعنى لهي  على  وداللته  القول  صناعة  إلى  جع 

ومستندها   الصريح  املقصود،  العقل  به  ويشهد  األذهان  على  عنده  من  الحق  يفيضه  ش يء  وهو  البيان،  علم 

مه هللا خ
َّ
ْحَمُن   " لقه. قال تعالى:الستفادة من إنسان، إنما يحصل من املخلوقين التنبيه على العلم الذي عل َم  الرَّ

َّ
َعل

ُقْرآَن 
ْ
ِحلَّ " ، وقال تعالى:1" ال

ُ
ا أ

َ
َك َماذ

َ
ون

ُ
ل
َ
ُهْم َيْسأ

َ
ُموَنُهنَّ   ۖ   ل ِ

ّ
َعل

ُ
ِبيَن ت ِ

ّ
ل
َ
َجَوارِِح ُمك

ْ
ْمُتْم ِمَن ال

َّ
َباُت ۙ َوَما َعل ّيِ

َّ
ُم الط

ُ
ك
َ
ِحلَّ ل

ُ
ْل أ

ُ
ق

ْمَس 
َ
ا أ وا ِممَّ

ُ
ل
ُ
ك
َ
ُ   ف

َّ
ُم َّللا

ُ
َمك

َّ
ا َعل يْ ِممَّ

َ
ِ َعل

َّ
ُروا اْسَم َّللا

ُ
ك
ْ
ْم َواذ

ُ
ْيك

َ
َن َعل

ْ
َ َسِري  ۖ   ِه ك

َّ
َ ۚ ِإنَّ َّللا

َّ
ُقوا َّللا ِحَساِب َواتَّ

ْ
. يرى هذا 3" 2" ُع ال

إلهي املصدر، يمكن أن يكون في شكل إلهام، يتفاضل فيه الشعراء، يشرق   -من حيث هو بيان–الناقد أن القول  

 لدى بعضهم ويغيب لدى آخرين.  

ن يعرض ملحاوالت بعض الشعراء معارضة بيتي  هـ( بعد أ703ول ابن عبد امللك املراكش ي)تـنفسه؛ يق  وفي الصدد

 :4ريري الح

ـــ
َ
ْحُسُن آث

َ
ــِسْم ِسَمة ت ـــــــــ ــــــــ ْو ِسْمِسَمـه  ـــاُرَها ـــــــــــــ

َ
ى َول

َ
ْعط

َ
ْن أ

َ
ْر مِل

ُ
ك

ْ
 َواش

ِتِه 
ْ
أ
َ
 ت
َ
ْعَت ال

َ
ُر َمْهـــَما اْسط

ْ
ك
َ
ك  َوامل

َ
ْؤَدَد َوامل  ــــــــــــــــِلَتْقَتِني السُّ

ْ
ــــــــــ ــــــــ  ُرَمـــــهـــ

"فقد وضح بهذا كله أن الحريري هو الذي دان له االختراع للبدائع واإلنشاء، وأن براعة مْعلِمه ُمْعِلَمة أن الفضل  

يشاء،   من  يؤتيه  هو-بيد هللا  مناهضيه.  -وهلل  وزجرت  إشارته  نصحت  يرى  5." فلقد  املترجم  فهذا  أن    -كذلك–، 

 هللا يؤتيه من يشاء، وينزعها ممن يشاء.   اإلبداع هو فضل من

وفي اتجاه آخر؛ يسير خالد بن عيس ى البلوي، حيث يرى أن مصدر القول الشعري هو اإللهام الذي ينبثق من  

قال  خل نوتي من املركب فزمانا، إذ د  فارتج عليَّ   6املحيط، يقول: "قال )يقصد األمير ابن يغمور( لي: أجز هذا البيت

فألهمني   ووصلني"لبيك،  ذلك  فاستحسن  أنا..(  لبيك  القلب  )فأجاب  فقلت:  يربط  7كالمه  اإللهام  بين    البلوي ، 

 محيط الشاعر، خالف ما ذهب إليه املراكشيين: ابن عبد امللك وابن البناء في اعتبار املصدر امليتافزيقي اإللهي.و 
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ئة الشاعر، باعتبارها عامال أساسيا  معتبرا أن مصدر اإلبداع يكون من بي  ،ي االتجاه نفسهويسير ابن الخطيب ف

في تكونه منذ الصغر، وال سيما إذا كانت بيئة بدوية. يقول مترجما ألبي البقاء خالد بن عيس ى البلوي )توفي قبل 

 .1غير مجلوب"   وفي البداوة حسنهـ(: "فايز من اإلبداع بكل مطلوب، ومستهل أسماع وقلوب، وفصيح بأدبه، 780

إما من    بناء والبلوي وابن الخطيب في نصوصهم السابقة حددوا مصدر اإلبداع في نوعين:إذا كان كل من ابن ال

قا غير محدد، يقول في   ؛أو من بيئة الشاعر  ميتافيزيقي  مصدر
َّ
فإن ابن الخطيب في نص آخر جعل مصدره معل

 غضاه وأينع سعترجمة أبي عبد هللا املكودي: "شاع
دانه، يدعو الكالم فيهطع  ر ال يتعاطى ميدانه، ومرعى بيان رقَّ

اجتال  في  ويسعى  مساعيه" لداعيه،  فتنجح  املعاني  واملعاني  2ب  الكالم  مصدر  الدارس  هذا  يحدد  لم  أين  ،  ومن 

ب، لكننا نعرف أن الرجل يقرن الشعر بالسحر 
َ
ة تجلب هذه  ، وهو ما يعني أن ثمة قوى خفي3ُيْستدعى وُيْستجل

هـ(: "أفصح 529في جيش التوشيح مترجما ألبي بكر يحيى السرقسطي)تـ  -مثال–ذا الكالم، يقول  املعاني وتستدعي ه

 .4عن السحر في مقاله" 

مجابة، كما أن تلك القوى الخفية ال تجود دائما على املرء، وإذا حصلت اإلجابة    لكن دعوة الكالم ليست دائما

قد تعاطى جماعة من الشعراء من شاعر إلى آخر، يقول ابن عبد امللك املراكش ي: "و   فقد تختلف سرعة اإلجابة

ْصَون الفتضاحهم وأستر، وإخالدهم    5ذكورينتذييل بيتي الحريري امل
َ
إلى الحضيض العجز  بما كان سكرتهم عنه أ

، 6ما ليس بمجيب"   عن مساماته في أوج إجادته أولى بهم وأجدر، فمن مطيل غير مطيب، ومجيب فكره في استدعاء

ة ال ترض ي الشاعر، ألنها لم تأت بالشعر الجيد، يقول ابن الخطيب مترجما  للشيخ وأحيانا تكون اإلجابة، لكنها إجاب

ا "لودن حلبة  الشعر مع من هام، أبي عبد هللا بن ورد:  بوادي  ملا شاب، هام  بقراط  بيع  آلداب، وسنور عبد هللا 

 .7نهجا" أوهن من بيت العنكبوت نسجا، ومقاصد تبين قصدا وال  واستمطر منه الجمام، فجاء بأبيات

آراؤهم   فكانت  الشعري،  اإلبداع  ناقشوا قضية مصدر  النقاد  أن  النقدية،  النصوص  هذه  يتضح من خالل 

أو توحي به قوى  مختلفة ومت البيئة،  إلهام توحي به ظروف  إلهي، أو من  إما أن يكون من مصدر  أنه  كاملة، ترى 

 تارة تكون له اإلجابة، وفي أخرى تمتنع. لشاعر يقوم باستدعاء هذا اإلبداع من هذه املصادر، فخفية، وأن ا
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 . 147جيش التوشيح، ص: ابن الخطيب،  - 4

 البيتان هما:  - 5

ـــــــ سم سمة تحسن آثـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  سمسمه واشكر ملن أعطى ولو   ــــا ــارهـــــ

ــــي الس  طعت ال تأته ت واملكر مهـما اس ـــــــ لتقتنــــ ـــ ـــ ـــ ــهــــ  ؤدد واملكرمــ
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العهد الجاهلي؛ فنسبوه إلى قوى  لقد شغلت قضية مصدر اإلبداع الشعري النقاد واألدباء العرب القدماء، منذ  

دبي والنقدي العربيين، نجد أن مفهوم خارجية مثل الشياطين والجن باعتبار ذلك إلهاما، وبالرجوع إلى التراثين األ 

التي يكون فيهااإلبداع الشعر  تأثير ورود سيل من )األفكار    ي ارتبط بداللة اإللهام "بوصفه الحالة  الفنان تحت 

يتلقاها دون جهد يذكر، ويعمد إلى إخراجها من حّيز الخفاء إلى العالم الخارجي، بوساطة أدواته   املجهولة املصدر(،

اإلبداع من خالل إيمانهم بأن بعضا من تصرفاتها    وأما في العصر اإلسالمي، فقد تناول املتصوفة  ،1مها" التي يستخد

ستَمد من مصدر إلهي، باعتبار ذلك منحة إلهية أو إشراق أو جبل
ُ
هـ(: "وقد  505ة أو فطرة، يقول اإلمام الغزالي)تـت

أمري  أول  إلى درك حقائق األمور دأبي وديدني من  التعطش  في   كان  وريعان عمري، غريزة وفطرة من هللا وضعتا 

، فالقول لدى هذا املتصوف هو فطرة مصدرها إلهي، 2ال باختياري وحيلتي، حتى انحلت عني رابطة التقليد"  جبلتي،

 ا هو بنفسه، الش يء الذي يجعله أبعد عن التقليد. ال يختاره 

نجده   والبيان،  للبالغة  اإللهي  املصدر  الن  -كذلك–وهذا  هالل  لدى  أبو  يقول  القدماء،  العرب  قاد 

البالغة اجتماع آلة البالغة، وأول آالت البالغة جودة القريحة وطالقة اللسان. وذلك من   : "أول هـ(395العسكري)تـ

 .3ال بقدر العبد على اكتسابه لنفسه واجتالبه لها" فعل هللا تعالى؛ 

هـ(: "وكل ش يء للعرب إنما هو  255يقول الجاحظ )تـ  ويسمي الجاحظ هذا املصدر الخفي بـ: "البديهة واالرتجال"،

  ارتجال وكأنه إلهام، وليس معاناة أو مكابدة، وال استعانة، وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكالم أو إلى رجز يهة و بد

 .4يوم الخصام، فتأتيه املعاني إرساال، وتنثال عليه األلفاظ انثياال" 

القديم،   اليوناني  النقد  إلى  يوبالرجوع  نقاده؛  اإللهام قد شغلت  أن قضية  )تنجد  أفالطون  أن  347ـرى  ق.م( 

ذلك يا أيون،   اإلبداع األدبي إلهام إلهي، تفيض به اآللهة على الشعراء املطبوعين مثل هوميروس، يقول: "إني أرى 

التي تملكها، موهبة الحديث عن هوميروس بطري أنه علة ذلك فاملوهبة  قة وسوف أمض ي ألفسر لك ما أتصور 

، ويتضح فهم هذا الفيلسوف  5إللهام، فهناك قوة إلهية تحركك" بارعة، ليست فنا، ولكنها كما قلت منذ هنيهة من ا 

 اآللهة على الشعراء ما قاله في محاورة فيدروس وسقراط: اليوناني لإلبداع باعتباره إلهاما تفيض به 

 الحال اإللهية؟ "سقراط: ولكن ألم يحدث لك يا عزيزي فايدروس ما حدث لي من هذا -

 نراك مأخوذا بهذا الفيض من البالغة.  فيدروس: حقا يا سقراط، فلم نعتد أن -
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إلهي، وال تعجب إذا رأيتني قد أخذت  س: فلتنصت لي وتصمت، إذ يبدو لي أن املكان ممتلئ بروح   -

 بسحر الحوريات كلما تقدمت في الحديث فالواقع أن ما أقوله ليس إال شعراء "ديثورامبيا". 

