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 مركز جيل البحث العلمي
 الدراسات األدبية والفكريةجملة جيل 

 شروط النشر

   

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

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

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

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

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

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

 اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. 

 • أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:  

 . باللغة العربية واالنجليزية عنوان البحث -

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

 البريد اإللكتروني للباحث.  -

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

 باللغة العربية واالنجليزية.  الكلمات املفتاحية بعد امللخص -

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

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

ة.  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
 • أن يكون

 • أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: 

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

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

 يم الخط. مع تضخ نقطة   18  تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم   -

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

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

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

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

 الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 2021  يوليو  70  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 6  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 

 الفهرس

 

 الصفحة  

 االفتتاحية   •
7 

 : فاطمة الزهرة فرحات، جامعة الشلف، الجزائر. ةطرائق التدريس ودورها في تعزيز املهارات التعليمي •
9 

 .  املغرب، جامعة القاض ي عياض،  عبد العالي قادا :اإلقناع بالعواطف في الرحلة الكولونيالية •
25 

ي  •
ّ
لق

ّ
صوص في ضوء نظرّية الت

ّ
فعيل الّسيميائّي للن

ّ
واصل:الت

ّ
،  جامعة قفصة، أسماء الّصمايرّية  :حداثة الت

 تونس.
37 

: عمار أيت عيس ى، جامعة عبد  التلقي، مقارنة بين اآلمدي وياوس  نظريةالتلقي بين النقد العربي القديم و  •

 الرحمان ميرة ، بجاية ، الجزائر . 
51 

رّي   :دالالت اإلشارات الجسدية في شرح ابن السكيت • اد بن بايق الشمَّ باململكة العربية    جامعة تبوك،   عوَّ

 . السعودية
59 

الجودة • لتحقيق  مطلب  التعليمي  املحتوى  بناء  في  وحاجاتهم  املتعلمين  بخصائص  بن    :االهتمام  عائشة 

 ، جامعة ورقلة ،الجزائر . إسماعيل سيبوكر     -  السايح
75 

البليدة • جامعة  شطاح،  عبد هللا  والترجمة:  التاريخ  نسقي  باستعارة  التخييلي/الكتابة  الحلم  ،  2هشاشة 

 الجزائر .  
93 

 .  العراق ،  جامعة الكوفة   ،  آليات األسلوب السردي في رواية لقلق النبي يونس ومخطوطة التاريخ اآلخر: مصعب مكي زبيبة  •

 

113 

 

 

  



 2021  يوليو  70  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 7  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 االفتتاحية

 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

يقدم هذا العدد توليفة معرفية من خالل البحث في إشكاليات مختلفة والنبش في خطابات متعددة، وقد  

كان لألدب القديم الحظ األوفر من خالل التطرق إلى شرح ابن السكيت لديوان عروة بن الورد، وذلك بالبحث  

ح نظرية التلقي في تراثنا العربي من خالل  في الدالالت املختلفة لإلشارات الجسدية، وكذا محاولة تقص ي مالم

 نموذج اآلمدي مع عقد مقارنة بين رؤيته ورؤية ياوس، مع تطرق إحدى البحوث لفن املالحن. 

املهارات   تعزيز  في  التدريس  تناولت دور طرائق  التعليمية، إحداهما  في  العدد على دراستين  واحتوى  هذا 

اللغة العربية للطورين األول والثاني من التعليم املتوسط عن خصائص التعليمية، واألخرى بحثت في كتب  

املتعلمين وحاجاتهم في بناء املحتوى التعليمي وذلك طلبا للجودة، بينما نبشت إحدى الدراسات في رحلة إتيان 

نظرية   ضوء  في  النص  سلطة  أو  القارئ  سلطة  في  بالبحث  أخرى  لتنشغل  املغرب،  إلى  الكولونيالية  ريش ي 

 لتواصل. ا

العدد كذلك ضم دراسة حاولت استجالء العالقة بين الكتابة وأنساق الترجمة والتاريخ ،وقراءة في رواية  

 لقلق النبي يونس ومخطوطة التاريخ اآلخر ملعرفة آليات األسلوب السردي. 

اهم املختلفة، تميز العدد بالتنوع املعرفي والتيماتي ،وذلك ما يسهم في تلبية حاجات القراء والوفاء بأذوق

 وكل ذلك يتماش ى مع الخط العام الذي تسير عليه املجلة. 

في ختام قولنا ال يسعنا إال نشكر أسرة املجلة على تعبها وتكبدها عناء التحكيم والتقويم واملتابعة، وننهئ 

 املشاركين في هذا العدد.

 

 . غزالن هامشيد: رئيسة التحرير
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 طرائق التدريس ودورها يف تعزيز املهارات التعليمية

Teaching methods and their role in promoting educational skills 
 جامعة الشلف )الجزائر( /فاطمة الزهرة فرحات د.

Dr. Fatima zohra ferhat/University Of  Chlef(Algeria) 

 

 

 

Abstract: 

The teaching method is the tool that conveys science, and whenever it is appropriate for the educational 

situation appropriate for the age and intelligence of the learner, the educational goals are more useful. 

The concept of the method varies according to the opinion of the specialists about the perception of the 

curriculum and the role of the teacher and learner in the educational process. It is a scholar who sees the method 

or curriculum taken by a teacher with his or her pupils in the teaching process, and who sees it as "a technical 

process in which differences of opinion and diversity of views are held. 

They interact with them to the extent that they affect their mental, emotional, physical and behavioral 

development, as determined by the goals and objectives of education, or as a tool for bringing information to mind, 

to help the learner acquire the skills to discover his or her abilities and development, or the means to develop 

them. A successful teacher performs a successful teaching method in a successful teaching process. We must point 

out that the teaching method is influenced by a combination of factors that may lead the teacher to succeed or fail. 

key words: Teaching methods, teaching skills, educational systems, planning, evaluation, education, listening, 

reading . 
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 ملخص : 

املتعلم و ذكاءه، كانت   التعليمي املناسبة لعمر  العلم، وكلما كانت مناسبة للموقف  إن طريقة التدريس هي األداة التي تنقل 

األهداف التعليمية أكثر فائدة، فنجاح التعليم يرتبط بنجاح الطريقة، فالطريقة الجيدة بإمكانها معالجة الكثير من ضعف املتعلم  

 الكتاب املدرس ي. وصعوبة 

مفهوم الطريقة يختلف باختالف رأي املتخصصين حول النظرة إلى مفهوم املنهج ودور املعلم واملتعلم في العملية التعليمية.  

فمن الباحثين من يرى الطريقة األسلوب أو املنهج الذي يسلكه املعلم مع تالميذ ته في عملية التدريس ومنهم من يراها "عملية فنية  

 اختالف اآلراء وتعدد وجهات النظر. تحتمل  

واتجاهاتهم،   التالميذ  ميول  مع  يتوافق  ،وجعله سلوكا  وتسهيله  العمل  تسيير  أجل  من  املدرسة  تلتزمها  خبرة  عبارة عن  وهي 

تسعى  فيتفاعلون معها إلى درجة أن يؤثر في نموهم العقلي والوجداني والجسمي والسلوكي، بما هو مقرر في األهداف والغايات التي 

،  التربية إلى بلوغها، أو هي أداة إليصال املعلومات إلى أألذهان ملساعدة املتعلم على اكتساب املهارات لالكتشاف قدراته  ومدى تنميتها

. فاملعلم الناجح  1أو الوسيلة املتبعة إلفهام التالميذ دروس موادهم التعليمية والخطة املوضوعة من املعلم والعمل على تنفيذها 

طريقة تدريس ناجحة في عملية تدريس ناجحة. فالبد من أن نشير إلى أن طريقة التدريس تتأثر بمجموعة من العوامل قد   يؤدي

 تؤدي باملعلم إلى نجاحه أو فشله.

 طرائق التدريس، املهارات التعليمية، النظم التربوية، التخطيط، التقويم، التعليم، االستماع، القراءة. الكلمات املفتاحية: 

 

 

 مفهوم التدريس: -1

يدخل الفكر التربوي بعشرات من املحاوالت املتعلقة بتحديد مفهوم التدريس ،"ويسند كل منها إلى رؤية فلسفية أو نظرية أو  

إلى تغيير مرغوب في   2خبرات معينة لتحديد هذا املفهوم". التي تساهم في تكوين شخصيته وتهدف  فهو تزويد "املتعلم بالخبرات 

 3سلوكه".

فالتدريس هو عملية تواصل بين املعلم واملتعلم ،ويعني االنتقال من حالة عقلية إلى حالة عقلية أخرى حيث يتم نمو املتعلم  

تعليمية التي تؤثر فيه فهو بحد ذاته نشاط وعالقات إنسانية متبادلة بين لحظة وأخرى نتيجة تفاعله مع مجموعة من الحوادث ال

بين املدرس والطالب تحدث داخل الصف  من خالل "طرح اآلراء ووجهات النظر وبالتالي الوصول لألهداف املطلوبة إلنجاح عملية 

 4التعلم ".

 شتملة على األخذ والعطاء أو الحوار والتفاعل . ونجد أن التدريس هو غير التعليم وذلك بأن التدريس هو تلك العملية امل

 
 . 36، ص1998، 1سمير محمد كبريت، منهاج املعلم واإلدارة التربوية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط- 1
 .33م، ص2001ه_1421ه_  1حسن حسين الزيتون، مهارات التدريس، رؤية في تنفيذ التدريس ط - 2
 . 36، صاملرجع السابقسمير محمد كبريت، - 3
 . 27م، ص2004، اإلصدار األول سنة1بين التنظير والتطبيق ، دار النشر والتوزيع ط الوائلي، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير سعاد عبد الكريم  -  4
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بينما التعليم يختص بطرف واحد وهو املدرس أو املعلم ،فالتدريس "هو تعليم للطرق واألساليب التي يتمكن بها الدارس من  

 1الوصول إلى الحقيقة". 

 فالتدريس أعم وأشمل من التعليم . 

"عملية متعمدة لتشكيل بنية الفرد بصورة تمكنه من أن يتعلم أداء سلوك محدد  وينظر "ستيفن كوري" إلى التدريس على أنه 

 .2أو االشتراك في سلوك معين، ويكون ذلك تحت شروط موضوعة مسبقا" 

محددة   وأسس  معينة  أصول  على  نموها  في  األخرى  هي  تستند  الحيوية  الخبرات  من  مجموعة  إلى  تستند  التدريس  فعملية 

 ومقومات واضحة. 

يس بهذا املعنى ليس عمال ارتجاليا يؤدي على أية صورة دون ارتباط بقاعدة أو نظام  ومن هنا استمدت مهنة التدريس  والتدر 

 أهميتها. 

 وذلك من خالل: 

 إيضاح ما هو مبهم من املعلومات على التالميذ ،من خالل األخذ والعطاء بين التالميذ واألستاذ.  .1

 ال يتم إال من خالل ما يؤديه املدرس من حوارات هادفة .تفصيل ما جاء مجمال في املقرر الدراس ي و  .2

فعلم النفس وعلوم التربية يعدان من األسس التي    مهمة املدرس ال تقتصر على التلقين فقط بل تمتد إلى أكثر من ذلك، .3

 يستند إليها التدريس ومن هنا يعد املدرس مربيا وليس ملقنا )التربية والتعليم(.

 تاب "مهارات التدريس " للدكتور حسن حسني زيتون، حيث: *ونجد تعريف آخر في ك

 عرفه بأنه "نشاط منهي يثمر انجازه من خالل ثالث عمليات رئيسية هي : 

 التخطيط.  -

 التنفيذ.  -

 التقويم.  -

 3ويستهدف مساعدة الطالب على التعلم وهذا النشاط قابل للتحليل واملالحظة والحكم على جودته، ومن ثم تحسينه." 

 العامة لطرائق التدريس: املبادئ-2

 التدرج من السهل إلى الصعب )من البسيط إلى املعمق(. -1

املقصود هنا السهل والصعب بالنسبة للتالميذ فإن :"ما نراه سهال قد يكون صعبا عند التالميذ مثل التعريفات واملصطلحات  

 4وإدراكها ".وخاصة عندما ال يدركون معناها قد يحتاجون إلى أمثلة حسية لفهمها 

 ومعنى هذا: 

 
 . 80ص  2005،  طه علي حسين الدليمي، سعاد عبد الكريم الوائلي اللغة العربية مناهجها وطرائق تدرسيها، اإلصدار الثاني، دار النشر والتوزيع، األردن -  1
 . 80املرجع نفسه، ص - 2
 . 08حسن حسين زيتون، مهارات التدريس، رؤية في تنفيذ التدريس، ص- 3
 29سعاد عبد الكريم الوائلي، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق، ص -4
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 تعليم األحرف ثم العالقة بينهما  -  

 _تعليم األعداد ثم العالمات الحسابية .   

 _التعليم سهل وممكن وفيه نشاط وتشويق.  

 التدرج من الجزء إلى الكل :  -2

أن يبدأ في النظر إلى جزئياتها    وهذا املبدأ يتماش ى وطبيعة الذهن في إدراك األشياء ،"فالناظر إلى شجرة يراها كل متكامل قبل

   1وهي الساق والفروع و األوراق". 

   2  واملعنى هو: "التحول من الجزء إلى الكل أي تقديم األمثلة  والتجارب قبل األحكام واملبادئ" .

 :   االستماع(_1

:    –أ   الفكر فيها ، "فهو  هو استقبال األذن ذبذبات صوتية من مصدر معين مع إعطائها اهتماما  مفهومها  وانتباها وإعمال 

 3عملية أكثر تعقيدا من السماع تؤدي إلى الفهم" . 

 يصنف في ثالثة أنواع كما يأتي :  أنواع االستماع : -ب

 من حيث املهارات التي يستهدفها:    -1

 وهو استماع يعقبه استنتاج األفكار واستخالصها من املسموع . االستماع لالستنتاج :  -

 ويكون الغرض منه استرجاع ما تم سماعه وتذكر محتواه . اع التذكيري : االستم-

 وهو املدرس ي في املدرسة وفي املحاضرات والندوات وكل كالم غرضه التعليم املدرس ي .   االستماع التحصيلي: -

 .  4وهو "استماع ينصب فيه الذهن على املتعة واستغالل الفراغ" االستماع االستمتاعي : -

 تدريس االستماع :   أهداف  -ج

 أن يتعلم التلميذ كيف يستمع إلى التوجيهات ؟ ، كيف يتابع التوجيهات ؟ ، كيف يستمع بفهم إلى املناقشات   -

 أن يتعلم عادات االستماع الجيد ، وكيف يستمع بعناية وأن يحتفظ بأكبر قدر مما استمع إليه ؟ -

 واحترام حاجات اآلخرين في جماعة االستماع . أن يقدر الجمال في اللغة والشعر ،  -

 أن يستطيع استخالص املعني من نغمة الصوت أن يتذكر نظام األحداث في تتابع صحيح وأن تزداد قدرته على االستنتاج .  -

 أن تكون لديه مهارة متزايدة في تقديم النقد البناء لزمالئه. -

 
، ص  2008،  1االتصال اللغوي وتعليمها، دار املناهج، األردن، طوليد أحمد جابر، تدريس اللغة العربية _مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية، مهارات  -  1

81 . 
 . 81،  ص 2008، 1اللغوي وتعليمها ، دار املناهج للنشر والتوزيع،  األردن، ط االتصالمحسن علي عطية، مهارات  - 2
 .  196، ص 2006،  1والنشر، األردن، طمحسن  علي عطية، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، دار الشروق للتوزيع – 3
 . 198محسن عطية، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، ص – 4
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 يه . أن يكتسب القدرة على تقييم املسموع والحكم عل -

   1أن يقدم تلخيصا شفويا للمادة املسموعة .  -

 هناك مراحل ثابتة إلى حد ما يمكن أن تمر بها طريقة تدريس مهارة االستماع أوال وهي :    :طرق تدريس االستماع -د 

وات والوسائل التي  يعد املعلم مادة االستماع ويختارها: مناسبة لقدرات وميول وخبرات التالميذ، ثم يعد األد  مرحلة اإلعداد  -1

 تساعد على االستماع الجيد، وفيها يتم تحديد الهدف من االستماع والغرض من تدريسه . 

ويلجأ املعلم فيها إلى إبراز النقاط املهمة، فيلفت نظرا التالميذ إليها بطريقة تسجيلها وسماعها مع التالميذ،  مرحلة التنفيذ :  -2

 ه النقاط، مما يسمح بعملية تجويد مهارة االستماع . وإفساح املجال أمامهم للمناقشة حول هذ

وهنا يتم معرفة ما تحقق من األهداف ، و"تقيم املوقف االستماعي لتفادي األخطاء التي قد تحدث أو     مرحلة املتابعة: -1

 2حدث في موقف سابق" .  

   القراءة : -( 2 

االتصال اللغوي ، فعندما يكون املرسل كاتبا ال بد أن يكون املستقبل قارئا ،  تعد القراءة ركنا أساسيا من أركان مفهومها :  –أ 

فهي الوسيلة التي بها تحقق غايات الكتابة والقراءة وهي فن لغوي يتصل بالجانب الشفهي للغة عندما تمارس جهرا بواسطة العين  

سواء تم ذلك باللسان والعين، أم بالعين فقط ، فعند "    ، واللسان ، وترتبط بالجانب الكتابي للغة عندما تترجم الرموز املكتوبة

القراءة تمارس اللغة شفهيا وكتابة، تعد القراءة وسيلة من وسائل تحصيل الخبرات، وأداة الكتساب املعرفة، وتوسيع دائرة الخبرة، 

 3ونافذة على الثقافة العامة".

ية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه  وتعتبر القراءة أيضا في رأي كثير من املفكرين عملية عقل 

 .وتتطلب الربط بين الخبرة الشخصية ومعاني هذه الرموز، من هنا فالعلميات النفسية املرتبطة بالقراءة معقدة لدرجة كبيرة

 وعليه القراءة عمليتان منفصلتان :  

 مكتوب . أي االستجابات الفسيولوجية ملا هو  الشكل امليكانيكي : -أ

 وخاللها يتم تفسير املعنى وتشكل هذه العملية التفكير واالستنتاج . عملية عقلية :  -ب

التفكير    – باإلضافة إلى ذلك    – إن القراءة في وضعها الحقيقي تشتمل كل من التعرف على الكلمات، وتحصيل تفكير وتشتمل  

بخبرات يقرأه  ما  القارئ  يربط  أن  ينبغي  ،ولذا  في ذلك  الخالق والنقدي  يقومها، ويستخدم  و  املادة  يفسر  أن  وينبغي   ، السابقة  ه 

  4"التفكير والتخيل ويمزح األفكار الجديدة ويقارنها بما قد تعلمه من قبل". 

 

 

 
 . 99، ص2003، 1راتب قاسم عاشور ، محمد فؤاد الحوامدة ،أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، دار امليسرة، ط  - 1
 . 100، ص املرجع السابق  ،راتب قاسم عاشور ، محمد فؤاد الحوامدة  - 2
 .  245محسن علي عطية، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، ص – 3
 ) الشبكة العنكبوتية ( .  2009فتحي علي يونس ، التواصل اللغوي والتعليم ، ط ، مايو  – 4
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   :أنواع القراءة

   :القراءة الصامتة -1

هي القراءة التي يحرص فيها القارئ على املعاني واألفكار من الرموز املكتوبة دون االستعانة بالرموز املنطوقة، ودون تعريفها :

وهي في إطار هذا  "    1" القراءة البصرية  تحريك الشفتين أي أن البصر والعقل هما العنصران الفاعالن في أدائها ، ولذلك تسمى  

   االنشغال بنطق الكالم ، وتوجه جل اهتمامه إلى فهم ما يقرأ .املفهوم تعفي القارئ من 

 أما مزاياها فهي :  مزايا القراءة الصامتة : 

 تحقق املتعة .  -أ

 تكسب املعرفة . -ب

 أسرع من القراءة الجهرية. -ج

 تتيح االنتباه ملا هو مقروء وحصر الذهن لفهمه .  -د

 .  تعويد الطالب على االستقالل في القراءة -هـ 

 .   2تعويد الطالب على" االعتماد على نفسه في القراءة والفهم"  -و

 وسائل التدريب على القراءة الصامتة :   

 قراءة دروس املطالعة قراءة صامتة مع تحديد النقطة التي يجب أن يبحث عنها .  -

 يثيرها املعلم. قراءة القصص واملجالت املالئمة ملستوى الطالب العقلي واإلجابة عن أسئلة  -

القراءة في مكتبة املدرسة، استعمال البطاقات لتدريب الطالب على القراءة الصامتة، وبطاقة يطلب إلى التلميذ بعد قراءتها    -

 أن ينفذ عمال معينا ويجب أن تتدرج هذه البطاقات في مستوى جملها وفق مستوى التالميذ من مثل :  

 .3د قراءتها "باإلجابة على سؤال موجود في نهايتها " بطاقات تحمل جمال يطالب التلميذ بع -

 إن القراءة الصامتة على الرغم مما فيها من محاسن فإن عليها مآخذ منها : .  عيوب القراءة الصامتة :

 ال تكمن املدرس من اكتشاف عيوب النطق .  .1

 التلميذ فيها قد يسرح ذهنه ، فال يمارس القراءة بل يشغل في أمور أخرى .  - .2

 4تعالج عامل الخوف والخجل لدى التلميذ بمواجهته  أمام اآلخرين .  ال .3

 

 

 
 .  65، ص املرجع السابق محمد فؤاد الحوامدة ،  راتب قاسم عاشور ،    – 1
 . 182، ص  1998، 1هدى علي جراد الشمري ، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، بيروت، ط  حمود السامرك ،  سعدون م   - 2
 . 182، ص املرجع السابقهدى علي جراد الشمري ،   سعدون محمود السامرك ،     - 3
 .   247محسن علي عطية ، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، ص   - 4
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 القراءة الجهرية :   -2

هي القراءة التي ينطق القارئ خاللها باملفردات والجمل املكتوبة صحيحة في مخارجها مضبوطة في حركاتها ، مسموعة في   

 1أدائها معبرة عن املعاني التي تضمنتها . 

 تنحصر في النقاط اآلتية :  ة وأغراضها :مزايا القراءة الجهري

 إيجادة النطق .  -1

 وسيلة للكشف عن أخطاء التالميذ في النطق ملعالجتها .  -2

 وسيلة إلدراك مواطن الجمال والتذوق وتوفر اللذة واالستمتاع .  -3

 زرع الثقة من خالل تشجع الطلبة الصغار. -4

 2الخطابي. تعويد التلميذ الصغير على املوقف  -5

 لكي تؤدي القراءة الجهرية أغراضها يجب :  وسائل نجاح القراءة الجهرية :  

أن تسبق بتوجيهات من املدرس يؤكد على املحاكاة، وصحة النطق، مراعاة قواعد اللغة ، وتشكيل الكلمات غير املشكلة تبعا    -1

 بقراءة املدرس . 

 ول األفكار واملعاني .توجيه أسئلة للطالب بعد انتهائه من القراءة ح  -2

 عدم مقاطعة الطالب الذي يقرأ إال عند ارتكاب األخطاء لتدريبه على االسترسال .  -3

 عدم إتباع ترتيب مقاعد الجلوس عند تقرئه الطلبة.  -4

 البدء بالطلبة املميزين عند القراءة .  -5

 .3شرح:" املفردات والتراكيب الصعبة قبل البدء بالقراءة الجهرية " -6

هي عملية استيعاب األلفاظ املسموعة وفهمها وتحليلها ، وتلخيص ما جاء فيها من معان وأفكار ،  القراءة االستماعية :    -3

وفيما يكون القارئ واحدا واآلخرون مستمعين فقط من دون متابعة في دفتر أو كتاب كي يتفرغ الذهن لفهم املعاني واستيعابها ،  

 صات ،وهناك مواقف حياته كثيرة تمارس فيها القراءة االستماعية منها :  وهي تقوم على االستماع واإلن

االستماع إلى : ) قصة يقرؤها املدرس أو الطالب ـ قراءة نشرات األخبار ـ قراءة األنظمة والقوانين والتوجيهات ـ ـ قصيدة تقرأ من  

  4شخص ـ ما ....وغير ذلك من املواقف ( .

 

 
 . 67، ص املرجع السابقمحمد فؤاد الحوامدة ،  راتب قاسم عاشور ،   - 1
 . 183هدى علي جراد الشمري ، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، ص سعدون محمود السامرك،   - 2
 .  247تدريس اللغة العربية، ص محسن علي عطية، الكافي في أساليب   - 3
 .250املرجع نفسه، ص  - 4
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 منها :  ع : فوائد ومزايا قراءة االستما 

 التدريب على اإلصغاء .   -أ

 التدريب على حصر الذهن .  -ب

 التدريب على متابعة الكالم . -ج

 التدريب على سرعة الفهم .  -د

 تساعد على معرفة الفروق الفردية . -هـ 

 تكشف عن املواهب .  -و

 معرفة مواطن الضعف وعالجها عند الطلبة .  -ز

 وسيلة جيدة لتعليم املكفوفين .  -ح

وسيلة جيدة في الدراسات املتقدمة والعليا ) االستماع  إلى املحاضرات ( لكنها في الوقت نفس ال تساعد على فرصة إليجاد    -ط

  1النطق وحسن األداء وأن بعض "الطلبة ال يستعطون االستماع له جيدا ، فتكون مدعاة لعبث بعضهم وانصرافهم عن الدرس ". 

 طرق تعليم القراءة للمبتدئين :  

 الطريقة التركيبية أو الجزئية :  -1

وقد سميت كذلك ألنها تبدأ بتعليم املبتدئين أجزاء اللكمة أي حروف وأصوات اللغة أوال ، وتتدرج إلى تعليمهم  مفهومها:    -أ

   2" نركب فيها الكلمة من عدة حروف ."املقاطع ثم املفردات فالجمل ، قراءة وكتابة ،أم تسميتها بالطريقة التركيبة ألننا

 أقسامها :  -ب

) األبجدية( فهي تعليم الحروف الهجائية التي يتعلم فيها الصغار أسماء الحروف ورموزها ، ومنها ، ومنها ينتقلون  الهجائية :    -1

بسهولة بالكلمات املعروضة عليهم    إلى تكوين الكلمة وهي طريقة سهلة ، يكون التدرج فيها أمرا سهال أيضا ، ويمكن للطلبة النطق 

   3إن لم تخرج عن الحروف التي يتعلمونها ، "إذ تشكل هذه الطريقة مفتاحا للقراءة ".

2-    : تتفق هذه الطريقة مع الطريقة الهجائية في أنها تنطلق من الجزء إلى الكل ، ولكنها تختلف عنها من حيث أن  الصوتية 

َ  ،  أ ، َب ، ُب ، ِب ، تها ، وفي هذه الطريقة "يتعلم الطالب الحروف حسب أصواتها مثل :  الحروف تقدم بأصواتها وليس بأسمائ

 . 4دون النظر إلى الترتيب الهجائي للحروف" 

 
 . 184 –  183، صاملرجع السابق هدى علي جراد الشمري ،   سعدون محمود السامرك ،     - 1
 . 70 -69محمد فؤاد الحوامدة ، أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، ص  راتب قاسم عاشور ،  - 2
 . 175، صاملرجع السابق هدى علي جراد الشمري ،   السامرك ،  سعدون محمود    - 3
 . 75، صاملرجع السابق هدى علي جراد الشمري ،   سعدون محمود السامرك ،     - 4
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وعلى عكس الطريقة التركيبية فإن هذه الطريقة تبدأ بالكلمة ، وتنتقل منها إلى الجزء، وإذا أن الطفل  الطريقة التحليلية :  -2

الكثير   إياها يعرف  تعليمه  فيكون  يعرفها،  التي  الكلمات  عليه  تعرض  أن  فيمكن   ، القراءة  يتعلم  أن  قبل  واألسماء  األشياء  من 

 بالصوت والصورة ومنها ينتقل إلى أجزاء الكلمة )  الحروف ( يتعلم كيف يتهجاها ويكتبها . 

 1".  طريقة الكلمة ـ طريقة الجملة" إن هذه الطريقة تعتمد على أساس النظر والنطق ) أنظر وقل ( وهي نوعان : 

 الطريقة املزدوجة : ) التركيبة التحليلية ( :   -3

طريقة تتوفر فيها مزايا الطريقتين السابقتين وتتجنب عيوبها وهي أفضل من الطريقتين منفردتين في تقلم القراءة مفهومها :    -أ

 للمراحل األولى التأسيسية . 

 أما أهم عناصر هذه الطريقة :   

 ) تنتفع بطريقة الكلمة ( . تقديم وحدات كاملة للقراءة للطفل ، وهي كلمات ذات معنى  -1

 ) تنتفع بطريقة الجملة ( .تقديم جمل سهلة تنكر فيها الكلمات  -2

 ية( .) تنتفع بطريقة الصوتتعني بتحليل الكلمات تحليال صوتيا لتمييز أصوات الحروف ورموزها -3

   ) تنتفع بالطريقة األبجدية( . تتجه إلى معرفة الحروف الهجائية اسما ورسما  -4

 مراحلها :   -ب

ويتجه العمل فيها ـ بوجه عام ـ إلى تعهد األطفال ، وتنمية استعدادهم لهذه املواقف الجديدة في حياتهم،  أوال: مرحلة التهيئة :  

عماال جديدة  في بيئة اجتماعية لم يألفوها ، مع وجوه جديدة، لم يسبق لهم عهد بها ،  وهي املواقف التعليمية التي يمارسون فيها أ

 2"تتلخص في التهيئة العامة والتهيئة للقراءة والكتابة ". 

والجمل:   بالكلمات  التعريف  مرحلة  وبين  ثانيا:  بينها  والربط  املكتوبة،  الحروف  برموز  األطفال  ألخذ  محاولة  أول  تعد  وهي 

األلفاظ املنطوقة وفي هذه املرحلة يقوم املدرس بطائفة من األعمال مثل تدريبهم على النطق عرض كلمات سهلة على  األصوات و 

   3األطفال، "تكوين جمل من الكلمات السابقة استخدام البطاقات واللوحات" .

الكلمة إلى أصوات، واملقصود بالتجريد    و املقصود بالتحليل تجزئة الجملة إلى كلمات، وتجزئة   ثالثا: مرحلة التحليل والتجريد : 

اقتطاع صوت الحرف املكرر في عدة كلمات، والنطق به منفردا، وتختار جمل القليل وكلمات التحليل والتجريد مما سبق أن عرض  

ين، فعليها على األطفال، وعرفوه وكتبت في أذهانهم ، وتعد مرحلة التجريد أهم خطوات هذه الطريقة ، في تعليم القراءة للمبتدئ

تتوقف قدرة الطفل على مواجهة الكلمات الجديدة وقراءتها"  ...فهي ترمي إلى أن يدرك األطفال أن كل كلمة أو جملة تتكون من  

     4أجزاء كثيرة، وأن األجزاء تختلف رسما ونطقا ، وذلك بتجزئة الكلمة أو الجملة إلى عناصرها" . 

 

 
 .176املرجع نفسه، ص - 1
 . 78 – 77، ص املرجع السابق هدى علي جراد الشمري ،   سعدون محمود السامرك ،     - 2
 . 79، ص املرجع السابق محمد فؤاد الحوامدة ،  راتب قاسم عاشور ،   - 3
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 أهمية القراءة :  

وهذا تنويه من هللا سبحانه وتعالى بأهمية القراءة والكتابة في    " اقــرأ "إن أو كلمة أنزلها هللا عز وجل في القرآن الكريم   

حياة الفرد واملجتمع ومازالت وستبقى القراءة عماد العلم واملعرفة والوسيلة األساسية لإلحاطة باملعرفة واملعلومات والبقاء على 

 سيط باملواد القرائية املتعددة، فأينما كان اإلنسان فإنه يستطيع القراءة طاملا عمل على ذلك . اتصال مباشر دون و 

وبالرغم من تعدد مصادر املعلومات في وسائل االتصال الحديثة ، والوسائل التكنولوجية من كمبيوتر وانترنت ووسائل   

 عملية التعلم والتعليم . األعالم إال أن القراءة لم تفقد مكانتها ولم يتراجع دورها في 

 إضافة إلـى :  

القراءة أداة تستخدم في نقل األفكار سواء في الرسائل أو التأليف أو في استخدام الوسائل التعليمية أو وسائل االتصاالت    -

 الحديثة حيث يتم عن طريقها اتصال األفراد وإن تباعدت املسافات بينهم . 

 من القراءة ، إذ هي املفتاح الذي يلج املرء من أبوابه إلى كل مجاالت العلم .  إذ توفرت الرغبة في التعليم فال بد -

 من الناحية االقتصادية ليس هناك جهد مادي لتعليم القراءة . -

 1القراءة وسيلة نهوض ووحدة املجتمع ، حيث هي مفتاح وصول الصحف إلى كل إنسان .  -

 اإلمالء والكتابة والخط ) طرق تدريسها ( :   -( 3

 أ(_اإلمالء :  

-    : إلى صورها،  مفهومه  واالنتباه  الكلمات  املنظم، ورؤية  بالتدريب  تكتب  الصحيحة  والكتابة  للكلمات  الصحيح  الرسم  هو 

ح عند الطالب مهارة في كتابة  ومالحظة حروفها، واستخدام أكثر من حاسة في تعليم اإلمالء تطبع صور الكلمات في الذهن ، ويصب

 الكلمات بالشكل املطلوب .

وقد يعرف اإلمالء على أنه تحويل األصوات املسموعة املفهومة إلى رموز مكتوبة على أن توضع هذه الحروف مواضعها   

 الصحيحة من الكلمة وذلك الستقامة اللفظ وظهور املعنى املراد . 

  2ملستوى الذي وصل إليه الصغار في تعلمهم" . ويعتبر اإلمالء مقياسا دقيقا "ملعرفة ا 

 ينقسم اإلمالء على أربعة أنواع وهي :   أنواع اإلمالء: -ب

أمامه نقال مباشرا ، متعمدا في ذلك على  اإلمالء املنقول:     -1 ( ما معروض  ـ استنساخ  ) نقل  املتعلم  واملقصود به أن يتولى 

، ويستخدم هنا النوع من اإلمالء في املراحل التعليمية األولية ، أي في بداية عهد املتعلمين    املحاكاة ، والتقليد باالعتماد على املالحظة

 بالكتابة .

اإلمالء املنظور يمثل خطوة االنتقال بالطالب من االعتماد كليا على النقل واملحاكاة إلى مرحلة حفظ صور   اإلمالء املنظور: -2

 عندما يمليها عليهم املدرس أو املعلم . الكلمات، واستدعاء تلك الصور من ذاكرته 

 
 . 172، ص املرجع السابق هدى علي جراد الشمري ،   سعدون محمود السامرك ،     - 1
 .   100، ص املرجع السابق محمد فؤاد الحوامدة ،  راتب قاسم عاشور ، املرجع السابق  - 2
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إن هذا النوع من اإلمالء ينتقل باملتعلمين من االعتماد على حاسة البصر، وتذكر الصور البصرية على  اإلمالء املسموع:  -3

 بقا . حاسة السمع، والربط بين الرموز الصوتية للكلمات وصورها التي يفترض أنها قد علقت في ذاكرتهم من خالل قراءتها سا

من خالل التسمية فإن هذا النوع من اإلمالء يمارس بقصد اختيار الطلبة ، ومعرفة قدراتهم على الكتابة    اإلمالء االختياري:   -4

     1الصحيحة، وتمكنهم من القواعد اإلمالئية التي تعلموها، أو "كتابة الكلمات التي أطلعوا عليها سابقا ".

 وتعود أهمية اإلمالء إلى مجموعة من الفوائد وهي : أهمية اإلمالء :  -ج

 تعّود التالميذ على دقة املالحظة . -

 تّعود التالميذ على االستماع واالنتباه .  -

 2يغني حصيلة التالميذ اللغوية من املفردات الجديدة و"األنماط اللغوية املختلفة ".  -

 إضافة إلى :  

 التدريب على الكتابة الصحيحة والتهجي الصحيح .  -

 ط/ ك.  –ز / ت  –يساعد على التمييز بين األصوات املتقاربة مثل : س  -

   3يساعد على "تعلم الترقيم" .  -

 وهذه املراحل هي :  مراحل تدريس اإلمالء : -د

 إمالئية .   تعيين مادة قرائية معينة من قبل املعلم للتالميذ كواجب بيتي لتكون مادة -

 تقويم املعلم ملا أماله ويفضل أن يكون التقويم ثنائيا وسريعا .  -

 تستخدم السبورة لكتابة اإلجابات النموذجية .  -

 يشخص املعلم األخطاء الشائعة ويناقشها مع تالميذته ويعرفهم بها لتجنيبهم إّياها في اإلمالء. -

    4تابة ما صحح من أخطائهم مرات عديدة" لتمرينهم عليها".وكعمل تقليدي يطلب املعلم من التالميذ إعادة ك -

 الكتابة :  -ب( 

ظاهرة إنسانية عامة، قديمة العهد لجأ إليها اإلنسان منذ القديم، وقد ذكرت الكثير من الكتب الدينية والتاريخية  مفهومها :    -

) صبح األعش ى  ذلك في كتابه    القلقشندىفقد ذكر    –وبعده إدريس عليه السالم    –أن أول من وضع الكتابة هو آدم عليه السالم  

ن أن الكتابة تعود إلى سنة آالف سنة، وكان مواطنها مصر وأمريكا الوسطى ، وعلى نحو ، ويرى باحثون آخرو  في صناعة اإلنشاء ( 

 
 . 131 –  130 –  129محسن علي عطية، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، ص   - 1
 .  132، صاملرجع السابق محمد فؤاد الحوامدة ،  راتب قاسم عاشور ،     - 2
 . 201، ص املرجع السابق هدى علي جراد الشمري ،   سعدون محمود السامرك ،     - 3
 .202املرجع نفسه، ص  – 4
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الفينيقيين ، فأنضجوا   إلى  انتقلت  الباحثون أن فكرة الكتابة نشأت عند فراعنة مصر، ثم  أربعة أالف سنة في الصين ، ويظن 

 1الفكرة ونقلوها إلى العاملين اليوناني والروماني" . 

 بة :  أنواع الكتا -

 تعني املوجهة ، وتأخذ األشكال اآلتية . الكتابة املفيدة : -1

فيعوض الرجل  أكل الرجل تفاحة  جملة موازية : بأن يكتب عدة موازية وذلك بإبدال الكلمات التي تستخدمها الجملة مثل :    -

 أكلت املرأة التفاحة .باملرأة فتكون  

 غيير كلمات فيها . بأن يعيد كتابة فقرة عن طريق ت فقرة موازية : -

كلمات محذوفة : وبذلك بالقيام يمأل الفراغات في جمل ينقصها ) حرف ـ أداة شرط ـ أداة استفهام ـ كلمة ( من ضمن محتوى   -

 الجملة .