 ا أصدق قولك؟ م ف: -

كن لتستمع إلى ما يلي: فإن من املحتمل أن تفلت مني تلك  س: أال تدري أنك املسؤول عن ذلك؟ ول -

مر من عند اإلله، أما ما يجب علينا اآلن فهو أن نعود إلى الحديث الحال التي أشعر بقدومها فهو يأتي بأ

 .1املوجه إلى الفتى" 

 صادر اإلبداع األدبي إلى ثالثة أنواع:  خالصة القول: إن الناقد املريني يقسم م

وفي متأثرا بجهود من سبقه من عرب وعجم، لكنهم تجاوزوا الفهم اليوناني والص أو امليتافيزيقي؛ هياملصدر اإلل ➢

ملفهوم "اإللهي"، وربطوا اإلبداع بالبيان اإللهي، فأصبح لديهم ذلك املصدر الخرافي: من شياطين وآلهة وكل ما  

 ا ربانيا مرتبطا باللغة وإعجازها.هو غيبي؛ مصدر 

 يتمثل في محيطه؛ وهو فهم شائع لدى العرب وغيرهم.   ؛املصدر الواقعي ➢

 متأثرا بأسالفه العرب.   ؛املصدر املجهول  ➢

وتفسر   املبدعون،  فيه  يتفاضل  الذي  األساس  هي  املبدع  موهبة  تبقى  املصادر،  هذه  تعدد  من  الرغم  وعلى 

 : "املوهبة"لبعض النقاد املرينيين وقفة عند مسألة  التفوق والتميز لديهم. وقد كان

أقرانه في قول  هـ( يتفوق على  591لم يفسر ابن عبد امللك املراكش ي ما الذي جعله يرى أن ابن زهر الطبيب )تـ

أهل  اختص  الذي  النظم  في  زمانه  أهل  ّبذ  واالختراع،  التوليد  فائق  النظام  بارع  "كان  بالقول:  واكتفى  الشعر، 

، فهذا التميز الذي 2األندلس في ذلك كله عندهم" باختراعه املعروف بالترشيح، ال يقاومه أحد من أهل    األندلس

األندلسيين  من  زمانه  أهل  يفوق  ابن زهر  واالختراع    جعل  التوليد  أو جودة  النظم  براعة  إلى  يعود  الشعر، ال  في 

ن يتعلق األمر باملوهبة الفنية التي تمكنه من فحسب، ألن ذلك ُمتاح أمام أقرانه، وعلم مشاع بين أهل زمانه، ولك

 ل بهذه األساليب، لخلق ذلك التميز والتفوق، وتجعله ال ُيقاوم وال ُيجارى. التوس

أسالفه،  وفي سبيل   الشاعر عن  يرثه  إرثا  الفنية  املوهبة  الخطيب  ابن  )املوهبة(، جعل  الظاهرة  هذه  تفسير 

الفه من شاعرية ابن زهر، فوجد أن املوهبة لديه متأصلة عن أسووضح ما أشكل على ابن عبد امللك في عرضه ل 

د سيماه، وتبوأ من السؤدد أجل محل  ليالشعراء املبدعين، يقول في ترجمته: "بدر أشرق منتهاه. وراقت في املجد الت

مع  وأسماه. وأبدع في التوشيح وأغرب، وسهل السنين إلى املعارف وقرب. فجاء توشيحه يرف رونقه ويشف ألقه  

 

ار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، القاهرة، محاورة فايدروس ألفالطون، أو عن الجمال، ترجمة وتقديم أميرة حلمي مطر، دأفالطون،    - 1

 .50م، ص:2000

ر السادس: قدم له وحققه وعلق عليه إحسان ، السفوالتكملة لكتابي املوصول والصلةالذيل    ،د هللا محمد بن محمد بن عبد امللكأبو عب  ،املراكش ي    - 2

 .399عباس، دار الثقافة، )د.ط(، بيروت. )د.ت(، ص:
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السابقة التي ال ينكر إبداعها وإعجازها. وجده أبو العال اختص  سهم في الطلب وافر. وطبع فيه غير متنافر، لسلفه  

رد فيها بطب ملكها، حتى اشتهر لذلك بتملكها، فأعلت مجلسه وأدنته. واقتطعته ما شاء من  نف بالدولة اليوسفية وا

هبة عنده  اإلبداع، فتكون املو   قد يفوق أسالفه في  -أحيانا–عر  ، بل ويرى هذا الدارس، أن الشا 1الرفعة واستنته" 

ي املعارف أبي الفضل ابن شرف: "أي حبر  أقوى وأملع؛ يقول مترجما للوزير الكاتب أبي عبد هللا ابن الوزير الحكيم ذ

أفق  متفلسف، مهتد في طرق البديع غير متعسف، له حكم خوالد، وأمثال شوارد، بارع الشعر مفلق، طالع في  

ى سنته واستن سنته، وقد فضل على أبيه طبعا، قصد بشعره اإلجادة متألق، وله فيه، مقدمة من أبيه، جرى عل

لكننا وبعقب هذه األفكار التي تربط املوهبة الفنية بالبعد الوراثي، نتساءل عن مدى    .2املتقدمين من امللوك ..."

 ؟ تاريخئذ وجاهة هذا الربط

أي ربط بين املوهبة    ن الخطيب في فهمه، فقد نفىيف السبتي، نجده يخالف اببالرجوع إلى نص نقدي للشر 

: "ملا ولي طاهر بن عبد هللا بن طاهر خرسان،  لهبقو   والوراثة، يروي لنا هذا الشارح حكاية تنفي صحة هذا الربط

 جعل الشعراء يهنئونه وفيهم تمام بن أبي تمام فانشده: 

 هنّ 
َ
ـــــــــ ا،َربُّ اك ـــــــــــــــــ

َ
ــــــاك اِس َهنَّ ا  َما ِمْن َجِزيِل    النَّ

َ
ـــاك

َ
ْعط

َ
ِك أ

ْ
ل
ُ
 امل

ا الِحـــَجا 
َ
ْعِطيَت، َيا ذ

ُ
ْت بما أ رَّ

َ
َعاِم َعيْ   ق

ْ
ِس َواإِلن

ْ
َبأ
ْ
ـــَوال اــــــــــــــــــ

َ
 َنـــــاك

ْرُض بِ 
َ
ِت األ

َ
َرق

ْ
ش

َ
 مــــــــــــــــــــــأ

َ
َتـــــُه،ــ

ْ
ْوَرا   ا ِنل

َ
ُعو َوأ

ْ
 ُد ِبجَق ال

َ
ــ ـــــــــ ـــــاْدوَ ـــــــــــــــــــ

َ
 اك

 فقال طاهر لبعض الشعراء أجبه، فقال:  أبيه!فاستضعفت الجماعة شعره وقالوا: يا بعد ما بينه وبين  

ا، 
َ
ــاك اِس َحيَّ ـــاَك َربُّ النَّ ا   َحيَّ

َ
ـــاك

َ
ط

ْ
خ
َ
َت أ

ْ
ل مَّ

َ
 ِإنَّ الـــذي أ

راهم حتى يحل لي ولك. فضحك  فاجعل بينهما رضخا من الد ير، إن الشعر بالشعر ربا،فقال تمام، أعز هللا األم

 يكن معه شعر أبيه فمعه ظرف 
َّ
 . 3أبيه، أعطوه ثالثة آالف درهم" وقال: إال

إلى    - في ذلك-  انقسموا  و ،  4ة الوراثفي قضية ربط املوهبة ب  -صوصمن خالل هذه الن –  نقاد بني مريناختلف  

وهبة الفنية، ومجموعة أخرى ترى أن ال  امل الوراثي مساعد على تفجر املمجموعة تعتبر أن الع  فئتين على األقل:

 فيها. دخل لهذا العامل 

 

 . 196جيش التوشيح، ص: خطيب، ابن ال  - 1

 .97، ص:نفسه  - 2

 . 897-896، صص:3جرفع الحجب املستورة، الشريف السبتي،   - 3

ب   - 4 بهذه القضية-يرى تيسير صبحي  شكل أعمق:تناولت الدراسات النفسية والتربوية الحديثة هذا املوضوع  أن املورثات   -وهو واحد من املهتمين 

ات  أو أكثر. وقد تلعب املورثيعيق نمو قدرات الفرد الذهنية ويحول دون تطورها فتكون النتيجة شكال من أشكال اإلعاقة    )الجينات( تلعب "دورا سلبيا
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بالرجوع إلى النقد القديم، نجده تطرق إلى قضية املوهبة الفنية باعتبارها "قوة الطبع التي يحظى بها الشاعر،  و 

التي يالزمها اإلبداع" ب1والعبقرية  ولم تتكلف  ول: "إذا لم تتعاط قرض الشعر املوزون،  ن املعتمر يق، فهذا بشر 

بترك ذلك أح تكلفتها ولم تكن حاذقا مطبوعا، وال محكما لشأنك،  اختيار الكالم املنثور، لم يعبك  د؛ فإن أنت 

بصيرا بما عليك ولك؛ عابك من أنت أقل منه عيبا، ورأى من هو دونك أنه فوقك. فإن أنت ابتليت بأن تتكلف 

ل، وال تضجر، ودعه بياض يومك أو سواد ليلك، وعاوده  القول وتتعاطى الصنعة، ولم تسمح لك الطباع؛ فال تعج

نشاطك وفراغ بالك؛ فإنك ال تعدم اإلجابة واملواتاة إن كانت هناك طبيعة، أو جريت في الصناعة على ِعْرٍق،    عند

ع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل، ومن غير طول إ همال؛ فاملنزلة الثالثة أن تتحول عن هذه الصناعة فإن تمنَّ

الفنية ضرورية للشاعر في قول الشعر، وإذا افتقر إليها  ، فهذا الناقد يرى أن املوهبة  2ى أشهى الصناعات إليك" إل

فال سبيل له إلى الشعر، وإن أراد تكلف ذلك فال بأس، لكن إذا حاول ولم تسمح له الطباع، وحاول مرة أخرى مع 

أكل   له  فاألفضل  يفلح،  ولم  القول،  على  املساعدة  في  الظروف  القيرواني  رشيق  ابن  أورده  الرأي  وهذا  يتركه.  ن 

 ته، وكأنه يتبناه. عمد

بما لدى النقاد العرب القدماء، نجدهم درسوا هذه املسألة بعمق أكبر، وذلك    نقاد بني مرينوبمقارنة جهود  

 ل الوراثي.من خالل تناولهم للموضوع في عالقته بالعام

فيض إلهي يشرق    أفالطون يقر "أليون" باملوهبة، ويربطها باإللهام، فهيوأما في التراث النقدي الغربي، فنجد أن  

على الشعراء، يقول: "إني أرى ذلك يا أيون، وسوف أمض ي ألفسر لك ما أتصور أنه علة ذلك، فاملوهبة التي يملكها، 

هناك قوة إلهية ليست فنا، ولكنها كما قلت منذ هنيهة من اإللهام، ف موهبة الحديث عن هوميروس بطريقة بارعة،

وهبة تكون فطرة، لكنها مدعومة بالدربة والصناعة، فهوميروس هو شاعر  ، وأما أرسطو فإنه يرى أن امل3تحركك" 

هنا   يبدو  "ولكن هوميروس  يقول عنه:  لديه،  األمور –موهوب  في سائر  امتاز  إما صناعة    - كما  النظر  أو صائب 

إلى ما4فطرة"  أقرب  أفكار أفالطون  إل  . وتبقى  املرينيينيه بعض اذهب  املوهبة  لنقاد  يتعلق بربط  باإللهام  ، فيما 

 اإللهي.

 

ن ذلك أن املوهبة نتاج عوامل وراثية فقط؛ وإنما هي أقرب إلى أن تكون نتاج التفاعل الديناميكي  ة. وال يجوز أن نفهم مدورا إيجابيا في تشكيل املوهب

أهم الدراسات واألبحاث التي تناولت املوضوع: "لم  (؛ ثم أعطى خالصة مركزة لنتائج22وامل الوراثية والعوامل البيئية")املوهبة واإلبداع، ص:بين الع

بصدد ذلك    اآلن إلى الجزم بدور كل من العوامل الوراثية والعوامل البيئية في تحديد القدرات الذهنية. وهم ينقسمون يتوصل العلماء والباحثون حتى  

ال للعوامل  الرئيس هو  الدور  أن  األولى، وتؤكد  املجموعة  أما  إلى ثالث مجموعات هي:  البيئية.  للعوامل  أنه  وتؤكد  الثانية،  وراثية فقط؛ واملجموعة 

 (.24املوهبة واإلبداع، ص:ثة فهي ترى أن مجموعتي العوامل البيئية والعوامل الوراثية هي على الدرجة نفسها من األهمية والتأثير")املجموعة الثال

 . 157م، ص:1985، الرباط، 1، مكتبة املعارف، طفي القيروان في العهد الصنهاجي النقد األدبي ،أحمد ،يزن   - 1

 . 214، ص:1العمدة، ج  - 2

 . 19- 18م، صص:1965، دار املعارف، القاهرة، نصوص في النقد األدبي: اليونان  ،لويس ،عوض  - 3

 .62، ترجمة شكري عياد، ص:ي الشعرف ،طاليس، ارسطو  - 4
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إذا كان هؤالء النقاد املرينيون يرون أن اإلبداع األدبي هو طبع، فإن آراء أخرى لهم ولغيرهم تراه صناعة مثل  

 طلح؟ وكيف تلقاه؟ ملريني هذا املصاإلبداع األدبي؟ وكيف وظف الناقد ا  باقي الصناعات. فما املقصود بالصناعة في

 اإلبداع األدبي صناعة؛  .2

التكلف أصبحت  ربط العبدر    - لديه–ي بين مصطلحات: الصناعة والتصنع والتكلف، فالصناعة إذا داخلها 

الشقراطية  القصيدة  على  معلقا  يقول  الناظم  1تصنعا.  هذا  أبدع  "قلت:  هذه في  -رحمه هللا–:   
َ
ف نظم، وشرَّ ما 

َم،القصيدة بقصده الجم
َّ
ا ومخبرا، فهي    يل وعظ كما وصفها أبو عبد هللا املصري  فراقت معنى ومنظرا، وشاقت ِحسًّ

في  حين قال: يئست من معارضتها األطماع، وانعقد على تفضيلها اإلجماع، فطبقت أرجاء األرض، وأشرقت منها 

ع، وتكلف منها ما  ق  -رحمه هللا– الطول والعرض. على أنه   هو بعيد املرام شديد د أكثر فيها ألجل الصناعة التصنُّ

زع فخالف الغرض"   التمنع. واعترض في كل معنى
َّ
هـ( قد رام  466، فإذا كان الشقراطيس ي )تـ2عرض، وربما أغرق الن

ل )التصنع( فسدت ا ملوهبة واهتزت  الصناعة الشعرية بغرض الجودة، فقد سقط في التصنع والتكلف، وإذا "تَدخَّ

يء، والثاني مطلبا يحسن ن )التصنع( و)الصناعة( باعتبار األول تمحال يس الصناعة. لذلك فالعبدري يميز بشدة بي

للنفس والشعر معا. واملصطلحان وإن كانا يرجعان إلى أصل واحد في االشتقاق إال أنهما عند التوظيف داخل شبكة  

لوب لكن إذا تجاوز  عند العبدري الشاعر، لهذا فالصناعة تقنية ونظام مط  اللغة اإلبداعية، يتبرأ أحدهما من اآلخر

وج عن قابلية النفس والذوق، والصدور عن العفوية والطبع، أضحت تصنعا ممقوتا  بها صاحبها حدودها إلى الخر 

يعته الفنية  ألنه يس يء إلى الطبع نفسا وإلى الفن شعرا، وإلى النقد مقوما يحمي الشعر من تطاول الشاعر على طب

األول يرتبط بالتقنية فهو  ، والفرق بين التصنع والتكلف "أن  3لى التمحل" فيحترم الشعر ويبالغ في صياغته فيخرج إ

الحس  تصدم  التي  والصور  واأللوان  األصباغ  توظيف  في  باملبالغة  الفنية  الصورة  ويعقد  الشعري  املعنى  يخنق 

الثاني   بينما  بالن  -التكلف–بداللتها،  واألخيليرتبط  الصور  وقطف  اللغة  وشفافية  الطبع  فيتجاوز  بدون  فس  ة 

 .4مض يء" افتعال، وبسهولة وسالسة وانفتاح لغوي 

  ا وإذا كان اهتمام العبدري أكبر بمصطلحي التصنع والتكلف؛ فإن ابن خلدون اهتم بمصطلح الصناعة، وعرفه 

. واألحوال الجسمانية املحسوسة فنقلها  بقوله: "هي ملكة في أمر عملي فكري وبكونه عمليا هو جسماني محسوس

 

 (، وأولها:131هـ(، وهي من واحد وثالثين ومائة بيتا )466زكرياء يحيى بن علي الشقراطي التوزي )تـالقصيدة ألبي   - 1

ـــل الحمد هلل منا باع ــــل   ث الرســ ـــ ا أحمد السبـــ  هدى بأحمد منَّ

ــه  من جــــوى الَهَبل وويل أّمِ قريش   فويل مكة من آثـار وطأتـــ

 حلَّ بالشام شـــْؤم غير مرتحــل و   أم اليمـــامة يوم منه مصطلح 

 .133أنظر: رحلة العبدري، ص: 

 .133رحلة العبدري، ص:العبدري،   - 2

با  ،عالل  ، الغازي    - 3 األدبي  النقد  للهجرة،مناهج  الثامن  القرن  خالل  اإلنسانية    ملغرب  والعلوم  اآلداب  كلية  النجاح  منشورات  مطبعة  بالرباط، 

 . 104م، ص:1999هـ/1420، الدار البيضاء، 1الجديدة، ط

 . 104، ص:نفسه  - 4
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َ
كمل، ألن املباشرة في األحوال الجسمانية املحسوسة أتم فائدة وامللكة صفة راسخة تحصل ْوَعُب لها وأباملباشرة أ

ة بعد أخرى حتى تر  ره مرَّ سخ صورته. وعلى نسبة األصل تكون امللكة. ونقل املعاينة  عن استعمال ذلك الفعل وتكرُّ

التعليم وملكة التعلم يكون حذق  على قدر جودة  من نقل الخبر والعلم. فامللكة الحاصلة عن الخبر. و   أوعب وأتم

  ، يربط هنا بين الصناعة وامللكة الحاصلة على تكرار استعمال الفعل، ويفرق 1املتعلم في الصناعة وحصول ملكته" 

يخَتصُّ بأمر املعاش ضروريا كان أو غير ضروري  في الصنائع بين ثالثة أنواع بقوله: "وتنقسم الصنائع أيضا إلى ما  

باألفك وإلى   والجزارة ما يختص  الحياكة  األول  ومن  والسياسة.  والصنائع  العلوم  من  اإلنسان  التي هي خاصية  ار 

ي معاناة الكتب باالنتساخ والتجليد والغناء والشعر وتعليم العلم  والنجارة والحدادة وأمثالها. ومن الثاني الوراقة وه

يقارن   -في فصل دراسة صنعة الشعر–هذا التصنيف نجده  ، ووفقا ل2أمثال ذلك. ومن الثالث الجندية وأمثالها" و 

امللكة  هذه الصناعة بباقي الصنائع، وهو بهذا يعتبر أن صناعة الشعر هي صناعة مثل باقي الصنائع، تحتاج إلى  

 و القول بتكامل الطبع والصنعة.والفطرة، وتتحسن بالدربة والتعليم واملمارسة، وكأنه ينحو نح

وعي النظري بهذه املصطلحات واضح لدى كل من العبدري وابن خلدون، وهو وعي ينعكس  يبدو أن ال  ؛مما سبق

لشعراء كانوا يتخيرون األساليب التي املرينيين في تحليلهم للنصوص الشعري، فوجدوا أن ا النقادلدى العديد من 

د إبداعه، من خالل   اكتساب طرق القول،   ىيساعدهم علعلى تراثهم األدبي ومصادره، الش يء الذي    اطالعهتجّوِ

 ومعرفة األساليب:  

مها مستوفى  
ُّ
يرى ابن خلدون أن عمدة ابن رشيق من أهم هذه املصادر، يقول: "وبالجملة فهذه الصناعة وتعل

يفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب  العمدة البن رشيق وقد ذكرنا منها ما حضرنا بحسب الجهد ومن أراد استفي كتاب  

َية من ذلك" 
ْ
، فلن يتأتى ضبط قوانين الصناعة الشعرية إال باألخذ بأسباب الثقافة، واإلملام بالعلوم، 3ففيه الُبغ

هو حفظ أشعار العرب وأخبارها واألخذ من دون أن يعني ذلك أن تصبح القصيدة قطعة علمية، يقول: "األدب  

الكل علم بطرف يريدون من علوم   العلوم الشرعية من حيث متونها فقط وهي  إذ  اللسان أو  ال  قرآن والحديث 

مدخل لغير ذلك من العلوم في كالم العرب إال ما ذهب إليه املتأخرون عند كلفهم بصناعة البديع من التورية في 

لهم باال  علوم ليكون  صطالحات العلمية فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إلى معرفة اصطالحات الأشعارهم وترسُّ

 .4قائما على فهمها" 

)ت األحمر  ابن  وعلم 807ـويوص ي  القوافي،  وعلم  والعروض،  العربية،  واللغة  البديع،  علم  بتعلم  الشعراء  هـ( 

ما يتعلق به )يقصد الشعر( من علم البديع؛ البيان، حتى يتمكنوا من زمام راية األدب، يقول: "فلنشرع في بعض  

يا  ة األدب، ومن كان خل يندرج تحته. فمن ملك زمام ذلك فهو املقدم لحمل راي  من تجنيس وترصيع وغير ذلك مما
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منه فباعه في اإلجادة ال محالة قصير، إذ لم يتمتع من ذلك بقليل وال كثير. وال بد للشاعر من معرفة اللغة العربية، 

فة العروض، وعلم القوافي... وال قاصرا عنهما كان شعره دون من يكون بها عاملا ال محالة ...وال بد من معر فإن كان  

من   للشاعر  أيضا  البيانبد  )يقصد  واإلشارة" معرفته  والتمثيل  واالستعارة  الكناية  أشياء:  أربعة  وهو  فهذه  1(،   .