 ترتيب الكلمات املتفرقة بجمل مفيدة .  -

 ترتيب الجمل .  -

 تحويل شكل الجمل .  -

   2"إكمال جمل ناقصة".  -

 والكتابة هي آخر املراحل املهارية ويجب أن تكون عند التلميذ املهارات اآلتية : الكتابة الحرة :   -2

 وضع هامش على الصفحة التي ينوي الكتابة عليها .  -

 وضع مكان معين في الورقة يكتب فيه التاريخ .  -

 وضع عنوان معين في مكان محدد من الورقة .  -

 بين الهامش وبداية الفقرة ليكون مؤشرا لبداية فقرة جديدة . أن يكون هناك فراغا  -

 تحديد مكان الكتابة ، ) الجملة = سرى أم يمنى (، ) سطر بعد سطر (، أو ) ترك سطر بعد سطر ( .  -

 تخصيص مكان إلعادة الكتابة بعد التصحيح .  -

 ( .    اتفاق املعلم معهم على أدوات الكتابة ) كقلم الرصاص ـ حبر ،... الخ  -
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    1تعليم الكتابة خالل السنوات الخمسة األولى األساسية .  -ج  

 اإلمالء النسخ  الخط  السنوات 
الكتابة  

 املفيدة 

كتابة 

الفقرة  

 الواحدة 

كتابة 

 الفقرتين 

كتابة 

الفقرات  

 الثالث 

      X X األولى 

    X X X X الثانية

   X X X X  الثالثة

  X X X x   الرابعة 

 X X  x x   الخامسة 

 الخط :  -ج( 

تذكر معاجم اللغة العربية أن الخط ـ الكتابة ـ التحرير ـ الرقم ـ والسطر كلها بمعنى واحد وتعني : نقل األفكار من  مفهومه :    -أ

 ظ . -عالم العقل إلى عالم مادي على الورق ، قال 

 كتبه ، والخط الطريق الطويل . هو الكتابة بالقلم ـ وخط الرجل الكتاب ، من باب ) لغة :

مكنه من قراءة الكالم في أي لغة من اللغات فالخط تصوير اللفظ برسم حروف  تهو رموز يرسمها اإلنسان  والخط اصطالحا :  

 2هجائية التي ينطق بها، بتقدير االبتداء والوقف عليه وذلك بأن يطابق املكتوب املنطوق به من الحروف . 

هو عملية التعبير عن املشاعر واألحاسيس، واآلراء والحاجات ونقل املعلومات بكالم مكتوب كتابة صحيحة  التعبير الكتابي :    -

تراعي فيها قواعد الرسم الصحيح واللغة ، وحسن التركيب، والتنظيم وترابط األفكار و وضوحها، وقلنا أنه جاء متأخرا عن التعبير  

د الحياة ،و شدة الحاجة إلى التواصل بين املاض ي والحاضر وبين القريب و البعيد  الشفهي، وأصبح اآلن بعد التطور العلمي و تعق

أصبح يمثل ضرورة، ويحتل أهمية كبيرة في عملية التواصل ونقل التراث، واطالع اآلخرين على ما تم التوصل إليه، وبيان الرأي  

 3راءة، دون "الكتابة ال توجد قراءة."ووجهات النظر فيها يطرحه اآلخرين، ثم إن على الكتابة تتوقف مهارة الق

ومجاالت استعماله    اإلفهاموهو التعبير الذي يؤدي وظيفة خاصة في حياة الفرد والجماعة من مثل الفهم و    التعبير الوظيفي: -3

املختلفة، وكتابة املالحظات والتقارير واملذكرات وغيرها من    واالستدعاءاتكثيرة كاملحادثة بين الناس، وكتابة الرسائل والبرقيات  

 4اإلعالنات والتعليمات التي توجه إلى الناس لغرض ما، ويؤدي "التعبير الوظيفي بطريقة املشافهة أو الكتابة".

 
 . 201، ص املرجع السابق هدى علي جراد الشمري ،   سعدون محمود السامرك ،     - 1
 . 245، ص املرجع السابق محمد فؤاد الحوامدة ،  راتب قاسم عاشور ،     - 2
 . 214محسن عطية ، الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية، ص  - 3
 . 202، صاملرجع السابقمحمد فؤاد الحوامدة ، أساليب  راتب قاسم عاشور ،  - 4
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اإلبداعي:-4 "ال  التعبير   : في  ذلك  ويرى  النفسية  وآراءه وخواطره  أفكاره ومشاعره  الكاتب عن  فيه  واملسرحيات  يعبر  قصص 

شابه    والتمثيليات وكذلك في كتابات السير الشخصية واملقاالت التي نراها في الصحف واملجالت أو في كتب و مقاالت النقد أو ما 

 1  ذلك".

 2عناصر العملية التعليمية  

 
 

 سبل تعزيز املهارات التعليمية:  

وقواعد ال يمكن الخروج عنها، وعلى هذا األساس انصرف جهد املعلم نحو  اللغة وضع استعمال بمعنى أن اللغة تحكمها أصول  

قواعد اللغة وأحكمها والتشديد على حفظها وأهمل وضعها موضع التطبيق باملمارسة الفعلية التي تثبت القواعد في األذهان وتنتمي  

 .3والفصيح من كالم العرب املشكول" امللكة اللسانية وتجعل اللغة "سليقة، وخير ما ينميها قراءة في القرآن الكريم

إن اللغة استعملت منطوقة قبل استعمالها مكتوبة وعلى معلم العربية أن ينطلق من هذه الحقيقة ويؤسس عليها في االهتمام  

 بتعليم اللغة املنطوقة. 

استعمالها   من  أكثر  مشافهة  اللغة  )استعمال  لحقيقة  يستجيب  أن  يجب  اللغة  تعليم  الكالم إن  مهارات  فيعطي  كتابة( 

 واالستماع أولوية في التعليم(. 

 .4التعبير هو الغاية في تعليم اللغة العربية، وبالتالي تسخير جميع الفروع لجعله بنوعية "الشفهي والكتابي"

 
 .  236، ص السابق املرجع هدى علي جراد الشمري ،   سعدون محمود السامرك ،     - 1
 . 107املرجع نفسه، ص  - 2
 .98، 97محسن علي عطية، مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، ص - 3
 . 98،  97املرجع نفسه، ص ص- 4
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سان، وهذا يملي  على قدر املحفوظ تكون جودة املقول وهذا مبتدأ أكده ابن خلدون منذ زمن بعيد، إذ أن الحافظة تهذب اإلن

على املدرس اتخاذ كل سبيل إلى تحفيظ الكثير من النصوص العربية الفصيحة وال سيما نصوص القرآن الكريم، واألدب العربي 

 "من شعر ونثر، وحكم وأمثال للتالميذ".

وكلما زاد واشتد املران    اللغة مهارات إن هذا املبدأ يعني أن اللغة عندما تكون مهارات فإنها تكتسب ب"كثرة املران والتدريب

 .1تمكن الفرد من اللغة"

وظيفته   يعتبر  املاض ي  في  كان  وقد  االبتدائي،  التعليم  وظائف  أهم  من  والحساب  العربية  اللغة  مبادئ  الطفل  تعليم  يعتبر 

لقومية هي الوحيدة، ألن رسالة التعليم االبتدائي تستخلص في تكوين شخصية الطفل تكوينا قوميا واهم مقومات الشخصية ا

اللغة الوطنية التي تعتبر بمثابة عقل األمة ومحتوى ثقافتها، ولذلك كان التعليم وال يزال في جميع أنحاء العالم يركز نشاطه في 

 .2املرحلة االبتدائية على "تلقين أساسيات اللغة لألطفال قبل كل ش يء آخر" 

 والجمل قراءة صحيحة.   أن يتعرف التلميذ على رموز الحروف وأصواتها ويقرأ الكلمات -1

 أن يخرج التلميذ أصوات الحروف من مخارجها ويتمكن من صوغ جمل قصيرة. -2

أن يتعرف على الحروف في الكلمات والكلمات في الجمل مع معرفة أدوات ضبط الكلمات ونطقها في القراءة مع التمييز بين   -3

 أصوات الحروف ورموزها. 

 والتعبير عن حاجاته تعبيرا شفويا أو كتابيا بجمل بسيطة صحيحة. أن يتمكن من اإلجابة عن سؤال يوجه إليه،  -4

 أن يتمكن التلميذ من قراءة دروس اللغة العربية ودروس املواد األخرى مع فهم املقروء واالستفادة منه.  -5

 تمكن التلميذ من التحدث مع غيره بأسلوب سليم يستطيع من خالل املحادثة نسخ الدروس نسخا صحيحا.  -6

 تلميذ جمال قصيرة بخط حسن دون أخطاء. أن يكتب ال -7

 تمكين التلميذ  من االستماع واإلصغاء عندما يتحدث اآلخرون، وأن يزيد من محصوله اللغوي. -8

 حفظ بعض النصوص واألناشيد القصيرة وتفاعله معها بحيث يستطيع ان يقرأ ويلخص موضوع ما قرأ و فهم ما يسمع.  -9

 في قراءة أدب األطفال.  تنمية ميل التلميذ نحو العربية الرغبة -10

 تمرين التلميذ على السطور واستعمال عالمات الترقيم وأن يكتب رسالة إلى أحد ذويه أو زميل له.  -11

 .3أن يتمكن التلميذ من "االعتماد على نفسه في التعليم"  -12

 إضافة إلى:

 أن يطلع على تراث وطنه وشعبه وأمته.  -

 ويتحلى بمكارم األخالق ليكون عضوا نافعا في مجتمعه. أن يكتسب الصفات والشمائل الكريمة  -

 أن تقوى عالقته ببيئته ومجتمعه، وينمو وإحساسه بمشكالت كل منها وأن يكون مستعدا للمساهمة في تقديم الحلول لها. -

 أن يكون لنفسه شخصية مستقلة، تكون متفاعلة مع محيطه.  -

 ساس بالجمال والقدرة على الحكم على النصوص األدبية. أن يتعرف إلى كيفية التذوق اللغوي لينمو لديه اإلح -

 أن يتحلى باملقدرة على معرفة ما في النصوص األدبية من معان وأفكار.  -

 
 .99ينظر: املرجع نفسه، ص- 1
 .60م، ص1989، 2تركي رابح، أصول التربية والتعليم، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ط- 2
 . 110، 109د.محسن عطية، مهارات االتصال اللغوي وتعليمها، ص - 3
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 التنبه إلى مخاطر الجهل واألمية على حياة الفرد واملجتمع فنقيض التعلم هو تخلف املجتمع وانهياره. -
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 ة "إتيان ريشي" إىل املغرب أمنوذجارحل اإلقناع بالعواطف يف الرحلة الكولونيالية
Persuading Emotions in the Colonial Journey Etienne Ricci’s trip to Morocco is a model 

 ، عبد العالي قادا ـ جامعة القاض ي عياض ـ املغرب د.

Abdelali Qada, Researcher-professor (Academic degree: Doctorate in Arabic), Cadi Ayyad University Morocco 

 

 

 

 امللخص: 

اقية، بوظيفة  استخبارية وسياسية تتمثل          تختص الرحلة الكولونيالية، بوصفها شكال من أشكال الكتابات االستشر

الدول   وشعوب  السياس ي  الفاعل  إقناع  وفي  جهة،  من  االستعماري  باملد  املستهدفة  البلدان  عن  دقيقة  معلومات  توفير  في 

 االستعمارية بالتحرك لغزو هذه البلدان. 

دور  إبراز  إلى  البحثية  الورقة  هذه  املتكلم    وتسعى  وصفات  أخالق  خالل  من  الدعوى  بهذه  اإلقناع  تحقيق  في  العاطفة 

 )اإليتوس( وانفعاالت املتلقي )الباتوس(.

 الباتوس.  -اإليتوس     - الرحلة الكولونيالية    - أدب الرحلة     :الكلمات املفاتيح

Abstract: 

As a form of Orientalist writing, the Colonial journey serves a political function concernedwith providing accu

rate information about the countries targeted by the colonial period on the one hand, and persuading the politica

l actor and the peoples of colonial states to move to invade them. 

This paper seeks to highlight the role of emotion in achieving persuasion through the morals, qualities, and emoti

ons of the viewer (ethos and pathos). 

Key words: literature journey, colonial journey, ethos, pathos. 
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 مقدمة: 

األدبية بشكل خاص،          الدراسات  اإلنسانية عامة، وفي  العلوم  في  الباحثين  باهتمام كبير من لدن  الرحالت  حظيت كتب 

والغريب الطريف  يصوغ  أدبي  بناء  هي  ذاته  الوقت  وفي  وثقافية،  وسياسية  واجتماعية  أبعاد جغرافية  له  واملثير    لكونها مصدرا 

بأسلوب يتراوح بين الوصف والتقرير، واالنزياح والغرابة والتخييل...  فهي تزاوج بين مضمون يحمل أحوال الشعوب، وثقافاتهم، 

وأديانهم، ولغاتهم وعاداتهم، وبين شكل أدبي يمتزج فيه الواقع بالخيال، ودقة الوصف بجمال العبارة، وقصدية التأثير في املتلقي 

 اعا. مما أنتج مقاربات متعددة لدراسة وتحليل هذا النوع من الكتابة حسب الخلفية املعرفية واملنهجية للدارس.إمتاعا وإقن

وتختص الرحلة الكولونيالية، بوصفها شكال من أشكال الكتابات االستشراقية، بوظيفة  استخبارية وسياسية تتمثل في       

املستهدفة باملد االستعماري من جهة، وفي إقناع الفاعل السياس ي وشعوب الدول االستعمارية  توفير معلومات دقيقة عن البلدان  

والبراهين واالستدالالت العقلية في    بالتحرك لغزو هذه البلدان. وقد ساهمت اإلثارة العاطفية ملتلقي الرحلة  إلى جانب الحجج 

 تحقيق اإلقناع بهذه الدعوى.  

نة" في الرحلة الكولونيالية؟ وماهي االنفعاالت التي سعت إلى إثارتها في النفوس املتلقية لخطاب  فكيف بدت صورة الذات "املدو 

 " )إتيان ريش ي(؟  Etienne Richet"الرحلة؟ وكيف تجلت هذه العناصر في كتاب رحلة في أسرار بالد املغرب للمستكشف الفرنس ي  

 في أدبية الرحلة: -1

لجغرافي وعالم االجتماع وغيرهم من الباحثين عبارة عن وثيقة تاريخية وجغرافية واجتماعية  إن الرحلة بالنسبة للمؤرخ وا        

وسياسية... تفصح عن معلومات ومضامين وقيم، فيبحث فيها املؤرخ عن تاريخ البلدان وأخبارها، ويبحث فيها الجغرافي عن أحوال  

واهر االجتماعية وتطورها، بينما هي بالنسبة للناقد األدبي "نص  هذه البلدان وتضاريسها، وينقب فيها السوسيولوجي عن نشأة الظ

أدبي"، وإن كان عصيا على التجنيس، يملك من املقومات "األدبية" ما يجعله يحتل موقعا مستحقا في الدراسات األدبية، لذلك 

ون به كلمة أدب، فيقولون: أدب  يسعى إلى كشف بناء خطابه، وبنية أسلوبه، ويبحث في أدبيته، ولعل هذا ما جعل النقاد يلحق 

 الرحلة أو أدب الرحالت. 

وإذا كان األدب يعبر في الغالب عن ذاتية املؤلف ورؤيته الخاصة، فإن هذه الرؤية تتسع في "أدب الرحلة" لتشمل اآلخر مكانا        

ظل هذا الفن عصيا على التجنيس النهائي، وزمانا وهوية مغايرة... إنه صورة لآلخر أنتجتها الذات بعيونها وفكرها وهويتها، ولهذا  

فجوهره التعدد واالختالف، حسب شخصية الرحالة أو املدون وثقافته وطبيعة رحلته والغاية منها... فالرحالة قد يكون أديبا أو  

ة ثقافية مغايرة، مستكشفا أو عاملا أو سوسيولوجيا، ورحلته قد تكون داخل املنظومة الثقافية نفسها وقد تكون انتقاال إلى منظوم

 كما أنها قد تكون استكشافا أو سياحة أو بحثا علميا أو "تجسسا"... إذ قد يمتزج في أهدافه املعلن الصريح باملضمر الخفي.  

ومن ثمة فدراسة "النص الرحلي" تقتض ي استحضار سياقاته السياسية واالجتماعية... كما تقتض ي التعرف على الذات        

 عالقتها باملوضوع.املنشئة للنص في 

،  1إن اختالف أبعاد ومداخل "النص الرحلي"  أدت إلى تعدد مناهج دراسته بين الدراسات التاريخية والدراسات التحليلية        

ففي حقل   ويفسر هذا التعدد واالختالف بتعدد الحقول املعرفية للدارسيين، بل وتتعدد مناهج التحليل حتى داخل الحقل الواحد،

 
1 -  ،

ّ
حيث يكون فيها    يمكن تقسيم الدراسات النقدية التي تناولت أدب  الرحالت إلى مدرستين: تاريخية، وتحليلية. األولى منهما تغلب عليها منهجية توثيقية

التي مروا بها في رحالتهّم، وزمن الرحلة ومسارها. أما املدرسة الثانية فتقوم بتحليل   النصيُب األوفر مخصصا لتلخيص حياة الرحالة، وأسماء األماكن

 نصوص الرحالة وتفكيك خطابها. 
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ألدبي مثال، والعتبارات تتعلق بالخلفية النقدية واملنهجية للباحث، سعى بعض دارس ي "النص الرحلي" إلى املقارنة بين أدب  النقد ا

اختار   حين  في  فرادته،  إبراز  بهدف  والجغرافيا...  والتاريخ  والتراجم  والسير  كالسرد  معه،  املتقاطعة  واملعارف  واألجناس  الرحلة 

ال هذا  محاورة  اآلخر  وخصائصه البعض  الفنية  أبعاده  في  فبحث  ومضمونية،  شكلية  له خصوصيات  أدبيا  نصا  باعتباره  نص 

األسلوبية، بينما قربه فريق ثالث من الرواية فجعل تقنيات السرد أساسا للبحث في أدبيته. فالرحلة ليست سفرا فحسب، أي  

 . 1وإعادة املسار سردا ووصفا هو الذي يشكل فن الرحلة"ارتحاال ماديا في املكان بل هي" سفر يعاد إنتاجه على مستوى الكتابة، 

 الرحلة الكولونيالية بين الذاتية واملوضوعية:  -2

إن الرحلة وإن كانت تقدم تجربة حقيقية معيشة، فهي ليست صورة مطابقة للواقع، بل هي نتاج تفاعل الذات مع هذا          

ة خاصة للمكان واألحداث واألشخاص... مما يجعل كتب الرحلة في مجملها الواقع، تفاعل يفرض انتقاء وعدوال، كما يفرض رؤي

 مغلفة "بالذاتية" مهما بدت واقعية وموضوعية. 

وإذا صح هذا األمر بالنسبة ألدب الرحلة بشكل عام، فإنه يغدو واضحا جليا في الرحلة الكولونيالية، التي اعترف الكثير من        

خدمة   بدعوى  أرضه،  اغتصاب  و"تشرعن"  اآلخر"  "إبادة  تبرر  استعمارية  أجندة  لخدمة  مسخرة  كانت  رحالتهم  بأن  أصحابها 

 ية إلى الشعوب البدائية.          اإلنسانية، ونقل الحضارة األوروب

، والتي تجعل كل  2فالرحلة الكولونيالية خاضعة للرؤية االستشراقية التي "تكرر القول بالتفوق الغربي على التخلف الشرقي"   

"باعتباره   . فالرحالة يتحدث عن الشرق 3من يفكر بالكتابة عن الشرق يلتزم "بالقيود التي يفرضها االستشراق على الفكر والعمل" 

انت أوربيا أو أمريكيا أوال، وباعتباره فردا ثانيا، وكونه أوربيا أو أمريكيا في مثل هذا املوقف ال يمكن أن يكون حقيقة "خامدة"، وإذا ك 

فهو "يجعل  . لذلك  4هذه الحقيقة تعني وال تزال أنه على وعي ما، مهما يكن غائما، بأنه ينتمي إلى دولة ذات مصالح محددة في الشرق"

الغرب"  أجل  للغرب ومن  الغامضة  أسراره  الشرق ويشرح  يتكلم ويصف  البالد  5الشرق  إلى  الغربية  الرحالت  يؤكد تسخير  مما   ،

العربية   البلدان  إنتاج استشراقي وفر قاعدة بيانات ومعلومات استخبارية هائلة سهلت غزو  اإلسالمية لخدمة االستعمار، فهي 

. كما ساهمت في إقناع النخب السياسية الغربية، وكذا الشعوب الغربية بضرورة اإلسراع  6لشمال اإلفريقيواإلسالمية والسيما في ا

 إلى احتالل هذه البلدان، خاصة إذا علمنا التنافس الحاد بين الدول الغربية على من يظفر بهذا البلد العربي أو ذاك. 

اإلقنا         والبعد  للذاتية  البارز  الحضور  هذا  الرحلة  ولعل  مقاربة  نحن،  لنا  يبرر،  ما  هو  النصوص،  من  النوع  هذا  في  عي 

الكولونيالية الفرنسية مقاربة حجاجية، باعتبارها خطابا موجها إلى النخبة السياسية الفرنسية بالدرجة األولى، ثم إلى كل الشعب  

متكامال  نسقا  معتمدا  املغرب،  التحرك الستعمار  وهي ضرورة  بدعوى مخصوصة  أحيانا  الفرنس ي،  العقل  يخاطب  الحجج  من   

 

دب العربي  سعد هللا مكي: األنا واآلخر في أدب الرحلة دراسة نقدية مقارنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في األدب العربي الحديث، كلية اللغة واأل   - 1

 .130، ص 2017-2016، الجزائر، املوسم الجامعي والفنون 
 51املزيدة، ص 1995إدوارد سعيد: االستشراق املفاهيم الغربية للشرق، ترجمة  محمد عناني، دار بنجوين العاملية ، رؤية للنشر والتوزيع، طبعة - 2
 . 46نفسه ص - 3
 . 57نفسه ص - 4
 . 70نفسه ص- 5
 125، ص3، ج2006، 5املستشرقون، دار املعارف، القاهرة، مصر، طنجيب العقيقي:  - 6
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ويخاطب العواطف في أحايين كثيرة. وسنسعى فيما يلي إلى الكشف عن دينامية اشتغال اإليتوس والباتوس داخل هذا النسق في 

 .   1( في املغرب1929-1973نموذج لرحلة كولونيالية، هي رحلة إتيان ريش ي )

 اإليتوس أو عندما تصبح صورة الذات حجة: -3

إن لصورة املتكلم دورا كبيرا في اإلقناع، إذ ينبغي أن يكون موضع قبول لدى املتلقي لحظة بث الخطاب وتلقيه، وقد ركزت            

البالغة الكالسيكية على األخالق التي ينبغي أن تتوفر في الخطيب/ املتكلم، يقول أرسطو: "وال بد للخطيب أن يتحلى بثالث خصال  

ب اإلقناع، ألنه  اللب والفضيلة والبر"كي يحدث  االعتقاد ثالثة هي:  إلى  التي تؤدي  البراهين فإن األمور  النظر عن  . فاللب 2صرف 

األمور جيدا"  يزن  األمر جيدا، ومن  في  يتشاور  "من  والذكاء وهي صفات  تهاب  3والفطنة  "إعالن عن صراحة ال  والفضيلة وهي   ،

، وصفة البر وحب الخير التي تتجلى "في عدم إثارة السامعين أو  4راضية" العواقب وتعبر عن نفسها مباشرة مطبوعة بأمانة استع

السامعين"  مجموع  مع  مجامل  تواطؤ  في  والدخول  )بل وظريف(  بمظهر محبب  الظهور  بل  في 5صدمهم،  بدت  إذا  أخالق  كلها  ؛ 

امل حججه  مراسيم  ويعرض  يتكلم  وهو  الخطيب  فعلى  "وإجماال  اإلقناع.  تحقيق  في  أسهمت  أيضا الخطيب  يقول  أن  نطقية 

 .6وباستمرار: "اتبعوني قدروني وأحبوني"

وإذا كانت البالغة الكالسيكية ركزت على أخالق الخطيب، وأبرزت دورها في إكساب الخطاب الحجاجي فعالية ونجاعة،          

بالخطاب الشفوي، فبترت بذ ارتباطهما  البالغة الجديدة قد أغفلت اإليتوس والباتوس "بدعوى  في بالغة  فإن  لك شقا أساسيا 

املتلقي"  وانفعاالت  أحوال  وعلى  الخطيب،  أخالق وصفات  على  تقوم  التي  الباحثين  7الخطاب  بعض  أعاد  األحوال  أحسن  وفي   ،

الحديث عن الجانب العاطفي والسيكولوجي كما ورد في البالغة األرسطية. بينما سيتخذ اإليتوس في تحليل الخطاب شكال أعمق  

البرهنة    وأوسع، فأصبح الذات باعتبارها جزءا ال يتجزأ في بنية الخطاب، حيث تجاوز اإليتوس مع مانغونو  الحديث عن صورة 

إلى ما وراء اإلقناع والحجاج" إلى املساهمة في بنينة الخطاب، يقول: "إن منظوري يتجاوز بشكل كبير إطار الحجاج  .  8والحجاج 

"   Dominique Maingueneau ، وقد صاغ مانغونو "9جزأ من املشهد التلفظي"فاإليتوس من منظور تحليل الخطاب "جزء ال يت 

 
  Etienne Richet, Voyage au Maroc, Ed, Vasseur,1909العنوان األصلي للرحلة: - 1

 . 2016تحت عنوان: رحلة في أسرار بالد املغرب، إلفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  وقد ترجمه إلى العربية بوشعيب الساوري

 . 103، ص 1979أرسطو طاليس: الخطابة، ترجمة عبد الرحمان بدوي، زكالة املطبوعات الكويت، دار القلم، بيروت، لبنان،  - 2
 . 135، ص  1994ا الشرق، بارت روالن: قراءة جديدة للبالغة القديمة، ترجمة عمر أوكان، إفريقي - 3
 . 135البالغة القديمة ص - 4
 . 135البالغة القديمة ص - 5
 نفسه. - 6
في الخطاب السياس ي الرسائل السياسية األندلسية خالل القرن الهجري الخامس أنموذجا )دراسة تحليلية(، دار كنو   - 7 العالي قادا:الحجاج  ز  عبد 

 . 171، ص 2015 ،1املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
8-Dominique Maingueneau ; L’éyhos ; de la réthorique a l’analyse du discours « Probleme d’éthos » ; Pratique ; n113-114 ; juin 

2002 ;p7.  
9 -Ibid p 14. 
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أنواع اإليتوس على شكل ثنائيات، فميز بين اإليتوس الخطابي واإليتوس ما قبل الخطابي، وبين اإليتوس املنتج واإليتوس املستهدف، 

 .     1واإليتوس املصرح به واإليتوس املثبت 

وبالعودة إلى املتن املدروس تبرز الذات في كتاب إتيان ريش ي بشكل مركب، فهي ذات الكاتب نفسه والصورة القبلية التي          

األوروبي   في صورة  تتشكل  التي  الجماعية  والذات  رحلته،  في  تكريسها  إلى  سيسعى  والتي  عنه،  فرنسا  في  القرار  أصحاب  يحملها 

لحظ  في  وتتقلص  تارة،  واملؤهل  املتحضر  والقوي واملغامر  املتحضر  الفرنس ي  لتعبر عن صورة  املغرب  األوروبي حول  الصراع  ات 

 لالحتالل املغرب. 

 ( الصورة القبلية للذات املرسلة: 3-1

سنة           ولد  فرنس ي  وديبلوماس ي  ورحالة  ومستكشف  كاتب صحفي  ريش ي  ببعثات  1873إتيان  الفرنسية  الحكومة  كلفته   ،

. أي أنه شكل قبل تكليفه بمهمته في املغرب 2في الفيتنام والكونغو ومدغشقر ومصر وموريتانيا ثم املغرب   ديبلوماسية حساسة

"صورة عن ذاته"،  بوصفه خبيرا في استكشاف البلدان؛ مما جعله محل ثقة بالنسبة للسياس ي الفرنس ي، فقد استدعاه السيد 

، حيث يقول:  3كما جاء في مقدمة رحلته  1901دجنبر    20إلى باريس يوم  حين عودته من آسيا    Waldek Rousseauوالديك روسو  

 "حين دخلت إلى مجلس لويس السادس عشر، كان رئيس املجلس بمكتبه... طلب مني الجلوس وقال لي...: 

رة وبعض األخطاء في التفاصيل التي  لقد قرأت باهتمام التقارير التي أرسلتها لي من أقص ى آسيا. رغم بعض االنتقادات غير املبر

 سأنبهك إليها، كشفت لي عن ذكاء وتحرر فكرك. 

 وبما أنني خجلت من هذا املديح الالمتوقع شكرته، واستأنف:

 هل أنت مستعد للرحيل مجددا؟-

 رغم املفاجأة التي سببها لي هذا السؤال، أجبت بال تردد:

 . 4كما تشاء سيدي الرئيس"  -

إنه حوار يكشف عن ثقة رجل السياسة في ذكاء وخبرة إتيان ريش ي، وعن الصورة اإليجابية التي كونها عنه انطالقا من تقاريره  

السابقة، بدليل تكليفه برحلة جديدة بعد النجاحات التي حققها، وهذه الصورة ذاتها، أو هذا اإليتوس القبلي بتعبير مانغونو،   

حول املغرب، واملجمعة في رحلته، حجية ومصداقية. فاملتلقي لهذه التقارير يستحضر دائما أنه يتلقى سيكسب تقارير إتيان  ريش ي  

 خطابا من مستكشف فرنس ي خبير جال بلدانا متعددة، وأنجز تقارير عميقة، ووجه توصيات دقيقة إلى حكومته وشعبه. 

 صورة الكاتب من خالل الرحلة أو "اإليتوس الخطابي":-( 3-2

نطلق ريش ي من إيتوس قبلي داعم ليشكل صورة قوية عن الذات انطالقا من كالمه، أو إيتوسا خطابيا بتعبير مانغونو،  ا        

وهي صورة تكسب استنتاجاته في رحلته بل واقتراحاته وتوجيهاته للفرنسيين مصداقية أكبر، فهو املستكشف املغامر الذكي الذي  

 
الخطابي بالصورة التي يبنيها املتكلم عن ذاته انطالقا من خطابه، بينما يتعلق اإليتوس القبلي بصورة قبلية تتشكل لدى املتلقي عن    يتعلق اإليتوس  - 1

ة التي ف بالصور املتكلم قبل بث كالمه. أما اإليتوس املنتج فيتعلق بالصورة التي يهدف الباث إلى تشكيلها لدى مخاطبيه، في حين يتعلق اإليتوس املستهد

 تبنى لدى هؤالء املخاطبين. أما اإليتوس املصرح به فهو ما يصرح به املتكلم، بين اإليتوس املثبت هو ما يظهر عليه الخطيب. 

 بتصرف. 27- 25.، صص 2016إتيان ريش ي: رحلة في أسرار بالد املغرب، ترجمة بوشعيب الساوري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  - 2
 . 41نفسه ص - 3
 . 42نفسه ص - 4
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تاريخية صعبة، وفترة احتدمت فيها األحداث في املغرب، من أجل خدمة وطنه. يدلل  سيقتحم تضاريس املغرب وأحواله في ظروف  

 على ذلك:

أحمد وخادمه موحا رغم التحذيرات، يقول: "هناك    رفضه للحرس من عسكر املخزن الذي اقترح عليه، واكتفاؤه بترجمانه   -

من ذوي النية الحسنة من كرر لي... لكي تتحرك بكل حرية داخل املغرب من الضروري أن تتوفر على حرس. وإذا ما جازفت لوحدك  

لذي تقدمنا بأربعة ؛ لكنه لم يبال بهذه التحذيرات؛ يضيف "انطلقت وحيدا، بال حرس، بمعية أحمد وموحا ا1فكل املخاطر ممكنة" 

 .2وعشرين ساعة" 

إقدامه على اتباع الطريق التي لم تعد حتى القوافل الكبيرة املجهزة تجرؤ على سلكها، يقول: "ثالث ساعات من السير كانت    -

 .    3كافية لتنقلنا إلى قلب املغرب، داخل بلد ثائر، حيث لم تعد القوافل تود عبوره"

اطع الطريق ومختطف األمريكي بيريكاريس وصهره البريطاني فاليري"، فرغم ما تلقاه من تخويف  سعيه إلى لقاء الريسولي "ق  -

ومن سخرية ممن اقترح عليهم األمر، يقول: " مرت أيام، ورغم أني كنت أفكر مرة أخرى في الريسولي، كنت أتجنب الحديث عنه،  

الخيول في وقت مبكر ذلك الصباح، وأعلمت أحمد بأننا    وكنت أتظاهر، تماما وببساطة، بالتخلي عن مشروعي، عندما أسرجت

 .4سننطلق إلى قرية ما سأعرفه عليها في الطريق" 

مخاطرته في الدخول إلى مسجد القرويين وقضاء يوم به من الفجر إلى املغرب، وهو يعلم العقوبة التي تنتظره إن كشف أمره،  -

،  ومع ذلك يضيف  5بالط القرويين... وإذا ما كشف أمره، سيعدم بال محاكمة" يقول: "لم يسبق أبدا لرومي أن وطئ بحذائه الناعم  

ساخرا "تنكرت مرتين في قناع مسكين بربري حتى أتمكن من التسلل إلى القرويين، وفقط اليوم... تمكنت من اقتراف جرم تدنيس 

 .6حرمة املسجد" 

با- الرومي.. أجبتهم  ادعاؤه اإلسالم للنجاة من قطاع الطرق، يقول: "على التل،  الرومي..  لقرية، خرجت كلمة من كل األفواه: 

 . 7مكررا، بال ملل، شهادة اإلسالم: ال إله إال هللا " 

إن هذه املواقف تنسج في ذهن املتلقي، شيئا فشيئا، صورة للذات املتكلمة، صورة مستكشف فرنس ي ال يعرف الخوف         

الطريق إلى قلبه، يخوض في املجهول واملخيف من أجل وطنه يغامر بحياته مرات ومرات لينجح في املهمة "املقدسة" التي انتدب  

وستكون تقاريره بالنسبة للمتلقي الفرنس ي حقائق خطتها يد مواطنة ومستكشفة ومغامرة،    إليها، وهي صورة تجعله جديرا بالثقة،

والتي يلخصها الكاتب في دعوة صريحة إلى استعمار املغرب، فمع "حال الفوض ى السائدة في املغرب املعتم... من الضروري أن 

كثيرة تعرب عن رغبتها في القيام بهذا الدور، فإن الكاتب    ، وملا كانت دول أوروبية8يحكم هذا البلد من قبل شعب متحضر وقوي.."

 .9يحسم األمر؛ ففرنسا "هي املؤهلة طبيعيا لالطالع بذلك، بحكم حدودها املتاخمة له وأيضا بحكم حقوقها التاريخية" 

 
 . 72إتيان ريش ي: رحلة في أسرار بالد املغرب ص  - 1
 . 73رحلة في أسرار بالد املغرب ص - 2
 . 93نفسه ص - 3
 .92رحلة في أسرار بالد املغرب ص - 4
 .130نفسه ص - 5
 .131نفسه ص - 6
 . 94نفسه ص- 7
 55رحلة في أسرار بالد املغرب ص - 8
 . 55نفسه ص - 9
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 الباتوس أو عندما تغدو اإلثارة العاطفية حجة: -4

باهتمام          املتلقي  أن يحظى  الضروري  من  كان  فيه،  والتأثير  املخاطب  إقناع  هي  الغاية من كل خطاب حجاجي  كانت  ملا 

الدراسات الحجاجية القديمة والحديثة، فقد جعل أرسطو انفعاالت الخطيب "مقدمات استداللية وسبيال من سبل اإلقناع  

االنفعاالت "كل التغيرات التي تجعل الناس يغيرون رأيهم فيما يتعلق بأحكامهم... وكل واحد  . ويقصد ب1والتأثير أو اإلقناع بالتأثير" 

منها يجب أن ينقسم إلى ثالثة أقسام، مثال بالنسبة إلى الغضب: الحالة النفسية التي تجعل الناس غاضبين، واألشخاص الذين  

لتي نخاطبها تحركها معارف وأهواء وانفعاالت "وكلما تمكنا من  ؛ فالذات ا 2يغضب عليهم عادة، والظروف التي ينشأ عنها الغضب"

. ووعيا من أرسطو بصعوبة التكهن بانفعاالت اآلخرين  3معرفتها أو معرفة بعضها على األقل كانت لنا القدرة على الحجاج الجيد" 

ابطات استداللية، لذا يميزها بفعل  ، أي بوصفها مقدمات لتر technéوالتحكم فيها فإنه "لم يتبنها إال من منظور فن الخطابة  

esto  ليكن..( الذي يسبق وصف كل انفعال، وهو الفعل املميز "لالحتمال العرفي". يتحدد كل انفعال بهيئته الخارجية )املعطيات(

ف إلى البحث في  ، أي أن املتكلم ال يهد4العامة املساعدة على ظهوره( وبموضوعه )اتجاه من ننفعل( وبالظروف املثيرة )البلورة(..." 

آراء العامة والجمهور حول هذه االنفعاالت، فهو من خالل التحكم في القول   االنفعاالت الحقيقية للمتلقي، بل إن هدفه هو 

وتوجيهه يدفع املتلقي إلى انفعال معين، يقوده من خالله إلى تقبل موضوع معين أو اتخاذ موقف، أو القيام بسلوكه أو تركه،  

ا "يبني  ويستدرج  فبالقول  واالجتماعية،  النفسية  االنفعاالت  أنماط  من  نمطا  فعل  رد  من  إحداثه  يريد  ما  بحسب  لخطيب 

النمط االنفعالي في عالقة  السامعين للحلول فيه، وبذلك يضع حيادهم بين قوسين إن كانوا محايدين، ويجعلهم بحكم ذلك 

 .5تحكم فيه" معلومة باملوضوع املقول فيه ويوجه رد فعلهم بل يكاد أحيانا ي

وقد بنيت اإلثارة العاطفية في رحلة إتيان ريش ي على ثنائية اإلنسان واألرض، فبالقدر الذي سعى فيه الكاتب إلى إظهار            

اآلخر/ اإلنسان املغربي في صورة قبيحة منفرة تحرك الكره في نفس املتلقي وفي أحسن األحوال تثير الشفقة. سعى في الوقت ذاته  

راز جمال املغرب وغناه، وبالغ في إظهار مقدراته، وهي صورة تغري املتلقي/ الفرنس ي باإلقدام على احتالل هذا البلد الغني  إلى إب

والجميل، إنها إثارة مركبة كره اإلنسان ألن مواجهته حتمية لالستيالء على أرضه، مع قليل من الشفقة تجعل لهذا االستيالء 

لكائن البدائي واملتخلف... وملا كانت هذه املواجهة تحتاج محفزا يأتي اإلغراء بأرض فاقت بمقدراتها  هدفا نبيال وهو "تمدين" هذا ا

الجزائر وتونس وليبيا "فهو يمتاز على الجزائر وتونس وليبيا بكونه يتوفر على واجهتين بحريتين، وله موانئ على البحر األبيض  

خر هو أنه نظرا المتالكه لكتل األطلس األكثر ارتفاعا يتوفر على مياه جارية  املتوسط واملحيط األطلس ي، وينعم أيضا بامتياز آ

، وفاقت بجمالها وسحرها سويسرا التي "خلقت لكي تصنع  6كثيرة، كما أن عددا من أنهاره ال تجف أبدا... وجباله غنية باملعادن"

 
 . 86، ص2016، 1بالغة اإلقناع دراسة نظرية وتطبيقية، دار كنوز للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط عبد العالي قادا: - 1
 .30الخطابة ترجمة بدوي ص- 2
 .87بالغة اإلقناع ص- 3
 . 135/136البالغة القديمة ص - 4
لغربية، مؤلف جماعي من منشورات كلية اآلداب، منوبة، تحت إشراف  هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد ا  - 5

 .146حمادي صمود، ص 
 .35رحلة في أسرار بالد املغرب ص - 6

 وال يخفى ما يحمله هذا القول من استدالل عقلي عبارة عن قياس مضمر يمكن تفصيله كاآلتي: 

 وأنهار وسهول...( وبمقدراته )مياه ومعادن..( على فرنسا السعي إلى احتالله.املقدمة الكبرى: كل بلد غني  بطبيعته )بحار وجبال 

 املقدمة الصغرى: املغرب بلد يتميز بطبيعة متنوعة وبمقدرات كبيرة. 

 النتيجة: على فرنسا التحرك الحتالله.
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أوتاد )جبال( األطلس تلك ال يخش ى أن يحبط نظر    ، بينما "في1متعة الشخص ذي الذوق التافه واملبتذل ال الفنان الحقيقي" 

 ...2الفنان )كما يحصل مع جبال أوربا( هنا، الكل في انسجام، الكل كبير، الكل حقيقي"

وقد أجمل ريش ي هذه الثنائية التي يسعى إلى ترسيخها في ذهن الفرنسيين في صورة مدهشة "فمثل هذه املشاهد اإلفريقية  

مدهشة كل هذه النعم، تجعلك دون إرادة منك تفكر في تلك البحيرات الصافية ذات املياه الزرقاء حيث  التي أغدقت عليها صدفة  

، فهنا يبدو املغرب بحيرة زرقاء صافية تغري بالغوص فيها، لكن يحول دون هذه املتعة املغاربة / التماسيح  3تسترخي التماسيح" 

 املتوحشون. 

 اآلخر املتوحش سبيال إلثارة النفور والشفقة:   -( 4-1

مع الفلسفة الهيغلية، التي جعلت الوعي بالذات يمر بالضرورة    19إذا كان مفهوم اآلخر قد برز في الحياة الفكرية منذ القرن          

الع  إلى  تتعداهم  األفراد فقط بل  الجدلية ال تحكم  العالقة  باآلخر، فإن هذه  الوعي  البلدان واملجتمعات، عن طريق  بين  القات 

الشرقية وثقافاتها وعاداتها وتقاليدها ولغاتها ودياناتها... نظرة خاضعة ألحكام مسبقة   يبني نظرة دونية حيال الشعوب  فالغرب 

م خصوصا، وتفسيرات اختزالية تشكلت عبر قرون، أدت إما إلى نفي اآلخر، أو تشويهه ببناء صورة نمطية له، فالشرقي والعربي املسل

عنيف ومتوحش وبدائي وغير متحضر وغارق في الخرافات...، وقد تكرست هذه الصورة في املرحلة االستعمارية، عندما وظفت  

إلى أن الشرق مفهوم  الغارق في الجهل والتخلف والضعف. وننبه هنا  الغرب على الشرق  بوصفها حجة لتبرير مشروعية هيمنة 

جعلته مفهوما إيديولوجيا أكثر منه جغرافيا، فيصبح شرقيا كل مسلم أو عربي حتى وإن كان  مشحون بدالالت سياسية وثقافية،  

قريبا جدا من أوروبا، كما هو الشأن بالنسبة للمغربي. وهكذا نجد إتيان ريش ي يصور املغربي الصورة النمطية ذاتها التي نجدها في 

التغيير   يكره  فاملغربي خامل كسول  املستشرقين،  كتابات  التحول جل  تعني  األخرى  للشعوب  "بالنسبة  فالحياة  إليه،  وال يسعى 

، واملغاربة غارقون في الرتابة "فعال ملاذا سيستعجلون أمرهم؟ ملاذا  4والتغير، أما بالنسبة للعربي فهي االستمرار على نفس الحال" 

النظرة املتعالية لتساوي بينهم وبين البهائم، يضيف ؛ بل وتستمر  5سينظرون حولهم؟... ماذا لديهم لكي يفعلوه، أو يروه، أو يقولوه؟" 

الكاتب واصفا شيخا مغربيا يسوق بهيمته إلى الحقل "أي اختالف يوجد بين ذهنه محدود األفق وغريزة البهيمة التي يبذل جهدا في  

ما خارج املنفعة اآلنية؟ هل عرف   االعتناء بها؟ هل انتابه في مساره الطويل، من املهد إلى اللحد الذي يقترب منه، فضول ما أو فرح

 .6شعورا أسمى من األحاسيس االنفعالية للحياة الحيوانية؟ هل من املؤكد أو من املعقول أن له روحا حرة؟"

،  7وهم في أحسن األحوال متشابهون، يفتقرون إلى "شخصيات فردية، إلى حد يختلط في ذاكرتي بعضهم بالبعض اآلخر..."       

. وهكذا يصور  8مدون جمودا ضاربا في القدم ")فـ(السالالت املسلمة تشبه املومياء املصرية، نادرا ما تتغير ألنها ميتة" كما أنهم جا 

الكاتب املغاربة في صورة املوتى، وإذا ما بعث فيهم الحياة فهم إما بخالء "شحادون وأبناء شحادين... يشكل البخل الذي ال يمل من  

 

 اإلغراء. لكننا ركزنا على دور القول في تحقيق اإلثارة العاطفية، وتحريك األطماع في النفوس عن طريق
 .111نفسه ص - 1
 . 111رحلة في أسرار بالد املغرب ص - 2
 . 36نفسه ص- 3
 .75رحلة في أسرار بالد املغرب ص - 4
 . 157/ 156رحلة في أسرار بالد املغرب، ص- 5
 . 157نفسه ص- 6
 .150نفسه ص - 7
 . 90نفسه ص- 8
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. وإما لصوص وقطاع طرق، فبعد تعرض الكاتب للسرقة،  1البؤس واحدة من تخصصات املغرب األكثر غرابة"الشكوى وادعاء  

، وحتى ال يبدو األمر مجرد فلتة لسان تأثرا بالحادث  2يسجل بارتياح كبير "قبل نومي فكرت في هذا الشعب الذي يمجد السرقة" 

اء يسرقون آباءهم، البنات يسرقن أمهاتهن، الزوج يسرق زوجته، والقبائل يضيف بكثير من التفصيل "في املغرب الكل يسرق، األبن

التي   األكاذيب  الحيل، ومن  من  السلسلة  الخروج من هذه  املستحيل  تحقيق، من  في  الشروع  يراد  البعض، وحين  بعضها  تسرق 

 . 3تتوقف أربع أو خمس مرات في اليوم، أثناء الصلوات باملسجد" 

ة من جملة من األوصاف القدحية التي تصور املغربي في هيئة تحرك في املتلقي، املتشبع باملركزية األوروبية  إنها صورة مركب        

وبالنظرة االستعالئية إلى اآلخر املتخلف واللص والبدائي...، انفعال الكره واالشمئزاز، فهذا املخلوق ال يستحق أن يعامل كإنسان 

في أحسن األحوال يحرك انفعال الشفقة على هذا الكائن املسكين الذي من واجب اإلنسان  وال يستحق هذه النعم التي وهبت له. و

 األوروبي املتحضر أن ينقله إلى الحضارة رغما عنه ألنه، لجهله وتخلفه، ال يدرك مصلحته.  

املغربي           نظرة  الفرنس ي  املتلقي  إلى  الكاتب  ينقل  الشفقة،  انفعال  على  الكره  انفعال  روميا  ولتغليب  باعتباره  اآلخر  إلى 

ومسيحيا أو يهوديا، "فأكبر الشرور التي يعاني منها املغرب هي التعصب الديني، فال يوجد مكان في الدنيا يولد هذا القدر من األذى  

 .4والكراهية، وال يوجد مكان يحتقر فيه الرومي أكثر، ويجبر فيه اليهودي على حياة أكثر حقارة وإهانة وهشاشة" 

 األرض الجميلة والغنية وسيلة لإلغراء واإلغواء: -( 4-2

إن مبالغة الكاتب في خلق صورة نمطية منفرة عن املغربي قد تجعل الفرنس ي يفقد أي محفز للقدوم إلى بلد أهلها بدائيون       

عة التي تفنن الكاتب  متوحشون، لذلك ستحضر في مقابلها صورة مغرية ومغوية، إنها صورة املكان، األرض والبحر والسماء والطبي

في وصفها، فبعد أن ميز ريش ي بين املغرب واملغاربة، ميز مرة أخرى بين املغرب الدولة واملخزن، واملغرب األرض، حيث يبدو املغرب 

أية سلطة"  ، 5الدولة ضعيفا متخلفا مجتاحا "بشكل جماعي من قبل املجرمين والذين يعيتون في األرض فسادا دون أن تقلقهم 

، ويعتبر خزينة الدولة خزينته الخاصة "منها يغترف  6ينخرها الفساد فالسلطان "يفتقر إلى قدرات ومهارات القائد الجيد"   ودولة

املحلية" الكهنوتية  واملؤسسات  واألثيرين  واملقربين  بالحريم  للعناية  يديه  تقدم"7ملء  كل  "يعادي  واملخزن  "مسلم  8،   واملغرب   ،

. وفوق ذلك يسود اململكة الظلم، فالضرائب كثيرة إلى درجة  10حكم إال باالسم أغلب أراض ي اململكة.."، فالسلطان "ال ي9للفوض ى"

 
 . 106نفسه ص- 1
 . 79نفسه ص- 2
 . 80نفسه ص- 3
 36بالد املغرب صرحلة في أسرار  - 4
 . 35رحلة في بالد املغرب ص - 5
 37نفسه ص - 6
 .   36نفسه ص- 7
 35رحلة في أسرار بالد املغرب ص - 8
 58نفسه ص- 9

 . 58نفسه ص- 10
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، أما الحرية فهي في املغرب "دائما مؤقتة  1أنه "من الحكمة أن يظهر فيه املرء فقيرا، وإال لتعرض للنهب وأثقل كاهله بالضرائب"

 .2بالنسبة لرعايا عبد العزيز" 

هكذا إذن يبدو املغرب مملكة ضعيفة ينخرها الضعف والظلم والفساد، وهي حجة عقلية تحفز صاحب القرار السياس ي          

في فرنسا بحسم مسألة التدخل وفرض الحماية عليه. لكن وفي املقابل تبدو صورة املغرب األرض والبحر والجبل والسماء فاتنة  

 رين، وتستميل أعناقهم ونفوسهم إلى هذا البلد الرائع.مغرية، تثير األطماع في نفوس املستعم

يبدأ التصوير املذهل للمغرب من مرفأ طنجة، حيث "تخترق الغروب سماء محملة باألمطار ويلهب الخط األرجواني لرأس        

. ثم يرسم ريش ي  3لحديثة"سبارطيل.. بعد ذلك يا له من سحر: أبيض، أصفر وأزرق، وتلوح طنجة بمآذنها وقببها وقصبتها وفيالتها ا

بعد ذلك سماء طنجة بصورة فنية معبرة ومؤثرة "فالساعة األعذب للسماء اإلفريقية تمتلئ بسكينة ال مثيل لها. دفء ال منتهى له، 

بعد ذلك    . ثم يأخذ املتلقي4قبة السماء العميقة تكون مثالية في زرقتها والنجوم املضيئة تتألأل مثل أعين جميلة غارقة في الدموع" 

في وصف آسر لتطوان "رائعة من املغرب الشمالي، كنت سأتعرف عليها بين مئة مدينة أخرى... اسمها الذي تغنى به الشعراء يرن  

بانسجام... وهي محاطة ببهاء الجبال والبحر، وهي قريبة وبعيدة، تمتد خلفها أراض غريبة شاسعة، فهي حديثة ومتوحشة، جديدة 

، ويتوالى الوصف الذاتي 5ؤلؤة املغرب، املدينة السنية البهية التي سحرت السماء نفسها كما تقول األسطورة..."وقديمة.. تطوان .. ل

املغرب  الصورة حية وتجربة معيشة، صورة  فتبدو  املوصوف،  مع  الواصف  يتفاعل  املغرب وقراه، وألرضه وسماه... حيث  ملدن 

يسرا األوروبية، وتسعى جاهدة لنقل عدوى هذا السحر واالفتتان إلى بني  بعيون أجنبية، تفضل سحره وجماله وروعته على سو 

 شعبها حاكمين ومحكومين ليصير هذا الجمال ملكا لهم.

إن إتيان ريش ي وهو يصف جمال الطبيعة املغربية، يحاول أن يجعل املتلقي يتماهى معه، وينفعل النفعاله، ويرى بخياله ما يراه  

املقاطع الوصفية "يأسرنا كبر املشهد، ويبهرنا تألق النباتات... هو بمتابة حفل إسراف للزهور، وفيضان   الكاتب بعينيه يقول في أحد

، إنه جمال ال حد  6للنسغ، وحتى األشواك فهي ضخمة باذخة... في بعض األحيان تبدو لي الطبيعة وكأنها بال حد وال نظام وال ضبط" 

"يهيج" رغبة املتلقي في االطالع على ما اطلع عليه الكاتب ويجعله يصرخ معه قائال: "ما له يدفع الكاتب إلى الصراخ انبهارا، صراخ  

 .7هذا؟ هذا كثير، أكثر من الالزم، ال حقا هذا كثير.. هذا غير معقول..""

 على سبيل الختم: 

ستوى الكتابة، وهذه اإلعادة تجعل  تلتقي الرحلة الكولونيالية مع أنواع الرحالت األخرى في كونها  سفرا يعاد إنتاجه على م      

واقعية الرحلة وموضوعيتها تمتزج بذاتية الكاتب وهويته ورؤيته للعالم. لكنها تختلف عن هذه الرحالت في الحضور الكبير للقصد، 

وقد وتوجيه األحداث واألوصاف لخدمة هدف مرسوم مسبقا، ومحددة معامله بكثير من الوضوح، إنها كتابة استشراقية واعية.  

كشفت رحلة إتيان ريش ي إلى املغرب عن هذه القصدية وعن هذا الوعي، فالرحلة كانت بتكليف صريح من رجل السياسة، وأهدافها  

 
 36نفسه ص- 1
 . 101نفسه ص- 2
 51نفسه ص- 3
 74نفسه ص- 4
 83-82رحلة في أسرار بالد املغرب ص - 5
 114صرحلة في أسرار بالد املغرب  - 6
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املعلنة هي بناء معرفة عميقة عن بلد أصبحت فرنسا تستعجل احتالله، وتوفير حجج وأدلة وبراهين تقنع الفاعلين السياسيين 

اب هذا القرار، وقد شكلت اإلثارة العاطفية لهؤالء املتلقين بمختلف مستوياتهم جزءا من هذه  وكذا الرأي العام الفرنس ي بصو 

الحجج، حجج برزت من خالل صورة الذات القبلية املتمثلة في إتيان ريش ي املستكشف الثقة والخبير املجرب... وهي صورة كرسها  

الفرنسية   للشخصية  نموذجا  الكاتب  فيه  بدا  الذي  الرحلة  برزت من خالل االستهداف  خطاب  كما  واملواطنة.  واملغامرة  القوية 

بخيال  ولصا  ومتوحشا  بدائيا  تصويره  من خالل  املغربي  اإلنسان  على  بالشفقة  املمزوج  الكره  انفعاالت  بإثارة  للمتلقي  العاطفي 

 آسرة.     وكسوال... فضال عن تحريك "شهوة التملك" بتقديم املغرب األرض والبحر والفضاء في صورة بهية 

 الئحة املصادر واملراجع:
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 سلطة الّنص أم سلطة القارئ/املتلّقي للّنصوص يف ضوء نظرّية الّتلّقي الّتفعيل الّسيميائّي حداثة الّتواصل:
The semiotic activation of texts in the light of the Theory of Reception, the authority of the text or the 

authority of the reader 
 لإلنسانّيات ـ جامعة قفصة ـ تونساملعهد العالي  -أ/أسماء الّصمايرّية

Asma Essmairia   ـThe Higher Institue of Applied Stadies in Humanities of Gafsa  ـTunis 

 

 

 

Abstract : 

The relationship of the reader with the text has been controversial among critical analysts and researchers. 

Hence, attitudes were multiple and varied to a large extent. The Reception Theory, which dealt with these two 

poles (the reader / text), heralded an important shift in the hegemonic perceptions of them. So, it established a 

new vision that offers a semiotic relationship that combines the reader and the “read text”; a relationship in which 

each part seconds the other in some way, from which each derives its being and even its value. So, we opted for 

discussing the modernity of communication: the semiotic activation of texts in the light of the Theory of Reception, 

the authority of the text or the authority of the reader/ receiver to establish a new method of understanding and 

reading that reviews the meaning and depth of literary work through a set of mechanisms and strategies that go 

beyond ready-made-ness; a method that is based on a semiotic activation in which the reader and the text are 

unite. Thus, the authority of the text functions effectively through its contact with the authority of the reader, and 

it is involved in a strategy or planning that reflects the analytical system that enabled the reader to diagnose the 

paths leading to the semiosis. This represents an internal reflection of the structures of the text that played a great 

inspiring role in enticing the reader. 

Keywords: text, reader, semiotic, Reception Theory, authority. 
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ص: 
ّ
 ملخ

شكلت عالقة القارئ بالّنص مركز تجاذب بين الّدراسات والبحوث الّنقدية، فتعّددت بخصوصها اآلراء وتباينت إلى حّد بعيد،  

السائدة حولهما، حيث  التصورات  في  بتحّول جديد  إيذانا  )القارئ /الّنص(  القطبين  تعاملت مع هذين  التي  الّتلّقي  وتعّد نظرّية 

عالقة سيميائّية تجمع القارئ بالّنص املقروء، عالقة يكون فيها كّل طرف داعما لآلخر بشكل ما،   أرست رؤية جديدة تحيلنا على 

يستمّد منه وجوده بل وقيمته. من هنا، جاء تخّيرنا ملبحث حداثة التواصل: التفعيل السيميائي للنصوص في ضوء نظرية التلقي، 

في الفهم والقراءة تمّهد إلعادة الّنظر في معنى العمل األدبي وعمقه عبر   سلطة الّنص أم سلطة القارئ/املتلقي ليرس ي طريقة جديدة 

جملة من اآللّيات واالستراتيجّيات التي تتجاوز الجاهزّيات، طريقة تقوم على تفعيل سيميائّي يّتحد فيه القارئ والّنص مًعا، فتؤّدي  

نت    سلطة الّنص وظيفتها أداء فاعال عبر التقائها بسلطة القارئ وتنخرط
ّ
ة أو تخطيط يعكس املنظومة الّتحليلّية التي مك

ّ
ضمن خط

بات الّنّص التي لعبت دورا إيحائّيا  
ّ
ل انعكاسا داخلّيا ملرك

ّ
القارئ من تشخيص املسالك والّدروب املؤّدية إلى الّسيميوزيس الذي يمث

 كبيرا في جذب القارئ. 

 نظرّية الّتلّقي، سلطة.الكلمات املفاتيح: الّنص، القارئ، السيميائي، 

 

 مقّدمة: 

سألة، من بعض الدراسات والبحوث املعاصرة حول التلّقي الذي عـرف تطّورا خاصة مع نظرّية الّتلّقي  ننـطلق، في معالجة هذه امل

جاهات النقدّية التي سعت إلى االهتمام بدور املتلّقي 
ّ
لت ثورة حقيقية على مختلف االت

ّ
  التي بدأت بالّتبلور في أواخر الّسّتينات، ومث

 .1بالقصور ألّنها لم تعتبره )القارئ( بؤرة استقصاء تتمحور حوله كل عناصر الّنص  في العملّية اإلبداعية إال أّنهـا وسمت

لت نقطة تحّول حاسمة  
ّ
روحات التي فرضت نفسها بقّوة، وشك

ّ
وإّن املتمّعن في الّدراسات الّنقدّية الغربّية يجد أّن من أهّم الط

ف ونفثت في الّنقد األدبي حياة جديدة أحدثت فيه تغييرا جذرّيا، هي العالقة بين الّنص والقارئ، تــحــّول تـزامن  
ّ
هدمت سلطة املؤل

امل تـطّور  مع مع  تعاملها  في  بديال  حملت  والّسيــميائّية...التي  والتأويلّية  الّتفكيكّية  وظهور  البنيوية  بعد  ما  خاّصة  الّنقدّية،  ناهج 

 الّنصوص مفاده أّن إنتاج املعنى مرتبط بتفاعل تأويلّي بين الّنص والقارئ.  

درسة كونستانس األملانّية، وسيكون تركيزنا على ولفغانغ  وقد رأينا أن نجري في هذا املقال، دراسة لقضّيـة الّتلّقي انطالقا من م

اللذين أوليا أهمّية كبرى للقارئ في عالقته  (  HANZ – ROBERT JAOUS( و"هانز روبيرت ياوس")VOL- GAGENE IZER ايزر ")"

بناء تصّور جديد للعملّية اإلبداعّية،  بالّنص، وأّسسا فعلّيا لنظرّية الّتلّقي، لننظر في مفاهيمها اإلجرائية التي  وضعاها في محاولة ل

ونتبّين كيف يتّم تفعيل الّنصوص سيميائّيا في ضوء هذه الّنظرّية والنظر فيها من خالل مقّدمة كتاب كليلة ودمنة البن املقفع، 

ئ في مساره الصحيح قبل تلك املقّدمة التي اهتّمت بالّنص والقارئ وبطريقة الّتلّقي، والتي حاول من خاللها ابن املقّفع وضع القار 

ءة  قراءة الكتاب، وإّن اهتمامنا باملقّدمة عالوة على ما ذكرناه يعود إلى أّن املقّدمة "بوصلة موّجهة يهتدي بواسطتها القارئ إلى القرا

 .2الجّيدة التي تجّنبه كّل شطط في التأويل والّتقدير"

 
شر، بيروت، 1مـحّمد املبارك"استقبال النص عند العرب"، ط - 1

ّ
 .51، ص1999، املؤسسة العربية للّدراسات والن

 .74، ص 2009، 1"عتبات الكتابة في الرواية العربية"، الالذقّية، دار الحوار، ط عبد املالك أشهبون - 2
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ي: -1
ّ
لق

ّ
 نـظرّية الت

فإّن العمل األدبي، أّوال وقبل كّل  
ّ
لت  -الّنّص -ش يء، خطاب لغوّي يقوم على حركة تفاعلّية بين ثالثة أطراف  )املؤل

ّ
القارئ( مث

د أهّمّية جانب على حساب الجوانب األخرى: 
ّ
 كّل منها مرحلة من مراحل نظرّية األدب في مسارها الّتطّورّي، فكانت كّل مرحلة تؤك

الّسياقيّ  املناهج  الّنص ومبدعه، جعلته  ف: منش ئ 
ّ
)التاريخياملؤل العنصر  -االجتماعي-ة  في قّمة اهتماماتها، واعتبرته  الّنفس ي( 

ف وظروفه االجتماعّية والنفسّية. 
ّ
 الوحيد الفاعل. ودعت إلى اإلملام باملرجعّيات الخارجّية التي تحيط بحياة املؤل

لّنص. تحليل يفتح الّنّص على نفسه ويغلقه الّنّص: اهتّمت به املناهج البنيوّية وهي مناهج داخلّية، دعت إلى الّتحليل املحايث ل

ف)روالن بارت(.
ّ
علن عن موت املؤل

ُ
 أمام املرجعيات الخارجية، حين أ

 املتلّقي/القارئ: حظي مع نظرّية الّتلّقي بمكانة جعلت منه طرفا منتجا للمعنى في الّنصوص.

تي "وبذلك نجد أّن العمر املنهجي الحديث ينطوي على  ونستطيع تلخيص هذه املراحل التطّورّية للّنظرّية األدبية في القول اآل

لت في نقد القرن التاسع عشر التاريخي، الّنفس ي، واالجتماعي...ثم لحظة الّنص التي جسدها  
ّ
ف، وتمث

ّ
ثالث لحظات: لحظة املؤل

عد البنيوية، وال سّيما نظرّية الّتلّقي الّنقد البنائي في السّتينات من هذا القرن، وأخيرا لحظة القارئ أو املتلّقي كما في اتجاهات ما ب

 . 1في الّسبعينات منه" 

جاء في أبسط تعريفات نظرية الّتلّقي أّنها نظرّية يتّم فيها تبئير الفعل الّنقدّي على املتلّقي الذي تناسته مختلف املذاهب التي  

للّنّص واملبدع له، فعلى الرغم من أهمّية إسهاماتها تناولت العمل األدبي، والتي انصّب جام اهتمامها على املؤلف الخالق واملنش ئ  

موازين  كافة  النظرية  لقد قلبت هذه  نطاق تصّوراتهم.  في  وانحصرت  فيها، 
ّ
مؤل بعيون  الّنصوص  أّنها درست  إال  األدبي  املجال  في 

دالالت جوهرّية عند  العملية الّنقدّية، وجاءت لتؤسس قراءة مختلفة ترتكز على إضافة عناصر جديدة تساهم في الكشف عن  

ف
ّ
الّنص، ويرى  - الّنص،  إلـى املتلّقي-تأويل نّص ما، دعامتها األساسّية هو املتلّقي. فكانت أهّم نقطة قامت بها هي الّتحّول من املؤل

َعد  حسن البّنا أّن  
ُ
لقي ت

ّ
ي يتّم بها    نظرّية الت

ّ
رق الت

ّ
استقبال األعمال األدبّية من  فرًعا من الّدراسات األدبية الحديثة املهتّمة بالط

في حّد ذاته."  أو فحصها  صوص 
ّ
الن إنتاج  قليدي على عملّية 

ّ
الت التّركيز  ّراء "بدال من 

ُ
الق كـّل من    2ِقبل  إلى  الّنظرّية  عزى هذه 

ُ
ت

ياوس" روبيرت  ايزر  و"هانز  الضوء    ’école de constance lقطبا مدرسة كونستانس األملانّية   ولفغانغ  طت 
ّ
املتلّقي  التي سل على 

املفاهيم  من  مجموعة  على  معتمدة  واملتلّقي،  الّنّص  بين  بالّتالزم  اإلبداع  وقرنت  اإلبداعية،  العملّية  عناصر  أهّم  أحد  بوصفه 

 اإلجرائية. 

ي والقراءة: -2
ّ
ص واملتلق

ّ
 الن

الّنّص  في عالقة  أدبية جديدة  إلى خلق معادلة  الّتلّقي  الجديد خاّصة مع نظرّية  الّنقد  جه 
ّ
في    ات الباحث  باملتلّقي، وإّن  األدبّي 

فاقها حول أمرين: أّوال، نبذ املتلّقي الّتقليدي الّسلبّي الذي ال يعدو أن يكون مت 
ّ
قّبال  مختلف الّنظرّيات املدافعة عن املتلّقي يلحظ ات

ركا في بناء املعنى. ثانيا، أّن الّنص لنّص جاهز، وإعادة مركزته، وإعطائه دورا في عملّية بناء الّنّص سيميائّيا أي أن يكون طرفا مشا 

 
 .32، ص2001، املركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الّدار البيضاء، املغرب، 1بشرى موس ى صالح "نظرية التلقي، أصول وتطبيقات، ط - 1
قافة، القاهرة، 1الّتلّقي وتطبيقاتها في الّنقد العربي املعاصر، ط  حسن البنا عّز الّدين، قراءة اآلخر/ قراءة األنا: نظرية-2

ّ
، الهيئة العاّمة لقصور الث

 .25، ص2008
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غرات والبياضات التي على القارئ استنطاقها حتى يكشف املسكوت عنه، فتنبني 
ّ
ال يحمل معنى جاهزا مكتمال، بقدر ما هو مليء بالث

 العالقة بين الّنص والقارئ على أساس من الجدلّية املستمّرة.  

عنى بدراسة هذه العالقة، وجعلت من القارئ شريكا رئيسا في   2و"ياوس"  1وقد سعى كّل من "ايزر"   
ُ
إلى محاولة إقامة نظرّية ت

ق  
ّ
العملّية اإلبداعّية. ويرى "ايزر" ضمن كتابه وفي إطار دفاعه عن مكانة املتلّقي أّن "العمل األدبي له قطبين القطب الفّنّي يتعل

 
ّ
ق بالّتحّقق على مستوى القارئ...إّن موقع العمل األدبي هو الّنقطة التي  بالّنص الذي أنتجه الكاتب، بينما القطب الجمالي يتعل

الّنّص والقارئ"  الّنص فهما قطبان متداخالن متالحمان والعالقة بينهما  3يلتقي فيها  القارئ عن  ، معنى هذا أّن ال حدود تفصل 

 .4الّنّص ذاته" "عالقة حوار وتداخل وتفاعل فال يمكن الفصل بين فهمنا للّنص وبين  

ي: -أ
ّ
ص من فاعلّية املتلق

ّ
 فاعلّية الن

( نّصّية  استراتيجّيات  كّل نّص  بالّنّص ومبدعه. يتضّمن  ترتبط  أيضا  ما 
ّ
بالقارئ فحسب وإن تّتصل  الّتلّقي ال   Desإّن عملّية 

stratégies textuelles ر عملّية الّتواصل بين املت
ّ
ن والقارئ، فتضبط موضوع الّنّص، إّنها  ( التي تعني مجموعة من القوانين التي تؤط

ي، وبالّتالي على ضوئها يتحّدد الّنّص في بنائه وشكله الخاّص" سيج الّنص ّ
ّ
 5"املسؤولة عن كيفية توزيع وترتيب عناصر السجّل على الن

القارئ على تدّبر ُبناه ويقصد بالّسجل مجمل اإلحاالت الّضرورّية إلى كّل ما يسبق الّنص من نصوص أخرى. ومن ثّم، يرتكز فهم  

املختلفة، واستكناه الغامض فيه وسبر العميق من الّدالالت عبر استقراء الّرموز والعالمات ، فينتقل القارئ من املتقّبل الّسلبّي 

 إلى املنتج  لدالالت الّنّص.

أ عرف  الذي  األنجلوساكسوني  الّنقد  في  ظهر  مصطلح  إلى  اإلشارة  من  املستوى  هذا  في  بّد  القارئ"  وال  استجابة  بـ"نقد  يضا 

(Raeder response critisme reception بهذا يصبح الّتلّقي رديف االستجابة )   االستجابة للّنّص( هذا املصطلح الذي ظهر في مقال(

ملباشرة    لعبد القادر املومني حين ذهب إلى أّن الّنصوص هي املسؤولة عن مدى تفاعل القارئ إذ أّنها تتفاوت "في استفزاز القارئ 

الذي ظهر مع "إيزر" وهذا ما يحيلنا على القول بتفاوت القراءة واالستجابة للّنص املقروء،   6القراءة، وأيضا مصطلح "التجاوب"

جاهات البارزة في الّنقد الغربي املعاصر"
ّ
ل أحد االت

ّ
ز على القارئ بوصفه منتجا للّنص، قادرا على إعادة كتابته وهو توكيد يمث

ّ
.   7ونرك
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ي، ودرجة تفاعله وتجاوبه هي ما يحكم ع لى إّن العمل األدبّي يحيا عندما يكون فّعاال، وإّن املتلّقي هو الذي يقوم بهذا الّتفعيل الّنص ّ

 نّص إّما باملوت أو بالحياة واالستمرار،  ونجد أّن بارت قد صّنف فعل القراءة حسب تفاعل املتلقي مع الّنص إلى صنفين: 

كّية: التي ال توجد فيها إضافة وال يعمل فيها القارئ ذهنه، وتكون غايته القصوى من ورائها الوصول إلى داللة  القراءة االستهال-

 الّنص املعطاة.

القراءة املنتجة: وهي قراءة يقتحم فيها القارئ عمق الّنص ويؤوله تأويال منتجا لدالالت جديدة تعيد تشكيل الّنص وفق منظور  -

تعطي للّنص معان جديدة. من هنا يمكن القول إّن مهمة القارئ أصبحت أكثر    1عارفة بعبارة رشيد بن حدو القارئ، إّنها قراءة  

تعقيدا ولم تعد بالبساطة التي كانت عليها من قبل، مثلما أّن القارئ ذاته قد تغّير، وتحّول من قارئ ُمفرغ إلى آخر بكفاءات ذهنية  

  فيه أفكار معطاة إلى فضاء يستحّق املساءلة والبحث والّتدّبر والتأويل.ومعارف واسعة، وتحّول الّنص من وعاء تصّب 

ل واالستيعاب.  
ّ
ر في قدرة القارئ على الّتمث

ّ
وكان "إيزر" قد تحّدث عن "األثر اإلستيطيقي أو الجمالي الذي يحدثه الّنّص فيؤث

طتها رصد مدى فاعلّية القارئ في تعامله مع الّنص وهي  وقد وضعت نظرية الّتلقي مجموعة من اإلجراءات الّتحليلّية التي تّم بواس

 كاآلتي: 

ع(: ) -
ّ
وق

ّ
 (: HORIZONS D’ATTENTEأفق االنتظار  )الت

الّتلّقي، وقد أخذ "ياوس" مفهوم "االفق" من "غادامير ) املفهوم أساس نظرية  وأضاف إليه "االنتظار"   (Gadamierُيعّد هذا 

ع/االنتظار األثر الذي يتركه العمل األدبّي  Karl.R.Popperاالنتظار" عند "كارل بوبر )الذي أخذه من مفهوم "خيبة  
ّ
( ويعني أفق الّتوق

في القارئ، وهو أيضا الّتقّبل املسبق الذي يتحّدد في إطار مجموعة من املرجعّيات الفكرّية والفّنّية. بهذا يكون "ياوس" قد ربط بين  

عاته""الجنس األدبي وما سبقه من قواني
ّ
راث أو التقاليد السائدة التي تشكل لدى القارئ أفق توق

ّ
ل فيما يطلق عليه الت

ّ
إّن    2ن تتمث

مباشرة القارئ لنّص جديد يستدعي جملة من األعمال السابقة له التي تهّيئه ذهنيا إلى تقّبله فيقيس )القارئ( مدى انتماء الّنص  

رها أو انحرافه وخروجه عنها، فيكون هذا الّتحكيم معيارا لتبّين قيمة ذاك العمل.  املقروء ومطابقته للّنماذج السابقة التي استحض 

ويتحّقق رضا القارئ متى ما تماش ى الّنّص مع ما خّمن له مسبقا. ويرى ""ياوس" أّن هذا الّصنف من األعمال ال يحّقق فائدة ألّن  

ه. وأّن الجمالّية عنده ال تتحّقق إال متى خّيب العمل أفق انتظار  طاقاته اإلبداعية مستهلكة والقارئ أدركها قبل أن ينظر في محتوا

عه. كما أّن انفتاح الّنص على نصوص أخرى مثلما  
ّ
القارئ وشّوش ذهنه وأثار دهشته بل وأصابه بالّصدمة، الّصدمة مما لم يتوق

ع بّينت ذلك "جوليا كريستيفا" حين ذهبت إلى أّن "الّنص األدبي خطاب يخترق حالّيا وج
ّ
ه العلم واإليديولوجيا والّسياسة ويتطل

وإعادة سهرها) غالبا" ملواجهتها وفتحها  األصوات  متعّدد  أحيانا،  اللسان  ومتعّدد  متعّدد،  أفق    3(، ومن حيث هو خطاب  يفتح 

زءا من نّصّية الّنص  الّتأويل فيه ويجعله قابال لتأويالت عديدة تطرح وجهات نظر متنّوعة في قراءته. ويذهب سعيد يقطين إلى أّن "ج

ى من خالل "الّتناّص" كممارسة تبرز عبرها قدرة الكاتب على الّتفاعل مع نصوص غيره من الكتاب وعلى إنتاجه لنّص جدي، 
ّ
تتجل

ى إال بامتالء خلفّيته الّنصّية بما تراكم قبله من تجارب نصّية وقدرته على تحويل تلك الخلفية إلى تجر 
ّ
بة  هذه القدرة التي ال تتأت

راكم الّنص ي القابل للتحويل واالستمرار بشكل دائم" 
ّ
تلك التراكمات والّتجارب هي سالح القارئ وزاده    4جديدة قابلة ألن تسهم في الت

 في مباشرته لنّص ما. 

 
 . 477، ص1994، لبنان، 19رشيد بن حدو "العالقة بين القارئ والّنص"، الفكر العربي املعاصر، ع -  1
 . 21، ص2002ة، القاهرة عبد الناصر حسن محمد "نظرّية الّتلّقي بين باوس وإيزر"، دار النهضة العربيّ  - 2
شر، الّدار البيضاء، 2جوليا كريستيفا "علم الّنص" تر: فريد الّزاهي، ط - 3

ّ
 . 13، ص1997، دار توبقال للن

 . 45، ص 1992سعيد يقطين "الّرواية والتراث الّسردي"، املركز الثقافي العربي، املغرب، الّدار البيضاء،  - 4
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 (: Distance Esthétiqueاملسافة الجمالّية: )  -

فه في مساره نحو إدراك املعنى  تنّبه "ياوس" إلى أّن القارئ يتعامل مع الّنص انطالقا من عتاد  
ّ
ثقافي ومعرفي مخّزن في ذهنه، يوظ

رق التي يسلكها للبحث عن املعاني املبثوثة  
ّ
والبحث في ما لم ُيقل صراحة. من هنا، اعتبر "ياوس" أّن الجهد الذي يبذله املتلقي، والط

الفرق بين ظاهر الّنص وأفق انتظاره، إّن قيمة العمل    في عمق الّنّص وكشفها هي ما يمكن تسميته بـ"املسافة الجمالّية" التي تعكس

 األدبي تظهر متى طالت الّدروب التي يسلكها املتلّقي وهو يدّق أبواب املعنى، ألّن الّنص متى ما وضع معانيه في السطح ، ومتى ما أغلق

ه قد فقد قيمته، وانتفت أّية عملّية تأويل وسبر للبنى الّد 
ّ
اخلّية. إّنها النقطة التي تتحّدد فيها فاعلّية القارئ  باب املساءلة والبحث فإن

 في مباشرته للعمل، بل ومن خاللها تتحّدد قيمته ومستواه هو اآلخر.