 العلوم ضرورية للشاعر الذي يروم الصناعة الشعرية. 

ها حظا، فهذا ابن عبد  التفريق بين شاعرين؛ أحدهما متمكن من العلوم واملعارف، واآلخر لم ينل منويمكن  

هـ( يجد أن صاحبه متضلع من العلوم، متمكن 658عميرة )تـاطالعه على شعر ابن    هـ( بعد703امللك املراكش ي )تـ

عه إملاعات بمسائل علمية منوعة املقاصد تشهد منها، يقول: "وكان يملح كالمه نظما ونثرا باإلشارة إلى التواريخ ويود

 يقها كقوله وهو مما استفتح به مخاطبه:بتمكنه في املعارف على تفار 

اِئًبا
َ
َبْتـــِني األنَس غيبُته  َيا غ

َ
اَبْدُت َبْيَنُهَما"   َسل

َ
ْد ك

َ
 َصْبِري َوق

َ
ْيف

َ
ك
َ
 2ف

األدباء، يقترحون آليات تساعد على تجويد وبعد أن يقف هؤالء الدارسون على بعض مظاهر الصناعة لدى  

 والسير على منوالها: وحسن توظيف األساليب البالغية، وحفظ أشعار القدماء  اإلبداع، ومنها: االهتمام بالقافية، 

وملا كانت القافية من أهم أركان الشعر؛ وجدنا أن النقاد أوصوا بحسن صناعتها، حتى يكون الشعر جيدا، بل   -1

ة، يقول  البناء املراكش ي  وابن خلدون أن حسن صناعة البيت الشعري تكون في صناعة القافي ويرى كل من ابن  

، ويضيف ابن خلدون في الصدد نفسه: "وليكن  3ال في حشو البيت" املراكش ي: "ألن الصنعة إنما هي في القافية  

نه إن غفل عن بناء البيت  بناء البيت على القافية من أول صوغه ونسجه بعضا ويبني الكالم عليها إلى آخره أل 

ها فربما تجي  ِ
ّ
 .4ء نافرة قلقة" على القافية َصُعب عليه وضعها في مَحل

تعمال األساليب البالغية، واختيار ما يناسب املقام منها، فهذا الشريف  املريني على حسن اس  الناقدكما ألح   -2

على حازم لحسن استعماله ألسلوب التضمين، من خالل تضمينه لقصيدة امرئ القيس، يقول:    السبتي يثني

سول هللا صلى القيس، وصرف معانيها إلى مدح ر   "وقد أحسن أبو الحسن حازم في تضمينه جميع قصيد امرئ 

 ليه وسلم، فمن أبدع ما له فيها قوله:هللا ع

وُرهُ 
ُ
ْفِر ن

ُ
ك
ْ
ـــاَل ِلل

َ
ْد ق

َ
ِبيُّ ُهًدى، ق

َ
َجِلـي"  ن

ْ
 ان

َ
ال
َ
ِويُل أ

َّ
ْيُل الط

َّ
َها الل يُّ

َ
 أ
َ
ال
َ
 "أ

َها ِبُمعَ 
ُ
ْول

َ
 ُسَوًرا َما ق

َ
ال
َ
ـــت ــــــــ ا ِهَي   ـــاِرٍض ـــــــــــــ

َ
 ِبُمع"ِإذ

َ
ْتُه َوال صَّ

َ
 ن

َ
ــــــــــــــــــــــ ـــِل"ـــــ

َّ
 ط
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وهذا البيت وما بعده نهاية في حسن التضمين ألنه صرف البيت عن املعنى الذي أراد امرؤ القيس إلى معنى آخر  

الباب"  هذا  في  السبق  فحاز قصب  املبد1شريف،  يدعو  كان  العربي  الناقد  أن  السجلماس ي  ويرى  إلى حسن ،  ع 

ه في أحسن صناعة وأجودها، ويروي في منزعه حكاية املتنبي مع أحد استخدام األساليب البالغية، حتى يكون شعر 

النقاد الذي عاب عليه إساءته استخدام أسلوب التناسب، يقول: "ُحِكَي أنه ملا أنشد الطيب املتنبي سيف الدولة 

 قصيدته امليمية التي أولها:

ْه 
َ
ْدِر أ

َ
ى ق

َ
ِتي الَعـَزاِئُم ِل الَعزْ َعل

ْ
أ
َ
ِتي عَ   ِم  ت

ْ
أ
َ
اِرُم()َوت

َ
ك
َ
ْدِر الِكَراِم امل

َ
ى ق

َ
 ل

الحاضرون   استحسنها  آخرها  على  أتى  فلما  النقد،  وجهابذة  واألدباء  والشعراء  بالعلماء  املجلس  غص  وقد 

 نه ملا قال فيها:جميعا، فقال أحدهم: "إنها لحسنة لوال أن فيها شيئا" قال سيف الدول: "وما ذلك الش يء؟" قال: "إ

 
َ
ْفَت َوَما ِفي امل

َ
كٌّ ِلـَواِقٍف َوق

َ
َك فِ   ْوِت ش نَّ

َ
أ
َ
ـاِئٌم ك

َ
َدى َوْهَو ن  ي َجْفِن الرَّ

مَ 
ْ
ل
َ
اُل ك

َ
ْبط

َ
ُمرُّ ِبَك األ

َ
 ــــــــــــــــــت

ً
ُرَك بَ   ى َهِزيَمـــة

ْ
غ
َ
اٌح َوث ــَوَوْجُهَك َوضَّ  اِســٌم ـــــــــــــــ

،  2ألول لكان أحسن في صناعة الشعر" األول على صدر الثاني، وعجز الثاني على صدر اولو ركب عجز البيت  

رى هذا الناقد كذلك أن إيراد مطابقات كثيرة في بيت شعري واحد دليل على قوة الشاعر، يقول: "وأهل هذه  وي

 .3الصناعة يعدون إيراد مطابقات كثيرة في البيت الواحد من التبريز وفرط املقدرة" 

حفظ أشعار  اكتساب العلوم، ولكن كذلك تتمثل في    على  -فقط–يرى ابن خلدون أن ثقافة الشاعر ال تقتصر   -3

العرب القدماء وروايتها، وأعتبر ذلك من أول شروط إحكام الصناعة، يقول: "واعلم أن لعمل الشعر وإحكام  

نفس ملكة ينسج على منوالها صناعته شروطا أولها الحفظ من جنسه أي من جنس شعر العرب حتى تنشأ في ال

ر املحفوظ من يَّ
َ
ا  وُيَتخ الكثير األساليب، وهذا  النقي  ملحفوظ املختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من  الحر 

ر وذي الرمة وجرير وأبي نواس وحبيب والبحتري والرض ي وأبي فراس   الفحول اإلسالميين مثل ابن أبي ربيعة وكثّيِ

م لم يكن له شعر وإنما هو  ية ومن كان خاليا من املحفوظ فمن قلَّ حفظه أو ُعِد )...( واملختار من شعر الجاهل

واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ ثم بعد االمتالء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج  نظم ساقط  

نسيا شرطه  من  إن  يقال  وربما  ْرَسخ 
َ
وت ملكاته  تستحكم  منه  وباإلكثار  النظم  على  يقبل  املنوال  ذلك  على  ن 

ا وقد تكيفت النفس بها  صادرة عن استعمالها بعينها فإذا نسيهاملحفوظ لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة إذ هي 

سج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة" 
َّ
ُتِقَش األسلوب فيها كأنه منوال يْؤخذ بالن

ْ
، يشرح ابن خلدون هنا  4ان
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حدد روم الكتابة فيه، حتى تنشأ لديه ملكة الكتابة، ثم يضرورة حفظ األديب ألدب من سبقه في الجنس الذي ي

من الحر النقي الكثير األساليب، وأن يكون للفحول من الشعراء )في حالة  شروطا للمحفوظ املختار بأن يكون  

الشعر( من اإلسالميين والجاهليين. ويرى كذلك أن ملكة الكتابة تبدأ بعملية الحفظ، ثم يليها النظم، إال أنه  

خصائص  بقوه، وأن يسعى فقط لتنمية ذوقه وفق  رط أن ينس ى الشاعر ما حفظه حتى ال يكون مقلدا ملن سيشت

له   يحقق  أن  شأنه  من  النسيان  هذا  ألن  الفنية.  موهبته  يصقل  وبذلك  والجمالية،  الفنية  وسماته  شعرهم 

في ذهن املبدع. ثانيا تمكين املبدع "شيئين متالزمين، وهما: أوال ترسيخ فكرة املنوال واملثال األعلى للشعر الجيد  

كنة ووفق املعيار واإلطار العام الذي رسمه  خاص به ضمن مجموعة من األساليب املم  من اكتساب أسلوب

 .1الشعراء والنقاد األوائل والذي ال ينبغي تجاوزه والخروج عليه" 

ر   ِ
ّ
نظ

ُ
ت من خالل ما سلف: يرى الناقد املريني أن من شروط قوة الصناعة الشعرية؛ االستعانة باملصادر التي 

بداع، بل ويدعو إلى حسن توظيف هذه األساليب، ألن على العلوم املساعدة على اإل   واالطالعلألساليب البالغية،  

األفك وهذه  اإلجادة.  على  وقدرته  الشاعر  نبوغ  على  دليل  لدى  ذلك  الصنعة  بقضية  املتعلقة  املرينيين    النقادار 

 مستمدة من التراث األدبي والنقدي العربي: 

قدي األدبي العربي القديم، فقد ن االرتباطات املوجودة في التراث النإن االرتباط بين التصنع والتكلف م -

عره. ومفارقته الطبع، وتكلفه هذا  هـ( تكلفه في ش231هـ( في وساطته على أبي تمام )تـ366آخذ القاض ي الجرجاني )تـ

مض ى من القدماء   ناتج عن مبالغته في الصناعة اقتداء باألوائل، يقول: "فإن رام أحدهم اإلغراب واالقتداء بمن 