 (:la logique des questionnairesمنطق السؤال والجواب: ) -

ديدا ينضاف إلى اإلجراءات الّنقدّية  يّتخذ الّتفاعل بين الّنص والقارئ صيغة السؤال والجواب التي اعتبرتها نظرّية التلّقي تج 

  التي بها نباشر نّصا أدبّيا ما. حيث يرى "ياوس" أّن عملّية إدراك معاني العمل األدبي تفرض على القارئ أن يدرك األسئلة التي يطرحها 

ُق حوار ب 
 
ين الّنص واملتلّقي، حوار جدلّي بين  الّنّص، والتي تعتبر بداية مسار تأويلي لفهمــه عبر إجابة القارئ على تلك األسئلة، فُيخل

فالّنص ال يطرح سؤاال مباشرا   -هنا يصبح دور املتلّقي مزدوجا؛ الكشف عن السؤال املضّمن في املتن    1"املقول واملسكوت عنه" 

ما بطريقة خفّية  
ّ
وتأويل الجواب الذي يتّم فيه تجاوز منطوق الّنص إلى املسكوت عنه أو ما يسّمى أيضا بالالمقول    -صريحا وإن

ط عملّية الّتأويل ويكشف
ّ
عن حداثة الّتواصل بين الّنص والقارئ، يتّم فيها التفعيل السيميائي لدالالت    فينشأ حوار تفاعلّي ينش

له، فالفراغات ليست إال معان غائبة يحتاج إحضارها إلى  
ّ
الّنّص، تفعيٌل يتجاوز مجّرد الّتفسير الّتقليدي إلى آخر ُينتج املعنى ويشك

حضور تشير إلى عناصر البنية اللغوّية الظاهرة للّنص، وهي بنية غير  قارئ نشط قادر على تشكيل الّداللة فيّتضح لنا "أّن عالئق ال

فلم يعد    2مغلقة ألّنها تنفتح على بنية أخرى وتستدعيها، تلك هي بنية الغياب أو املسكوت عنه بما لم يشأ قائله أن يقوله صراحة"

رخاء، بل أصبح منتجا له ومشاركا فيه بصورة أو  "الّنص األدبي مجّرد واحة يلقي القارئ بجسده على عشبها طلبا للراحة واالست 

لتأويلها    3بأخرى" الّتفاعل معها  اإلنتاج وعلى  في  القارئ على املشاركة   
ّ
أو فجوات تحث "إيزر" يحتوي  فراغات  الّنّص حسب  إّن 

الّتعا املفتوح يثير قراءات ال حصر لها، وال يمكن الحكم في  بأّنها  فيدخل عبرها في عالقة تحاورّية. فالّنص  مل معه على قراءة ما 

ه )الّنّص 
ّ
(  األفضل في تأويل الّنّص، األمر الذي يعّزز فكرة كون الّنص ال وجود حقيقي له وال يكتمل داللّيا إال بوجود القارئ، ذلك أن

 هو الذي يجذب القارئ إليه، وقصدّيته هي ما يحّدد توّجه الّتأويالت.  

 (:horizonsusion des Fاندماج اآلفاق: ) -

"اندماج اآلفاق هو االحتكاك بتجارب وشهادات اآلخرين إزاء الّنّص املقروء فتندمُج بهذا أفكار القارئ الحاضر بأفكار القارئ  

ا"
 
إّن القارئ ال يباشر    4املاض ي فبفضله يتمكّن املؤّرخ األدبّي من االرتحال إلى اآلخرين واالستنجاد بآرائهم و تطويعها لتخدم أفكارن

نه من تحديد مسارات القراءة التي بها يتحّقق  
ّ
الّنص انطالقا من فراغ ذهني بل يتوّجه إلى تأويله وهو مزّود بتراكمات معرفّية تمك

بها قراءة كّل جنس أدبي وإدراك الّتعالق بين الّنصوص، هذا فضال  
ّ
عن معرفة الّتفاعل، وهو أيضا ملزم باإلملام باملعايير التي تتطل

 
1  -Iser « L’acte de lecture », p298. 

شر والتوزيع، أربد،  -2
ّ
 . 58، ص1998بسام قطوس "استراتيجّيات القراءة، الّتأصيل واإلجراء الّنقدي"، دط، دار الكندي للن

 .22فوزي عيس ى "الّنص الشعري وآلّيات القراءة، دط، منشأة املعارف اإلسكندرّية، دت، ص -3
، منشورات مشروع البحث الّنقدي، 1ور نظرية الّتلّقي مع نموذج تحليلي حول رواية أوالد حارتنا لنجيب محفوظ"، طسعيد عمري"الّرواية من منظ  - 4

 .35، ص2009املغرب، فاس، 
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الّسياق الّتاريخي الذي أوجد فيه الّنص فيتّم االنصهار بين السياق الّتاريخي للّنّص وبين األفكار الحديثة األمر الذي يساعد على  

توليد معان جديدة للّنص في عملّية تأويل تراعي مختلف الرؤى التأويلّية لقّراء سبقوه، وتراعي أيضا مختلف الّنصوص املشابهة  

ن من إدراك مدلول هذا الخطاب  للّنص ا
ّ
ح ويعتمد على آلّيات تأويلّية  يستخدمها حّتى يتمك

ّ
لذي يباشره. والقارئ عليه أن يتسل

 املوّجه إليه مشّفرا.  

تحديد:  -
ّ
اقع الال  :(   les limites indéterminée)  مو

معان مستترة، وكثيرا ما يصمت  و دالالت مغّيبة تتمّيز أغلب الّنصوص بعدم اإلفصاح الّتام عن معانيها ودالالتها، فدوًما توجد 

و" للتأويل ومساحة لإلضافة،   
ً
مجاال للقارئ  ليترك  تحديدالّنص 

ّ
الال مواقع  ل 

ّ
األلغاز،    تتمث املبهمة،  الرموز  الغامضة،  األفكار  في 

ها، يسعى القارئ أو املتلقّي وراء ملئها أو إزاحة غموضها و التباسها بما اّدخره من 
ّ
  اإليحاءات الّضمّنية و املفارقات هذه األمور كل

 .1قدرات معرفية وموسوعية" 

ص: -ب
ّ
ي من فاعلّية الن

ّ
 فاعلّية املتلق

أّن ل إلى  اني بالقارئ" يذهب "إيزر" 
ّ
ف والث

ّ
ونجد "أمبرتو ايكو" يستعمل مصطلح "القارئ    2لّنص مفهومين "األّول مرتبط باملؤل

الّنموذجي" في تصّوره للمتلّقي، قارئ يجب أن يكون بكفاءات متعّددة موسوعّية ومعجمّية وأسلوبّية ولغوّية، ألّن القارئ املصاب  

ح بأخرى مماثلة تضاهي    3أدنى مّمــا يعوزه"  بقصور موسوعّي "يجد نفسه على قاب قوسين أو
ّ
ف أن يتسل

ّ
وتلك الكفاءات تلزم املؤل

 التعاضد أو التعاون بين القارئ النموذجي والّنّص. " تلك التي يمتلكها القارئ، حينها فقط يحدث 

رة في فاعلّية الّنّص تضع موضوع القراءة وإشكال العالقة بينه
ّ
ا وبين الّنص موضع مساءلة وبحث،  إّن مسألة فاعلّية القارئ املؤث

ذلك أّنها من أكثر املواضيع حداثة واكتساحا ملجال الّنقد األدبي. إّن القراءة التي نعنيها هنا ليست تلك التي يمّر فيها البصر على 

وُضبط مسبقا من طرف كاتبه، بـل    األسطر أو تلك القراءة الّتقّبلّية التي ُيكتفى فيها بالّتقّبل الّسلبّي للّنص ظّنا بأّن معناه قد اكتمل

 
ُ
قرأ فيه الّرموز والعالمات وت

ُ
ق ت

ّ
خلق  إننا نعني بها قراءة تحّقق حداثة التواصل عبر الّتفاعل الّسيميائّي بين الّنص وقارئه، تفاعل خال

فّنّية وفّعالة منتجة تعيد تشكيل فيه الّدالالت واملعاني اختالقا وتنتُج إنتاجا منذ أّول احتكاك بصري مع الّنص املكتوب "إنها قراءة  

قا، وُمبدعا، يفعل في "الّتوليد مثلما يفعل  4الّنّص وإنتاج املعنى وتسهم في تجديد الّنّص" 
ّ
. مثل هذه القراءة تحتاج قارئا فطنا، خال

البناء والّتكوين ويكون قادرا على تحيين   الكاتب"  » Actualisation «الكاتب في  بها  ريقة التي كان يفكر 
ّ
، ويكون فعل  5الّنص بالط

 .  6القراءة هنا تفاعل سيميائّي متأرجح بين أهلّية القارئ واألهلّية التي يستدعيها الّنص حتى تتّم قراءته 

التي استعار مصطلحها من اللسانّيات وعّرفها بكونها "نقطة   وبيك" 
ّ
القارئ حسب "ايكو" فرضّية "الط إرساء بدئّية  يستدعي 

للمعنى من أجل تحيين مجموع اإلمكانات    - بشكل حدس ّي في غالب األحيان  –داخل مسار تأويلّي، فكّل قراءة تنطلق من تصّور أّولّي  

الّداللّية أو البعض منها، ويمكن موقع طوبيك من هذا الّتحيين أساسا في محاولة محاصرة شظايا املعنى، فهو يستخدم من أجل  

 
 . 36املرجع نفسه، ص - 1

2 -Wolfgang  Iser « L’acte de lecture , Théorie de l’éffet eshétique », p10.  
 . 68، ص1996، املركز الثقافي العربي، املغرب، 1ايكو"القارئ في الحكاية"، ترجمة أنطوان أبو زيد، طأمبرتو  - 3
ونس، محمد عبد العظيم "معاني الّنص الشعري، طرق اإلنتاج وسبل اإلستقطار، ندوة صناعة املعنى وتأويل الّنّص"، دط، منشورات كلّية اآلداب ت  - 4

 . 227، ص1992، 8مج
ة عالمات، عمحّمد خر  - 5

ّ
 .53، ص1998، 100ماش "فعل القراءة وإشكالّية الّتلّقي، مجل

 . 86، ص 2000، املركز الثقافي العربي، 1أمبرتو إيكو "الّتأويل بين الّسيميائّيات والّتفكيكّية، ترجمة وتقديم سعيد بنكراد، ط - 6
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ل الطوبيك خطاطة أّولّية يتبّناها القارئ ويباشر  1زيس من خالل تقليصها، ومن أجل توجيه الّتحيينات"ضبط السيميو 
ّ
، بهذا يشك

ال يعمل على تنشيط  2وفقها عالمات التأويل الالحقة 
ّ
،  ويقوم الّنّص بالّتفاعل مع هذه الفرضّية الحقا بحيث تكون القراءة تدخ

 إذا تحّقق، كما أّن عملّية تحقيق الّنّص ال تتّم إال إذا أحيل الّنص إلى حركة،  الّنص وإحيائه ذلك أّن "الّنّص ال
ّ
تدّب فيه الحياة إال

طات الّنص  
ّ
ووجهات نظر القارئ    االستراتيجيةعندما تتحّول املنظورات املختلفة التي يقّدمها للقارئ إلى عالقة دينامّية بين مخط

طة كذلك" 
ّ
 .  3املخط

فعيل الّسيم-3
ّ
ص أم سلطة القارئ: الت

ّ
 يائي للنّص: سلطة الن

ه الكالم وقد أثبتته الكتابة"
ّ
ف 4يتحّدد الّنص األدبّي وُيضبط في ما هو مكتوب "إن

ّ
قارئ ثّم   -نّص -األمر الذي يفترض وجود مؤل

والنّ  املتلّقي.  من خالل  وتأويال  قراءة  تأسيسه  ليعاد  كتابة،  الّنص  ل 
ّ
تشك حال  ف 

ّ
املؤل على  اإلحالة  من  تسقط  "نسيج  أيضا  ّص 

بة ترتيبا ييهئ معنى"
ّ
لكّنه ال يطرح معنى معّين بقدر ما يفتح للقارئ إمكانات للتأويل متعّددة، ونص "كليلة ودمنة"   5الكلمات املرت

القديمة    لئن كان مندرجا ضمن الّنصوص  -التي اهتّمت بالقارئ في عالقته بالّنّص   6الذي أولينا فيه العناية للمقّدمة   - البن املقفع

 لتأويالت ال متناهية تفتح أهلّية القارئ أفقها وتفّك قيدها، ولعّل هذا ما دفع بصاحبه إلى التوجه في مقّدمة الك
ً
ه مازال قابال

ّ
تاب فإن

مة  وتحديدا في "باب عرض الكتاب" إلى القارئ، بل إلى أصناف القراء الذين قد يقع الكتاب بين أيديهم بقوله: "أّما الكتاب فجمع حك

 وقد تّم ضبطهم في أنواع ثالثة هي كاآلتي: 7ولهًوا، فاختاره الحكماء لحكمته، والسفهاء للهوه.."

 قارئ حكيم عارم ببواطن األمور وهو الذي يهتم بالجانب العميق في كتاب كليلة ودمنة وهو الجانب الحكمي الفلسفي.- 

ي ال-
ّ
كامن ذلك أّن الكتاب جرى على ألسنة الحيوانات حمل العديد من  قارئ بسيط يكتفي بالبحث في الكتاب عند جانبه املسل

 الحكايات.

 قارئ ناش ئ وجد الكتاب بين يديه ولم يعرف قيمته األدبّية والفلسفّية والّنقدّية... -

بين   لها  وتأويالتهم  للّنصوص  ومقارباتهم  وغاياتهم  مستوياتهم  تختلف  القراء  أّن  جّيدا  يدرك  ودمنة  كليلة  صاحب  أّن  يبدو 

الّسطحّية والعمق وبين عدم إدراك قيمة الّنّص وهو ما ينعكس على محاوراتهم للّنّص، وإّن هذا في الحقيقة ليس إال دعوة للقراء  

وصول إلى بناه العميقة حيث تكمن الّداللة، وضرورة تجاوز املعنى الظاهرّي الّسطحي الذي هو اللهو إلى تدّبر الّنص ومحاولة ال

خاذه سبيال للّنفاذ إلى البواطن: الحكمة والّنقد. وإّن ما يتركه الّنّص من فراغات وبياضات وفجوات  
ّ
والتسلية في هذا الكتاب، وات

على ألسنة الحيوانات، وعلى غرار ما تضّمنه الّنص من عالمات طباعّية تحمل    على غرار عدم اإلبانة عن سبب إجراء الحكايات

 
 . 103، ص 1996ار األمان، ، د1سعيد بنكراد" الّنّص الّسردي نحو سيميائّيات اإليديولوجيا، ط - 1
 . 50-49، ص ص 10/ 1988سعيد بنكراد "السيميوزيس والقراءة والّتأويل، عالمات، ع  - 2
ة فصول، مج - 3

ّ
 . 108-101، ص ص 1984، 1، ع5نبيلة ابراهيم "القارئ في الّنص: نظرّية التأثير واالّتصال، مجل

4-Paul ricoeur « Ou’est ce qu’un texte-le livre : du texte à l’action », Paris, Essai d’herméneutique , Ed.Seuil, p 33 . 
إربد،    - 5 اليرموك،  جامعة  السابع،  األدبي  الّنقد  ملؤتمر  مقّدم  بحث  والّتأويل،  القراءة  وإشكالّية  األدبي  الّنص  بعنوان  مقال  خرماش  األردن، محمد 

 .20، ص7/1998/ 22
الفارس ي ويتحّدث فيها عن األسباب السياسية    تضّمن كتاب كليلة ودمنة ثالث  - 6 األولى كتبها علي بن الشاه  باًبا وهي كاآلتي:  مقّدمات تسّمى كّل منها 

أّما الثالثة فهي    واالجتماعية والثقافية ... التي أّدت إلى تأليف الكتاب، والثانية فهي تتحّدث عن رحلة برزويه إلى الهند وحصوله على نسخة من الكتاب،

 نحن بصددها وهي باب عرض الكتاب.  التي 
 . 39، ص2005عبد هللا ابن املقفع "كليلة ودمنة"، دار الكتب، - 7
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ل فضاء للتفاعل السيميائي بينه وبين متلّقيه، إّنها مساحات "مفرغة" تشّد القارئ وتستفّزه، وهذه القيم  
ّ
دالالت مسكوت عنها تمث

صال بين الّنص وق
ّ
ارئه وتتحّول لحظة استجابة القارئ لها إلى حوافز تخلق أفكارا  الّسالبة أو األفكار غير املكتملة تمّد أواصر االت

 جديدة تكمل دالالت الّنص وتضيف إليها.  

ه "شاغر في الّنظام اإلجمالي للّنص يؤّدي ملؤه إلى تفاعل أنماط الّنّص...إّن الفراغات تعيق تماسك 
ّ
  والفراغ مثلما بّينه "إيزر"  فإن

ب منه جهدا كبيرا، ليبحث فيها عّما قيل وعّما لم يقل. 1لخلق األفكار"  الّنص، وبذلك تحّول نفسها إلى حوافز
ّ
 ، وتتطل

غير أّن مثل هذا األمر ال يسّيج مهّمة القارئ ويقْولُبها في عملّية القراءة وملء الفراغات فقط، بقدر ما يتجاوزها إلى تشكيل   

ة تبدأ مع عملّية االستقبال األولى للّنص وال تنغلق حتى بعد انتهائه  فضاء جدلّي يتّم فيه الّتبادل الّداللي بين الّنص وقارئه، جدليّ 

واكتمال توزيعـه على الفضاء الورقي، وقارئ كليلة ودمنة ملزم في مرحلة أولى بالبحث عن السبب الذي دفع بصاحب الكتاب إلى نقل  

ه مجبر على إعمال الفكر في ما
ّ
وراء السطور، فالّنص قّدم إليه كل الشفرات والعالمات   أفكاره ورؤاه الّناقدة على ألسنة البهائم، إن

ون  الضرورّية لعملّية الّتأويل والفهم، وأوكل إليه مهّمة تفعيله سيميائّيا في تعاضد داللّي بينهما. ويرى "إيزر" أّن القارئ يجب أن يك 

يقتحم الّنّص في بنيته الّسطحّية     ،2ن أّولها إلى آخرها"في عملّية الّتأويل" منغمسا في الّنّص، يعيش عملّية الّصنعة الخيالّية للّنّص م

والعميقة مدركا ملختلف األساليب املعتمدة في بناء املتن متبّينا مواطن الفجوات/الفراغات، هذه هي املرحلة التي يتّم فيها االلتحام 

 
ّ
ه متجّدد باستمرار ممتّد  الّتفاعلّي بين القارئ والّنص حيث تبدأ مرحلة إنتاج املعنى الذي ال يمكن بأي وجه تثبيته ومحاصرته، إن

مه كامال بل دائما ما تجعل الّدالالت  
ّ
عات القارئ، تحاول اإلشارات االصطالحّية الّتدالل عليه وتقريبه لكّنها ال تسل

ّ
يسابق أفق توق

الع    مفتوحة مما يفتح القراءات على تأويالت ال حصر لها تعيد في كّل مّرة بناء معان جديدة، قراءات ال تتعارض مع بعضها 
ّ
"فاإلط

ما تتكامل عبر العصور واألزمنة" 
ّ
ومتى لم يبحث القارئ في    3على قراءات الّنص عبر العصور يعني أّن القراءات ال تلغي بعضها وإن

ه ال يصل إلى معنى وال يظفر بداللة، وتنتفي الفائدة من قراءته ويحيد عن  
ّ
الّنص ويتدّبر معانيه ويبحث في ما تضّمنه من رموز فإن

ستوى العميق إلى أخر سطحّي أجوف وفي هذا اإلطار يقول ابن املقفع " وينبغي ملن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي صيغت  امل

له، وإلى أّية غاية جرى مؤلفه فيه عندما نسبه إلى البهائم وأضافه إلى غير مفصح؛ وغير ذلك من األوضاع التي جعلها أمثاال؛ فإّن 

ك لم يدر ما أريد بتلك املعاني، وال أّي ثمرة يجتني منها، وال أّي نتيجة تحصل له من مقّدمات ما تضّمنه هذا  قارئه متى لم يفعل ذل

ه ونقشه  
ّ
الكتاب )...( كذلك من قرأ  هذا الكتاب، ولم يفهم ما فيه، ولم يعلم غرضه ظاهرا وباطنا، لم ينتفع أبدا بما بدا له من خط

 .4ون له فيه غاية ونهاية، ويعمل بها، ويقف عندها" )...( وينبغي ملن طلب أمرا أن يك 

والّنّص الجّيد ليس الذي يمّد القارئ بكل ش يء وإنما هو ذاك الذي يكتنفه بعض الغموض في حلقة من حلقاته، هذا الغموض  

الناجح لألدب يجب أال    اعتبره أصحاب نظرّية الّتلقي أحد أهّم مميزات العمل األدبي، وقد أشار "إيزر" إلى هذا في قوله "والعمل 

الّنص األدبي عناصره بعالنّية  اهتمامه. فلو نظم  بها عناصره، وإال فالقارئ سيخسر  يقّدم  التي  الطريقة  في  تماما  يكون واضحا 

، وفي نفس اإلطار يقول  5شديدة فإن الفرص أمامنا كقراء إّما أن تكون في رفض الّنص بسبب السأم، وإّما أن نكون قّراء سلبيين" 

ابن املقفع في املقّدمة: "وقد ينبغي للناظر في كتابا هذا أال تكون غايته التصّفح لتزاويقه، بل يشرف على ما يتضمن من أمثال، حتى  

 
اهرّية إلى الّتفكيكّية"، تر: - 1

ّ
شر والّتوزيع، بغداد، 1يوسف عزيز، ط يوئيل ويليم راي "املعنى األدبي من الظ

ّ
 . 46، ص1987، دار املأمون للن

2- Wolfgang  Iser « L’acte de lecture , Théorie de l’éffet eshétique », p69. 
3- Jauss(Hans Robert) « pour une esthétique de la réception » traduit par :Claude Maillard, préface de : Jaen starobinski, ed gallimard, 

paris, 1978, p14. 
  . 42- 41- 40-39عبد هللا ابن املقفع "كليلة ودمنة"، ص ص  - 4
شر والّتوزيع، الالذقّية، 1روبرت س ي هولب "نظرّية االستقبال"، تر: رعد عبد الجليل جواد، ط - 5

ّ
 . 40- 39، ص ص 1992، دار الحوار للن
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بهذا يكون الّنّص قد تضّمن مستويين أحدهما صريح ظاهٌر، الّداللة فيه   1ينتهي منه ويقف عند كّل مثل وكلمة، ويعمل فيها روّيته" 

 
ّ
د بها شحيحة والتوق

ّ
ه يمنحه معان سطحّية يتبل

ّ
ّك، ذلك أن

ّ
، وال يبعث فيه الش

ً
ف عندها ال يمنح القارئ منفعة وال ُيعمل له عقال

هن ال تستفّزه وال تثير حيرته، ومستوى ثان ضمنّي عميق مشحون بدالالت ال تقف عند حّد معّين، تتفاعل مع قدرة القارئ  
ّ
الذ

و  فيها  والبحث  مساءلتها،  على  البنى  الفطن  في  املودعة  واإلشارات  الّرموز  لفّك  ومحاولة  للعقل  إعماال  كافة وجوهها  على  تقليبها 

رميز يدفع بالقارئ إلى املشاركة في بناء الّداللة عبر إعادة إنتا 
ّ
ه مستوى يكتنفه الغموض بدل الوضوح ويغلب عليه الت

ّ
ج  الّداخلّية، إن

 ا تعّدد الّدالالت بتعّدد القراءات.  الّنّص وتأويله، هذا الّتأويل الذي يفترض قطعً 

يثريه   للقارئ حّتى  الّنص مجاال  يترك  إذ  الّنص والقارئ،  بين  تفاعل ديناميكي سيميائّي  في أصلها  ل 
ّ
تمث القراءة  من هنا، فإّن 

ذاك  ذهنه،  في  املتراكم  املعرفي  الزخم  مستغال  خبراته  إلى  ومستندا  مخّيلتـه،  مستخدما  عقله،  معمال  إليه،  أو   ويضيف  املجال 

الفسحة التي منها ينفذ القارئ إلى الّنّص يمكن أن تأتي على أشكال عديدة، على غرار الفجوات والفراغات واملصطلحات املشّفرة  

املنتج، فالّنص   التواصل، والّتفاعل  الّنصوص هو فقط ما يحقق مقولة االستجابة، ويعّمق  والّرموز والعالمات، هذا الّنوع من 

 الذي ال يترك فراغات ال يشّد القارئ بقدر ما يصيبه بامللل وينّفره.   البسيط الواضح

ق بالّنّص وحده أو بالقارئ لوحده   
ّ
ه ال مجال إلى الجزم بأّن عملّية الّتفعيل الّسيميائي تتعل

ّ
تأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن

جاهين؛ من النص إ
ّ
ما هي وليدة تفاعل جدلّي تسير فيه القراءة في ات

ّ
لى القارئ ومن القارئ إلى الّنص: في عالقة تبادلّية كّل يقّدم  وإن

رفين "تقوم على جدلّية الّتفاعل بينهما في ضوء استراتيجّيات
ّ
 إلى اآلخر في حركة أخذ وعطاء مستمّرين. إّن العالقة التي تجمع بين الط

ف(    2عّدة"
ّ
ي. فتؤّدي سلطة الّنص وظيفتها أداء  نصّية يتحقق ع  استراتيجيةذلك أّن لكّل منهما) القارئ واملؤل برهما االشتراك الّنص ّ

نت القارئ من تشخيص  
ّ
ة أو تخطيط يعكس املنظومة الّتحليلّية التي مك

ّ
فاعال عبر التقائها بسلطة القارئ فتنخرط ضمن خط

بات الّنّص التي ل
ّ
ل انعكاسا داخلّيا ملرك

ّ
عبت دورا إيحائّيا كبيرا في جذب القارئ. املسالك والّدروب املؤّدية إلى الّسيميوزيس الذي يمث

ّنصوص،  بهذا نكون قد تبّيّنا في املقّدمة التي عرضنا إليها أّن ابن املقّفع قد بدا واعيا بأّن مسألة الّتلّقي لها أهمّية بالغة في فهم ال

رّوي حّتى تكون القراءة منتج
ّ
ة للّدالالت ال قراءة يمّر فيها البصر على لهذا وجدناه يشّدد في أكثر من موضع على ضرورة الّتعّمق والت

 األسطر، بل قراءة تدرك املعاني املخفّية في البنى املستترة للّنّص.  

البالغّية، تجعل   املتلّقي والّنّص املثقل بالغموض، واملبني من خالل األساليب  وهكذا، فإّن "املناوشة الفكرّية والّنفسّية بين 

را إزاء املفاجآت واالحتماالت املتعّددة، والّدالالت املتباينة للمعاني، ملعرفة التناسق بين هذه املعاني  املتلّقي أكثر تحّفزا وقلقا وت
ّ
وت

اإلهتزاز   على  والوقوف  ودالالته،  وصوره  ألغازه  وفك  وغايته،  اإلبداعي  الّنص  سّر  إدراك  إلى  للوصول  وذلك  عرّية 
ّ
الش والّتعابير 

ة  الحاصل بين املعاني والّتعابير قبل  
ّ
ر واملتابعة بين املتلّقي والّنّص يخلق نوعا من الّدهشة واللذ

ّ
دخولها الّنص، ولعّل هذا الّتوت

وهو أيضا ما يزيح الغموض ويحّول حالة االغتراب التي يستشعرها القارئ حال مباشرته للّنص إلى ألفة تمّهد    3الغامرة للمتلّقي"

 قة.لعملّية تواصل تفاعلّية وسيميائّية منتجة وخال

إّن كسر مقولة سلطة الّنص ومركزّيته قد ساهم في تعزيز الّتفعيل الّسيميائي للّنصوص، تفعيل يّتحد فيه القارئ والّنص على  

 منهما يستمّد من اآلخر وجوده واستحقاقه. فينظر القارئ إلى الّنص أفقا آخر  
ّ

حد سواء دون تغليب أحدهما على اآلخر، بل إّن كال

 
 . 46-45"، ص ص عبد هللا ابن املقفع "كليلة ودمنة - 1
قافة، القاهرة، مصر، 1سامي اسماعيل "جمالّيات الّتلّقي"، ط - 2

ّ
 . 111، ص2002،األعلى للث

شر، الّدمام، مكتبة املتنّبي،   محمود درابسة "الّتلّقي واإلبداع: قراءات في الّنقد العربي القديم"، دط  - 3
ّ
، األردن: مؤسسة حمادة للّدراسات الجامعّية والن

 . 55- 54، ص ص 2003
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تأويالت، وطريقة جديدة في الفهم والقراءة تمّهد إلعادة الّنظر في معنى العمل األدبي وعمقه عبر جملة من مفتوحا على جميع ال

 اآللّيات واالستراتيجّيات التي تتجاوز الجاهزّيات. 

 خاتمة

بأّن   الختام نقول  تثري   االهتمامفي  أهّمّية  نتائج ذات  إلى  يؤّدي  الذي  الّنحو  الّنصوص، وتعيد    بالقراءة وكيفّية تحقيقها على 

ة  صياغتها وتركيبها، هّو ما أولى القارئ ودوره في العملّية اإلبداعّية اهتماما كبيرا، وهو أيضا ما دفع بابن املقّفع إلى تخصيص مقّدم 

رّوي والتماس الجواهر في املعاني واملقاصد،  
ّ
األمر الذي  يتوّجه بها إلى مختلف أصناف القّراء ويحّثهم على ضرورة إدامة الّنظر والت

يثبت كون القراءة ليست مجّرد تقّبل محايد للّنص، بقدر ما هي تعامل واع يعّزز مكانة القارئ وإسهاماته في فهم األدب. وإّن اشتغالنا  

في هذا املبحث على الّتفعيل السيميائي للّنصوص، والبحث في مسألة الّنص والقارئ، انطالقا من مقّدمة ابن املقفع في كتاب كليلة  

د مركزّية القارئ على حساب الّنص بقدر ما ينظر إليهما عنصرين متكاملين معا بحيث أّن غياب أحدهما ينفي وجود  
ّ
ودمنة، ال ُيؤك

ن من تأويل الّنصوص  
ّ
اآلخر، فال قارئ بال نّص وال نّص بال قارئ، إّنها عالقة تالزمّية تقوم على حداثة الّتواصل الجدلّي الذي يمك

 وار فّعال يبحث عن الداللة في البنيات السطحّية والعميقة، ويقّدم تأويال يضيف إلى الّنص ويثريه.سيميائّيا عبر ح

الّتلّقي، وكذا للسيميائّية، هو إعالؤهما لثنائية )الّنص  إلى  -ولعّل ما يحتسب لنظرّية  املتلّقي( وكسرهما ملقولة املعنى الواحد 

لة بقراءات الحدس )...( وبدت املعاني املتعّددة بتعّدد التأويالت والقراء
ّ
ات، مثلما "أقصت حاالت االنقياد الالواعية للنّص املتمث

ى فيه أشكال الوعي املتظافرة "وعي الّنص ووعي القارئ" 
ّ
ات واملوضوع إلنتاج نّص جديد تتجل

ّ
،  1الجمالّية تغييبا معتمدا ملسارات الذ

التي يلتحم فيها الّنص برموزه وعالماته   الّنقطة  الّرموز وتتّبع  تلك  الثغرات واستقراء العالمات واستكناه  بقدرة القارئ على ملء 

دالالتها في عمق الّنص، فتتفّجر طاقات داللّية تنطلق من تراكمات معرفّية ووعي بكل ما يحيط بالّنص وإملام بمختلف التأويالت 

 لتنتج نّصا جديدا تحكمه ذات تعرف جّيدا كيف تمسك بالسيميوزيس الّنص ي.  

من هنا، نكون قد وقفنا على قدرة القارئ على فك عقال الّداللة في الّنّص وفتحها على إمكانات للتأويل ال متناهية يكون هّو  

ننا تطبيق هذه النظرّية  
ّ
املسؤول عن إقفالها عند حّد يرتئيه مناسبا، في عملّية يكون فيها الّنص منبع الّداللة ومكمنها، مثلما مك

ريق الّصحيح قبل الخوض في عملّية القراءة، مقّدمة قّدمت من على مقّدمة كتاب  
ّ
كليلة ودمنة التي جاءت لتهدي القارئ إلى الط

ح به قبل مباشرته الّنص، وليس نّص كليلة ودمنة فحسب بل جميع الّنصوص  
ّ
النصائح واملواعظ ما ينبغي على القارئ أن يتسل

ّنا أيض 
ّ
 ا من تبّين فاعلّية نظرّية الّتلّقي في مقاربة الّنصوص سيميائيا بحثا عن الّداللة.   على مختلف أشكالها وأجناسها، مثلما تمك

 املصادر واملراجع 
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 .1984، 1، ع5واالت
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قافة، القاهرة، مصر، 1اسماعيل )سامي( "جمالّيات الّتلّقي"، ط-
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 التلقي بني النقد العربي القديم ونظرية التلقي، مقارنة بني اآلمدي وياوس
The reception between ancient Arab criticism and the reception theory, a comparison 

between Al-Amadi and Jauss 
ـــ الجزائر  د ــ عمار أيت عيس ى / جامعة عبد الرحمان ميرة ـــ بجاية 

Dr Ammar Ait Aissa  / University of Abdel Rahman Mira - Bejaia - Algeria 

 

 

 

 ملخص: 

ل في قضية تلقي النص األدبي، إذ ستعمل على       
ّ
تسعى هذه الدراسة إلى إماطة اللثام عن قضية نقدية غاية في األهمية، وتتمث

ل  إقامة مقارنة بين موقف النقد العربي القديم وموقف نظرية التلقي من أ
ّ
ثر النص األدبي في املتلقي، فتتخذ "اآلمدي" أنموذجا يمث

النقد العربي القديم في حين تتخذ "ياوس" ممثال لنظرية التلقي. وعلى هذا األساس سنعتمد على املقارنة آلية، نعمل من خاللها  

 النص عند كال الطرفين.   على رصد موقف كال الطرفين من أثر النص األدبي في متلقيه، ووصوال إلى اكتشاف معيار جودة

 أثر النص، الجودة األدبية. التلقي، النقد العربي القديم، نظرية التلقي، املقارنة، الكلمات املفتاحية:

Abstract:  

     This study seeks to reveal an important critical question, which consists in the reception of literary text, it is 

therefore a question of comparing between the point of view of the ancient Arabic criticism and that of the 

reception  theory towards the impact of literary text on the receiver. And for that we take "EL AMADI" as a model 

of the ancient Arab critic, and "JAUSS" as a representative of the reception  theory as a contemporary critical theory. 

      On this basis, we will rely on comparison as a mechanism, following the position of each of them in relation 

to the effect of literary text on the receiver. And discover at the end the standard of quality of literary text in both. 

Keywords: Reception, ancient Arabic criticism, reception theory, comparison, Text effect, literary quality. 
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 ـــ تمهيد: 

ارتبط الحديث عن التلقي في النقد األدبي في العصر الحديث بمدرسة كونستانس األملانية، وبالضبط بنظرية التلقي التي       

البحث عن جذور لهذه  انبثقت عنها في ستينيات القرن العشرين، لكن هذه الحقيقة لم تمنع النقاد العرب من السير قدما نحو  

النظرية في التراث العربي النقدي، وذلك بدافع األنفة في غالب األحيان، فراحوا ينقبون في مواقف وآراء النقاد العرب القدامى، 

 وبصفة خاصة في املدونة النقدية التي ترجع إلى القرن الرابع للهجرة، ملا فيها من مواقف نقدية تنم عن نضج نقدي مبكر، وذلك في

 محاوالت تأصيلية لنظرية التلقي وسعيا نحو التعريف بجهود القدماء وسبقهم. 

فيا ترى، هل يمكن الفصل في هذه القضية، بحيث يمكننا أن ننصف التراث العربي النقدي، ونضبطه باملصطلحات النقدية       

 ارنة بما طورته نظرية التلقي في العصر الحديث؟ التي تعّبر حقيقة عن مكانة التلقي واملتلقي في هذه املرحلة املتقدمة زمنيا مق

إّن املتتبع لحركة النقد العربي القديم، يجدها قد بلغت أوجها في القرن الرابع للهجرة، مساِيرة بذلك االزدهار والتقدم اللذين       

اثي الذي اهتم بقضية التلقي، وذلك  بلغهما املسلمون في شتى املجاالت آنذاك، لذلك سنتخذ من اآلمدي أنموذجا للناقد العربي التر 

بالتركيز على مواقفه وآرائه تجاه قضايا نقدية برزت في تلك املرحلة، وبصفة خاصة قضية عمود الشعر التي أوالها اهتماما بالغا،  

نة بين شعر أبي تمام  ملا كانت دافعا أساسا للخصومة بين القدماء واملحدثين، والتي كانت بدورها دافعا لآلمادي لتأليف كتابه "املواز 

ف األخير قضية تلقي الشعر بصفة جلية.
 
 والبحتري"، إذ تبرز في هذا املؤل

ف محور املقارنة التي سنقيمها بينه  يظهر االهتمام باملتلقي في املوازنة التي قام بها اآلمدي      
َّ
، لهذا ستكون جهوده في هذا املؤل

وبين هانس روبرت ياوس الرائد األّول لنظرية التلقي، وسنحاول أن نقارن بين مواقفهما تجاه قضية التلقي، سعيا إلى الوصول في  

ي الوقت نفسه الفصل في اإلشكالية التي عرضنا لها  األخير إلى نتيجة نرصد فيها نقاط التشابه والخالف بين الناقدين، ومحاولين ف

 سابقا، إذ سنحاول أن نعمم الحكم على املدونة النقدية التراثية، مجيبين عن سؤال التالي، هل عرف العرب نظرية في التلقي؟  

 ـــ املتلقي عند اآلمدي وعند ياوس: 1

احبة الريادة في تناول موضوع التلقي، إذ جعلت املتلقي عماد العملية  يقّر العديد من النقاد أّن نظرية التلقي األملانية هي ص     

النقدية، وهذا ما يفّسر غياب أي »مفهوم ملصطلح التلقي بمفهومه الجمالي في املعاجم العربية وال في املوسوعات الفرنسية وال في 

د أسبقية املدرسة النقدية األملانية  (1) اسع«األنجلو أمريكية، لكن نجده في املعاجم األملانية الحديثة املتداولة بشكل و 
ّ
، هذا ما يؤك

 إلى الخوض في التلقي، إذ جعلته موضوعا نقديا له مفهوم جمالي.    

إّن هذه الريادة في االهتمام بالتلقي التي نسبها النقاد إلى مدرسة كونستانس األملانية، لم تمنع من بروز آراء ومواقف نقدية       

 ي النقدي تتناول قضية التلقي، والتي اهتمت بالتالي باملتلقي، بغض النظر عن حجم هذه األهمية التي أولتها للقضية.  في التراث العرب

ه تناول قضية التلقي       
ّ
يعتبر اآلمدي أحد النقاد التراثيين الذين اهتموا بقضية التلقي، إذ يتفطن املتتبع ملواقفه النقدية إلى أن

تى حديثه عن املتلقي بصفة خاصة بطريقة غير مباشرة، إذ أدرجه في املوازنة التي أقامها بين شعر أبي تمام  في ظل مؤلفاته، ولقد أ

 والبحتري، والتي احتواها كتابه "املوازنة بين شعر أبي تمام والبحتري"، وهذا الكتاب رائد في مجال املوازنات النقدية. 