فرة، وفي لم يتمكن من بعض ما  
ُ
يرومه إال بأشد تكلف، وأتم تصنع؛ ومع التكلف املقت، وللنفس عن التصنع ن

وذهاب الرونق، وأخالق الديباجة )...( وربما كان ذلك سببا لطمس املحاسن؛ كالذي  مفارقة الطبع قلة الحالوة  

ر من ألفاظه، فحصل منه على  ن املحدثين االقتداء باألوائل في كثينجده كثيرا في شعر أبي تمام، فإنه حاول من بي

 توعير اللفظ، فقبح في غير موضع من شعره، فقال: 

َماِع  َما ِهَي ِفي السَّ نَّ
َ
أ
َ
ك
َ
َواِكُب"   َجَنـــاِدٌل  ف

َ
ـوِب ك

ُ
َما ِهَي ِفي الُقل نَّ

َ
أ
َ
 2َوك

ذل يستطع  لم  لكنه  التقنية،  في  األوائل  بتقليد  قام  تمام  شعره  فأبو  فجاء  شديد،  بتكلف  إال  ي -  ك  رى  كما 

املعاني،   -الجرجاني األلفاظ، قبيحة  التي جاءت رديئة، وعرة  لغته  التصنع ركب  أن  الحالوة، ويرى  ممقوتا قليل 

وهذه األفكار وجدنا لها صدى لدى العبدري، فكالهما يرى أن الصنعة الشعرية يركبها التصنع والتكلف حينما 

ن هو أشعر منه، والفرق بينهما أن العبدري اوال تقليد مول في طبقة أعلى منه، تاركا طبعه، محيسعى الشاعر إلى الق

 

، دار النشر املغربية، الدار البيضاء.  2009، أبريل  101، مجلة فكر ونقد، العدد:  النقدي والبالغي عند ابن خلدون   مصادر التفكير  ،محمد  ،قاسمي    - 1

 .69ص:

الجرجاني   - 2 أبو    ،القاض ي  املتنبي وخصومه،  بين  العزيزالوساطة  عبد  بن  علي  أبالحسن  محمد  تحقيق وشرح:  وعلي محمد  ،  إبراهيم  الفضل  و 
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يرى أن هذا التصنع يكون متى تكلف الشاعر االقتداء بمن هو أشعر منه؛ دون تحديد سواء كان سابقا أو الحقا  

ينتج عن تقليد األوائل بالضرورة، أو معاصرا، في حين أن القاض ي الجرجاني كان أكثر تدقيقا في اعتبار التصنع  

 وكأنه يقر أن األوائل أكثر تقدما في قول الشعر من املحدثين. س املحدثين، ولي

)تـ - الفارابي  لتعريف  وتوسيع  وتدقيق  تفسير  هو  للصناعة  خلدون  ابن  تعريف  يقول:  337إن  إذ  لها،  هـ( 

. 1وأعني بالنطق العقل الخاص باإلنسان" "الصناعات كلها هيآت وملكات واستعدادات، وليس هي خلوا من نطق،  

لدى الفارابي ملكة واستعداد فطري في اإلنسان، تتطور وتتحسن بالدربة واالحتكاك باستخدام العقل  فالصناعة  

 اإلنساني، وهو بهذا يوافق ابن خلدون على أن الصناعة ملكة وفطرة، تتطور بالتعليم والثقافة.

غير كاف. يقول  وأن الطبع  أهمية الثقافة في تجويد صنعة الشعر، يؤكد بعض النقاد العرب القدماء على -

ت 322)تـ  ابن طباطبا العلوي  هـ( في عياره: "وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه. فمن تعصَّ

ا:  عليه أداة من أدواته، لم يكمل له ما يتكلفه منه، وبان الخلل فيما ينظمه، ولحقته العيوب من كل جهة. فمنه 

ب، والرواية لفنون اآلداب، واملعرفة بأيام الناس وأنسابهم، ومناقبهم  فهم اإلعرا  التوسع في علم اللغة، والبراعة في

الشعر"  تأسيس  في  العرب  مذاهب  على  والوقوف  من  2ومثالبهم،  خاليا  الشعر  لجعل  تسعى  األدوات  فهذه   ،

احد  بر أن كل و هـ( أكثر من ذلك، حين اعت639ثير )تـالعيوب، متسلقا أعلى مدارج الجودة واإلتقان. وذهب ابن األ

يمكن أن ننسبه للعلم الذي يتقنه: النحوي، والعروض ي...إلخ، إال الكاتب فإنه ال يجوز نسبه إلى أي علم، ألنه  

مطالب باكتساب كل هذه العلوم. وفي الوقت نفسه يعود ويقول إن هذه اآلالت مهما كثرت لدى املبدع فإنها ال  

الم من املنظوم واملنثور تفتقر إلى آالت كثيرة. وقد قيل:  تأليف الك   ن الطبع الجيد، يقول: "اعلم أن صناعةتغني ع

ينبغي للكاتب أن يتعلق بكل علم، حتى قيل: كل ذي علم يسوغ له أن ينسب نفسه إليه، فيقول فالن النحوي،  

ه  يفتقر إلي كتابة، فيقال: فالن الكاتب. وذلك ملاوفالن الفقيه، وفالن املتكلم، وال يسوغ له أن ينسب نفسه إلى ال

. ويؤكد  3من الخوض في كل فن. ومالك هذا كله الطبع، فإنه إذا لم يكن ثَم طبع فإنه ال تغني تلك اآلالت شيئا" 

ابن رشيق في عمدته هذا التوجه الرامي إلى دعوة املبدع لألخذ بكل العلوم: "والشاعر مأخوذ بكل علم، مطلوب  

و، ولغة، وفقه، وخبر، وحساب، وفريضة، واحتياج  مل: من نحمة؛ التساع الشعر واحتماله كلَّ ما حبكل مكر 

؛ ويعكس  4أكثر هذه العلوم إلى شهادته، وهو مكتف بذاته، مستغن عما سواه، وألنه قيد لألخبار، وتجديد اآلثار" 

األ  الصناعة من خالل توظيف  أهمية  تؤكد على  التي  األثير  ابن  إلى جانب ضرورة  حازم فكرة  البالغية،  ساليب 

لجيد، بقوله: وظنه أنه ال تحتاج في الشعر إلى أكثر من الطبع، وبنيته على أن كل كالم مقفى موزون  الطبع ا  وجود

 

 .193ت(، ص:)د.ط(، القاهرة، )د. املوسيقى الكبير، تحقيق عبد امللك خشبة، دار الكتاب العربي، ، يالفاراب  - 1

طباطبا  ،العلوي    - 2 ابن  الشعر  ،محمد  الساعيار  عبد  عباس  وتحقيق  شرح  بيروت،  ،  )د.ط(،  العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  نعيم  مراجعة  تر، 

 . 10م، ص:1982هـ/1402

نهضة مصر للطبع والنشر، )د.ط(،    وفي وبدوي طبانة، دارقدمه وحققه وعلق عليه: أجمد الح  ل السائر في أدب الكاتب والشاعر،املث  ، ابن األثير   - 3

 .38القاهرة، )د.ت(، ص:

 .196، ص:1العمدة، جابن رشيق،   - 4
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فهي   اللحن؛  األلسنة من  تداخل  ما  والفساد أضعاف  االختالل  تداخلتها من  قد  الطباع  أن  منه:  شعر، جهالة 

م بالقوانين البالغية، فيعلم بذلك ما  ار الكال ن الكالم ما لم تقمع يرّدها إلى اعتبتستجيد الغث وتستغث الجيد م

 .1يحسن وما ال يحسن" 

الحفظ والرواية، واعتبرها   - القديم قضية  العربي  األدبي  النقد  من شروط حسن صناعة    - كذلك-تناول 

العجاج)تـ بن  رؤبة  سئل  فقد  ال145الشعر،  فقال:  الشعراء،  من  الفحل  "عن  روى  هـ(  إذا  أنه  يريد  راوية، 

هـ(: "وإنما ذلك )يقصد رواية الشعر( ألنه يجمع إلى جيد شعره معرفة  182نس بن حبيب )تـقال يو ، و 2استفحل" 

هـ(: "ال يصير الشاعر في قريض الشعر فحال  216، وقال األصمعي )تـ3جيد غيره، فال يحمل نفسه إال على بصيرة" 

، ويرى حازم القرطاجني 4أللفاظ" ار، ويعرف املعاني، وتدور في مسامعه  حتى يروي أشعار العرب، ويسمع األخبا

الفصيح   الكالم  لحفظ  إياه  موّجه  الثاني  ء  "واملهّيِ يقول:  الشعر،  قول  ئات  مهيَّ من  ئ  مّهِ هو  األشعار  أن حفظ 

األوزان"  بإقامة  واملعرفة  اللفظية  املواد  وحازم  5وتحصيل  واألصمعي  رؤبة  لدى  والرواية  فالحفظ  من  .  شرطان 

 جادة في النثر كما وجدنا ذلك لدى ابن خلدون.اإل شروط الفحولة في الشعر و 

مسألة نسيان املحفوظ قبل ابن خلدون، يقول األول: "إذا    -كذلك–تناول كل من الجاحظ وابن رشيق   -

رتها وأصلحتها من الفساد القديم فتحت للسان باب البالغة   ودلت  صارت في الصدور )يقصد املحفوظات( عمَّ

، فاألشعار عندما تحفظ ال تنس ى كلية، ولكن يبقى منها  6رت إلى حسان املعاني" أشا األقالم على مدافن األلفاظ و 

في الصدر ما يدل على األلفاظ الجليلة، واملعاني الجزيلة. وفي هذا املعنى يقول ابن رشيق: "وليأخذ نفسه بحفظ 

ب األمثال، وليعلق  اآلثار، وضر ض ذلك فيما يريده من ذكر  الشعر والخبر، ومعرفة النسب واأليام؛ ليستعمل بع

أنفاسهم ويقوى بقوة طباعهم"  في هذه املسألة حتى شمل املحفوظ  7بنفسه بعض  ، يبدو أن ابن رشيق توسع 

 لديه باإلضافة إلى إبداع السابقين، حفظ األخبار واآلثار واألنساب والعلوم.

 اإلبداع األدبي بين الذاتية واملوضوعية 

ت مسألة الطبع والصنعة، ولم تكن اآلراء موحدة فيها سواء لدى النقاد  دبي قد أثار ذا كانت قضية اإلبداع األ إ

مسألة: الذاتية واملوضوعية في اإلبداع األدبي،   -كذلك–املرينيين أو لدى النقاد القدماء، فإن هذه القضية أثارت  

 

 . 26، ص:وسراج االدباء منهاج البلغاءالقرطاجني، حازم،  - 1

 .197، ص:1العمدة، ج ابن رشيق،  - 2

 .197، ص:1العمدة، جابن رشيق،   - 3

 . 197، ص:1، جنفسه  - 4
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رحت منذ القديم والزالت تطرح حتى يومنا  
ُ
إن أخذت مسميات بي الحديث، و هذا في مباحث النقد األدوهي مسألة ط

 وغيرها.  1أخرى أحيانا مثل: "الحقيقة العلمية والحقيقة الفنية" 

يأخذ كل من العلم والفن على عاتقه مهمة "تفسير الوجود ومحاولة إدراك حقائقه وتفهم أسراره، فإن العلم  

تعتمد على ما لديه من أدلة  فردية، وإنما  في اإلنسان من تباين و   يتخذ لهذه املهمة وسائله املعروفة التي ال تعتمد ما

ندرك   العقل، ونحن  العلمية سبيلها  املعرفة  أن  كما  أو خطئها.  االفتراضات  بها صحة  يختبر  وبراهين  موضوعية 

تائج  الحقائق العلمية إما بإحدى الحواس الظاهرة أو باستدالل عقلي يسير في خطوات ينتقل من املقدمات إلى الن

أما املعرفة الفنية أو إدراك الفنان للحقائق، وتفهمه لألسرار، ومحاولة تفسيره  هان والدليل.  ويستعان فيه بالبر 

وإنما عن طريق  الظاهرة  بالحواس  أو االستعانة  العقلي  باالستدالل  فيها  يكتفي  للوجود، فيتم بطريقة أخرى ال 

 . 2واملوضوع املدرك" الحدس الذي ينكشف فيه الحجاب بين الذات املدركة  

ية واملوضوعية" و"مسألة العلم والفن" تخرجان من مشكاة واحدة، أو هما حلقتان في سلسلة  إن مسألة "الذات

تطور هذه القضية، فقد ابتدأ النقد األدبي القديم بوجود نقاد ذاتيين؛ يطرحون آراء نقدية دون أن تكون لديهم 

دية مكنتهم من نقد موضوعي. ويرى سلحوا بآليات نقلذوقي"، ثم بعد ذلك ت القدرة على تبريرها فيما سمي "بالنقد ا

بعض الدارسين أن جمهور "نقاد العرب موضوعيون يرون للجمال صفات حقيقية فيه، وهم في أحكامهم عليه، 

ل  يبنون هذه األحكام على ما يعرفونه من تلك الصفات، ويجتهدون في الكشف عن أسباب الجمال إن أدركوا الجما 

، وهذه املوضوعية في األحكام النقدية لدى العرب "هي 3الكشف عن أسبابه"   وا قد وصلوا إلىبأذواقهم، ولم يكون

 . 4التي كان لها أثرها في نشأة علوم البالغة" 

وفي النقد األدبي على العهد املريني؛ تناول نقاده هذه املسألة من خالل مجموعة من املصطلحات التي جاءت  

األدب أو موضوعيته، ومن أهمها: الذوق، واللذة،   5ذاتيةصطلحات توحي إما بيا مصنفاتهم، وهي مموزعة في ثنا

 والعقل، وما شاكلها.

 

 . 1م، ص:1979، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، )د.ط(، بيروت، لنقد األدبي بين القديم والحديثقضايا ا ،محمد زكي ،العشماوي   - 1

 . 7-6، صص:لنقد األدبي بين القديم والحديثقضايا ا ،محمد زكي ،العشماوي   - 2

 .103دار النهضة، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(، ص: ألدبي عند العرب،أسس النقد ا ،أحمد ،بدوي   - 3

 .93، ص:نفسه  - 4

ف لدى نص ينطلق في اإلعراب عن موقفه من ذاته هو، مما  يقيرى علي جواد الطاهر أن "الذاتية مشتقة من الذات التي هي جذرها بمعنى املرء إذ     - 5

اسه الشخص ي أو يستقبح، ال يهمه اآلخرون، وال تهمه القواعد والقوانين وخبرات التاريخ يحس به ويشعر من جمال أو قبح، فيستحسن تبعا إلحس

وما يثيره فيه من انفعال... وحكمه في ذلك فردي كما ترى،    ع.وعلم االجتماع وعلم النفس وأي ش يء آخر غير ما يتركه النص في نفسه من أثر وانطبا 

ية نقيض الذاتية تعني في جذرها الخارج عن النفس، وهي أن يزاول الناقد مهمته بتجرد وكأنه غريب عن وقد نشأ النقد أول ما نشأ ذاتيا... واملوضوع

هي على هذا ليست عريقة في التاريخ، وال بد أنها دخلت النقد األدبي و   النص، فال دخل إلحساساته الشخصية وما يحبه هو في النص وما ال يحبه،

قرن التاسع عشر(". انظر كتاب: مقدمة في النقد األدبي، علي جواد الطاهر، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، )في ال  منتقلة إليه من العلم الصرف

 .341م، ص:1979، بيروت، 1ط
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 الذوق؛  .1

:  ـب  اعرفه واملوضوعية في عملية اإلبداع، و   لتناول مسألة "الذوق"، بين الذاتية  1خصص ابن خلدون فصال كامال 

جميع وجوهه بخواص تقع  ة الكالم للمعنى من  الغة وأنها مطابق"حصول ملكة البالغة للسان. وقد مر تفسير الب 

للتراكيب في إفادة ذلك. فاملتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى الهيئة املفيدة لذلك على أساليب العرب وأنحاء  

صلت مقاماته بمخالطة كالم العرب حصلت له امل لكة في مخاطبتهم وينظم الكالم على ذلك الوجه ُجْهَده فإذا اتَّ

هل عليه أمر التراكيب حتى ال يكاد ينحو فيه غير منحى البالغة التي للعرب وإن م على ذلك الوجه وسنظم الكال 

 بما استفاد من حصول هذه امللكة" 
َّ
ٍر، إال

ْ
ته ونبا عنه سْمُعه بأدنى ِفك ، 2سمع تركيبا غير جار على ذلك املنحى مجَّ

ها فتصبح مرجعا له، يوظفها في ي شكل أساليب، يستنبطسبها اإلنسان، فهو ملكة البالغة التي يكت  -إذا–فالذوق  

 ما يسمعه على منوالها.   تذوق ويالقول الشعري، 

رأي التراث النقدي العربي بقوله: "ولذلك يظن كثير    انطلق إلى تمحيصتعريفه للذوق؛    ابن خلدون   قدمبعد أن  

ن لم يعرف شأن امللكات أن الصواب   لين ممَّ يعي. ويقول كانت العرب  للعرب في لغتهم إعرابا وبالغة أمر طب من املغفَّ

القول بكونه  ، فبهذا النقد الالذع، نجده ينفي أن يكون الذوق أمرا ذاتيا، ويميل إلى  3تنطق بالطبع وليس كذلك" 

م تمكنت  سلوكا موضوعيا، يتشكل لدى املبدع بالصناعة والدربة واملران، يقول: "إنما هي ملكة لسانية في نظم الكال 

ة وطبع. وهذه امللكة كما تقدم إنما تحصل بممارسة كالم العرب وتكّرره  ورسخت فظهرت في بادئ الرأي  
ّ
أنها جبل

وليس تراكيبه  لخواّصِ  والتفطن  السمع  تفيد على  وال  اللسان  بذلك  علما  تفيد  إنما  القوانين  بمعرفة  تحصل  ت 

ها"  ِ
ّ
ي اإلبداع املوضوعي  يبرز مفهومه للذوق باعتباره من دواع   ، من خالل هذا النص4حصول امللكة بالفعل في محل

 في النقط التالية: 

ة وموهبة.  ➢
َّ
 تبدو ملكة الذوق في الظاهر أنها طبع وجبل

ن خواص التراكيب البالغية، وهذا يصدق على من  ملكة الذوق تحصل باملمارس ➢
ُّ
ة وتكرار كالم العرب، وتَفط

سل بالقواعد العربية  رسة منذ صغره، فالذوق حكم موضوعي يتو ولد في بيئة العرب وحصلت لديه هذه املما 

كرار هما  املوروثة. الش يء الذي يعني أن صاحب الذوق ال بد له من الثقافة واملعرفة السابقة. واملمارسة والت

 اللذان يؤسسان لقوانين البالغة، بل وقد ُيْدِخالن ما ليس منها إليها. 

 

 لح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه ال يحصل للمستعربين من العجم.صطسماه: في تفسير الذوق في م  - 1

 .775ص: قدمة،امل ،ابن خلدون   - 2

 .775، ص:قدمةامل ،ابن خلدون   - 3
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تساب القوانين البالغية، فاألعاجم لبيئة العربية، وإن كان قد نبغ في اكال تحصل ملكة الذوق ملن نشأ خارج ا ➢

النطق به ملخالطة كالفرس و  إلى  العربي الطارئين عليه املضطرين  اللسان  في  الروم والترك باملشرق  "الداخلين 

 . 1وكالبربر باملغرب فإنه ال يحصل لهم هذا الذوق لقصور حظهم في هذه امللكة" 

ليست   ➢ الذوق  وإن ملكة  العربية،  البالغة  في  وراثية  والتكرر  ملكة  واالعتياد  "باملمارسة  تحصل  ما 

ن العجمي أوال، وأن  حصل له هذه امللكة بشرط أن ال يخالط اللسات، فاألعجمي يمكن أن  2لكالم العرب" 

يولد ويتربى بين العرب، يقول: "وإن فرضنا أعجميا في النسب سلم من مخالطة اللسان العجمي بالكلية  

ما يحصل له ذلك لكنه من الندور" وذهب إلى تعلم هذه امللكة بالحفظ وامل  . 3دارسة فُربَّ

املؤسس على قواعد وقوانين، تشبع  هكذا يبدو أن مفهوم الذوق لدى ابن خلدون يميل إلى الحكم املوضوعي  

ق تعبير خاص يستعين بها الناقد منذ والدته، وصقلها "باملمارسة الطويلة للشعر وحفظ أشعار العرب، وذلك لخل

اعه، والناقد في حكمه، وقد حدد لهذا التعبير حددوا خاصة ترفض أن يكون الوزن والقافية، به الشاعر في إبد

، ولهذا نجده يعتبر الذوق أهم ملكة يجب أن تتوفر في الناقد،  4القصيدة العربية" العنصرين الوحيدين في بنية  

، الذي يحق له أن 5"الناقد البصير"  ودفعا. ويسمى صاحب هذه امللكة بـ:  وأنها الفيصل األول في نقد الشعر: قبوال

بكر بن خفاجة شاعر األندلس  يحكم في جودة الشعر بقوله: "ولهذا كان شيوخنا رحمهم هللا يعيبون شعر أبي  

ألساليب العربية لكثرة معانيه وازدحامها في البيت الواحد كما كانوا يعيبون شعر املتنبي واملعري بعدم النسج على ا

 .6ا كالما منظوما نازال عن طبقة الشعر والحاكم بذلك هو الذوق" كما مرَّ فكان شعرهم

لعربي قد اهتم بدراسة الذوق في النقد واإلبداع معا، إما بالتصريح  وبالرجوع إلى جهود القدماء، نجد أن الناقد ا

ي الجرجاني هـ( والقاض 322ابن طباطبا العلوي )تـ  في نصوصهم النقدية، أو بالتلميح الذي يمكن تلمسه فيها: يرى 

ذا الرأي يختلفان رسة، وهما بههـ( أن الذوق طبع في الشاعر، ومن توفر فيه هذا الطبع ال يحتاج إلى دربة ومما366)تـ