 
: نظرية التلقي في النقد العربي الحديث، ضمن كتاب نظرية التلقي إشكاالت وتطبيقات، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، : أحمد بوحسن  (1)

 .  14، ص 1993، الرباط، املغرب، 1ط
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في تأليفه، إذ    بعنصر املتلقي في أول خطوة له نحو تأليف هذا الكتاب، فلقد كان املتلقي نفسه سببا  نلمس اهتمام اآلمدي     

القرن الرابع للهجرة حول   الناس )متلقي الشعر( في  التي دارت بين  الكاتب انطالقا من تلك الخصومة  إّن الفكرة خطرت في بال 

ختالف أذواقهم الشعرية ومناحيهم الفكرية، فبعضهم كان يستحب في الشعر  مذهب كل من أبي تمام والبحتري، وذلك نظرا »ال 

، في هذه البداية خطوة مهمة أو  (1)حالوة اللفظ وصحة التعبير ووضوح املعنى، بينما كان يستحب آخرون دقة املعاني وغموضها«

ر بخصوصياته، فهو الذي    تلميح صريح إلى مكانة املتلقي، على أساس أّن هذا األخير هو العنصر الذي يستقبل 
ّ
العمل األدبي ويتأث

في صنع ذوقه   أساسا  تكون عامال  التي  املعرفية،  السابقة وخلفيته  تجاربه  من  انطالقا  العمل،  هذا  املطاف على  نهاية  في  يحكم 

 الشعري، إذ يبقى هذا األخير متحكما في الحكم الذي يصدره املتلقي في حق النص.  

مدي باملتلقي في إطار حديثه عن املنهج الذي سيعتمده في املوازنة التي سيقيمها بين أبي تمام والبحتري،  كما يتجلى اهتمام اآل      

إذ يجعل منه العنصر الذي يعود إليه الكالم األخير في الحكم على تقدم أحدهما على اآلخر، بصفته صاحب الذوق، »...فأما أنا 

وازن بين قصيدة وقصيدة من شعرهما إذا اتفقتا في الوزن والقافية وإعراب  فلست أفصح بتفضيل أحدهما على اآلخر، ولكّني أ 

القافية، وبين معنى ومعنى، ثم أقول أّيهما أشعر في تلك القصيدة وفي ذلك املعنى. ثم احكم أنت حينئذ إن شئت على جملة ما لكل  

نا، يمكنه أن ُيخضع أشعار ، هنا نجد اآلمدي يمنح املتلقي أهمية كبيرة، إذ في البداي(2) واحد منهما«
ّ
ة ينّصب نفسه متلقيا أوليا متمك

الشاعرين إلى موازنة منصفة، والخالص في النهاية إلى حكم فاصل في أّيهما أشعر في القصيدة الواحدة، ثم يمنح املتلقي العادي  

اعرين في نهاية املطاف، أي يترك له مهمة مجموع تلك األحكام التي أطلقها على القصائد التي وازن بينها، ليحكم هذا األخير على الش

 إصدار الحكم النهائي في أي الشاعرين أشعر. 

هكذا يتضح لنا أّن اآلمدي قد وضع نصب عينيه املتلقي في مرحلة متقدمة، ولو كان ذلك بصيغة غير مباشرة، وذلك حين       

الناس   األعمال األدبية، فما استحسنه  الذي يحكم على قيمة  الطرف  أّن شعر جعله  ليظهر عنده  حسن وما استهجنوه س يء، 

ما يعني أّن الشاعر إن أراد الريادة،    ،(3) الشاعر »مقترن بمقدار سيرورته بين الناس، فمن قبل الناس شعره دون شك هو األفضل«

الدوام للذوق الذي اكتسبه ، ليبقى هذا املتلقي الذي قصده اآلمدي خاضعا على  (4) فما عليه إال »أن يتفق شعره وذوق املتلقين«

نه من تفضيل شاعر على آخر.     وترّسخ عنده، بحيث يحكم على أساسه بالجودة أو بالرداءة
ّ
 على القصائد الشعرية، وهو ما يمك

ه لم يكن كما كان عند اآلمدي طرفا مستقبال ينحصر دوره في مرحلة       
ّ
ما بعد النص،    أما املتلقي عند هانس روبرت ياوس، فإن

أي يحكم بالجودة أو الرداءة على األعمال الشعرية انطالقا من ذوقه الخاص الذي صقلته التجارب السالفة فقط، بل إّن املتلقي  

كان عماد نظرية ياوس، إذ لم يعد املتلقي مع هذا األخير عنصرا سلبيا تناط به مهام االستقبال فحسب، لكن أصبح وجوده جزءا 

عمل األدبي نفسه، إذ إّن تحقيق العمل األدبي مرتبط بتلقيه، فيصبح املعنى على هذا األساس »نتاج تفاعل نشط بين  من وجود ال

، ما يعني أّن وجود األدب في حد ذاته مقترن بعملية تلقيه، أي بوجود  (5) النص والقارئ وليست موضوعات مختبئة في النصوص«

 
تاريخ وقضايا، دار املعرفة الجامعية  (1) النقد العربي القديم  في  بين القدماء واملحدثين  ،  2000،  1، اإلسكندرية، مصر، ط: عثمان موافى: الخصومة 
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 . 06ص
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األدبية ويبث فيها الروح انطالقا من تلقيها، أي من تلك العالقة التي تنشأ بين النص األدبي واملتلقي  املتلقي الذي يحقق هذه األعمال  

 في لحظة تاريخية معينة. 

لقد جاء تركيز ياوس على املتلقي ألنه العنصر الذي ظّل منسيا في الدراسات النقدية التي سبقت نظرية التلقي،      فحتى وإن       

إال أّن ذلك لم يتجاوز اعتباره عنصرا مستقبال أو مرسال إليه، إذ جاء الحديث عنه دائما في إطار الحديث عن  تّم ذكره من قبل  

املؤلف أو النص. ولقد كان توّجه ياوس نحو بناء نظرية قوامها املتلقي بداية بدافع النقص الذي اعترى النظريات التي سبقته، 

ستطع التوّصل إلى »السر الذي يجعل األثر األدبي مستمرا وحيا حتى بعد أن تفنى الظروف  وذلك حين انتبه إلى أّن هذه األخيرة لم ت

التاريخية واالجتماعية التي أدت إليه، بل لم تستطع تلك النظريات أن تجد أسبابا مقنعة للتمييز بين النص األدبي وغيره من حيث  

عن اإلجابة عن هذا السؤال الذي يبقى في نظره غاية في األهمية،    ، ولقد فّسر ياوس عجز النظريات النقدية السابقة(1) القيمة«

بإهمالها للمتلقي والتركيز إما على املؤلف وعلى الظروف السياقية املحيطة بالنص نفسه في مرحلة أولى، ثم التركيز على النص نفسه  

ل ب
ّ
 نيته والعالقات التي تربط بينها.    في مرحلة ثانية ظنا أنه يحقق اكتفاءه الذاتي انطالقا من العناصر التي تشك

التي        التأويالت  تلك  النقاد مرتبط برصد  املتلقي، فجعل عمل  التأسيس لنظرية نقدية قوامها  ياوس نحو  إذن سار  هكذا 

املتلقين التي تصدر من  القراءات  تلك  مبني على أساس  أدبي جديد  لتاريخ  الزمن، ليؤسس  األدبية على مّر  األعمال  بها  ،  حظيت 

متجاوزا بذلك النزعة الوضعية التي طغت على النظرية النقدية في مرحلة الحداثة، إذ كانت هذه األخيرة تنظر إلى »األعمال األدبية  

د من صحتها ويمكن تحديدها«
ّ
، في مسعى حثيث منها إلى إخضاع األدب لذلك  (2) كما لو كانت هذه األعمال نتائج ألسباب يمكن التأك

 ط بالعلوم الوضعية، متناسية أّن األدب ال يخضع ألي نظام منطقي. الحزم الذي يرتب

لقد ربط ياوس املتلقي بعنصر التاريخ، فكانت نظريته مبنية على أساس هذين العنصرين، فجعل تحقيق األعمال األدبية        

ابة تاريخ أدبي للتلقيات التي حظيت  املنوط باملتلقي مرتبط هو اآلخر بعنصر الزمن، لذلك سعى إلى التأسيس لتأويل قائم على كت

بها األعمال األدبية على مّر العصور، متجاوزا بذلك النظر إلى التاريخ األدبي على أنه تاريخ للمؤلفين أو تاريخا للمؤلفات كما كان  

 سائدا من قبل. 

رة اآلمدي إلى املتلقي بقيت مقتصرة  هكذا يتضح لنا أّن  املتلقي اكتس ى أهمية بالغة عند كل من اآلمدي وياوس ، إال أن نظ     

من تمّرسه، في حين كان    على أنه املرسل إليه الذي يحكم على جودة األعمال األدبية من عدمها انطالقا من ذوقه الذي اكتسبه

األدب في ظل   املتلقي عند ياوس قواما لنظريته، وذلك حين جعله العامل املحقق لألعمال األدبية، فال مجال عنده للحديث عن

 غياب املتلقي، مؤسسا بذلك لنظرية نقدية معاصرة تعيد االعتبار للمتلقي، على أساس أّن هذا األخير هو مركز العملية النقدية.       

 ـــ معيار الجودة األدبية عند اآلمدي وعند ياوس:  2

دها الناقد لتصنيف األعمال األدبية في خانة الجيد أو  إّن الحديث عن الجودة األدبية يعني التطرق إلى تلك املعايير التي يعتم     

 في حد ذاتهم. الرديء، وهذه املعايير هي التي تخّول الناقد عقد موازنات أو مقارنات من أجل املفاضلة بين األعمال األدبية أو األدباء

ن في املوازنة التي أقامها بين شعر أبي تمام  إّن الرغبة في استيضاح معايير الجودة األدبية عند اآلمدي، يستدعى مّنا التمعّ      

وشعر البحتري، أو على األقل النظر في ذلك املنهج الذي اعتمده في هذه املوازنة، لنكتشف على أي أساس قّدم هذه القصيدة على  

 نقده. تلك وعلى أي أساس قّدم هذا الشاعر على ذاك، إذ حينها يمكننا القول إننا قد أدركنا منطلقات اآلمدي في 

 
 . 63، ص1999، 1لنص األدبي، املكتب املصري لتوزيع املطبوعات، القاهرة، مصر، ط: عبد الناصر حسن محمد: نظرية التوصيل وقراءة ا( 1)
 .  100، ص2000، 1: روبرت هولب: نظرية التلقي مقدمة نقدية، ترجمة عز الدين إسماعيل، املكتبة األكاديمية، القاهرة، مصر، ط  (2)
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د املكانة التي يحظى بها املتلقي عنده،       
ّ
ارتبط حكم اآلمدي على جودة األعمال األدبية من عدمها باملتلقي، وهي نقطة أخرى تؤك

على أساس أّن هذا األخير هو الذي سيصدر الحكم النقدي، إال أّن اآلمدي اشترط أن تتوفر في هذا املتلقي مجموعة من اآلليات 

الحكم بدون أن تزّل قدماه، وهذا ما جعل اآلمدي يقف في املوازنة وقفة الناقد البصير الذي يمنح املتلقي مجموع  التي ستخّوله  

نه من إصدار الحكم النهائي، بحيث يقّدم أحد الشاعرين على اآلخر، إذ نراه »يترك الحكم النهائي 
ّ
هذه األدوات األساسية التي تمك

ا للقارئ  الشاعرين  بين  التفضيل  من في  غرض  كل  على  بالحكم  يكتفي  فهو  والقياس،  املفاضلة  أدوات  مه 
ّ
يسل أن  بعد  لعادي، 

، وهذا  (1) األغراض الشعرية منفردا، ليترك القارئ أمام عملية شبه إحصائية ألحكامه املفردة لقضية محسومة النتائج بالنسبة له«

رك له حق إصدار
ُ
الحكم النهائي، يصل إلى النتيجة التي أرادها اآلمدي نفسه، ما    اإلجراء الذي اعتمده يجعل املتلقي العادي الذي ت

ه لم يشأ أن يظهر بمظهر الناقد املتسلط الذي يجبر املتلقي العادي  
ّ
يعني أّن هذا األخير حكم في القضية وأنهى الجدل فيها، إال أن

 ة.   على تبني أفكاره، لذلك كان يرشده إلى تبني الحكم الذي تبناه بطريقة غير مباشر 

ره لنفسه قبل أن يبدأ في املوازنة، حين ادعى       
ّ
لم يستطع اآلمدي ـــ كونه متلق لشعر الطائيين ـــ أن يلتزم بذلك املنهج الذي سط

ه سيكون محايدا في عقد هذه املوازنة، ألنه في الحقيقة كان »طرفا من أطراف املعركة بين 
ّ
ه سينصف القول في الشاعرين، وأن

ّ
أن

مذاهب   املحافظين ضوء  في  وجودة  حسنا  النصوص  وطبائع  اإلبداع  وشروط  املناهج  بين  يوازن  عاملا  كان  بل  واملجددين، 

، ولهذا السبب بالضبط »لم يرض اآلمدي بموقف الوسط والحياد في موضع املساواة، بل سارع إلى نفي هذا املوقف،  (2) الشعراء«

 . (3) تي تمنع املساواة وتلغيها«وأماط اللثام عن حججه التي تكشف عن خيوط الفصل ال

ه لن ينزاح إلى أحد طرفي النزاع،   إّن اآلمدي      
ّ
ه سيقف موقفا وسطا بين أبي تمام والبحتري وأن

ّ
لم يستطع    الذي ادعى بداية أن

ه انزاح لصالح البحتري على حساب أبي تمام، وإن لم يصّرح بذلك بصيغة مباشرة. من هنا نتساءل 
ّ
أن يبقى على هذا الحياد، إذ إن

إلى تفضيل البحتري، وذلك رغبة في اكتشاف معايير الجودة التي تحققت في نظره في شعر البحتري،  عن السبب الذي دفع باآلمدي 

 في حين غابت أو كانت أقل حضورا في شعر أبي تمام.  

لقد كان اآلمدي عارفا حق املعرفة بالشعر في عصره، لذلك كان تحّيزه للبحتري مبنيا على أسباب وعوامل اقتنع بها أوال قبل       

أن يسعى إلى إقناع املتلقي العادي بها، فنجده أحاط هذا األخير بكل الحجج التي ستؤدي به في النهاية  إلى تفضيل البحتري على  

 حساب أبي تمام. 

تتلمذ اآلمدي على أشعار العرب من الجاهليين ومن تالهم حتى صار يمتلك ذوقا صقلته هذه التجارب، لذلك فّضل البحتري،       

ر أبا تماممِلا رأى  
ّ
في الترتيب نظرا لنزعة التجديد   في طريقة نظمه للشعر من إتباع لنموذج القصيدة القديمة واملوروثة، في حين أخ

التي مّيزت شعره، إذ انزاح عن أساليب الشعراء القدامى في النظم، لذلك كان حكم اآلمدي »ينبع من مدى التطابق بين أفق انتظار  

  .(4) ، بين املنتظر واملكتوب، بين جمالية النص، وما درج عليه األسالف من الشعراء السابقين«القارئ وأفق النص

اآلمدي      انتظار  أفق  التي وسمت شعر    إّن  الخصائص  أساس  على  مبني  ـــ  وتأليفها  الخصومة  في  أساسا  عامال  كان  الذي  ــــ 

ل أفق  
ّ
ل عمود الشعر، لهذا يصبح عمود الشعر هو الذي شك

ّ
األسالف، وهذه الخصائص تجتمع في  العناصر السبعة التي تشك

إذ للهجرة،  الرابع  القرن  في  املحافظة  لواء  وأنصار  اآلمدي  املبدعين    انتظار  بين  »سنة  املرحلة  هذه  في  أصبح  الشعر  عمود  إّن 

 
 . 91، ص2013، 1ي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سورية، ط: مراد حسن فطوم: التلقي في النقد العربي في القرن الرابع هجر  (1)
 . 76، ص 2003، 1: عبد الكريم محمد حسين: عمود الشعر مواقعه ووظائفه وأبوابه، دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط( 2)
 .76: املرجع نفسه، ص (3)
 .100العربي في القرن الرابع هجري، ص : مراد حسن فطوم: التلقي في النقد (4)
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واملتلقين، يدخل بها املبدع وعي القارئ من بوابة التوقع، أو النهج السابق الذي دخل إلى الذاكرة اإلبداعية النقدية وأصبح قالبا  

البوابة ذاتها« النص من  القارئ عالم  بها  ثابتا، ويلج  امل(1)ومعيارا  ما يجعل  يتطابق مع ، وهذا  ما  تتماش ى مع  ينتظر أشعارا  تلقي 

 سابقاتها والتي تحتكم إلى معيار عمود الشعر بصفته مجموعة من الخصائص التي تؤطر شعر السلف من الجاهلية. 

انتبه اآلمدي إلى تطابق خصائص شعر البحتري مع خصائص شعر القدماء، أي أنه احترم عمود الشعر ولم يخرج عنه،       

فّضله على أبي تمام، كما انتبه إلى أّن هذا األخير في العديد من قصائده الشعرية خرج عن عمود الشعر، أو باألحرى لذلك نراه  

 خالف القدماء في النظم. 

إلى مدى    يمكن القول على هذا األساس، إّن الخصومة التي قامت حول مذهب أبي تمام ومذهب البحتري، كانت محتكمة      

الطائيين طريقة األوائل،  التزام كل واح بين  الشعر، فكان »معيار الخصومة  في نظم  السلف  بمنهج  ما يسمى بعمود   د منهما  أو 

ه عدل 
ّ
ه ما فارق عمود الشعر املعروف، ورفضوا أبا تمام ألن

ّ
،  (2)عن مذاهب العرب املألوفة«  الشعر، فقد قّدم النقاد البحتري ألن

ه من املتلقين استحبوا من الشعر ما يسير على نهج املألوف في حين استهجنوا النظم على غير منوال  لذلك نرى اآلمدي ومن وافق

 القدماء. 

 أّن اتخاذ اآلمدي عمود الشعر معيارا للمفاضلة بين شعر الطائيين بصفة خاصة، ومعيارا للمفاضلة بين الشعراء بصفة       
ّ
إال

 نعه من االصطباغ بصبغات جديدة كان يمكن أن تنعكس عليه باإليجاب.          عامة، كان عامال لجمود الشعر العربي، إذ م

لقد تحدث اآلمدي إذن عما سيسميه ياوس الحقا "أفق االنتظار"، لكن دون أن يضبط مجهوده بهذا املصطلح النقدي،       

بين الشعراء، كما سيكون أفق االنتظار هو    ولقد رأينا كيف كان له الدور الحاسم في الحكم على جودة األعمال األدبية واملفاضلة

 اآلخر عند ياوس العامل الحاسم في تحديد درجة االنزياح الجمالي أو "املسافة الجمالية" التي جعلها ياوس تعّبر عن الجودة األدبية. 

دبي الجديد، ذلك أّن »كل  يقصد ياوس بــ "أفق االنتظار" مجموع االستعدادات التي يتكئ عليها املتلقي الستقبال العمل األ      

ر القارئ بأعمال أخرى سبق له وأن قرأها ويكّيف استجابته العاطفية له ويخلق منذ البداية توقعا ما...وهو توقع يمكن  
ّ
عمل يذك

  ـــ كلما تقدمت القراءة ـــ أن يمتد أو يعدل أو يوجه وجهة أخرى أو يوقف بالسخرية، بحسب قواعد عمل كرستها شعرية األجناس 

على احتماالت ثالث، أما االحتمال األول    ، ما يعني أّن لقاء أفق النص مع أفق املتلقي مفتوح  (3) واألساليب الصريحة أو الضمنية«

فهو أن يتطابق أفق النص مع أفق توقع املتلقي، وفي هذه الحالة يكون فيها النص الجديد موافقا لتلك النصوص التي تعّود عليها  

ل االحتمال الثاني في حدوث صدام بين أفق النص وأفق توقع املتلقي، ويحدث هذا عندما يحمل النص الجديد  املتل
ّ
قي، في حين يتمث

د احتماال ثالثا، فيصبح النص األدبي الجديد الذي أحدث 
ّ
بذور االنزياح على ما ألفه املتلقي، وهذا االحتمال الثاني يمكن أن يول

 الوقت أفقا للتوقع عند املتلقي.   خيبة عند املتلقي مع مرور

عندما يتحدث ياوس عن الجودة األدبية يصطلح عليها بـمصطلح "املسافة الجمالية"، ويربطها بطريقة مباشرة بمصطلحه       

األدبي   العمل  التوقعات معطى ومظهر  أفق  بين  الجمالية »الفرق  باملسافة  االنتظار"، ويقصد  "أفق  الذي يؤطر نظريته  املركزي 

لجديد والذي قد يؤدي تلقيه إلى تغّير في األفق من خالل تجاهل الخبرات املألوفة أو من خالل رفع الخبرات الحديثة إلى مستوى  ا

 
 .90: املرجع نفسه، ص (1)
 .51: وحيد صبحي كبابة: الخصومة بين الطائييين وعمود الشعر، ص (2)
،  1: هانس روبريت ياوس: جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص األدبي، ترجمة وتقديم رشيد بن حدو، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان، ط  (3)
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، يظهر أّن املسافة الجمالية عند ياوس هي كما عند اآلمدي مرتبطة برد فعل الجمهور املتلقي تجاه العمل األدبي الجديد،  (1) الوعي«

 يضبط القضية بمصطلح نقدي كما فعل ياوس، بل اكتفى بالحديث عن املوضوع دون أن يسميه.  إال أّن اآلمدي لم

ل نقطة الخالف بين اآلمدي وياوس أساسا في املعيار الذي خّصصه كل واحد منهما لقياس هذه املسافة الجمالية، أما       
ّ
تتمث

قدرة بمدى  مقترنة  األدبي  العمل  جودة  أّن  على  يصّر  ه 
ّ
فإن على   اآلمدي  والنسج  األسالف  من  بمن سبقه  االقتداء  على  الشاعر 

ـــ في نظره ـــ يجب أن يتطابق في كل مرة مع أفق توقع املتلقي إذا ما أراد الشاعر أن يحقق النجاح   منوالهم، ما يعني أّن أفق النص 

شعر هذا األخير منسجم مع ما ألفته العرب   ويسم عمله بالجودة، وهذا ما دفعه إلى التعصب للبحتري في املوازنة، وذلك ملا رأى أّن 

ر أبا تمام ألّن أشعاره تخالف أسلوب السلف في النظم. 
ّ
 من الشعر، في حين أخ

يقف ياوس ندا ملوقف اآلمدي، وذلك حين يقّر أّن املسافة الجمالية بالعكس مرتبطة بمدى انزياح العمل األدبي الجديد عن       

ما سار العمل الجديد نحو كسر أفق توقع املتلقي، في حين تتقلص األعمال األدبية السابقة، ما ي
ّ
عني أّن املسافة الجمالية تتسع كل

األدبي  العمل  األخيرة يصبح  الحالة  املألوفة، ففي هذه  األدبية  األعمال  إلى مجاراة  الجديد  العمل األدبي  املسافة كلما سعى  هذه 

، وهنا بالضبط يظهر تشجيع ياوس على التجديد في  (2)ال كتب فن األدب«»أقرب من مجال كتب الطبخ أو التسلية منه إلى مج

 األدب على خالف اآلمدي الذي سعى بطريقة غير مباشرة إلى كبح طموح السير على سبل جديدة. 

 ـــ خاتمة:  

االعتبار        أعادت  نقدية  نظرية  أّول  هي  األملانية  التلقي  نظرية  أّن  قدمناها،  التي  املقارنة  األخير من خالل  في  القول  يمكننا 

للمتلقي وقامت على أساسه، بحيث كان هذا األخير مركز اهتمامها، لكن هذا لم يمنع من وجود إرهاصات متقدمة في التراث العربي 

حابها عن املتلقي، لكّنها ال ترقى إلى مستوى النظرية النقدية، بل هي عبارة عن إرهاصات وأفكار قّيمة تستحق  النقدي تحدث فيها أص 

الدراسة والبحث، ولقد كان اآلمدي من بين النقاد القدامى الذين ظهرت عندهم مثل هذه األفكار الرائدة التي تتالمس مع تلك التي  

 طورتها نظرية التلقي.  

املقارنة بين اآلمدي وياوس ــــ كون األّول ناقدا تراثيا رائدا له فضل السبق في الحديث عن قضايا نقدية مرتبطة    لقد أفضت     

زا على املتلقي، لكن هذا األخير بقي عن
ّ
ـــ إلى أّن االثنين رك د  بتلك التي ظهرت عند نظرية التلقي، وكون الثاني رائدا لنظرية التلقي 

تنحصر مهمته في الحكم بالجودة أو الرداءة على األعمال األدبية، في حين كان املتلقي عند ياوس أساس  اآلمدي مجرد مرسل إليه  

العملية النقدية ومركزا لنظريته، وذلك حين جعل العملية التأويلية مبنية أساسا على تتبع تاريخ تلقيات األعمال األدبية والنظر في  

 ردود فعل املتلقي تجاهها. 

ة الثانية التي يظهر أّن كل من اآلمدي وياوس تحدثا فيها واختلفا في اآلن نفسه في تقديرها، فإّنها تتعلق بالجودة  أما القضي     

األدبية ومعيار الحكم على األعمال األدبية، ففي الوقت الذي جعل فيه اآلمدي النسج على منوال القدماء وإتباع طريقتهم في نظم  

ألدبية، ما يعني أّن جودة األدب عنده مرتبطة بمدى تطابق أفق النص مع أفق توقع املتلقي، إذ  الشعر سبيال إلى تحقيق الجودة ا

على هذا األساس فّضل البحتري على حساب أبي تمام، ذلك أّن األّول لم يخرج عن عمود الشعر أي واكب السلف في النظم، في  

آلمدي واملتلقي عامة في القرن الرابع للهجرة، ذلك ألّن عناصره  حين خرج الثاني عن عمود الشعر، كون هذا األخير هو أفق توقع ا

 
،  1ط  : سامي إسماعيل: جماليات التلقي دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبرت ياوس وفولفجانج إيزر، املجلس األعلى للثقافة، القاهرة، مصر،  (1)

 . 95، ص2002
 . 59: هانس روبريت ياوس: جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص األدبي، ترجمة وتقديم رشيد بن حدو، ص (2)
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تجمل ما لشعر العرب من أساليب وميزات منذ نشأته من الجاهلية. يرى ياوس غير هذا الذي ذهب إليه اآلمدي، فيجعل الجودة  

ب أفق توقع املتلقي، في حين تتقلص  األدبية التي اصطلح عليها بــ "املسافة الجمالية" مقترنة بمدى قدرة النص الجديد على تخيي

ما تطابق أفق توقع املتلقي مع أفق النص، وتتجلى هذه الحالة عندما ال يحمل النص للمتلقي أي جديد مقارنة بما 
ّ
هذه املسافة كل

 ألفه في األعمال األدبية السابقة.  
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 على ديوان عروة بن الورد  دالالت اإلشارات اجلسدية يف شرح ابن السكيت
The semantics of physical signs in the explanation of Ibn al-Skeit on the diwan of Aroua bin al-Ward 

رّي  اد بن بايق الشمَّ  أستاذ مشارك الدراسات العربية، الدكتور/ عوَّ

 ـ اململكة العربية السعودية    والعميد الحالي للكلية الجامعية بتيماء جامعة تبوك

Awad bin Baiq al-Shammari Université de Tabuk Arabie Saoudite 

 

 

 

ص: 
َّ
 امللخ

ابن        في شرح  قيمتها  املختلفة، وتحديد  دالالتها  على  والوقوف  الجسمية،  اإلشارات  معنى  تحديد  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

السكيت لديوان عروة بن الورد أحد شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، وقد اتبع الباحث املنهج الوصفّي املعتمد على التحليل، 

 من جوانب علم الداللة اللغوي؛ إذ تعمل على أداء   واالستنباط. وقد توصلت الدراسة إلى
ً
 رئيسا

ً
أن اإلشارات الجسدية تمثل جانبا

على  مفروضة  إجبارية  تكون  وقد  اختيارية،  تكون  قد  الجسدية  اإلشارات  كون  عن  الدراسة  كشفت  كما  جيدة،  بصورة  املعنى 

ستخدمة في املساعدة، واإليثار، والتضحية لآلخرين؛  الشخص، كما أظهرت كثرة استخدام عروة بن الورد لإلشارات الجسدسة امل

 كشفت عن عدم وجود أي إشارة جسدية؛ تدل على سوء الخلق؛ كاألنف، أو عض  
ً
مثل: الحياء، والعين، واألسنان، واليد، وأخيرا

 األصابع، أو الشفتين؛ وهذا يعكس طبيعة عروة بن الورد الذي كان يتصف بدماثة الخلق. 

م اللغوي  - السياق غير اللغوي   -السياق اللغوي   -الداللة -صعلكةالكلمات مفتاحية:   املحرَّ

Summary : 

This study aimed to determine the meaning of physical signals, to identify their different connotations, and to 

determine their value in the explanation of Ibn Al-Skeit to the Diwan Of Aroua bin al-Ward, one of the poets of the 

Tramps in the Jahili era, and the researcher followed the descriptive approach based on analysis and inference. The 

study found that physical signals are a key aspect of linguistic semantics; they perform meaning well, and the study 

revealed that physical signals may be optional, may be compulsory imposed on a person, as well as the frequent 

use of physical signals used to help, altruism and sacrifice for others, such as modesty, eye, teeth, hand, and finally 

revealed that there is no physical signal; Lips, this reflects the nature of the bride of ibn al-Ward, who was 

characterized by the gentleness of creation . 

Key words: tramp- semantics - linguistic context - non-linguistic context - linguistic taboo 
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 مقدمة: 

 غير لغوي، ويهتم السياق اللغوي بفهم النصوص    Contextالسياق    Symanticيقسم علم الداللة
ً
 لغويا، وسياقا

ً
قسمين: سياقا

والعبارات، ولكن توجد بعض النصوص والعبارات غامضة؛ بحيث ال يفهم من السياق اللغوي ش يء؛ مما يضطرنا إلى الذهاب إلى 

  ما يطلق عليه السياق غير اللغوي؛ وهو
ً
 .(1) سياق خارج نطاق اللغة تماما

ومن املعروف أن النشاط التواصلى بين البشر بعضهم وبعض يتكون من ثالثة عناصر، وهى: متحدث أو مرسل، ومستمع أو  

 . (2) مستقبل، ونظام إشارى، أو لغة مشتركة بين املرسل واملستقبل، ولهذا النظام محتوى يرمز إليه

أن التفاعل بين املواقف واألحداث التي يمر بها اإلنسان يظهر على شكل استجابات، أو تعبيرات  ويؤكد ذلك علماء النفس       

جسمية داخلية وخارجية؛ فعندما يصاب اإلنسان بحالة انفعالية معينة، تزداد سرعة دقات قلبه، وتشتد؛ فينتج عن ذلك زيادة  

يؤدي االنفعال إلى انقباض، أو ضيق في األوعية الدموية املوجودة في   كمية الدم التي يرسلها القلب إلى أجزاء الجسم املختلفة، كما

األجزاء   نحو  األحشاء  من  الدم  اندفاع  إلى  ذلك  ويؤدي  واألطراف،  الجلد  في  املوجودة  الدموية  األوعية  في  اتساع  وإلى  األحشاء، 

 .  (3)رة التي تظهر على وجههالخارجية في الجسم واألطراف؛ فيتسبب ذلك في احمرار وجه اإلنسان، وشعوره بالحرا

 أسباب اختيار املوضوع: 

 قلة الدراسات اللغوية في مجال تحديد الدالالت اللغوية لإلشارات الجسدية.  -1

 رغبة الباحث نفسه في سبر أغوار الشاعر الكبير عروة بن الورد؛ ملكانته االجتماعية الكبرى بين شعراء الصعاليك.  -2

 التعريف بالشاعر: 

 هو عروة بن الورد بن زيد، وقيل: ابن عمرو بن زيد بن عبد هللا بن ناشب، وينتهي نسبه إلى غطفان بن سعد بن نزار.      

 من شع     
ً
يلقب  وكان شاعرا املقدمين األجواد، وكان   من صعاليكها املعدودين 

ً
 من فرسانها، وصعلوكا

ً
الجاهلية، وفارسا راء 

 . (4) بشاعر الصعاليك؛ لجمعه إياهم، وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم، ولم يكن لهم معاش وال مغزى 

بن الورد؛ ألنه كن يجمع الفقراء في حظيرة فيرزقهم    وفي تعريف الصعلقة يقول الفيروزآبادي: "وعروة الصعاليك هو عروة      

 . (5) بما يغنمه"

 ترجمة ابن السكيت: 

(م، وهو إمام في اللغة واالدب، ولقبه  852  -ه244م(، وتوفي عام)802  -ه186هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، ولد عام)     

 أبوه بالسكيت؛ لكثرة سكوته، وطول صمته. 

 
 م.2007، دار الكتب العلمية، بيروت، 147دراسة في ضوء علم اللغة الحديث: جاسم محمد عبد العبود، ص -مصطلحات الداللة العربية (1)
 م.1990، املجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 26جمعة سيد يوسف، ص سيكولوجية اللغة واملرض العقلى :  (2)
 م. 2006، مركز الحضارة العربيةن القاهرة، 10جسمية: خيري قدري، صدالالت اإلشارات ال (3)
 م.1995، دار األرقم، بيروت، 7 -5ديوان عروة بن الورد: عروة بن الورد، ت: عمر الطباع، ص (4)
 300، ص3القاموس املحيط: الفيرزآبادي، مجد الدين بن يعقوب، ج (5)
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 كتاب"األلفاظ"، و"األضداد"؛ ومنها"شرح ديوان عروة بن       
ً
 كتلب"إصالح املنطق"، وله أيضا

ً
ومن أهم مؤلفاته وأذيعها صيتا

 .  (1) موضوع الدراسة -الورد"

 تساؤالت الدراسة: 

 تقوم هذه الدراسة على اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

 الجسدية في ديوان عروة بن الورد؟ما أهم الدالالت اللغوية لإلشارات  -

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية: 

 ما واقع اإلشارات الجسدية في الدراسات اللغوية؟  -1

 ما أهم اإلشارات الجسدية التي جاءت في ديوان عروة بن الورد؟  -2

 ما أهم الدالالت اللغوية لإلشارات الجسدية في ديوان عروة بن الورد؟  -3

 : الهدف من البحث

 تتمثل أهداف هذا البحث فيما يأتي:

 تفسير ظاهرة اإلشارات الجسدية في الدراسات اللغوية. -

 الوقوف على أهمية دراسة اإلشارات الجسدية وضوابطها.  -

 جمع ظاهرة دالالت الجسد في ديوان عروة بن الورد، وتحديد دالالتها. -

 منهج البحث واألدوات: 

تو       فى  الباحث  يرتئيه  الذى  الباحث  املنهج  إذ يقوم  التحليل واالستنباط؛  القائم على  الوصفي  املنهج  النظام هو  ضيح هذا 

بعرض تعريف شامل لإلشارات الجسدية، والتأريخ لها في كتب اللغويين العرب، وعرض لدالالتها املختلفة، وضوابطها، وأنواعها،  

 ثم تطبيق ذلك على ديوان عروة بن الورد. 

 حدود الدراسة: 

 نية: حدد الباحث الفترة الزمنية التي امتد على إثرها ديوان عروة بن الورد. الحدود الزم -أ 

 .-موضوع الدراسة  - الحدود املكانية: حدد الباحث املكان باإلحالة إلى األماكن املذكورة في الديوان -ب

 الورد. الحدود املوضوعية: حدد الباحث موضوع الدراسة بشرح ابن السكيت على شرح ديوان عروة بن  -ت

 الدراسات السابقة: 

والبالغية       واألدبية  اللغوية  الدراسات  من  كثير  على  اطالعي  خالل  من  لي  تبين  واحدة    -لقد  لغوية  دراسة  وجود  عدم 

 ومتخصصة اهتمت بدراسة اإلشارات الجسدية؛ والسيما ديوان عروة بن الورد. 

 
 . 349، ص2، وبغية الوعاة: ج204 -022طبقات النحويين واللغويين: ابن املعتز، ص (1)
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 ومن أهم الدراسات التي اطلعت عليها ما يلي: 

 : (1)  ( 2018لجندي، دراسة)عيد ا

 هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الحركة الجسمية في المبة العجم للطغرائي من الوجهة البالغية.     

 عن دراستي؛ الهتمامها بالجانب البالغي فقط، وليس اللغوي,      
ً
 وموضوعا

ً
 وتختلف هذه الدراسة شكال

 : (2)  ( 2012دراسة)عبد املجيد اإلسداوي،  

واملرأة،   الذات،  وهي: صور  أربع صور؛  من خالل  الجاهلي؛  الشعر  في  اإلشاري  التعبير  دراسة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

 واملمدوح، واملهجو.

 عن دراستي؛ وذلك لكونها تنصب في الدرس األدبي، وليس في الدرس الداللي.       
ً
 وموضوعا

ً
 وتختلف هذه الدراسة شكال

 :(3)  م( 1999دراسة)ياسر عوض هللا، 

 هدفت هذه الدراسة إلى استخالص الدالالت اللغوية للحركات الجسمية من األحاديث النبوية الشريفة.      