 ؛ عما جاء به ابن خلدون 

اتهم، بما  يقول صاحب العيار: "الشعر كالم منظوم، بائن عن املنثور الذي يستعمله الناس في مخاطب 

ته األسماع، وفسد الذوق، ونظمه معلوم محدد، فمن صحَّ خّص به النظم الذي إن عدل  عن جهته مجَّ

م الشعر بالعروض التي هي ميزانه، ومن اضطرب عليه الذوق  طبعه وذوقه لم يحتج إلى االستعانة على نظ
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ته املستفادة كالطبع  لم يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعتبر معرف

. فهذا الناقد يقرن بين الطبع والذوق ويعتبرهما أساس اإلبداع األدبي، وأما القاض ي  1ه" الذي ال تكلف مع

فإن كالمه يوحي إلى أن الرجل يرى أن الذوق هو طبع   -لم يذكر مصطلح "الذوق"وإن كان –الجرجاني، 

لذكاء ثم  م العرب يشترك فيه الطبع والرواية واقبل أن يكون دربة وممارسة، يقول: "الشعر علم من علو 

 .2تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو املحسن املبرز" 

)تـو  اآلمدي  أن كال من  نجد  )تـ370باملقابل  األثير  وابن  واملمارسة،  630هـ(  بالدربة  يكون  الذوق  أن  يعتبران  هـ( 

رف إال بالدربة ودائم التجربة وطول املالبسة. وبهذا َيْفُضُل "وهو علة ما ال يع يقول:دربة والطبع،  فاألول يربط بين ال

قصت تجربته، وقلت دربته، بعد أن يكون هناك طبع فيه تقبل أهل الحذاقة بكل علم وصناعة من سواهم ممن ن

َك بعد هذا إلى اختيارك
ُ
ِكل

َ
أ ا ابن  ، وأم 3، وما تقض ي عليه فطنتك وتمييزك" لتلك الطباع وامتزاج بها، وإال فال. ثم 

دربة وإدمان، يقول: "إن هـ(، فإنه لم يشر إلى عالقة الذوق بما هو ذاتي أو بالطبع، ويرى أن الذوق هو  630األثير )تـ

  مدار علم البيان على َحاِكم الذوق السليم، الذي هو انفع من ذوق التعليم، وهذا الكتاب وإن كان فيما يلقيه إليك 

ربة واإلدمان أجدى عليك نفعا، وأهدى بصرا وسمعا، أستاذا، وإذا سألت عما ينتفع به في ف  نه قيل لك هذا! فإن الدُّ

 .4نا، ويجعالن ُعْسَرك من القول إمكانا، وكّل جارحة منك قلبا ولسانا" وهما يريانك الخبر عيا

للعدي كما ورد مصطلح القدماء مرادفا  النقاد العرب  القريحة،  الذوق عند بعض  د من املصطلحات األخرى: 

واستقامة الطبيعة، وعرفه هـ( بـ"سالمة الفطرة  626طنة، والتمييز والذكاء، فقد سماه أبو يعقوب السكاكي )تـوالف

برهانية، وسماه  غير  كانت  وإن  األحوال،  بقرائن  الخفية  املعاني  به  تعرف  ذكاء  مزيد  الذوق وهو  بقوله:  البابرتي 

 .5الذوقي"  التفتازاني التأمل

طبع  هـ( يريان أن الذوق ملكة تجمع بين ال703هـ( وابن عبد امللك املراكش ي )تـ808)تـإن ابن خلدون    ؛مالك القول 

واملمارسة، وأن األول منهما قد درس هذه املسالة بعمق أكبر مقارنة مع النقاد العرب القدماء، فكانت بعضا من 

 .آرائها موافقة آلرائهم، وأخرى مخالفة لها

 اللذة؛ .2

ألة الذاتية واملوضوعية في اإلبداع األدبي مصطلح: "اللذة"، وقد ناقشه النقاد  من املصطلحات التي تطرحها مس 

ملرينيون في ثنايا مصنفاتهم. وليس املقصود هنا باللذة ما يعتري املتلقي بعد سماعه للشعر أو األدب عامة، أو كما  ا
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ن بناء على ذلك إما بتأثير وعالقتها باللذة: "إن مهمة الشعر تكو   قالت ألفت كمال الروبي بخصوص مهمة الشعر 

اع فحسب، وإما أن تتجاوز ذلك التأثير االنفعالي إلى التأثير فقط، بمعنى أن يهدف الشعر إلى تحقيق اللذة أو اإلمت

فع من دوافع اإلبداع  ؛ ولكن نقصد بها ما يدفع الشاعر أو األديب إلى القول، فهي إذن دا1في سلوك املتلقي وأفعاله" 

 خالله تترجح ذاتية أو موضوعية هذا اإلبداع لدى الناقد املريني. األدبي، والذي من

اس ي مصطلح اللذة باعتبارها دافعا من دوافع اإلبداع األدبي، يقول في أسلوب االكتفاء باملقابل:  تناول السجلم

ا كانت النسبة فيه  الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع، أو م"القول املركب من أجزاء فيه متناسبة، نسبة األول منها إلى  

ا ذكر على ما ترك... وهذا النوع بالجملة هو من  كنحو ذلك، فاجتزئ من كل متناسبين بأحدهما القطع الداللة مم

أجزائه    القول الجميل ذي الطالوة والبهجة واملاء والعذوبة، الجزل املقطع. الغريب املنزع، اللذيذ املسموع، ملا بين

لك  قة من االلتذاذ بإدراك النسب والوصل بين األشياء، ثم بإبراز ما في القول من ذمن االرتباط، ملا للنفس الناط 

النظوم" سائر  به  يباين  تراه  ما  املزية  من  عليه  ر 
َّ
توف فلذلك  به.  وبالشعور  الفعل،  يميز 2على  النص  هذا  في   ،

قال: "اللذيذ املسموع"،   الحاصلة لدى املتلقي للقول الشعري حينالسجلماس ي بين نوعين من أنواع اللذة: اللذة  

لناطقة من االلتذاذ"، ثم بعد ذلك يفسر العالقة القائمة بين ثم اللذة الحاصلة لدى املبدع حين قال: "ملا للنفس ا

ذا عامل جمالي شكلي اللذتين، فاللذة األولى )لذة التلقي( ناتجة عن شيئين: األول وهو االرتباط بين أجزاء القول، وه

ل بين األشياء، ثم هو اللذة الثانية عينها )لذة اإلبداع( والناتجة عن إدراك املبدع للنسب والوصلحصولها، والثاني 

 تحويل هذا اإلدراك إلى شعور أي إلى إبداع.  

الطباق،    -مثال–   ويذهب ابن البناء املراكش ي إلى أن املبدع يجد لذة في استخدام بعض األساليب في إبداعه. منها

ي، والثالث، اللذين  ال يجمع في املتناسبة بين املتنافرين، ألنهما بمنزلة األول، والرابع، والثانويفسر ذلك، بقوله: "ف

ال تناسب بينهما. ومتى جاء الجمع بين ضدين فلمعنى آخر لقصد البيان، فإن بضدها تتبين األشياء، وهو املسمى 

عة كانت أو متلقية تجد لذة في ذكر األشياء  ، فالنفس مبد3رهما مجموعتين من اللذة" طباقا، وملا تجد النفس في ذك

 لها. ويفسر هذا الناقد مفهوم اللذة بقوله: "ألن اللذة  املتضادة، وملا كان الطباق هو ال
ّ
جمع بين ضدين، كان ألذ

املاء وجد له لذة ملالقاة العطش   التقاء الضدين. أال ترى أن من أصابه العطش فإن الري ملا كان ضده كان إذا شرب 

الشرب. وإنما كانت   ، ثم ال يزال الري يستحكم والعطش يضمحل إلى كمال الري وذهاب العطش، فكيف عنالري 

اللذة أعظم ما كانت عند االلتقاء، ثم لم تلبث أن أخذت تضعف قليال قليال حتى تبلغ الري، فتخلص لذته وتنقض ي  

االلتقاء من الضدين، فتتمثل النفس ذلك  النقلب اللذة أملا. فموضع اللذة موضع  ولو تمادى في الشرب بعد ذلك  

، يفسر ابن البناء اللذة بأنها التقاء الضدين، أو هي لحظة التقاء  4تستطيبه" في القول، واالعتدال في اجتماعهما، ف
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نتهت، وإذا واصل األضعف األضعف باألقوى، وزمن اللذة هو ابتداء  مغالبة األضعف لألقوى، حتى إذا استويا ا

إلى األضعف، فتنقلب  مغالبته لألقو  إلى األقوى، واألقوى  النفس اللذة    -مع ذلك-ى، وانقلب األضعف  أملا. وألن 

 املبدعة تحب الطيب من القول، فإنها تحرص على أن تظل في زمن اللذة، أي زمن ما قبل تعادل الضدين. 

بداع، ويرى أن هذه األخيرة تنتج  نوعين من اللذة: لذة التلقي ولذة اإل  مالك األمر؛ يفرق ابن البناء املراكش ي بين

ل الضد مع ضده، فإن تعادال انقضت، وإذا غالب هذا الضد ضده  عن التقاء ضدين، وأن زمنها هو ما قبل تعاد

 اللذة أملا.  تانقلب

األساليبترتبط    ،1وجدانية" و نفسية  و أسلوبية  "لذة    فهي  ،السجلماس ي  وعند  الطباق   لبالغيةا  ببعض    مثل 

 : ...رةوالتشبيه واالستعا

أسلوبية - املبدع  لذة  التي  ال "  ،تخص  البليغة  بالنصوص  واملخالفة  رتباطها  والخفية  الغريبة  بأساليبها  تتميز 

 ؛2للمألوف مثل أساليب التقديم والحذف واإلبهام والتفسير وااللتفات واألسلوب الحكيم والكناية وغيرها" 

امل"  العادي،  باملتلقي  ترتبط  يةانلذة نفسو - تغفل دوره  تلك األساليب ونقدها من خالل ما  وال  تقبل  في  تميز 

ثر ووقع بسبب ما تظهر له في البداية من غرابة وإبهام وخروج عن املألوف فتجعله قلقا  تحدثه في نفسه من أ

ئن التي تتضمن التراكيب  متوترا، ليزول قلقه وتوتر بعد ذلك بإدراكه للمعاني الغريبة واملبهمة بواسطة القرا

 ؛ 3ذذ نفسه بذلك" الكالمية فتتل

"الرتباطها بالذوق الوجداني السليم الذي يتأمل التراكيب الكالمية،  ،  "ملالعا"خص املتلقي  ت  ولذة وجدانية -

 . 4ويستكشف خبايا املعاني ويدركها حتى وإن كان ال يستطيع وصفها، إنها لذة املتلقي العالم" 

التراث إلى  ُبِحثت    وبالرجوع  القضية  هذه  أن  نجد  املتعة  اليوناني؛  بين  الشعر  مهمة  عن  الحديث  معرض  في 

فإذا كان أفالطون يرى جانب املنفعة في الشعر، فإن أرسطو وجد أن مهمة الشعر هي اإلمتاع. ولسنا  واملنفعة،  

ملوضوع من حيث هي بصدد تناول موضوع "اللذة" من هذا الجانب في التراث النقدي، وإنما سنحاول تلمس هذا ا 