وتختلف هذه الدراسة عن دراستي في كونها اهتمت بالحديث النبوي الشريف الذي هو مصدر أصيل من مصادر التشريع       

م -لى اهتماهمها بكالم الرسول اإلسالمي، وليس بكتب الشعر العربي، باإلضافة إ
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
 نفسه.  -صل

 التفسير اللغوي لإلشارات الجسمية: 

:  -أ 
ً
 اإلشارة لغة

      
ً
ة
 
 وشيارة

ً
 وِشيارا

ً
ْورا

 
:  استخرجه من   يدل األصل اللغوي لإلشارة على اإلظهار؛ ومن ذلك قولهم: شار العسل يشوره ش

ً
شارا وم 

بةالو  
ْ
: إذا عرضها لتباع، والشارة عند العرب: املشورة ق

ً
 .(4) واجتناه، وأشاره واستشاره: كشاره، وشار الدابة يشورها شورا

:  - ب
ً
 اإلشارات الجسدية اصطالحا

للتعبير عن التفكير، واملشاعر، فهناك  مما الشك فيه أن الكالم ليس هو الوسيلة الوحيدة للتعبير؛ فهناك وسائل أخرى، وطرق  

الصناعية،  باألدوات  التعبير  وهناك  وبالصيحات،  الوجه،  بمالمح  التعبير  وهناك  واليدين،  الرأس  كتحريك  باإلشارة؛  التعبير 

 .(5) كالطبول وغيرها

 تنقسم إلى قسمين :  -أى لغة   –أى إن اللغة      

 
 م..2018، 32دراسة بالغية: عيد الجندي، مجلة كلية اآلداب، جامعة طنطا، العدد  -الحركة الجسمية في المية العجم للطغرائي (1)
 م.2012، 26،  العدد4املجلد التعبير اإلشاري في الشعر الجاهلي: عبد املجيد اإلسداوي، مجلة كلية دار العلوم، جامعة املنيا،  (2)
 م.1999الدالالت اللغوية للحركات الجسمية في األحاديث النبوية: ياسر مسعد أحمد عوض هللا، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،    (3)
: النهاية في غريب الحديث واألثر: ابن األثير، مجد 1979، دار صادر، بيروت،  340أساس البالغة: الزمخشري، جار هللا محمود، ص  (4)

ً
م، وانظر أيضا

 م.1995، دار الفكر، بيروت،  508، ص2الدين، ت: طه الزاوي ومحمود الطناحي، ج
: علم اللغة  1971،  اإلسكندرية رف،  ، دار املعا16/ 15حسن ظاظا، ص ص    اللسان واإلنسان :    (5)

ً
، دار نهضة  81على عبدالواحد وافى، ص   م، وانظر أيضا

 م.1945مصر، القاهرة، 
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 لغة منطوقة. -1

 . eBody languag (1)لغة الجسد.  -2

ونفهم مما سبق أن التعبيرات غير اللغوية تطلق على اإلشارات الجسمية، والتى نفسرها بأى وسيلة تنقل لنا فكرة بدون       

 استخدام الصوت.

فاألخير   اإلشارى؛  واملعنى  الجسمية  اإلشارات  بين  الفرق  نوضح  أن  املاصدق    Denatative meaningويلزم  يقابل  الذى  هو 

Denatative (2) علم املنطق ، ويقصد به كل ما يشير إلى الجنس، أو الفكرة الكلية؛ إذ إنه يصدق على عدة  أفراد في. 

ويعرف علم الحركة الجسدية بأنه العلم الذي يختص بوصف أعضاء الجسم وحركاته التي تحدث وفق نمط معين؛ وهي  

 . (3)تحدث نتيجة للتعلم، وترتبط بثقافة املجتمع 

 فى عصرنا الحديث، ويتبع فى دراسته علم الرموز  
ً
 لغويا

ً
وعلم الحركة الجسمية    ،Semiolog   (4)واإلشارات الجسدية صارت علما

Kinesics  (5). 

 . املعانينقل  فيأى إن دراسة اإلشارات الجسمية ليست أساسا نظريا لعلم الداللة، وإن كانت عامال مساعدا 

مجتمع، فكل مجتمع له تقاليده الثابتة، وله عرفه    أي  يشعب، وف  أي  في، نراها على حالتها  واإلشارات الجسدية ليست ثابتة

 نشاهد  
ً
يتوسط يده، أو يوقفها عند االنتهاء من الحديث، وفى املقابل   املصري الخاص الذى يتميز به عن املجتمعات األخرى، فمثال

يقول الدكتور حسن ظاظا: " وتختلف الشعوب بعضها عن بعض    وفى هذا  (6) يخفض رأسه عند هذه الحال نفسها،  األمريكي نرى  

يكاد يحرك إال شفتيه، بينما اآلخر إذا   االستعانة بالحركات واإلشارات أثناء الكالم، فبعض أجناس البشر إذا تكلم أحدهم ال   في

 .(7) جسمه لوالب الحركة، فهز رأسه، وأشاح بيديه، وحرك كتفيه ودق بقدميه" فيفتح فمه انطلقت معه 

وترجع فكرة اإلشارات الجسدية إلى العصور القديمة، ولعل كون الفرد قادرا على الكالم مع بعض اإلشارات األخرى هو الذى  

 سهل مسألة انتشار هذا الجانب.

ثنايا الكتب واملؤلفات العربية عن التعبيرات غير اللغوية، منها قول الجاحظ :"واإلشارة واللفظ    فيولقد جاءت إشارات كثيرة  

 . (8)  ولوال اإلشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص بالخاص " …شريكان، ونعم العون هى له

 
 م. 2000للثقافة والفنون واآلداب، الكويت،  الوطني ، املجلس 167شاكر عبدالحميد، ص  سيكولوجية فنون األداء : جلين ويلسون، ترجمة :  (1)
 . 42ع سابق، ص: مرج اللغوي علم النفس  (2)
 م.2009، دار الهاني للطباعة، القاهرة، 80محاضرات في علم اللغة االجتماعي: محمد حسن عبد العزيز، ص  (3)
 . 20فريد عوض حيدر، ص علم الداللة :  (4)
 م. 1995، اإلسكندرية، دار املعرفة، 181صبرى إبراهيم السيد، ص :  االجتماعيعلم اللغة  (5)

صبرى السيد،   :  االجتماعيم، وانظر أيضا : علم اللغة  1969، دار الهالل، القاهرة،  137مراد كامل، ص  : جرجى زيدان، مراجعة :    ( الفلسفة اللغوية6)

 . 182ص
 . 16اللسان واإلنسان : مرجع سابق، ص  (7)
 ، دار الفكر، بيروت، د.ت. 78، ص1جالبيان والتبيين : )الجاحظ ( أبى بكر عثمان بن عمرو بن بحر، تحقيق : عبدالسالم محمد هارون،  (8)
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القرآن الكريم؛ فقد كان كثيرا، ومثل ركنا مهما من إعجازه، ويعد التصوير القرآنى ضربا من هذا   وقد جاءت الظاهرة نفسها فى

مما   ء ش ييوم عاصف، ال يقدرون على    فيالنوع، والنظر فى قوله تعالى: " مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح  

 . (2)  صورة بيانية ساحرة فينقله ، فنجد لوحة فنان، أراد أن يوضح معنى، ف(1)كسبوا "

 عند علماء الحديث املعاصرين؛ يقول ابن الجوزي: "التبسم قد يكون عند الغضب، كما يكون عند التعجب  
ً
كما وردت أيضا

الدم فيه؛ فينشأ عن ذلك  الوجه لسرعة فوران  والسرور؛ فإن كال منهما يوجب انبساط دم القلب وفورانه؛ ولهذا تظهر حمرة 

 .(3) والغضب تعجب يتبعه ضحك وتبسم"السرور  

 دالالتها: 

 أمكن للباحث إحصاء أهم دالالت اإلشارات الجسدية؛ كما يلي:

، فتقطيب الجبين يدل داللة واضحة على الحزن والتشاؤم، كأن صاحبه يقول :"  املعانيوسيلة من وسائل التعبير عن    -1

 .(4)  ال أحب ذلك " إني

إيضاح األصوات الكالمية، وفى هذا يقول زيدان: " مازلنا نستعمل اإلشارات ونحن نتكلم  تستعمل كعوامل مساعدة فى   -2

 .(5) باأللفاظ ملساعدة هذه األلفاظ على أداء معانيها "

 .(6)  يعتمد على أرباب الفنون، كالرقص، والغناء، واملسرح -3

 كشف قيم املجتمع وتقاليده. فيتعتبر أداة  -4

 . (7)  أيما اعتماد املعانيتهم صاحب املعجم، الذى يعتمد على  -5

 ملسافات طويلة، كالتليفون.  املعانينقل  فيتفضل  -6

 .(8)  (Taboo) االجتماعيتعتبر نائبا عن كلمات الحظر   -7

 تقوم بعمل وصالت بين املرسل واملستقبل.  -8

 .(9)  كالمه فيتحدد اتجاه املتكلم  -9

 . (10)  التعليم، وفى خدمات املتعلمين فيلها أهمية  -10

 
 .18سورة : إبراهيم/ (1)
 م.1994، دار املعارف، القاهرة، 36التصوير الفنى فى القرآن : سيد قطب، ص (2)
 ، املطبعة املصرية، القاهرة، د. ت.19، ص3زاد املعاد: ابن قيم الجوزية، ج (3)
 . 136الفلسفة اللغوية : مرجع سابق، ص  (4)
 . 16اللسان واإلنسان : مرجع سابق، ص  (5)
 . 16املرجع السابق : ص (6)
 م.1999، دار املعرفة الجامعية، األسكدنرية، 53علم الداللة "إطار جديد : ف.ر.باملر، ترجمة : د.صبرى إبراهيم السيد، ص (7)
 .182/ 181صبرى السيد، ص ص :  االجتماعيعلم اللغة  (8)
 . 29ابق، صسيكولوجية اللغة : مرجع س (9)
 م. 1972، الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 31األصوات واإلشارات : أ.كندراتوف، ترجمة : شوقى جالل، ص (10)
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 ضوابطها:

؛ إذ ينبغي لهذا  Social rulesأما عن ضوابط اإلشارات الجسدية؛ فقد اشترط اللغويون ضرورة اتفاقها مع القواعد االجتماعية  

ا عن اختالف اإلشارات الجسدية من منطقة ألخرى ؛ خاصة ونحن قد Local codesكل لغة  فيفك الرموز املحلية  نَّ ب 
 
 .(1) أ

 أنواعها:

 :يأتيتقسم اإلشارات الجسدية إلى قسمين، كما 

إذا حدث    التيوهى    اضطرارية:  -1 والنهوض  االبتسام  مثل  االنفعاالت،  عن  املستر  ءبش ي تأثر    ءش يتعبر  عن  ويروى   ،

 .(2) كانوا يقفون بغتة عند سماع خطبه " فالدستون خطيب إنجلترا الشهير أن سامعيه كثيرا ما

بقصد من صاحبها، كلغة الخرس، مع األخذ فى الحسبان أن التعبيرات االختيارية سرعان ما تتحول    اختيارية: -3

 .(3)  إلى معنى رمزى، ال عالقة بينه وبين اإلشارة، والتى حدثت من قبل

 التطبيق اللغوي في ديوان عروة بن الورد: 

تعبيرات غير اللغوية فى " فتح البارى " لوجدناها كثيرة مفرطة، ولو درسنا لها نظاما فى دراستنا هذه لوجدنا أهمها،  إذا تتبعنا ال

 وأكثرها ورودا ما يأتى:

 ونبدأ بأول واحدة مما سبق، كما يلى:     

 الجسم:  -( 1) 

 : (4) ذكره ابن السكيت في عرضه لقول عروة بن الورد     

ُم جسمي في   ّسِ
َ
ق
ُ
 جسوم كثيرة أ

 

 وأحسو قراح املاء، واملاء بارد  

 

 
 يقول ابن السكيت: أقسم جسمي: الجسم هنا طعامه؛ يقول: أقسم ما أريد أن أطعمه في محاويج قومي، ومن يلزمني حبقه. 

 اليد:  -( 2) 

اللغة العربية تطلق على معاٍن كثيرة، فتطلق مثال على اليد التى هى عضو من أعضاء اإلنسان، وتطلق أيضا على    اليد فى     

 (5) الجاه، والقوة، واإلحسان.

 عضو من أعضاء اإلنسان، وتقديم عدة شواهد؛ إلثبات أن لليد لغة غير منطوقة.  هي  التي وال يهمنا من ذكر اليد هنا إال اليد       

 

 
 . 172سيكولوجية فنون األداء : مرجع سابق، ص (1)
 . 135الفلسفة اللغوية : مرجع سابق، ص  (2)
 . 136املرجع السابق : ص (3)
 .35بشرح ابن السكيت:  صديوان عروة بن الورد (4)
 . 190سيكولوجية فنون األداء : مرجع سابق، ص (5)
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 معناها الحقيقي: اليد ب -أ 

 :(1) جاء ذلك في شرح ابن السكيت لقول عروة     

أفضل زادهم   ينوؤون باأليدي و

 

ِح  
َّ
 بقية لحم من جزور ُمَمل

 
 يقول: هؤالء أصحاب الكنيف مجهدون، فال يقدرون من جهدهم أن يستقلوا حتى يعتمدوا على أيديهم.      

      
ً
 :(2)ومنه أيضا

 الفضاء بطرفه يقلب في األرض  

 

 وهن مناخات ومرجلنا يغلي  

 
 يقول ابن السكيت: يقلب في األرض الفضاء بطرفه: يروى بكفه.     

ويذكر الدكتور كريم حسان الدين أن املعجم العربي وبعض الكتب اللغوية قد وصفت لنا سلوك الكف وحركاتها املختلفة؛       

ضمها على ش يء فهي حفنة، وإذا بسطها للسؤال فهي التكفف، وإذا أشار بها ملن  فإذا ضم املتكلم أصابع الكف فهي قبضة، وإذا  

أمامه فهو اإليماء، وإذا أشار بها ملن خلفه فهو اإليباء، وغذا ضرب راحة الكف باألخرى فهو التصفيق، وإذا ضرب براحة الكف 

ا ضرب القفا فهو الصفع، وإذا ضرب بكفه  الخد فهو اللطم، وإذا ضرب الوجه فهو الصك، وغذا ضرب الرأس فهو الصقع، وإذ

 .(3)الصدر أو الجنب فهو الوكز، وإذا ضرب الظهر أو العجز فهو النخس

 اليد بمعنى التشاجر:  -ب

 :(4)نذكر هنا شرح ابن السكيت لقول عروة     

ِسماها
ْ
ٍم تناجَل َمن

َ
 إلى َحك

 

ْعزاء من كنفي حقيل  
َ
 حص ى امل

 
 ترامى بالحص ى يقول ابن السكيت: تناجل: أي 

 اليد بمعنى االمتالك:  -ت

 في شرح ابن السكيت لقول عروة     
ً
 :(5)وورد ذلك أيضا

 مللكت عصمة أم وهب 
ً
 إذا

 

 على ما كان من حسك الصدور  

 
فيقول ابن السكيت: ويقال: عصمة فالن بيد فالن، أي: ملك أمرها. يقول: إذا ألمسكتها؛ فكنت مالك أمرها على ما بيني وبين  

 ا من العداوة.قومه

 
 م. 1997، دار الكاتب العربي، بيروت، 27ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت: قدم له ووضع حواشيه: راجي األأسمر، ص (1)
 .77ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت:  ص (2)
 .189اإلشارات الجسمية: ص (3)
 .85ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت:  ص (4)
 . 40 -39ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت:  ص (5)
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 ما       
ً
يقول ألن بيز: "هه اإليماءة تبدو للوهلة األولى أنها إيماءة ثقة بالنفس؛ إذ إن بعض األشخاص الذين يستخدمونها غالبا

 .(1)يكونون مبتسمين ويبدون سعيدين"

 العين:  -( 3) 

يستخدمها وسيلة لإلبصار وقد توسع العرب فى العين فأطلقوها على كثير من    التي عين اإلنسان    هينقصدها هنا    التي العين  

 ( 2) ارتده، ورأس عين : بلدة. أي التعبيرات املجازية، مثل : اذهب فاعتن لنا منزال، 

 . املعانيووضع العين وضعا معينا يجعلنا نفهم كثيرا من      

العين  أن  لعرفنا  بالعيون؛  التدليل  فى  أكثر  بحثنا  الروح    هي  وإذا  بنوافذ  لقبوها  ولهذا  تدليال؛  البشرى  الجسم  أجهزة  أكثر 

Windows of soul . 

 (3) عالج الكثير من املهارات االجتماعية. فيويستفيد العلماء واألطباء من حركات العيون 

بها إذا أراد أو لم يرد،  نفس صاح  فيتعبر عما    فهييقول الدكتور حسام الدين: " إن العين تملك لغة خاصة بها إذا صح التعبير،  

 (4)وإذا حاول أن يبدى ما يريد أو يخفيه، وهى تكشف عن الحب والبغض ".

أن تسبقهما عملية عقلية    ينبغيلغة العيون: " وهكذا، فإن القيام بإيماءة ما، أو إلقاء تعليق ما    فيوفى هذا يقول أحد الدراسين  

 من خالل العينين ".
ً
 ( 5) يتم الكشف عنها أوال

 مللكت عصمة أم وهب إ
ً
 ذا

 

 على ما كان من حسك الصدور  

 
فيقول ابن السكيت: ويقال: عصمة فالن بيد فالن، أي: ملك أمرها. يقول: إذا ألمسكتها؛ فكنت مالك أمرها على ما بيني وبين  

 قومها من العداوة.

 : (6) جاء فيها في شرح ابن السكيت على الديوان     

افق أم وهب   تبيت على املر

 

؟  
ُ
 وقد نام العيون لها كتيت

 
يقول ابن السكيت: كتيت مثل كتيت البعير الذي لم يحكمه. قال: وإنما بكت من الغيظ. يقال: كّت البعير والفصيل يكت       

، يريد أن أم 
ً
 لينا

ً
: إذا صاح صياحا

ً
 وهب قد نامت العيون لها، ولها كتيت. كتيتا

 
دار اآلفاق الجديدة، بيروت،    -، الدار العربية للعلوم46صكيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالل إيماءاتهم: ألن بيز، ترجمة: سمير شيخاني،    -لغة الجسد  (1)

 م.1997
 . 494/495مجمل اللغة : مرجع سابق، )عين(، ص ص (2)
 186سيكولوجية فنون األداء: مرجع سابق ، ص  (3)
 . 170اإلشارات الجسمية : مرجع سابق، ص (4)
 . 188سيكولوجية فنون األداء : مرجع سابق، ص (5)
 .22الورد بشرح ابن السكيت:  صديوان عروة بن  (6)
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 : (1) ومنه قوا ابن السكيت على بيت عروة     

 
ً
 ينام عشاء ثم يصبح طاويا

 

 يحث الحص ى عن جنبه املتعفر 

 
، يقول: ليس بصاحب إدالج وال       

ً
، ويروى يصبح ناعسا

ً
، ويروى يصبح قاعدا

ً
يقول ابن سكيت: ينام عشاء ثم يصبح طاويا

 غزو.

 السقوط:  -( 4) 

 :(2) نذكر هنا قول ابن السكيت     

 قلت لقوم في الكنيف 

 

ح  
 عشية بتنا عند ماوان ُرزَّ

 
. رزَّح: قد سقطوا من اإلعياء، وكانت منازل  ماوان: واد فيه ماء، فيما بين النقرة والربذة، فغلب عليه املاء؛ فسمي ذلك املاء ماوان

 بني عبس فيما بين أيانين والنقرة وماوان والربذة، هذه منازلهم. 

 االستراحة:  -(5)

 :(3) تعرض لها ابن السكيت في قول عروة      

 تنالوا الغني أو تبلغوا بنفوسكم 

 

 إلى مستراح من حمام مبرَّح  

 
 من عنائكم الذي برَّح بكم. يقول:  

ً
من هذا املكان    اتزودو يقول: أو تبلغوا بنفوسكم إلى مستراح: يريد إلى أن تصيبوا مستراحا

 لعلكم تنالون الغنى فتستريحوا من هذا الجوع والعناء الذي برح بكم وحهدكم. 

 : (4) ويستطرد في ألفاظ اإلشارات الجسدية الدالة على الراحة فيقول في شرح قول عروة      

 لعلكم أن تصلحوا بعدما أرى 

 

 نبات العضاه التائب املترّوِح  

 
نبات العضاة الثائب: أي كما يؤوب العضاه، ويثوب ورقه بعد الورق الذي سقط، والعضاه: كل ما كان من شجر البر له شوك  

طلح أو سمر. واملتروح الذي استقبل البرد فوجد مسه يقطر ورقه من غير مطر؛ فمثل أصحاب الكنيف بهذا، فقال لهم: لعلكم  من  

 تصلحون بعدما أرى بكم من الجهد وتالهزال، وتبنت لحومكم كما صلحت هذه العضاه بعد اليبس.

 

 

 

 
 .50م.ن.ص(1)
 .26م.ن.ص(2)
 .26ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت:  ص (3)
 .27م.ن.ص (4)
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 الوجه:  -( 6) 

 الوجه بمعناه الحقيقي:  -أ 

 :(1)جاء في     

بنى صدور ركابكم 
ُ
 أقيموا بني ل

 

 فكل منايا النفس خير من الهزل  

 
 أقيموا: أي وجهوا في الغزو وانصبوا له، والهزل: الجوع، والهازل: الجائع، يقال: هزل الرجل دابته.     

 الحياء:  -ب

 :(2)جاء ذلك في قول ابن السكيت على بيت عروة     

 زيٌد أبوه فال أرى   ومستنهئ

 

 فاقني حياءك واصبري  
ً
 له مدفعا

 
يقول ابن السكيت: فاقني حياءك: أي احفظيه وأمسكيه عليك، ومنه: غنم قنية: أي غنم إمساك، يقال: قنية وقنوة؛ فمن       

 قال: قنية، قال قنيان، ومن قال قنوة: قال: قنوان. 

 الجمال:  -ت

 :(3)أورده الشارح في بيانه لهذا البيت     

قني   وكانت ال تلوم فأرَّ

 

 جميل مالمتها على دل   

 
 يقول: على دل جميل: يقال: إنها لحسنة الدّل في شكلها، وهيئتها، وجمالها. 

 املش ي:  -( 7) 

 املش ي بمعناه الحقيقي:  -أ 

 على هذا البيت     
ً
 :(4) ورد فيه فول ابن السكيت تعليقا

 إذا قلت استهل على قديد 

 

 يحور ربابه َحْوَر الكسير  

 
يقول الشارح: قديد: محل من مكة على مرحلتين، واستهل: أي صات، وربابه: أي سحابه، ويحور: يرجع، والكسير: الذي يبطئ       

 في املش ي. 

 
 .57م.ن:  ص(1)
 .49م.ن.ص(2)
 .85ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت:  ص (3)
 .37م.ن:  ص(4)
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ً
 :(1)وجاء فيه أيضا

 ذريني أطوف في البالد لعلني 

 

 أخليك أو أغنيك عن سوء محضري  

 
ر في البالد؛ لعلني أصيب حاجتي فأغنيك عن سوء محضر، أي أغنيك  يقول ابن السكيت في شرحه: ذريني أطوف: أي أسي     

، يعني املسألة، وأخليك: أي أقتل عنك فأفارقك فتخلي لألزواج، والتخلية الطالق. 
ً
 سيئا

ً
 عن أن تحضري محضرا

      
ً
 :(2)ومنه أيضا

 فإني ملستاف البالد بُسْربة 

 

  
ُ
 فمبلغ نفس ي ُعذرها أو مطّوِف

 
: فإني ملستاف: من املسافة، أي سالك بعدها؛ يقول الرجل: إني آخذ مسافة هذه األرض، أي بعدها، واملسافة  يقول الشارح     

 بين األرضين، والسربة: جماعة الخيل، ما بين العشرين إلى الثالثين.

 الخروج: -ب

 :(3) ورد فيه قول ابن السكيت     

 
ً
 ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا

 

 مطرح من املال يطرح نفسه كل  

 
 
ً
 أو يصيب رغيبة

ً
 ليبلغ عذرا

 

 وُمبلغ نفس عذرها مثل منجح  

 
 من       

ً
ومقتر: مقل: يقول: نخرج فنطلب، فإن أصبنا رغيبة، فذلك الذي نريد، وكنا نطلب، وإن رجعنا مخفقين لم نصب شيئا

ان قد بلغ من نفسه عذرها، وكان كأنه  غزوتنا، فلم نقعد عن الطلب، ولم ندع غاية كنا قد أعذرنا في الطلب، فإن من عمل هذا ك 

 قد أنجح حين لم يقعد عن الطلب.

 املشاعر:  -( 8) 

 لم أجد في شرح ابن السكيت غير قوله في شرح قول عروة:      

َركتم 
َ
 فهل يطربن في إثركم َمن ت

 

 إذا قام يعلوه حالٌل فيقعد  

 
 يقول: يطربن: الطرب: خفة تأخذ من فرح أو حزن.      

 

 

 

 
 .46م.ن.ص(1)
 . 71.م.ن.ص (2)
 26ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت:  ص (3)
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 الجلوس:  -( 9) 

 الجلوس بمعناه الحقيقي:  -أ 

 قول ابن السكيت على شرح قول عروة      
ً
 :(1) وجاء في الجلوس أيضا

 رهينة قعر البيت كل عشية 

 

ل  
ْ
أ دان أْهرَُج كالرَّ

ْ
 يطيف بي الِول

 
البيت ال أبرح قعره. وأهرج: يقال: هرج يهرج وهو تدارك الخطو. والرأل: فرخ        البيت: يقول: أنا مرتهن في  يقول: رهينة قعر 

 النعام؛ فيقول: أنا منحن كأني فرخ النعامة.

 .(2) ونفهم من هذا الشاهد داللته على الصمت؛ فالصمت يستخدم عادة؛ للتخلص من املواقف املحرجة     

 جلوس بمعناه املجازي: ال -ب

 :(3)من الحقول املعجمية التي ذكرها ابن السكيت في شرحه ما جاء على قول عروة        

 أيهلك معتم وزيد ولم أِقم 

 

 ولي نفس مخطر 
ً
 على ندب يوما

 
 يقول: أتهلك: يروى: أيهلك، معتم وزيد: هما قبيلتان من عبس، يقول: أيهلك في حياتي هذان، ولم أقم.      

 الرجل:  -( 10) 

لقد جاءت الرجل مع بعض األعضاء األخرى، كذلك جاءت بمفردها، ووردت أيضا بأحد ملحقاتها كالقدم، والكعب، وما شابه  

 ذلك. 

 : (4) ومنها في الشرح     

قاء تنفي
ْ
 تكشف عائد َبل

 

 ذكور الخيل عن ولٍد شفور  

 
يقول ابن السكيت: تكشف عائذ: أي يتكشف البرق كتكشف عائذ، والعائذ: الحديثة النتاج، وتكشفها أنها تشفر برجليها،       

وترفع يديها لتنّحي ذكور الخيل عن ولدها، فيبدو بلق بطنها، فتشبه البرق في سواد الغيم ببياض هذا الفرس في سواد بطنها، وشفور:  

، وإنما يعني رمحها، وشفور من صفة العائذ.هي التي تشفر برجليها، و 
ً
 الشفر: رفع الرجلين جدا

 

 

 

 
 .75م.ن .ص(1)

 )2(Rajeed: Introducing socio linguistics, pp187- 188. 
 .52ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت:  ص (3)
 .37م.ن.ص(4)
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 الفم:  -( 11) 

 : األسنان  -أ 

لقد استعارت العرب األسنان؛ للتعبير عن دالالت مختلفة؛ فقالت: أسنان املشط؛ بمعنى التساوي واملشاكلة، وسن الثوم؛       

 . (1) لندم؛ وكذلك عض األسنان؛ للتعبير عن االمتعاض والغضبأي حبة من رأسه، وسن القلم؛ للداللة على مقدمته، وكذلك سن ا

 :(2) وقد وردت األسنان في الشرح بدالالت خاصة؛ ومنها في الشرح التعليق على قول عروة     

ْفلٍة 
 
 ترى كل بيضاء العوارض ط

 

اك ِصداها   ْفري إذا شال السمَّ
ُ
 ت

 
الناعمة الرطبة، وتفري: تشق صدارها إذا شال السماك، أي النجم ارتفع،  العوارض: هي األسنان من الضواحك، والطفلة:  

 والصدارة ش يء تلبسه املرأة على صدرها.

 الّرِيق: -ب

 :(3)نذكر هنا تعليق الشارح على     

 بآنسة الحديث ُرضاُب فيها 

 

 ُبعيد النوم كالعنب العصر 

 
 فيقول: الرضاب: من كل ش يء القطع، والرضاب: قطع الريق.      

 النتائج: 

الورد      ديوان عروة بن  السكيت على  ابن  الجسدية ودالالتها من شرح  استخراج شواهد اإلشارات  على    -بعد  الحصول  تم 

 النتائج التالية: 

 لإلشارات الجسدية دالالت متعددة؛ ومنها: إيصال الرسائل الشفهية بصورة أوضح، واهتمام أرباب املصالح اإلنسانية بها.  -

 إلى إجبارية واختيارية؛ حسبما يتطلب املوقف الكالمي ذلك.  تنقسم اإلشارات الجسدية -

؛ فقد عرفها العرب من قبل، وتكلموا عنها.  -
ً
 لم يكن اهتمام علماء اللغة املعاصرية باإلشارات الجسدية جديدا

دالالت اليد،  كثرة اإلشارات الجسدية في شرح ابن السكيت على ديوان عروة بن الورد؛ إذ ورد في الشرح دالالت كثيرة؛ مثل:   -

 والعين، والرجل، واألسنان. 

عدم انتشار اإلشارات الجسدية الدالة على سوء الخلق في الشرح؛ والسيما دالالت األنف الخاصة بالتكبر، أو دالالت الصدر،   -

 أو عض األسنان؛ مما يعكس دماثة خلق عروة بن الورد، وأنه كان يضحي من أجل قومه، حتى لو كلفه ذلك حياته.  

 
 م.1977، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،  465، ص3مجمع األمثال: امليداني، أبو الفضل أحمد بن محمد، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج (1)
 .61ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت:  ص(2)
 .38ديوان عروة بن الورد بشرح ابن السكيت:  ص(3)
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 اللغة العربية للطورين األول والثاني من التعليم املتوسطدراسة تطبيقية يف كتب 

Taking into account the characteristics and interests of learners in building educational 
content is a requirement for quality Applied study in Arabic books for the first and 

second phase of intermediate education 
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ــــــخص:   ملــ

الشك أن للمتعلم دورا هاما في التعليم فهو أحد أهم عناصر العملية التعليمية التعلمية، ومن هنا فقد سعت هذه الدراسة         

إلبراز دور املتعلم في بناء املحتوى التعليمي، وتحديدا في اختيار مكوناته، وقد فصلنا الحديث عن املحتوى من حيث مفهومه، وطرق 

تمدة في ذلك، ومعايير الجودة فيه خصوصا ما تعلق منها باملتعلم وطبقت تلك املعايير املتعلقة باملتعلم على اختياره، والوسائل املع

نصوص في كتب اللغة العربية للسنوات؛ األولى والثانية والثالثة من التعليم املتوسط، لتصل إلى نتائج أهمها: أن مراعاة خصائص 

توى، وكذلك تهتم كتب الجيل الثاني من اإلصالح التربوي بخصائص املتعلمين وذلك من  املتعلمين وحاجاتهم تتحكم في جودة املح 

 خالل النصوص التي قمنا بتحليلها. 

 تعليم متوسط -كتب اللغة العربية-جودة - بناء املحتوى  - اهتمامات  -خصائص املتعلمين الكلمات املفتاحية:

Summary:       

       The learning process is one of the most important elements of the learning process: Teacher, content and 

learning, and this study sought to highlight the role of the learner in building educational content, specifically in 

selecting its components, and we have articulated the discourse on content in terms of its concept and methods of 

selection. The methods adopted and the standards of quality in this regard, in particular those relating to the 

learner, have been applied to texts in the Arabic books for the years; the first, second and third of the intermediate 

education, to the most important results: Considering learners' characteristics and needs controls the quality of 

content, and second-generation textbooks of educational reform also address learners' characteristics through 

texts we have analyzed. 

Keywords: Learners' Characteristics - Interests - Content Building - Quality - Arabic Language Books - Medium 

Education 
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 مقدمة:  .1

االبتدائية            املدرسة  في  يقدم ألطفال  أن محتوى  فال شك  العمرية،   الفئات  بحسب  بنائه  في  التعليمي  املحتوى  يختلف 

يختلف اختالفا نوعيا عن محتوى يقدم على مستوى املدرسة املتوسطة والثانوية، وهو في االبتدائية يختلف في الصف األول عن 

ثيرة؛ منها القدرات املعرفية، والبيئة اللغوية، واملواد األخرى املصاحبة وهكذا . وعليه فاملتعلم  الصف الخامس، وذلك وفق معايير ك 

له دور أساس ي في تصميم املحتوى التعليمي أيا كان نوعه، لغوي أو غير لغوي، وال شك أن املحتوى الذي يحقق النجاح والجودة  

املنطلق سعت هذه هو ذاك املحتوى املعّد بدقة، واملناسب لفئة املتعلم إليها سواء كانوا كبارا، أم صغ، ومن هذا  ين التي وجه  

الدراسة إلبراز دور املتعلمين في إعداد املحتوى التعليمي طارحة التساؤل التالي: فيما تتمثل خصائص املتعلمين وما عالقتها بجودة  

 املحتوى التعليمي؟  

أولها الحديث عن بناء املحتوى التعليمي بدءا بمفهوم املحتوى، ثم    ولإلجابة عن هذا السؤال سار البحث وفق خطوات ثالث

طرائق اختياره، ثم مراحل اختياره، ثم وسائل اختياره، وبعد الحديث عن املحتوى تّم تفصيل الحديث عن معايير اختياره بالتركيز  

ال اللغة  كتب  من نصوص  تّم عرض جوانب  ذلك  وبعد  باملتعلمين،  املتعلق  املعيار  والثاني على  األول  للطور  التعليم   1عربية  من 

املتوسط تعكس االهتمام بخصائص املتعلمين وحاجاتهم، وهو ما يبين الجودة، كل ذلك بانتهاج املنهج الوصفي التحليلي، ليختم  

ل إليها.   البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج املتوصَّ

 . بناء املحتوى التعليمي:  2

اختيار املحت     إلى  تعّد عملية  أن نتطرق  الحديث عنها  بنا قبل تفصيل  التعليمي، ويجدر  بناء املحتوى  في  الخطوات  وى أهم 

 مفهوم هذا املحتوى.  

 تعريف املحتوى التعليمي: 1.2

املحتوى هو العنصر األساس في عناصر املنهج التعليمي املتمثلة في؛ األهداف، طرائق التدريس، أساليب التدريس، أساليب          

بتغير  التقو  املتغيرة  اإلنسانية  واملهارات والخبرات  واملعارف  الثابتة  الحقائق والقيم  "مجموع  أنه  منها  تعريفات  له  يم، وقد وردت 

م بشكل علمي ومنهي بحيث يحتّك املتعلم به ويتفاعل معه، من أجل تحقيق األهداف 
ّ
الزمان واملكان وحاجات الناس]...[ واملنظ

   .2التربوية "

مات التي يتعرض لها املتعلم، ويتفاعل معها لبلوغ أهداف محددة، وُيشترط  يّتضح من خ
ّ
الل التعريف أن املحتوى كّم من التعل

 في هذه املحتوى أن يكون منظما، ومختارا وفق طرق مضبوطة، ومراحل محددة، وأساليب متنوعة 

 طرائق اختيار املحتـوى :  2.2

 هي: 3تّم بطرائق ثالث يرى علي أحمد مدكور أّن اختيار املحتوى ي

 
 لثة من التعليم املتوسط. أي السنوات؛ األولى والثانية والثا  1
 .339م، ص:2006هـ/1427علي أحمد مدكور، نظريات املناهج التربوية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 2
 . 340علي أحمد مدكور، نظريات املناهج التربوية، ص    3
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: هي التي تعتمد على تحديد حاجات الدارسين ومشكالتهم، واملعارف واملهارات التي يحتاجون إليها في حياتهم    الطريقة األولى ✔

وأعمالهم، وبناء على ذلك يتم اختيار املحتوى الذي يحقق هذه الحاجات للدارسين، ويساعدهم على تحقيق ذواتهم وفق  

 ذكورا وإناثا .   فطرة هللا فيهم 

الثانية  ✔ بحاجات    الطريقة  اهتمامها  من  أكثر  الخ   ... والرياضيات  كاللغة  التعليمية  املادة  مطالب  بتحديد  تهتم  التي  هي   :

الدارسين، فالترتيب املنطقي للمواد الدراسية وكل املعارف واملعلومات والتطورات التي حدثت للمادة الدراسية يجب أن يكون  

وى املنهج، هذه الطريقة غالبا ما ترفع قيمة املادة الدراسية  واملعرفة  واملعلومات على قيمة اإلنسان املتعلم،  متضّمنا في محت

 وحاجاته ومشكالته و مطالبه. 

: هي طريقة اختيار محتوى املنهج عن طريق الخبراء في كل مجال من مجاالت املعرفة، فهؤالء يستخدمون    الطريقة الثالثـة ✔

 لة في اختيار محتوى املنهج كل في مجال تخصصه . خبراتهم الطوي

والجمع بين هذه الطرائق التي تختلف في تركيزها على املتعلم، واملحتوى، والخبير عند اختيار املحتوى يحقق التوازن، ويجعل    

 املحتوى أجود، وأنجع. 

 مراحل اختيار املحتوى :     3.2

 :1يسية متشابكة ومترابطة تتمثل في تتم عملية اختيار املحتوى عبر ثالث مراحل رئ 

: وهي الخطوة األولى في عملية اختيار محتوى املنهج، و يجب فيها أن تترابط، وتتناسب  أوال: مرحلة اختيار املوضوعات الرئيسية

املحتوى واألبعاد التي  هذه املوضوعات مع األهداف، كما يجب أن تكون املوضوعات املختارة تمثل عينة مترابطة تظهر فيها طبيعة 

العملية  في  لها  املخّصص  الوقت  يناسب  أبعاد  من  تتضمنه  وما  املوضوعات  يكون حجم هذه  أن  املتعلم على  يدرسها  أن  ينبغي 

 التعليمية. 

عدُّ األساسيات املكّونة للمادة، وعليه  مرحلة اختيار األفكار األساسية التي تحتويها املوضوعات الرئيسيةثانيا:  
ُ
: وهذه األفكار ت

، ويجب أن تكون هذه األفكار خاضعة  
ً
 كامال

ً
يجب أن تتضمن املعلومات الضرورية التي يجب أن يعرفها املتعلم حتى ُيلّم باملادة إملاما

 قابلة والتعديل في املواقف التعليمية.  

: ويتم ذلك عن طريق وضع العّينة املناسبة من املادة لكل فكرة رئيسية،    كار الرئيسيةمرحلة اختيار املادة الخاصة باألف ثالثا:

 والعينة املوضوعة للمادة يجب تعبر بصدق عن الفكرة األصلية وترتبط بها ارتباطا منطقيا. 

 مدة في هذا االختيار.   بعد الحديث عن املراحل والطرائق املّتبعة في اختيار املحتوى، ينبغي الحديث عن الوسائل املعت     

  : وسائل اختيار املحتوى  4.2

 توجد وسائل كثيرة يتّم بوساطتها اختيار محتوى املنهج أبرزها: 

 
، ص: 2009،  1مفهومها_أسسها_عناصرها_تخطيطها_تقويمها، دار الحامد، عمان، األردن، طينظر: محمد حسن سعادات، املناهج التربوية نظرياتها _  1

144 _145 . 
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الخبـــــــــير1.4.2  الخبراء    رأي  الخبرة والدراية الكاملة والكافية بهذا املجال، ورأي  الخبير هو املتخّصص في مجال معين ولديه   :

محتوى املنهج، استخدمت لفترة طويلة وعلى نطاق واسع في مختلف مراحل التعليم، وتركز هذه الطريقة   وسيلة من وسائل اختيار

م، ويعد أساتذة الجامعات في مقدمة الخبراء كل في مجال تخصصه 
ّ
  .1على أخذ رأي الخبراء، وتوجيهاتهم فيما يجب أن يعل

وعلى رأسهم املعلمون فيما يتم اختياره من موضوعات املحتوى،    يؤخذ رأي املهتمين بعملية التعليم،"استطالع الرأي:  2.4.2

على أساس أن املعلم هو أكثر األفراد احتكاكا بكل من املادة التعليمية واملتعلم، ومن ثم يجب أخذ رأيه ملا له من أهمية كبيرة في 

املقابالت الشخصية ك عن طريق االستفتاءات و تحديد أهمية املوضوعات ومناسبتها للمتعلمين وقابليتها للتطبيق، وعادة ما يتم ذل

 2وعقد املؤتمرات وحلقات املناقشات ..."