أن اللذة هي حركة للنفس من نوع معين، يقول أرسطو: "ولنسلم ب   ؛للذة التي تكون دافعا للمبدع"لذة اإلبداع"، أي ا

إنها رجوع تام ومحسوس إلى الحالة الطبيعية، وأن األلم هو ضد هذا، وإذا صح أن هذا هو تعريف اللذة فمن 

ذيذا، وما يفسدها أو يحدث  عة الزوال في النفس كما ذكرنا، يكون ل الواضح أيضا أن ما يحدث هيأة مؤقتة سري

ا... وكذلك فإن املحبين يلذ لهم دائما أن يتكلموا عمن يحبونهم وأن يرسموا لهم صورة، فيها حالة مضادة يكون مؤمل

هي أن ترجع    -لديه–، فاللذة  5وأن يؤلفوا أشعارا. ألنه بهذه الوسائل كلها يتوهمون أن الشخص املحبوب حاضر" 
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الرفاهية، الراحة، الشبع... فإذا خرج  ؛ وهي حالة العادة التي تحب أن تكون عليها مثل  النفس إلى حالتها الطبيعية

تدفع املحبين   ،عنها، أحس باأللم الناتج عن التعب والجوع والخوف... ويرى أرسطو أن اللذة دافع من دوافع اإلبداع

 .الشعر فيهم وتأليف، مرسم صورهإلى التكلم عن أحبابهم أو 

 الخاتمة

باختالف فهمهم    دبي لدى نقاد بني مرين، واختلفتاملفاهيم واملصطلحات املرتبطة بقضية اإلبداع األ   تتعدد

للشعر، وتنوعت بتنوع الخلفية املعرفية واألدبية والنقدية التي امتاحوا منها؛ وتعددت بتعدد الذهنيات التي أثرت  

 ديم.قما هو يوناني بو أبما هو عربي أصيل  منها فيهم، سواء ما تعلق

يبدو أن النظرية األدبية لإلبداع لدى نقاد بني مرين قد استوت من خالل تلقي    ومن خالل هذه الورقة العلمية،

اإلسالمي،  الغرب  خصوصية  يستحضر  محلي  فهم  وفق  وصهرها  القديمة،  والنقدية  واللغوية  األدبية  الجهود 

 م والثقافات التي راكمتها اإلنسانية. ويتفاعل مع مختلف العلو 

 الئحة املصادر واملراجع: 

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

 املراجع العربية:

 م. 1972، 2الزمخشري، جار هللا، أساس البالغة، مطبعة دار الكتاب، ط .1

 بدوي، أحمد، أسس النقد األدبي عند العرب، دار النهضة، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(.  .2

 م. 1998هـ/ 1418، القاهرة،  7م هارون، مكتبة خانجي، طالسال البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد  الجاحظ،   .3

البلوي، خالد بن عيس ى األندلس ي، تاج املفرق في تحلية علماء املشرق، تحقيق الحسن السايح، صندوق إحياء   .4

 د.ط(، )د.ت(.التراث اإلسالمي املشترك بين اململكة املغربية واإلمارات العربية املتحدة، )

الجامع   .5 األثير،  سعيد، الكبابن  وجميل  جواد  مصطفى  تحقيق  واملنثور،  الكالم  من  املنظوم  صناعة  في  ير 

 م.1956هـ/ 1375منشورات املجمع العلمي العراقي، )د.ط(، بغداد، 

ابن الخطيب، السلماني، جيش التوشيح، حققه وقدم له وترجم لوشاحيه هالل ناجي، أعد أصال من أصليه   .6

 ، )د.ت(. تونسحمد ماضور، مطبعة املنار، )د.ط(، م

 م. 2000خليفة، عبد اللطيف محمد، الحدس واإلبداع، دار غريب، القاهرة،  .7

السفر   .8 والصلة،  املوصول  لكتابي  الذيل والتكملة  املراكش ي،  بن محمد  أبو عبد هللا محمد  امللك،  ابن عبد 

 فة، )د.ط(، بيروت، )د.ت(. األول، الجزء األول: تحقيق محمد بن شريفة، دار الثقا
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لك، أبو عبد هللا محمد بن محمد املراكش ي، الذيل والتكملة لكتابي املوصول والصلة، بقية السفر  امل  ابن عبد .9

 الرابع: قدم له وحققه وعلق عليه إحسان عباس، دار الثقافة، )د.ط(، بيروت، )د.ت(.

الذ .10 املراكش ي،  أبو عبد هللا محمد بن محمد  امللك،  والصلابن عبد  املوصول  لكتابي  ايل والتكملة  لسفر  ة، 

 السادس: قدم له وحققه وعلق عليه إحسان عباس، دار الثقافة، )د.ط(، بيروت. )د.ت(.

العبدري، أبو عبد هللا محمد، رحلة العبدري، حققها وقدم لها علي إبراهيم كردي، قّدم لها شاكر الفحام،   .11

 م.1999هـ/ 1419، دمشق، 1دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط

الس  .12 تحقيق وشرح محمد    بتي،الشريف  املقصورة،  محاسن  املستورة عن  الحجب  رفع  القاسم محمد،  أبو 

 م. 1997هـ/ 1418الحجوي، مطبعة فضالة، )د.ط(، املحمدية، اململكة املغربية، 

لنشر املغربية، )د.ط(،  ابن البناء، املراكش ي، الروض املريع في صناعة البديع، حققه رضوان بنشقرون، دار ا .13

 م.1985 ضاء،الدار البي

أبو دينا، نادية عبده عوض، وإبراهيم، أحمد عبد اللطيف، سيكولوجيا اإلبداع، كلية التربية، جامعة حلوان،   .14

 م.2000

املكاوي، مليكة، الشعر ونقده عند عبد الرحمان ابن خلدون، دكتوراه في اآلداب مرقونة بكلية اآلداب والعلوم   .15

 م. 2000/ 2009م: موس  انية، جامعة محمد الخامس بالرباط،اإلنس

حمود، ماجدة، عالقة النقد باإلبداع األدبي، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق،   .16

 م.1997

ابن رشيق، أبو الحسن القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق وتعليق محمد محي الدين   .17

 الدار البيضاء، )د.ت(.الحديثة، )د.ط(، الحميد، دار الرشاد  عبد

ابن طباطبا، محمد العلوي، عيار الشعر، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب   .18

 م. 1982هـ/ 1402العلمية، )د.ط(، بيروت، 

 م.1989ذقية، سوريا، ، الال 1سليمان، نبيل، في اإلبداع والنقد، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط .19

الشعر .20 في  حديثة  أرسطو،  ترجمة  مع  العربي، حققه  إلى  السريالي  إلى  القنائي  يونس  بن  متى  بشر  أبي  نقل   ،

القاهرة،  والنشر،  للطباعة  العربي  الكتاب  دار  عياد،  محمد  شكري  العربية  البالغة  في  لتأثيره  ودراسة 

 م. 1967هـ/ 1386

األ  .21 النقد  زكي، قضايا  والحالعشماوي، محمد  القديم  بين  النهضة  دبي  دار  والنشر،  ديث،  للطباعة  العربية 

 م. 1979)د.ط(، بيروت، 
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أديوان، محمد، قضايا النقد األدبي عند حازم القرطاجني، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،   .22

 م. 2004ء، ، الدار البيضا1جامعة محمد الخامس باململكة املغربية، مطبعة النجاح الجديدة، ط

الخطيب .23 املابن  التاج  كتاب   ،  ، املنتاب،  ونجعة  الكتاب  ريحانة  كتابة  املعلى، ضمن  القدح  ومساجلة  حلى 

 م. 1981هـ/ 1401، القاهرة، 1تحقيق محمد عبد هللا عنان، مكتبة الخانجي، املطبعة العربية الحديثة، ط

 م.1985وت، الشريف، السبتي، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، طبعة جديدة، بير .24

االعسكري،   .25 كتاب  طبعة  أبو هالل،  إبراهيم،  الفضل  أبو  ومحمد  البجاوي  محمد  علي  تحقيق  لصناعتين، 

 م، صيدا، لبنان.1986املكتبة العصرية، 

 م.1990هـ/ 1410، بيروت، 1ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، ط .26

لحوفي وبدوي طبانة، دار  علق عليه: أجمد االشاعر، قدمه وحققه و ابن األثير، املثل السائر في أدب الكاتب و  .27

 نهضة مصر للطبع والنشر، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(. 

لنيل   .28 أطروحة  وقضاياها،  مناهجها  املغولي:  الغزو  إبان  العربية  والبالغية  النقدية  املصادر  عمو،  عسو، 

رباط،  محمد الخامس بال  لوم اإلنسانية، جامعةالدكتوراه في علوم البالغة والنقد األدبي، كلية اآلداب والع

 .1998/ 1997السنة الجامعية: 

ط .29 العربية،  مصر  جمهورية  الدولية،  الشروق  مكتبة  الوسيط،  املعجم  العربية،  اللغة  ،  4مجمع 

 م. 2004هـ/ 1425

، 1ابن فارس، أبو الحسين أحمد، مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، ط .30

 م. 1991هـ/ 1411

املتن ووضع الحواش ي والفهارس خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر،   ون، املقدمة، ضبط ابن خلد .31

 م.1988هـ/ 1408، بيروت، 2ط

 م.1979، بيروت، 1الطاهر، علي جواد، مقدمة في النقد األدبي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط  .32

األدبي   .33 النقد  مناهج  عالل،  خالل  الغازي،  منباملغرب  للهجرة،  الثامن  والعلوم  القرن  اآلداب  كلية  شورات 

 م.1999هـ/ 1420، الدار البيضاء، 1اإلنسانية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، ط

،  1السجلماس ي، أبو محمد القاسم، املنزع البديع في تجنيس البديع، حققه عالل الغازي، مكتبة املعارف، ط .34

 م.1980هـ/ 1401الرباط، 

ملوصل إلى ذي العزة والجالل، حققه وقدم له: جميل صليبا وكامل  مد، املنقذ من الضالل واغزالي، أبو حاال .35

 م.2003عياد، دار األندلس، )د.ط(، بيروت، 



 2021 فرباير    68 العدد  - الثامنالعام  - جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية 

 

 

 

 

 

 140  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي  ©

 

القرطاجني، أبو الحسن حازم، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، دار   .36

 م.1986ت، ، بيرو 3الغرب اإلسالمي، ط

املو  .37 بشر،  بن  الحسن  املعارف، طاآلمدي،  دار  السيد صقر،  تحقيق  والبحتري،  تمام  أبي  بين شعر  ،  4ازنة 

 )د.ت(. 
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 م. 1992، عمان، 1ط

ابن األحمر، أبو الوليد إسماعيل، نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان، حققه وقدم له محمد رضوان   .40

 م.1976هـ/ 1396، بيروت، 1الداية، مؤسسة الرسالة، ط

 م.1965، ف، القاهرةعوض، لويس، نصوص في النقد األدبي: اليونان، دار املعار  .41
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 م.1983، بيروت، 1والنشر، ط
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