 مسح البحوث والدراسات السابقة التي أجريت في   املسح 3.4.2  
ً
:  "املسح وسيلة هامة من وسائل اختيار محتوى املنهج، فمثال

ملجال وأيضا مثل مسح ميول التالميذ في القراءة، كشف عن  مجال معين تساعد على اختيار املحتوى املناسب للتالميذ في هذا ا 

أنواع الكتب والصحف واملجالت التي لها جاذبية أكثر بالنسبة للتالميذ، ومسح املصادر الطبيعية والظواهر الطبيعية في البيئة 

 ، وهكذا بالنسبة لباقي املواد الدراسية . 3يحدد بدرجة كبيرة محتوى منهج التاريخ" 

 ، "4مسح االخطاء الشائعة في االستخدام اللغوي من مقررات اللغة العربية يساعد في اختيار املحتوى املناسب وكذلك " 

ــــــيل  4.4.2 :  استخدم التحليل في البداية في ميدان التربية املهنية وكان استخدامه عبارة عن مالحظة األنشطة واملهارات  التحلــ

أنواع اإلجراءات   املهنة، وذلك الكتشاف  في هذه  أداء هؤالء دقيق، ومتقن  ِبعّدِ  في مهنة معينة  له بكفاءة  بها املشهود  التي يقوم 

وتبويبها ومن ثم تستخدم هذه املعلومات أساسا الختيار مواد املقرر مثل: يمكن أن نجري    والعمليات وتواتر حدوثها ثم تقويمها

م وظيفة اللغة ونضع  
ّ
 ملواقف الحديث الشفهي في حياة الكبار حتى يمكن تحديد مجاالت تعليم لغة الكالم، وبذلك ننظ

ً
تحليال

 
ً
من التخطيط الذي يسير عليه معلمو اللغات في تعليم التعبير    برنامجا جيدا لتنمية الطالب وإتقان مهاراتهم اللغوية وذلك بدال

   .5الشفهي، 

 الحظها بعض الباحثين في مجال بناء املناهج،           
ٌ
بعد االنتهاء من عرض الوسائل األربع الختيار املحتوى، استوقفتنا حقيقة

ضوء آراء الخبراء فقط، وهذا يمثل خطورة كبيرة في بناء املناهج،   وهي أّن  أغلب املناهج العربية يتّم اختيار محتوياتها التعليمية " في

إذا كيف يتم بناء املناهج باستخدام وسيلة واحدة رغم وجود تغيرات أضعفت منتج العملية التعليمية وأثرت في جودتها مما أثار  

 ه.، وعليه فجودة املحتوى تتوقف على تنويع وسائل بنائ6الشكوى املستمرة من املناهج " 

 معايير الجودة في اختيار املحتوى التعليمي: 3 

أو معايير ليتم العمل على أكمل وجه وليحقق املنجز نجاحا ملحوظا دون أخطا، ومحتوى           إنجاز أسسا  معلوم أن لكل 

اختيارا عشوائيا بال   املنهج هو أحد أهّم املنجزات في العملية التعليمية وحتى ال يكون هذا املحتوى "وما يشتمل عليه من خبرات

 
 .284ينظر: فؤاد محمد موس ى املناهج، مفهومها أساسها عناصرها تنظيماتها، جامعة املنصورة، دط_ دت، ص  1
 . 285نفسه، ص: 2
 . 160م.  ص: 2006ه/  1426، 1دار الفكر، عمان، ط  ينظر: محمـد  صابر سليم وآخرون، بناء املناهج وتخطيطها،  3
 .90م، ص: 2005، سنة 1عادل أبو العز أحمد سالمة، تخطيط املناهج وتنظيمها بين النظرية والتطبيق، دار ديبونو، عمان، األردن، ط  4
 . 89ينظر:  عادل أبو العز أحمد سالمة، تخطيط املناهج وتنظيمها ، ص:  5
 .161ون، بناء املناهج وتخطيطها، ص: محمـد صابر سليم وآخر  6
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ضوابط، األمر الذي يؤثر كثيرا في نوعية املحتوى املختار وتنظيمه، كان البد من وضع معايير يتم االختيار في ضوئها حتى يكون 

وعليه فمعايير اختيار املحتوى هي األسس    1اختيارا عمليا سليما غير خاضع ألهواء مخططي وواضعي املنهج أو أي مؤثرات أخرى"

 ي يبنى عليها وتحدد مدى جودته وصالحيته.  الت

في مجال التعليم وإعداد    2تتعدد معايير اختيار محتوى املنهج وتتداخل فيما بينها، ولكن يمكن تحديد معايير يرى  الباحثون  

 املناهج التعليمية على أنها أساسية في االختيار وهي:

 بها. _ أن يتم اختيار املحتوى الذي يحقق األهداف ويرتبط 

 _ أن يكون املحتوى ذا أهمية. 

 _   أن يكون املحتوى صادقا وذا مشروعية  

 _ أن يحقق املحتوى التوازن بين الشمول والعمق. 

 _ أن يرتبط املحتوى بتراث املجتمع ومشكالته املعاصرة. 

 _ أن يراعي املحتوى التنوع. 

 _ أن يتناسب املحتوى مع الوقت املخّصص له. 

 املحتوى خصائص املتعلمين واهتماماتهم. _ أن يراعي  

واملالحظ أن بعض هذه املعايير متعلق باختيار املحتوى، وبعضها متعلق بتنظيمه، ويمكن الحديث عنها بش يء من التفصيل في  

 ما يلي: 

ا من خالل  إن لكل منهج تعليمي أهدافا محددة يسعى لتحقيقه أن يتم اختيار املحتوى الذي يحقق األهداف ويرتبط بها:    1.3

العملية التعليمية التي تتكون من عناصر ثالثة: املعلم، واملتعلم، واملادة الدراسية؛ أي املحتوى، وعليه فاملحتوى التعليمي هو "  

 يجب أن يكون ترجمة صادقة  
ً
أحد الوسائل األساسية لتحقيق هذه األهداف ولكي يقوم املحتوى بهذا الدور ويسهم إسهاما فعاال

تبط بها، ولتوضيح ذلك يجب أن تكون املوضوعات التي يتكون منها املحتوى وما تشتمل عليه من معارف وأنشطة تعد  لألهداف ومر 

 
 نفسه، ص: نفسها 1
: فؤاد محمد موس ى، في كتابه: املناهج مفهومها، أساسها تنظيمها عناصرها. محمـد صابر سليم ويحي عطية وفايز مراد و يسرى من هؤالء الباحثين    2

د الكريم محسن الزهيري، في كتابه: املناهج وطرائق التدريس املعاصرة. عفيفي وحسن شحاته، ومحسن فراج في كتابهم: بناء املناهج وتخطيطها. حيدر عب

مناهج    حلمي الوكيل ومحمد أمين املفتي، في كتابهما: أسس بناء املناهج وتنظيماتها. سعدون محمود الساموك وهدى علي جواد الشمري، في كتابهما:

تابها: املنهاج التعليمي والتدريس الفاعل. الخليفة حسن الجعفر   في كتابه: املناهج، اللغة العربية وطرق تدريسها. سهيلة محسن كاظم الفتالوي، في ك 

يوسف   أسسها وعناصرها و تنظيماتها. جودت أحمد سعادة وعبد هللا محمد إبراهيم، في كتابهما: تنظيمات املناهج وتخطيطها وتطويرها. عبد السالم

ا. عبد الرحمان الهاشمي ومحسن علي عطية، في كتابهما: تحليل محتوى مناهج اللغة العربية. عادل أبو  الجعافرة، في كتابه: املناهج، أسسها وتنظيماته

 العز أحمد سالمة،  في كتابه: تخطيط املناهج وتنظيمها بين النظرية والتطبيق... 
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تعبيرا صادقا عن أهداف املنهج وأيضا يجب عند اختيار املادة الدراسية التركيز على العناصر واألفكار واملفاهيم التي تكون أكثر  

 .1قها بفاعلية "  ارتباطا بهذه األهداف وتسهم في تحقي

وهذا يعني أن  يكون املحتوى له قيمة بالنسبة للمتعلم واملجتمع حيث يفي بحاجات املتعلم  أن يكون املحتوى ذا أهمية :    2.3

ويسهم في حل مشكالت املجتمع ويعمل على تطوير الحياة به بما يحقق رخاء املجتمع وتقدمه وهنا يجب أن نشير إلى واقع ما يتّم  

مه ا
ّ
آلن بمدارسنا، حيث يوجد العديد من جوانب املحتوى التي ال تحقق هذا املعيار، فمعظم الخريجين في كثير من الكليات تعل

ُيصدمون عندما يواجهون الحياة  فما درسوه ال صلة له بواقع الحياة العملية وال يواكب تطورات العصر وليس له واقع تطبيقي، 

ى مواكبة التطور العلمي التكنولوجي  الحاصل  بشرط أْن ال يخّل هذا التطور بقيمنا الدينية  كما أن أهمية املحتوى تتوقف أيضا عل

  .2الثابتة 

وصدقه  3.3 املحتوى  ما    مشروعية  اتفاق  بها  فيقصد  املحتوى،  بمشروعية  أّما  للمتعلم،  ُيقّدم  ما  بالّصدق صحة  يقصد   :

يتضمنه من معارف وخبرات مع العقيدة الدينية اإلسالمية وهي عقيدة املجتمع العربي كله واتفاقها مع تقاليد املجتمع واتجاهاته 

   .3اشئة وقيمه التي يؤمن بها، ويسعى إلى تأكيدها لدى أبنائه من النّ 

  :أن يحقق املحتوى التوازن بين الشمول والعمق  4.3 

املقصود بالشمول أن تغطي املادة املختارة جميع الجوانب واألفكار الرئيسية وتعطي فكرة واضحة عن املادة ونظامها، أما          

املبادئ واملفاهيم واألفكار األساسية وكذلك   الذي يلزم العمق فيعني تناول أساسيات املادة مثل  التفصيل  تطبيقاتها بش يء من 

من مخططي  واملطلوب  مواقف جديدة،  في  تطبيقها  ويمكن  واألفكار،  واملفاهيم  املبادئ  من  بغيرها  ويربطها  كامال،  فهما  لفهمها 

صر)الشمول(  وواضعي املحتوى أْن يحققوا التوازن بين الشمول والعمق بحيث يكون اختيار املادة املمثلة لألفكار األساسية والعنا

  4 .بناء على مدى احتوائها على أساسيات املادة وبالتالي قابليتها للتطبيق في املواقف املتنوعة ) العمق(

 أن يرتبط املحتوى بتراث املجتمع ومشكالته املعاصرة:  5.3 

إعداد التربية  من عملية  األساس  الهدف  وثقافته ألن  املجتمع  املنهج عن هوية  يعّبر محتوى  أن  هذا    يجب  في  للحياة  أجيال 

ف تراثا من املعرفة والفكر والعادات والتقاليد، والقيم البد من ربط املتعلمين 
ّ
املجتمع، واملجتمع املعاصر إنما هو حصيلة تطور خل

املعاصرة    في مراحل التعليم بها حتى يشعروا باالنتماء الحقيقي لهذا املجتمع، ويرتبط املاض ي بالحاضر في أذهانهم، ومشكالت الحياة

البد أن تراعى في اختيار املحتوى عن طريق تبصير املتعلمين بهذه املشكالت، وأسبابها، وأبعادها وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج،  

 .5ودفعهم إلى البحث والدراسة ملحاولة اإلسهام في اقتراح حلول لهذه املشكالت

 

 

 
م.ص:  2015التربية جامعة دمنهور، مصر، دط،  أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور، فلسفة أسس املنهج، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية       1

161 . 
 .280نفسه، ص:  ينظر:  2
 .  114ينظر:     أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور، فلسفة أسس املنهج، ص    3
 . 138هـ.ص: 1426م/ 2005، 1ينظر: حلمي الوكيل ومحمد أمين املفتي، أسس بناء املناهج وتنظيماتها، دار املسيرة، األردن، ط 4
 .115ينظر: أعضاء هيئة التدريس، فلسفة أسس املنهج ، ص: 5
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 :يراعي املحتوى التنوع أن 6.3 

يجب أن تتنوع املجاالت املعرفية والخبرات، وألوان النشاط املقدمة ضمن املحتوى، وهذا التنوع _فضال عن أنه ضرورة ملراعاة  

هذه   بين  التوازن  مراعاة  مع  واملهاري،  واالنفعالي،  املعرفي،  التعلم:  جوانب  كل  املحتوى  ليشمل  ضروري  _أمر  الفردية  الفروق 

انب الثالثة، ويرتبط بتنوع املحتوى أن يراعي اختالف البيئات املحلية، وعناصر الثقافة املحلية في كل منها، فال شك أن بيئة  الجو 

الريف تختلف عن بيئة الحضر وهذه وتلك تختلفان عن البيئة الصحراوية، وبيئة الوجه البحري تختلف عن بيئة الوجه القبلي،  

  1لبيئة الزراعية، فال بّد أن يتنوع املحتوى ليراعي احتياجات كل بيئة وعناصر الثقافة السائدة فيها والبيئة الصناعية تختلف عن ا

إّن مراعاة عنصر الّزمن املتاح للدراسة معيار ضروري يجب أن يؤخذ في الحسبان    أن يراعي املحتوى الوقت املخصص له:   7.3 

دراسة، ويحقق الهدف من االختيار، وحتى ال يزدحم املحتوى باملوضوعات  عند اختيار املحتوى حتى يأخذ كل موضوع حقه في ال

التي ال يتسع العام الدراس ي لدراستها، فتصبح حشوا ال معنى له بالنسبة للمتعلم، أو تقل موضوعات املحتوى عن الحد املطلوب 

كرار، واملراجعة ، ويقتض ي معيار مراعاة الوقت  فينتهي الطالب من دراستها في وقت قليل من العام الدراس ي ، ثم يملون من كثرة الت

. فإن اختيار محتوى املقّرر يجب  2عند اختيار املحتوى أن يؤخذ في الحسبان الوقت الالزم لدراسة كل موضوع يقع عليه االختيار 

 أن يؤدي إلى تحقيق هذه األهداف. 

 أن يراعي املحتوى خصائص املتعلمين واهتماماتهم :   8.3

املعايير؛ فاملتعلم اليوم يوليه مصممو محتويات املناهج التعليمية أهمية كبيرة، ومن خصائصه التي البد من    وهذا من أهم 

مراعاتها في إعداد املحتوى اختالف املستوى؛ فمحتوى مقدم ملتعلم في السنة ألثانية من التعليم االبتدائي مثال يختلف عن محتوى  

م املتوسط، ومنها أيضا الفروق الفردية؛ فاملتعلمون يختلفون املستوى التعليمي الواحد من مقدم آلخر في السنة الثانية من التعلي

حيث قدراتهم، واستعداداتهم، إذ تجد بعضهم يمتلك قدرات عالية، والبعض يمتلك قدرات متوسطة، وأحيانا ضعيفة،  ومن  

 ستوى، أو مرحلة تعليمية.الخصائص أيضا ميوالته واهتماماته التي تميزهم، ويشتركون فيها في كل م

يعّد املتعلم محور العملية التعليمية وإنه أحد العوامل األساسية التي تؤثر تأثيرا مباشرا في بناء املناهج  مستوى املتعلمين : -1

نا ال يمكن أن نقدم للمتعلم أية فكرة أو نطالبه با
ّ
لقيام  الدراسية بصفة عامة وفي اختيار وتنظيم املحتوى بصفة خاصة؛ بمعنى أن

بأي عمل دون األخذ في االعتبار مرحلة الّنمو التي يمّر بها، ومراعاة قدراته واستعداداته وخصائص نموه في كافة الجوانب الجسمية  

ه يتّم في صورة متكاملة    والعقلية، والّنمو لدى املتعلم في أي مرحلة من مراحل حياته الدراسية يتميز بخاصتين أساسيتين: أولهما:
ّ
أن

أّن  ينمو حركيا وعقليا وانفعاليا    أي  الفرد جسميا  ينمو  الجوانب ويؤثر بعضه على بعض فحينما  في جميع  الّنمو دفعة واحدة 

ثانيهما: أن النمو يتأثر بعاملين اثنين هما:  التأثير فيما بينها،  الثالثة تتبادل  الّنضج وهو يعني    واجتماعيا ولغويا، وهذه الجوانب 

ئن الحي من خالل تفاعالت داخل الجسم، والتعلم الذي يتم في املحيط الثقافي الذي يحيط بالفرد في الزيادة التي تطرأ على الكا

 .3البيت و املدرسة واملؤسسات االجتماعية 

وعليه فاملحتوى الجيد هو الذي تكون عناصره املختارة مناسبة ملستوى نمو املتعلمين، كما أّن وعي القائمين على       

وضع املحتوى بخصائص نمو املتعلمين في كل مرحلة على حدة يساعدهم على إحداث املالءمة بين املحتوى املقّدم وما يضمه  

 
 .116ينظر: أعضاء هيئة التدريس، فلسفة أسس املنهج ، ص:   1
 نفسه، ص: نفسها.   2
 . 79هـ.ص 1433، 12ينظر: الخليفة حسن الجعفر، املناهج، أسسها وعناصرها و تنظيماتها، مكتبة الرشد، الرياض، ط 3
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نين، ومبادئ، ونظريات  وتنظيم لكل ذلك وصياغة لغوية تناسب املستوى  من مفاهيم ومصطلحات، وحقائق علمية، وقوا

الدراس ي لهم، ومن جانب نمو املتعلمين واهتماماتهم وخصائص نمّوهم قواعد لتوجيه وتكييف املنهج الدراس ي، ومعايير  

سبي من  الختيار خبرات محتوى املنهج، فعلى سبيل املثال يتميز النمو الجسمي عند متعلمي املرحلة اال  ِ
ّ
بتدائية بالهدوء الن

ر بالعوامل الّصحية واالجتماعية واالقتصادية، ومن املشاكل الصحية التي يمر بها  
ّ
ول ومالمح الوجه، كما يتأث

ّ
حيث الط

متعلمو هذه املرحلة نقص التغذية وتأخر النمو الجسمي، وعدم اختيار الطعام الجيد وكل هذه املشكالت تؤثر في التحصيل  

 .1التوافق املدرس ي وتعوق فرص التعلم الدراس ي و 

  :2ومما سبق  يمكن ملعدي محتويات مرحلة التعليم االبتدائي أن يهتموا في اختيارهم للمحتوى  بما يلي 

 _ بيان املفاهيم التي تعمل على تحديد نشاط املتعلمين وتقوية حيويتهم، وحثهم على االهتمام بالنظافة واملظهر . 

 من األمراض ._ تكوين عادات العن
ً
 اية بالجسم واملحافظة عليه سليما

 _ توجيه املتعلمين إلى االلتزام باآلداب الّسامية في املأكل واملشرب وامللبس وعند النوم ودخول الحمام . 

_ حث املتعلمين على ممارسة الرياضة البدنية التي تعمل على املحافظة على أجسامهم وهكذا يمكن للمحتوى مراعاة  

 لنمو األخرى بهذه الطريقة.جوانب ا

مــين واهتماماتهم:   -2
ّ
املتعل املتعلمين واهتماماتهم أهمية كبيرة،  ميول  ْعطى ميول 

ُ
ت عند اختيار املحتوى يجب أن 

التعليمية أهدافا ووسائل، فهي أهداف   العملية  املتعلمين يمثل في  واختيار ما تناسب معها من موضوعات، ألن ميول 

ل العملية التعليمية، ووسائل تستخدم لتحقيق أهداف أخرى، ألّن ما يميل إليه الفرد يحدد  تسعى إلى تحقيقها من خال 

بدرجة كبيرة ما يفعله، ويهتم به، كما للميول دور كبير في توجيه سلوك الفرد، وهذا يعّد دافعا قويا يمكن استخدامه  

لذا فإن إغفال املحتوى مليول املتعلمين يعد خسارة    والتركيز عليه إلثراء العملية التعليمية وتحقيق نتائج جيدة وفعالة،

  3كبيرة للعملية التعليمية 

 :الفروق الفردية بين املتعلمين  -ج 

إّن محتوى املنهج الدراس ي موجه إلى متعلمين يختلفون من حيث القدرات  والحاجات، واالستعدادات رغم وجودهم          

املنهج على موضوعات متنوعة ومجاالت  في مستوى دراس ي واحد، وفي سن واحد تقريبا ، لذلك يجب أن يشتمل محتوى 

متعددة في محاولة ملواجهة الفروق الفردية بين هؤالء املتعلمين قدر اإلمكان بحيث يستطيع كل متعلم أن يجد لنفسه في  

قيق قدر معين من  هذه املوضوعات وتلك املجاالت ما يناسب حاجاته واستعداداته وقدراته، ويستطيع من خالل ذلك تح

النجاح يبعث فيه الثقة بالنفس وبقدراته، فقد أثبتت  كثير من الدراسات والبحوث التي أجريت في هذا املجال أّن كّل متعلم  

مهما كانت قدراته واستعداداته يجب أْن يشعر بالّنجاح، وأّن النجاح في أداء عمل ما مهما كان بسيطا يدفع إلى مزيد من  

 .4النجاح 

 
 نفسه، ص:نفسها. ينظر:  1
 .80نفسه، ص:  2
 .162ينظر: محمد صابر سليم وآخرون، بناء املناهج وتخطيطها، ص  3
 . 163ينظر : املرجع نفسه، ص:  4
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املتوسط  مر   -4 التعليم  األول والثاني من  للطور  العربية  اللغة  في نصوص من كتب  املتعلمين واهتماماتهم    – اعاة خصائص 

 - الجيل الثاني

 بيانات الكتب: 

 

  

 *  كتابي في اللغة العربية، السنة األولى من التعليم املتوسط" 

 من إعداد:   _  محفوظ كحال] مفتش التربية الوطنية، مادة اللغة العربية[     -

 محمد بومشاط ] أستاذ التعليم املتوسط، مادة اللغة العربية[                        

 تنسيق وإشراف:   _ محفوظ كحال  -

 في مهن الكتاب والنشر[  التصميم الفني والغالف:   _ محمد زهير قروني ]ماستير  -

 الـــــــتركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب:           _ صبرينة جعيد / محمد زهير قروني. -

ــــورات:         _ موفم، الجزائر، طبعة  - ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  م2017ديدة م.والطبعة الج2016منشــ

ـــحات: - ـــ ـــــ ـــ ــ  . 170عدد الصفـ



 2021  يوليو  70  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 84  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 

 

 *  اللغة العربية، السنة الثانية من التعليم املتوسط. 

 وآدابــهـــا[ 
ّ
ة العربية

ّ
 للغ

ّ
 الوطنية

ّ
 من إعداد:      _ كمال هيشور ]مفتّش التّربية

                   
ّ
ة العربية

ّ
 للغ

ّ
 الوطنية

ّ
 وآدابـهــا[ _ ميلود غرمول ]مفتش التّربية

نــوي[                  
ّ
 بالتعليم الثـــا

ّ
ة العربية

ّ
 _أحمد بوضياف ]أستاذ مكوّن للغ

نوي[                   
ّ
 بالتعليم الثا

ّ
ة العربية

ّ
 _رضوان بوريجي ]أستاذ مكوّن للغ

 _أحمد سعيد مغزي] أستاذ بالتّعلــــــيم العالــــي[     

 ّعليــــــــــم العــــــــالي[_عزوز زرقان ]أستاذ بالت     

      ]
ّ
ــــــة العربيــــة

ّ
 _نورالدين قالتي ]مفتّش التعليم املتوسط للغ

 بالتعليم املتوسط[      
ّ
ة العربية

ّ
هر لعمش ]أستاذ مكوّن للغ

ّ
 _الطا

 املراجعة العلمية: _أحمد سعيد مغزي]أستاذ بالتّعليم العالي[                       

 وآدابها املراجعة 
ّ
ة العربية

ّ
 للغ

ّ
وية: _عبد الرحمان عزوق]مفتش التّربية الوطنية

ّ
                       (سابقا)اللغ

 وآدابها[ 
ّ
 العربية

ّ
 للغة

ّ
 الوطنية

ّ
 تنسيق و إشراف: _ ميلود غرمول]مفتش التّربية

 م. 2017الجزائر ط   –منشورات:  _ أوراس، السداس ي األول 

 . 176عدد الصفحات :  
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 *  اللغة العربية، السنة الثالثة من التعليم املتوسط. 

 وآدابهــا[  
ّ
ة العربية

ّ
 للغ

ّ
 الوطنية

ّ
 إعداد:    _ كمال هيشور ]مفتّش التّربية

 وآدابـهــا[               
ّ
ة العربية

ّ
 للغ

ّ
 الوطنية

ّ
 _ ميلود غرمول ]مفتش التّربية

نــــوي[               
ّ
 بالتعليم الثـــا

ّ
ة العربية

ّ
 _أحمد بوضياف ]أستاذ مكوّن للغ

نوي[                
ّ
 بالتعليم الثا

ّ
ة العربية

ّ
 _رضوان بوريجي ]أستاذ مكوّن للغ

 مغزي] أستاذ بالتّعلـــيم العالــــي[_أحمد سعيد        

 _عزوز زرقان ]أستاذ بالتّعليـــم العــــالي[      

       ]
ّ
ــــــة العربيـــــــة

ّ
 _نورالدين قالتي ]مفتّش التعليم املتوسط للغ

 بالتعليم املتوســــط[      
ّ
ة العربية

ّ
هر لعمش ]أستاذ مكوّن للغ

ّ
 _الطا

 ]أستاذ بالتّعليم العالي[   _أحمد سعيد مغزي           املراجعة العلمية: 

وية:
ّ
 وآدابها (سابقا)[     _عبد الرحمان عزوق        املراجعة اللغ

ّ
ة العربية

ّ
 للغ

ّ
 ]مفتش التّربية الوطنية

 وآدابها[ ]مفتش الترّ      تنسيق و إشراف:          _ ميلود غرمول 
ّ
 العربية

ّ
 للغة

ّ
 الوطنية

ّ
 بية

 التصميم الفني والتركيب:  _ نعيمة بن تواتي.

 م. 2017الجزائر  -منشورات:    _ أوراس، السداس ي األول  

 .175عدد الصفحات:
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 املتعلمين فيها: املرحلة املتوسطة وخصائص  1.4

 املرحلة املتوسطة  ❖

أساليب          في  مه 
ّ
تحك بعد  الثانوية  دراسته  ملتابعة  املتعلم  بإعداد  املراحل  من  غيرها  عن  املتوسط  التعليم  مرحلة  تتميز 

التسلح   املتعلم  الثانوية، وكونها كذلك يستدعي من  إلى املرحلة  املتعلم  التي توِصل  البوابة  بمثابة  العربية، فهي  باللغة  التواصل 

عبة التي اختارها. واملرحلة بالعلم والتمكن من نا صية اللغة، ألنه سيبدأ في مرحلة التعليم الثانوي بالّتخّصص في املجال أو الشُّ

املتوسطة " تأتي في إطار عمر زمني يبدأ من الناحية الفرضية، مع أوائل السنة الثالثة عشرة  للطالب] وفي الجزائر مع أوائل السنة  

 .1لسنة السادسة عشرة، وهي بهذا تقع بين مرحلة الطفولة املتأخرة، ومطلع املراهقة الباكرة "الحادية عشرة[، وينتهي مع أوائل ا

قّسم املرحلة املتوسطة في التعليم الجزائري إلى ثالثة أطوار؛ الطور األول، وتمثله السنة األولى، الطور الثاني، وتمثله السنة        
ُ
ت

 تمثله السنة الرابعة.الثانية + السنة الثالثة، الطور الثالث، و 

املتوسطة: ❖ املرحلة  في  املتعلمين  نمو  وعقلية،     خصائص  جسمية،  بخصائص  املتوسطة  املرحلة  في  املتعلمون  يتميز 

  2وانفعالية، واجتماعية، ولغوية تميزهم عن غيرهم من املتعلمين في املراحل الدراسية املختلفة، وتتمثل هذه الخصائص في: 

  *الخصائص الجسمية: 

يز واضحا بين التكوين الجسمي للمتعلم والتكوين الجسمي  في هذه املرحلة يسرع النمو، وتتالحق التغيرات، ويظهر التما        

إلى الغاية التي خلق لها..وكثيرا ما تستطيل العظام، وتسبق في نموها النمو العضلي؛ بما يؤدي إلى اختالل   للمتعلمة، ويّتجه كل 

 التآزر الحركي للّناش ئ.  

  *الخصائص العقلية:

رب مع البلوغ، ويميل نحو التناقص، وعلى النحو نفسه تميل القدرة  يمض ي الذكاء في طريقه، ويتذبذب مقياس       
ّ
ه ويضط

على التذكر والحفظ، ولكن ذلك ليس بالدرجة التي تؤثر تأثيرا واضحا في املسار اللغوي، وتزداد قدرة املتعلم على التفكير املجرد، 

ك الفروق في املكانة االجتماعية، كما يصبح حكمه على وعلى فهم الرموز واالستجابة لها، وعلى معالجتها بنفسه، ويستطيع أن يدر 

النواحي الجمالية والفكاهية، ونواحي القبح  طبقا ملعايير الجماعة، فال يكون حكمه على أساس حبه أو كرهه هو فقط. ويزداد  

 النشاط العقلي للمتعلم، مما يساعده على التنظير، والّنقد، والتحليل، والتأليف. 

 لية: *الخصائص االنفعا

إلى النوع العاطفي من البطولة، وتعتّز          إلى البطولة واملغامرة، والجرأة، والغلبة والقهر، بينما تميل املتعلمة  يميل املتعلم 

 بتفوق املرأة، وتشدها بطوالت الفتيات من أترابها، ويتحول كل من الفتى والفتاة شيئا فشيئا إلى النواحي التي تتصل باملستقبل.  

 
 . 77م. ص: 1984محمد إسماعيل ظافر، ويوسف الحمادي، التدريس في اللغة العربية، دار املريخ، الرياض، ط 1
 .79_78ينظر: املرجع السابق، ص:   2
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ت على أن الذكور يميلون إلى قراءة املوضوعات التي تدور حول اآلالت امليكانيكية،  وقد "أ
ّ
جريت دراسات على ميول املتعلمين دل

والهوايات العملية، واالختراعات الحديثة وال سيما في سّن الّرابعة عشر، أّما اإلناث فيملن إلى القصص العاطفية، ثّم يتطّور بهّن  

  .1نواحي التي تّتصل بحياتهّن" الّنمو إلى غيرها من ال

 *الخصائص االجتماعية:

تتسع عالقات املتعلمين، ويزدادون احساسا باملجتمع، وتفاعال معه، وتصحب ذلك مالمح العمل من أجل تحقيق الذات         

الجماعي   العمل  على  الجماعات  من خالل  ويتدرب  أجله.  من  والصراع  بالتفّوق،  ق 
ّ
والتعل الشخصية،  وتحّمل  وتأكيد  والتعاون 

 املسؤولية. 

  :*الخصائص اللغوية

على            والقدرة  نوعيتها  في  الثروة  هذه  وتتأثر  والتراكيب،  األلفاظ  من  املتعلمين  ثروة  فتزداد  اللغوية  الناحية  من  وأما 

م طوال املرحلة املتوسطة. 
ّ
 استخدامها بعامل الّنضج، والتعل

ستثمر في إعداد املناهج الدراسية للغة العربية وغيرها من املواد التعليمية    هذه هي أهم خصائص املتعلمين التي يجب  
ُ
أن ت

 لتحقيق الجودة  في التعليم .  

 استثمار خصائص املتعلمين في النصوص التعليمية: - 4.2

وممارسة الرياضة، ومعرفة    2إّن من أهم األمور التي يهتّم بها الطفل و يحتاجها؛ املحبة، واللعب والصداقة والتعاون، والّتعارف

عادات وتقاليد مجتمعه، واكتساب املهارات املختلفة، ومسايرة التطور العلمي والتكنولوجي وغيرها، من الحاجات، وانطالقا من  

أو  عاطفية،  كانت  سواء  الحاجات،  هذه  تتناسب  أن  شريطة  سيتعلمه،  الذي  التعليمي  املحتوى  اختيار  يتم  املتعلم  حاجات 

 أو علمية، أو مهارية وغيرها مع خصائص املتعلمين واهتماماتهم، وذلك لتحقيق الجودة. اجتماعية،  

وقد توّصلنا من خالل تحليلنا لنصوص مختلفة في كتب اللغة العربية لسنوات الطور األول والثاني من التعليم املتوسط  أّن   

 هذه النصوص تعبر عن الحاجات األساسية للمتعلمين، ومن أمثلة ذلك:

ف ومحّبة آبائهم، وعّبر    12عبر نّص "ابنتي" إلبراهيم املازني  في الصفحة  السنة األولى:   كتاب  في - أ
ْ
ط عن حاجة األطفال إلى ع 

عن البطولة والشجاعة؛ فقد جّسد "مخلوف" دور املجاهد البطل،    40كذلك نص "فداء الجزائر" لحنفي بن عيس ى في الصفحة  

م؛ إذ يميل في هذه املرحلة العمرية إلى البطولة واملغامرة، والجرأة، والغلبة والقهر، املدافع عن وطنه، وهذا ما يثير إ 
ّ
عجاب املتعل

مة بتفّوق املرأة، وشجاعتها، وهذا ما جّسدته شخصية "ُزهور" في ذات الّنص؛ إذ قامت بدور املرأة الشجاعة  
ّ
ْعجب املتعل

ُ
بينما ت

م. 96لفيس بوك" في الصفحة واملضّحية في سبيل وطنها. ويعّبر كذلك نّص" ا
ّ
 عن ما يثيُر اعجاب املتعل

، ونّص "فرانز فانون"  20ومن أمثلة الّنصوص التي تعّبر عن الحاجات االجتماعية نّص "في كوخ العجوز رحمة" في الصفحة          

مون يميلون في56في الصفحة  
ّ
 هذه املرحلة إلى مساعدة اآلخرين.   ، ونّص "فداء الجزائر"، فهذه الّنصوص تعّبر عن الّتعاون، فاملتعل

 
 .  221م، ص:1956،  1فؤاد البهي الّسيد، األسس الّنفسّية للّنمو، دار الفكر العربي، مصر، ط 1
م؛ أسسه، ونظرياته وتطبيقاته، مكتبة األنجلو املصرية، القاهرة، ط 2

ّ
 . 79_67.ص:1976ينظر: إبراهيم وجيه محمود، التعل
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الصفحة   في  اإللكتروني"  الكتاب  العلمية  فقد مثلها نّص"  الحاجات  يعّبران عن حاجة  92أّما  اللذان  الفيس بوك"  ، ونّص" 

 أّن ما يؤخذ على الّنصوص هو عدم االهتمام بالحاجات املهارية من لعب وري
ّ
م إلى مسايرة التطّور التكنولوجي، إال

ّ
اضة...؛ املتعل

 فاللعب، وممارسة الرياضة من األساسيات التي يحتاجها املتعلم في هذه املرحلة. 

لقد عّبرت الّنصوص عن الحاجات األساسية في تكوين املتعلمين؛ وأبرزها الحاجات العاطفية، ومما    في كتاب السنة الثانية :  -ب

عور بالّدفء األسري، وتماسك أفراد األسرة. وكذلك  إذ يعّبر عن حاج  12يعّبر عنها نّص "سهرة عائلية " في الصفحة  
ّ
م إلى الش

ّ
ة املتعل

ق اإلنسان بوطنه، وحّبه له. ومما    42ونّص "الوطن الحبيب" في الصفحة    32نّص "أرض الوطن" في الصفحة  
ّ
اللذان يعكسان تعل

 ائرية البطلة املكافحة.  إذ أعطى صورة عن املرأة الجز   52يعّبر عن عاطفة اإلعجاب نّص "يا جميلة" في الصفحة 

الذي يبّين أهّمية االختراع واالكتشاف في حياة    102أّما الحاجات العلمية فمما يعّبر عنها نّص "الّضوء العجيب" في الصفحة       

 الّناس؛ إذ بفضل اكتشاف "كاشف العظام " يمكن إيجاد العالج ، وتحسين صّحة اإلنسان.

ل الحاجات االجتماعية نّص "نشيد العيد" في الصفحة      
ّ
م،     117ومما يمث

ّ
ْسعد فيها املتعل ر بمناسبة اجتماعية ي 

ّ
الذي يذك

 وهي األعياد. 

      ج/في كتاب السنة الثالثة :

ذي يصّور قدر محّبة اآلباء  الحظنا أّن الّنصوص عّبرت عن الحاجات العاطفية؛ ومنها مثال نّص" ولي الّتلميذ" في الصفحة  ، ال     

م، وكذلك نّص "أخي اإلنسان" في الصفحة  الذي يدعو إلى التآخي واملحّبة. 
ّ
 ألبنائهم، وهذا ما يحتاجه املتعل

لها نّص "الّصحافة اإللكترونية" في الصفحة ، ونّص "اإلدارة اإللكترونية" في الصفحة ،          
ّ
العلمية فمما يمث أّما الحاجات 

 الّسرطان" في الصفحة ، فهذه الّنصوص تعّبر عن فضل العلم، وأهّمية مسايرة الّتطور العلمي.    ونص "دواء

أّما الحاجات االجتماعية فمما يعّبر عنها نّص "درهم الّسل" في الصفحة ، ونّص "الهالل األحمر الجزائري" في الصفحة ،          

م.  ونّص "أْسِعفوه" في الصفحة ، فهذه الّنصوص تعّبر عن 
ّ
 فضل الّتعاون، وتدعوا إليه، وهذا ما نجده له استعدادا عند املتعل

مراعاة الخصائص اللغوية؛ فقد رأينا سابقا أن من الخصائص اللغوية مراعاة الكتب الثالثة لخصائص املتعلمين،  ومما يعكس  

ذه الخاصية قد راعتها كتب اللغة العربية في املرحلة  للتعلم في املرحلة املتوسطة زيادة الثروة اللغوية مقارنة باملرحلة االبتدائية، وه 

فيها   يتميز  التي  االبتدائية  املرحلة  في  بينما  واألنماط  األحجام،  متنوعة  نصوص  بكتابة  املتعلمين  تكليف  خالل  من  املتوسطة 

ف املتعلمون بكتابة كلمات وجمل فقط.  
َّ
د مااملتعلمون بقلة الثروة اللغوية خصوصا السنوات األولى ُيكل

ّ
 :1سبق   واألمثلة اآلتية تؤك

 

 

 

 

 

 
، وكتاب اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم املتوسط     40نة األولى من التعليم املتوسط، ص:وزارة التربية الوطنية ، كتاب اللغة العربية، الس     1

 .15، وكتاب اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم املتوسط ص: 15ص:   
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 جاء في كتاب اللغة العربية في السنة األولى من التعليم املتوسط في حصة التعبير الكتابي :  ●

 

 

 جاء في كتاب السنة الثانية من التعليم املتوسط في حصة التعبير الكتابي:   ●

 

 

 جاء في كتاب السنة الثالثة من التعليم املتوسط في حصة التعبير الكتابي: ●

 

يات اآلتية  وتشير املطلوبات التعبيرية  فيما سبق إلى أّن املتعلم في املرحلة املتوسطة يمتلك رصيدا لغويا أكبر، بينما تشير الوضع

ب منه ما فوق طاقته، فهو حديث عهد بالتعلم، ولم يتعلم إال القليل  
 
إلى أن املتعلم ال يمتلك من الرصيد اللغوي إال القليل، فال ُيطل

 :1من اللغة

 
ب اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم االبتدائي  ، وكتا  43وزارة التربية الوطنية ، كتاب اللغة العربية، السنة األولى من التعليم االبتدائي، ص:       1

 .22، وكتاب اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم االبتدائي ص:   12ص: 
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 جاء في كتاب اللغة العربية في السنة األولى من التعليم االبتدائي في حصة التعبير  الشفهي:   ●

 

 

 الثانية من التعليم االبتدائي في حصة التعبير الكتابي:   جاء في كتاب السنة ●

 

 

 

 جاء في كتاب السنة الثالثة من التعليم االبتدائي في حصة التعبير الكتابي:   ●

 

    

 

وختاما يمكن القول أن ما سبق يعكس مدى حرص معّدي الكتاب املدرس ي على األساسيات التي يحتاجها املتعلم ملا لها           

ْسِهم بشكل فّعال تكوينه ليصبح متعلما ناجحا، ومواطنا  
ُ
به  وتمكنه من قراءة الّنصوص، والتفاعل معها، كما ت

ّ
رغ

ُ
من أهمية فهي ت

 ئج املتوّصل إليها في اآلتي:صالحا. ونجمل أهم النتا

عديدة،    - معايير وضوابط  إلى  والتنظيم  االختيار  من حيث  يخضع  أن  يجب  املطلوبة  الجودة  التعليمي  املحتوى  يحقق  لكي 

 ومتنوعة، أهمها: مراعاة خصائص املتعلمين. 
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 تنويع طرائق ووسائل اختيار املحتوى سبيل إلتقانه وجودته.-

اإلصالح التربوي باملتعلم وخصائصه وذلك من خالل النصوص التي قمنا بتحليلها، أي نصوص  تهتم كتب الجيل الثاني من  -

 من السنوات؛ األولى، والثانية، والثالثة، من التعليم املتوسط، وهو ما يعكس الجودة .

، والحاجات العلمي،  أبرز حاجات املتعلمين التي راعتها الكتب السابقة تتمثل في الحاجات العاطفية، والحاجات االجتماعية-

 وهي حاجات تتناسب مع خصائص املتعلمين في املرحلة املتوسطة.

 قائمة املصادر واملراجع: 

أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور، فلسفة أسس املنهج، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية جامعة دمنهور، مصر،   .1

 م. 2015دط، 
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 م  2017من التعليم املتوسط، أوراس للنشر، ط  وزارة التربية الوطنية، كتاب اللغة العربية، السنة الثالثة .5
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 م. 2005
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 هشاشة احللم التخييلي/الكتابة باستعارة نسقي التاريخ والرتمجة
Frailty of Fictional Writing according to History and Translation System 

 / الجزائر2أ.د. عبد هللا شطاح. جامعة البليدة 

Prof : Abdallah CHETTAH, Blida2 university/Algeria. 

  

 

 

Abstract 

    this is a long analyse of the technical and stylistic tools any writer should use correctly in order to make the 

reading experience of his novel a pure pleasure by the surrender of the reader to its imaginative delusion, its 

dreamy world, and its coordinated and artistically furnished space in a way that transforms the reading experience  

into a joyful adventure by making use of the principles laid down by the American critics ; John Gardner and Ben 

Yagoda in their books in which they analyzed these issues at length,  from which we borrowed the most critic 

principles used in in this article especially the Reading from the perspective of imaginative dream, textual pleasure, 

intense or nude style, and natural performance that takes into account the values of rhythm, harmony, and 

sweetness, in opposite of the amateur performance that is stuck in its shortness of affectation and emotion, or 

emotional coldness, superficiality, and the inability to access the intimacy of characters, building plot and the like 

and apply them te study two fictional works that were consecrated by the official literary institution in the Arab 

countries with two prestigious awards, namely (Katara)/(ana wa hayiim/habib sayeh) and (poker)/(diwan el 

isbarti/abdelwahab issaoui). 

Key words : fiction, dream, style, empathy.. 
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 ملخص 

نحونا في هذه الدراسة إلى التعمق في بحث األدوات الفنية واألسلوبية التي تجعل من النص الروائي مادة استهالكية يستريح إليها  

أرساها   التي  التحديدات  على  باالعتماد  فنيا  واملؤثثة  املنسقة  وأفضيتها  الحالم  وعاملها  التخييلي  إيهامها  إلى  باالستسالم  القارئ 

يان جون جاردنر وبن ياغودا في كتابين سخراهما لبحث هذه القضايا بإسهاب تحليلي واستقصائي أفدنا منه في  الناقدان األمريك

  التقاط األدوات اإلجرائية التي كرسناها الحقا في قراءة عملين روائيين توجتهما املؤسسة األدبية الرسمية في البالد العربية بجائزتين 

للحبيب السائح( و)البوكر(/)الديوان االسبرطي لعبد الوهاب عيساوي(، انطالقا من تكريس أولي  معتبرتين هما )كتارا(/)أنا وحاييم 

يعطي االنطباع بتحقيق ابتدائي أساس ي للقيم األدبية والفنية كما تخيلتها لجنة التحكيم وحكمت من خاللها على فرز النصوص 

مثابة قراءة في االختيارات الفنية الواعية لذلك التتويج، على أسس  وتتويج أجودها بالجائزة، األمر الذي يجعل من هذه الدراسة ب

نقدية ومنهجية بعيدة عن أي افتراض مسبق، باستثناء االشتغال من داخل النصين، وعرضهما على ضوابط نقدية مكرسة في  

 عملي الناقدين املشار إليهما أعاله.

 التعاطف.. كلمات مفتاحية: األسلوب. التخييل. الحلم.  

 على سبيل التمهيد  .1

نريد أن نتساءل ابتداء، من منطلق بسيط للغاية، من خالل أسئلة تشبه تلك الوافدة على األدب من تخصصات بعيدة عنه  

تجهل تماما طبيعة املمارسة األدبية وميكانيزماتها التخييلية وأبعادها الفلسفية والجمالية التي يمكن على ضوئها تفسير الحفاية  

ستثنائية التي احتازتها الروية في الزمن الحاضر، إن على املستوى العربي، أو على املستوى الغربي صاحب الفضل في اجتراح هذا اال 

الدرجة الصفر    ديفيداللون من املمارسة السردية والتأسيس لها إبداعا وتنظيرا، بما يحيلنا إلى التساؤل، حول ما أسماه جيروم  

صياغة جديدة ملعنى األدب من خالل االنفعاالت التي تحدثها والوسائط والطرائق)اإلغوائية( التي تتمكن  ، والتي تستوجب  1لألدب

ول بواسطتها من لفت انتباه القارئ و)اإليقاع( به في شبكتها التخييلية ثم )اعتقاله( والزج به زجا نهائيا في لعبتها السردية التي قد تط

النص، بدونه، ناقصا وغير مكتمل وواقعا دون مستوى وقد تقصر، مع ما تقتضيه من صبر وإث ارة وتأويل وإسهام تداولي يظل 

، األمر الذي يستدعي البحث عن إجابات مقنعة عن الدواعي التي تحرض على 2بمعناه البارثي  (L’œuvre littéraireالعمل األدبي)

جهده وماله ووقته، وعن الشروط التي تنتفي بانتفائها    قراءة األدب، وعن طبيعة )التعويض( الفني الذي يبحث عنه القارئ لقاء

الصفة األدبية عن النصوص املكتوبة، وعما إذا كان يمكن تحديد تلك الشروط تحديدا يكشف عن تفاصيلها وحدودها وطبيعتها، 

تماء نهائيا إلى حيز األسطوري  أم أنها ستظل، بحكم انتمائها إلى الذائقة اإلنسانية املتملصة عن التحديد ماهية وتعريفا، منتمية ان

عة و االنطباعي؟. مهما يكن فإن هناك حزمة من )الوقائع( التأملية التي تقرب )الفعل( األدبي تقريبا كليا ونهائيا من معايير اللذة واملت

، وإذا كان األمر كذلك، تناسلت في هذا السياق أسئلة  3التي تقدمها إلى املتلقي، وبغيابها يفقد النص الدواعي األصلية لوجوده وتلقيه

 
والذي دعا فيه إلى إعادة    1953( الدرجة الصفر للكتابة الذي ظهر سنة   degré zéro de l’écriturele)  بارث. التناص هنا واضح جدا مع كتاب روالن   1

 التفكير في فن الكتابة على ضوء معايير وميكانيزمات جديدة بعد تأكيده على موت األدب باملفهوم الكالسيكي لألدب.
األدبي، حيث جعل العمل األدبي هو النص في تفاعله مع القارئ وفعل القراءة، بينما  بين النص والعمل بارث. نشير هنا إلى الفصل الذي قام به روالن  2

ويل، انظر يظل النص نصا إذا ظل حبيس فضائه الورقي ولم يغادره إلى االلتباس بذهن املتلقي مع ما يثيره ذلك من إشكاليات على مستوى التلقي والتأ

 De l’œuvre au texte », Revue d’esthétique, 3e trimestre 1971, repris dans Œuvres complètes, édition établie et présentée par »كتابه:  

Éric Marty, t.II, Paris, le Seuil, 1993 
 Le plaisir du texte, in Œuvres complètes, op. cit., t. II,p. 1514-5151كتابه )متعة النص(  بارث. هو املفهوم الذي بنى عليه روالن  3
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أخرى عن مظان اللذة في النص، أي في موضوعه، أم في أسلوبه؟ أم فيهما معا؟ وما طبيعة الوشائج الفنية املتداخلة بين املوضوع  

ألخير عن إخفاقات األول؟  واألسلوب؟ أهي محايثة أم مفارقة أم متجاورة؟ وهل يبرر املوضوع سقطات األسلوب؟ وهل يعوض هذا ا

إلى روالن    أرسطووهكذا ال تنفك األسئلة تترى حتى تلج حيز النظرية األدبية نفسها، عودا على بدء، من املحاكاة إلى الفن للفن، ومن  

لرواية،  ، بما يستدعي حصر األسئلة في نطاق التخييل الروائي مادام غرضنا هنا هو التأمل في )العبقرية( الفنية الخاصة بابارث

رسون نظرياتهم الفلسفية واألسلوبية الخاصة، و)يقترفه( 
 
ك
ُ
رائدة األداء األدبي الحديث، وموئل النبوغ الذي )يجرب( فيه الكتاب امل

 املبتدئون بحثا عن الصوت الخاص، وعن املمكنات املذهلة التي يحفل بها السرد.

تفسير  انتشار    فيغاردنر  فهوما مركزيا في التحليل الذي اتكأ عليه جون  ( مFictional Dreamلقد كان مفهوم الحلم التخييلي )      

الفن الروائي وارتكازه املبكر في قلب املمارسة األدبية منذ أواخر القرون الوسطى واشتباكه مع الواقع وقضاياه، حتى أو شك أن  

ر األكثر قدما ورسوخا في تقاليد املجتمع الغربي و )يحتكر( اسم األدب احتكارا كليا على حساب الفنون األدبية األخرى ذات الجذو 

ثقافته، قال:" إذا تأملنا أنفسنا ونحن نقرأ سنكتشف بأن أهمية التفاصيل تكمن في أنها تخلق لنا نوعا من الحلم، مثل مسرحية  

رى مفردات فوق صفحات ولكن  غنية وفاقعة األلوان. نقرأ مفردات قليلة في بداية الكتاب أو بداية القصة، وفجأة نجد أنفسنا ال ن

نرى قطارا يتحرك عبر روسيا، شيخا إيطاليا يبكي، أو بيتا ريفيا يتلقى وابال من املطر. نواصل القراءة ونواصل الحلم، ليس بطريقة  

سلبية ولكن بطريقة إيجابية، حيث نقلق بشأن الخيارات التي تقوم بها الشخوص، نستمع مذعورين لبعض األصوات وراء باب 

تخيل، مستمتعين بنجاحها، متأففين من فشلها. في الروايات الكبيرة يستولي علينا الحلم روحا وقلبا، حيث ال نستجيب ألشياء  امل

خيالية: صور، أصوات، روائح، كما لو كانت حقيقية، ولكننا نتعامل مع مشكالت الرواية كما لو كانت واقعية، ونعيش في خيالنا  

احهم وإخفاقهم من خالل تصرفات سلوكية معينة، وضعيات معينة، أراء مختلفة، ومعتقدات، محاكمة الشخوص ونتعلم من نج

الواقعية."  الحياة  من  نتعلم  كما  في  1وتصريحات  املكرسة  األدبية  األعمال  احتازتها  التي  الكبيرة  األهمية  تلك  تأتي  هنا  ومن   ،

ال تكمن في كونها تقوم بتسليتنا وإلهائنا عن همومنا فحسب، أو  كالسيكيات األدب العاملي، حيث " تجلعنا ندرك بأن تلك األهمية 

بتعميق معرفتنا بالناس واألماكن فقط، ولكنها، إلى جانب ذلك، هي تساعدنا على معرفة ما نؤمن به، وتقوي تلك الفضائل النبيلة 

سهم بطريقة أخرى في بلورة املؤهالت التي على  ، ومن ثم ت2فينا، وفي النهاية تؤدي بنا إلى الشعور باالنزعاج من نقائصنا وعيوبنا."

واالنخراط الفعال في الحلم التخييلي و االستفادة الكاملة منه، سواء من حيث املضامين أو من    3أساسها يتم التعاطف )األمباثيا( 

 حيث األثار الفنية الجمالية.

عن األسئلة التي أسلفنا طرحها حول الجدوى الفلسفية  ( جوابا كافيا  Fictional Dreamهل يمكن أن يكون الحلم التخييلي )     

من قراءة الرواية و)استهالك( االعمال التخييلية بصفة عامة؟ الواقع أننا يمكن أن نعتد ذلك جوابا في حدود معينة إذا أضفنا إليه  

الخصوص، حيث يلزم األدبية على وجه  في ما يخص األعمال  في حد ذاته  باألسلوب  نا االفتراض األولي بربط  تفسيرا آخر يتصل 

مستهلك األدب بدرجة معينة من الحساسية األدبية الكفيلة بتعريفه باألساليب الرفيعة عندما يصادفها، وباألساليب الغثة عندما  

لتطلعاته  بها  تستجيب  التي  نفسها  بالدرجة  األسلوبية  لحساسيته  باالستجابة  النصوص  مطالبة  إلى  يدفعه  الذي  األمر  يلقاها، 

اطفية والفلسفية املحمولة على وسائط التخييل، واملركوزة في قلب العملية اإلبداعية بداهة، ومن هنا يمكن القول، بأن القارئ  الع

 
1  . ; Notes on Craft for young writers,  Alfred A Cnompf, New York, 1984 John Gardner Fiction/31، ص. 
 . املرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
املجلد/ 3  " والتسريد  التخييل  وغوايات  األدب  سؤال  إلى  مؤجلة/عودة  وعود   " عنوان  تحت  املدونة  بمجلة  املنشور  مقالنا  انظر  ، 02العدد/،  07. 

 . 2020ديسمبر/
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أمبرتو   القراء 1إيكو النموذجي وفق تحديدات  أنماط  بين مختلف  األقدر، من  للمعنى، من حيث  2، هو  املنتج  القراءة  ، على فعل 

بي وبآلياته التخييلية التي يتصدرها األسلوب ويوجهها ويتحكم فيها. وحتى القارئ اآلخر )املستهلك(، الذي  معرفته بقوانين السنن األد

النص  في مللمة أشالء  األقل  به، على  في سياقه الخاص  للمعنى  النموذجي، فإنه يظل بدوره منتجا  القارئ  أدنى من  في درجة  يقع 

 واستخالص داللة قصصية ما.

ما سبق إلى القول بأن األسلوب غالبا ما يكون مبررا كافيا ملغامرة القراءة وتعويضا مجزيا عن )تخاذل( النص  نريد أن نخلص م    

عن القول املعجب واملضامين األصيلة، ألننا نقرأ أصال كي نستمتع، وليست املتعة باألسلوب بأقل من متعة املعنى، مادامت األعمال 

" متعلق باألسلوب. Lee Smith سميث  سلوب مستويات عليا من األداء، ألن األمر كله، حسب ليي  الكبيرة هي األعمال التي بلغ فيها األ 

 .3ألن كل املوضوعات قديمة."  Originalفمن خالل اللغة وحدها يمكن الكاتب أن يكون مبدعا 

اب، في واقع األمر، ال يثيرون حماسنا  وعليه فإن املوضوعات )الطيبة( مثلها مثل النوايا الطيبة ال تصنع أدبا البتة، ألن الكت    

وانفعالنا، وال يمتعوننا بما يقولون، ولكن بالطريقة التي يقولون بها ما يقولون، ألن ما يقولونه ليس سوى أفكار ومعلومات تتخذ  

 . 4لبوس الشخوص والحكاية في الرواية، بينما " الطريقة التي يقولون بها ذلك هي األسلوب."

، ليس إال منصة عرض ال تنفك تتحرك فوقه  5( Irina Dumitrescu) ديميترسكييخ األدب، حسب توصيف أيرينا ذلك أن تار     

الهياكل العظمية القديمة نفسها، ال تختلف عروضها إال بما ترتديه من مالبس وحلي ومساحيق وإكسسوارات شكلية ال تغير من  

بق إال  تتغير  التي ال  الهياكل  األمر على املعروضات وطريقة عرضها وليس على  بما يجعل مدار  تغير  جوهرها وحقيقتها شيئا،  در  

 مستجدات األزياء وإبداعات املوضة فحسب.

التي يحيل عليها لفظ األسلوب، السيما في املنظومة األدبية       أنه يتوجب علينا أوال تحديد املعاني والظالل واإليحاءات  بيد 

 املقفع ونثريات ابن    األياديالعربية ذات البعد التراثي الراسخ في الوجدان األدبي الذي اقتات )مدرسيا( على خطب قس بن ساعدة  

العربي وبالغته. ذلك أن األسلوب  والهمذاني  الحريري ومقامات    الجرجانيوأعمال    الجاحظوكتب   البيان  ، وسواهم من معلمي 

ما  املقصود هنا، في املجال الروائي على وجه التحديد، ال يخضع بالكلية إلى قيم البالغة القديمة وصورها البيانية والبديعية، بقدر 

يخضع لقوانين أجناسية جديدة متعلقة بفن الرواية التي تحتفي حفاية خاصة بقيم أسلوبية لم يعرها البيان القديم عناية خاصة، 

من قبيل التفاصيل والحيوية والحركة وبناء الشخصية والحبكة واإليقاع وسواها، دون أن يعني ذلك إمكانية التخلي عن جمالية  

 
إليه والرسالة وانتقدها  .    1 ف كثيرا من مصطلحاتها من نحو املرسل واملرسل 

ّ
التواصلّية ووظ النظرية  النموذجي على  للقارئ  في تصّوره  معتبرا  اعتمد 

ل الروايات  وقد اهت  .العملية التواصلّية نشاطا تتكامل فيه مجموعة من العالمات والعوامل اللسانية وغير اللسانّية 
ّ
م "أيكو" بالنص السردي املكتوب وحل

في كتابه القصيرة خاصة  آلة  "Lector in fabula" .والقصص  إيكو عبارة عن  الّنص عند  أّن  قارئا نموذجيا. ذلك  املكتوب  السردي  لنّصه  افترض  وقد 

ف توليدّيا " بواسطة قدراته الخاّصة وامتالكه   (Une machine paresseuse) كسـولة
ّ
تحتـاج إلـى قـارئ نمـوذجي " قادر أن يتحّرك تأويلّيا كما تحّرك املؤل

قافي العربي، الدار البيضاء،   انظر ملزيد من التوسع:  .الّنص (codes) لسنن 
ّ
  أمبرتو إيكو، العالمة، تحليل املفهوم وتاريخه، ترجمة سعيد بنكراد، املركز الث

 .22، ص2007، 1ط
 . القارئ الضمني، املحتمل، القارئ املفترض...الخ انظر: نزهات في غابة السرد ألمبرتو إيكو، ترجمة سعيد بنكراد.  2

3  .Ben Yagoda ; The Sound on The Page ; Great Writers Talk about Style and voice in Writing.Harper Collins Ebook,p ;54.  
 .07نفسه، ص: . املرجع 4
انظر   5  .made sentence’-How to write well Rules, style and the ‘well    األدبي التايمز  موقع  https://www.the-على 

tls.co.uk/articles/good-writing-irina-dumitrescu-book-review/ 

 

https://www.the-tls.co.uk/articles/good-writing-irina-dumitrescu-book-review/
https://www.the-tls.co.uk/articles/good-writing-irina-dumitrescu-book-review/
https://www.the-tls.co.uk/articles/good-writing-irina-dumitrescu-book-review/
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دام الفن الروائي فنا لغويا، من حيث املاهية والتعريف، فهو يخضع لقوانين املادة املكونة له وجمالياتها  األداء اللغوي الصرف، ما 

 الخاصة، بعيدا عن السقوط في شرك التعويض اللفظي عن العمق واملعنى والفكرة واالنفعال النبيل وسواها.  

، جامعة مانعة بتعبير املناطقة، وظلت مفتوحة على التجريب  من أجل ذلك ربما لم تعرف الرواية إلى حد اآلن قواعد صارمة     

واإلبداع، مستوعبة للمستجدات الفنية في مختلف امليادين، ومتكيفة مع التقنيات واألدوات التي تحدها وتؤطرها وتنظم خطاها  

ون جميعا، األمر الذي أهلها لتكون دون أن تحد من حركتها وحيويتها وقدرتها األصيلة على التجاوز، شأنها في واقع األمر شأن الفن 

موئل التفاوت اإلبداعي والفني ومجلى العبقرية الخاصة بمنأى عن التساوي األدائي نظرية وتطبيقا، ألنه " على الرغم من أن هناك  

البصرية   الفنون  الحقة، شأنها شأن  للرواية  ال وجود ألية قواعد  فإنه  النشر،  دور  التي تضعها  القواعد  وصناعة  مجموعة من 

، بل املئات منها، مثلها مثل تقنيات النجارة، التي يمكن تدريبها وتعليمها )...( هناك  techniquesاأللحان، ولكن هناك آليات وتقنيات  

اعتبارات جمالية وأخالقية تحتم على كل كاتب جاد أن يتأملها طويال، عاجال أم آجال )...( هناك أخطاء شائعة، وبعض الهنات التي  

 .1باستمرار في الروايات غير الناجحة، والتي يمكن تحليل أثارها السيئة على النص." تظهر 

بما يعني انتفاء أية قاعدة جاهزة، بدليل أنك مهما تكن أصالة وعبقرية القاعدة التي تضعها فإنك لن تعدم كاتبا ما قادرا      

سرها ويتجاوزها ويحقق النجاح على الرغم من ذلك أو بسبب ذلك، على اإلتيان بالدليل العملي على تهافتها بإنجاز نموذج روائي يك

مقدما الدليل العملي على محورية شخصية الكاتب، وصوته األسلوبي وبصمته التي تكيفها حساسيته الفنية وثراء حدوسه املعرفية  

اعترت بن   التي  الحيرة  التي هي مناط اإلعجاب والفضول والحيرة أحيانا، كتلك  يتأمل  Ben Yagoda)ياغوداو )عبقريته(  (  وهو 

و ما تثيره في النفس من إعجاب غامض يصعب وصفه و تحليله:" ماهي موضوعات هيمنغواي؟ بعض القصص    هيمنغواي أساليب  

الجميلة هو الحرب وصيد السمك، قصص قصيرة نسبيا، وبعض األفكار، حول التصرفات املشرفة وغير املشرفة، املربكة للقارئ 

 .2شخوصه، وخاصة في قصصه األخيرة، تميل إلى تكون مرهقة. لكن انظر إلى أسلوبه" املعاصر. أما

أسلوب       العملي على فرادة  الدليل  يقدم  معدودة،  منتقاة، وجمل  وتعابير  بفقرات مختارة،  له  املمثل  األسلوب  وعلى ضوء 

الكاتب وروعة إيقاعه اللفظي والتركيبي، جاعال منها دليال محكما، وحجة راسخة، وتفسيرا كافيا، يؤكد عبقرية الرجل األدبية التي  

 رسته مع كتاب الصدارة في تاريخ األدب األمريكي. توجته بجائزة نوبل مبكرا وك

يقودنا هذا إلى وضع األسلوب جنبا إلى جنب مع الحلم التخييلي الذي يمكن، على ضوئهما، بيان املقومات األساس التي يقوم      

فسه مهما حاول الكاتب أن  عليها الفن الروائي، حيث يقوم الثاني على األول قياما تتابعيا، يصعب تصوره بدونه، ويتعذر قيامه بن

كان يخضع   فلوبيريميل إلى الفكرة واملعنى، على حساب العبارة والصياغة واإليقاع.  وقد روي أن الكاتب الفرنس ي الكبير جوستاف  

( ملا كان يسميه  بالصراخ،  la gueuladeعباراته وجمله  منزله ثم يرفع عقيرته  في حديقة  بين األشجار  أن يقف  ما  (، وهي  بأقوى 

ألن اإليقاع املسترسل بهدوء   ،  3يستطيع، بجمله وعباراته وفقراته لينظر مدى تناسب إيقاعها مع النموذج املثالي الراسخ في ذهنه

وعذوبة وانسياب، هو أحد أهم الوسائل املشجعة على االنخراط في االندماج الكلي مع الحلم التخييلي الذي توفره الرواية، على 

قي أوال، أما على مستوى الكاتب نفسه فإنه يرسم له، بعد ذلك، خط الكتابة والتسريد وفق خطوات اإليقاع الحاملة  مستوى املتل

بدورها، حيث تتوالى الجمل والفقرات منسجمة متماسكة حيية نشيطة مترفعة عن ثقل التكلف ونشاز اللحن ومعاضلة التصنع  

 
1  . ; Notes on Craft for young writers John Gardner Fiction ،08/ 07ص/، مرجع سابق . 
2  . ; The Sound on The Page Ben Yagoda/08، مرجع سابق، ص . 
 . 09. انظر املرجع نفسه، ص/ 3
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تقول بأن " األسلوب أمر في غاية السهولة،    وولف لكاتبة اإلنجليزية الشهيرة فرجيينيا  التي يقع فيها ناشئة الكتاب، األمر الذي جعل ا

 .1ألنه يتعلق باإليقاع تعلقا كليا، وعندما تحصل على هذا األخير فإنك لن تستعمل أبدا املفردات الخاطئة." 

فقد قالت:" أنا عاجزة عن االهتمام والتركيز    (Jamaica Kincaid)كينكيدأما الكاتبة األمريكية واملسرحية الشهيرة جامايكا       

على العقدة، ألنني عندما أصنع جملي فإنني استمع إلى إيقاعها في ذهني، حيث يشغلني العمل على جعلها تبدو جميلة عن أي ش يء  

رهم صاحب الكتاب  . األمر نفسه تقريبا الذي نجده يتكرر بمعاني مختلفة عند مجموعة من الكتاب األمريكيين الذين حاو 2آخر."

وإيقاعها    3املذكور  العبارة  بنصاعة  االهتمام  يجيئ  حيث  عامة،  بصفة  الروائية  وفلسفتهم  الكتابة  في  وطرائقهم  األسلوب  بشأن 

وانسجامها في مقدمة اهتماماتهم، في الوقت الذي يحيلون فيه فشل الكثير من األعمال على عدم مراعاة ذلك أو على العجز عن  

اه، بما يجعلهم يرتكبون الخطأ الفني الوحيد الذي كان يتوجب عليهم أن يتجنبوه بأية وسيلة، وأن يبذلوا قصارى  الكتابة بمقتض 

  4، السماح لذهن القارئ بالشرود غاردنرجهودهم في تفاديه، وفي تعلم الحيثيات التي تحيط به وتؤدي إليه، أال وهو، بحسب جون  

دفق اإليقاعي و التخييلي الذي تظافرت الجهود واألدوات الفنية من أجل خلقه منذ عتبة  عن الحلم التخييلي، واالنزالق خارج الت

 العنوان. 

وعلى هذا األساس يصبح النظر غير املحيط بممكنات السرد والنثر مضرا أشد الضرر، ال سيما عندما يربط الكتابة بالترسل      

املشتملة، بالتكوين، على ممكنات إيقاعية ال تختلف عن ممكنات الشعر    الخالي من أي اعتبار نغمي أو إيقاعي، بخالف ماهية النثر

إال في الطريقة وفي الدرجة، األمر الذي يدفعها إلى السقوط السريع في النشاز اإليقاعي املؤذي لسمع القارئ وأذنه، والسيما تلك  

  -ما يجعل من استساغة الكتابة الروائية املعاصرة  األذن املدربة ذوقيا وجماليا على إيقاعات الشعر و ترسالت الكتاب الكبار، ب

العربي، وإقبال كل من آنس من نفسه القدرة على   الفضاء األدبي  والسيما منذ بداية األلفية الثالثة، واستقرار الفن الروائي في 

، 5الدراسة والتحليل والنقد وسواها عمال شاقا ومرهقا، ال يتعاطاه من ليس عنده داع قوي ك   -التعبير على املغامرة في كتابة الرواية  

ألنها كتابة لم تشتغل بما يكفي على تنمية املهارات األسلوبية التي تعتمد في جانب كبير منها على استثمار الجوانب الشعرية في لغة  

 لقراءة معا. النثر، التي ال تقل أهمية عنها في لغة الشعر، األمر الذي يشوش ذهن القارئ ويفسد عليه متعة الحلم ولذة ا

بالفخامة       يربطه  الذي  القديم لألسلوب  الفهم  وبين  بالشاعرية والنغم  املفحم  الروائي  األسلوب  بين  هنا  الخلط  ينبغي  وال 

  التوحيدي وأبي حيان   والجاحظ العقادوالجزالة واملتانة و إحكام النسج، على النحو القار في املخيال العربي العام حول أسلوب 

 
  .55. املرجع نفسه، ص/ 1
2 . ; The Sound on The Page Ben Yagoda /85، مرجع سابق، ص . 
 . 77/ 76/ 73/74/75. انظر املرجع نفسه في الصفحات ص/ 3
4  . ; Notes on Craft for young writers John Gardner Fiction/32، مرجع سابق، ص . 
بيرا قريب . أشير هنا إلى تجربة شخصية لي ممثالة للتجربة التي عاشها الكاتب الصحفي سليم عزوز، وكنت أظنها تجربة خاصة حتى وجدته يعبر عنها تع 5

 السادة   هم  ثقات  من  ترشيح  بمثابة  هي  الروايات  عليها  تحصل  التي   الجوائز   أن  أعتبر   كنتالشبه مع تجربتي الشخصية مع بعض النصوص. قال:"

  أحكامها تعد  لم والتي  أصابها،  ما العربية« »البوكر  جائزة  أصاب  ما بعد  هذا  عن توقفت  لكنني  التحكيم،  لجنة أعضاء
ً
 في   أثق وإذ  للجودة، مقياسا

 منافسة  من  خاف  إنه  فيها   يقول   تلفزيونية،  مقابلة  في  أراه  وأنا  مرة،   ذات  خدعني   أنه  فاعترف  ماله،أع  كل  له  قرأت  وقد  األدبية،  طاهر"  "بهاء  قيمة

 قيمة في ولثقتي  روايته! فيها فازت التي  السنة في  القصيرة، القائمة ضمن الرواية هذه كانت حيث العربية، »البوكر« جائزة على البجعة"، "تغريدة

   ذاه  اعتبرت  فقد  األدبية،  طاهر   بهاء
ً
   بذلت  وقد  العربية"،  "البوكر   بـ  التحكيم  لجنة  لترشيح  يضاف  البجعة"  "تغريدة  لـ  ترشيحا

ً
 الطاقة،  فوق   جهدا

الراية  "  مقال:   للذات..."  التحدي  محمل  على  األمر   أخذت  وقد  بالصداع،  وأصابني   وأسقمني   أضناني جريدة  الكاريكاتير،  لفّن  االعتبار  ورّد  كتارا" 

 https://www.raya.com/2020/06/2/3،  2020يونيو،  23الثالثاء،  القطرية،

https://www.raya.com/2020/06/23/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%86%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/
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ر كتاب النثر املشهورين، ألن األسلوب الروائي يقتض ي لونا آخر يناقض تماما أساليب هؤالء، ويقع على مسافة وسواهم من كبا

شديدة البعد منه، وينصرف إلى إنشاء بالغة خاصة به قوامها العذوبة والبساطة والسهولة، وهي قيم تستدعي، خالف ما يبدو  

قدرات خاصة على النزول باللغة إلى مستوياتها التداولية الدنيا وهي محتفظة  عليه األمر، مجهودا مضاعفا وحساسية فنية أعلى و 

 كلية بإيقاعها الداخلي ونظمها وشعريتها و انسيابيتها املفعمة بالرقة والعذوبة. 

مرات ومرات،    يمكن تبين الفرق في الترسل الفني األخير بين الكتابة الصحفية والروائية الناجحة، حيث يمكننا أن نعيد قراءتها     

باملتعة نفسها، وبالحماس نفسه، دون أن تفقد شيئا من جاذبيتها وجمالها، بل قد تكشف القراءات املتتالية جوانب خفية من  

الغامض املشتمل على تفاصيله السردية في مختلف املواطن التعبيرية، نزوال وهبوطا، حوارا   بيانها السهل املمتنع، ومن اإليقاع 

ب وسردا،  قدرة  ووصفا  بال  عارية  امللقاة  اإلعالمية  مضامينها  عن  لتكشف  لها  واحدة  قراءة  تكفي  التي  الصحفية  املقالة  خالف 

" موم استثنائية على إثارة الخيال وتحريض الحاسة األدبية. هذا ما يفسر على نحو ما تأكيد الكاتب اإلنجليزي الشهير سومرست  

 .1مثل الكتابة بأسلوب جيد." بأن الكتابة بأسلوب بسيط هي عملية شاقة مثلها 

وهكذا تفارق الكتابة الصحفية الكتابة األدبية، و تتعالى ببساطتها عن االنخراط في لعبة الجزالة والبالغة القديمة، والدعاوى      

)  غاردنرالتي أطلق عليها جون   التخييلي  (، التي " تسحبنا باستمرار من الحلم    Mannered writingتوصيف الكتابة املصطنعة 

الزماتها   الكتاب  (tics)بواسطة  جميع  عن  يختلف  بأنه  لنا  يثبت  أن  في  ورغبته  الكاتب  بتطفل  ربطها  إلى  تدفعنا  التي  األسلوبية 

، بينما تمثل تظل )الالزمات( األسلوبية املذكورة قريبة الشبه بـ)أعراض( القلق التعبيري األدبي، مثلها مثل القلق العصبي  2اآلخرين."

ط باألشخاص في الحياة الواقعية، تتكرر ال إراديا، تكرارا عصابيا وهوسيا يصعب التحكم فيه، بالطريقة نفسها التي تؤذي  املرتب

بها األساليب املصطنعة أذن القارئ فتحيل تجربة القراءة عذابا متصال، و قد تكون في أغلب األحيان تجربة وحيدة ال تتكرر في 

الر  الطارئين على  القراء  العقود حيوات  واية، ألنهم وقعوا، لسوء حظهم، في تجاربهم األولى تلك، على نصوص كتاب لم يحترموا 

املقطوعة معهم ضمنيا، بأن ال يشعروا بامللل لقاء ما دفعوا من مال لشراء العمل، وأن ال تقع تلك األعمال خارج أفاق انتظارهم 

(، في كتابه الشهير ، حول أساليب اللغة اإلنجليزية، يؤكد بأن "  .Fowler H. L)فولر. ذلك ما جعل ه. ل.  3الجمالية على أقل تقدير 

كل جملة في أسلوب الكاتب الجيد تكون جملة إيقاعية، بينما يزعج الكتاب السيئون األذن في معظم األحيان. أما عند بعض الكتاب 

ميا يقوم على الحيوية واالنسجام إلى حد التزامن  فإن التماهي مع املوسيقى يبلغ مدى وراء ذلك، حيث ينشئون تعابيرهم إنشاء نغ

 .orchestration".4)األركسة(  

وإذا كان الحلم التخييلي هو املعيار الذي نصبناه لننظر من خالله في مستويات النجاح والفشل في األعمال الروائية، وكان       

ولة املأخذ، فإن ثمة قضايا حافة، شديدة الحدة، ترهن  األداء األسلوبي مستندا بدرجة أساسية على قيم البساطة والشعرية وسه

تلك العملية برمتها ما لم توف حقها من العناية، وال سيما تلك التقنيات التي تؤطر العمل السردي من حيث الحبكة وبناء الشخوص  

ود العاطفي على الطرف اآلخر  وصياغة العواطف واالنفعاالت صياغة فنية مقنعة ال زيف فيها وال ادعاء وال برود، حيث يقع البر

 
1  .Saumersat Maugham, The Summing up, ed ; penguan, 1938, p :42 

2  . ; Notes on Craft for young writers John Gardner Fiction/119، مرجع سابق، ص . 
ون ألنفسه، ألنه لو كان األمر  ( بانهم ليس مقتنعا أبدا بأقوال أولئك الكتاب الذين يرددون بأنهم يكتبJames Wolcott. قال الكاتب جيمس والكوت ) 3

،  Ben Yagoda ; The Sound on The Pageفعال كذلك لتركوا أعمالهم في أدراج مكاتبهم، بينما الحقيقة أن الكاتب يكتب لكي يسمع ولكي يقرأ..انظر  

 .130مرجع سابق، ص/
4  .H.W.Fowler, Moden Englisg usage, Oxford University Press, ed/2, 1965, p :70 
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من الحماسة العاطفية املبالغ فيها، ومن البكائيات املستدرة للتعاطف بدون تأسيس فني حقيقي مقنع، وقادر على استدراج النص  

 إلى فضاء النضج الفكري والعاطفي وتخليصه من النزوع الطفولي نحو التهويل والتضخيم والتزييف والتسطيح.  

العاطفتين في واقع األمر فرق في الدرجة وفي البناء الدرامي أساسا، طاملا كان يتعذر بناء الرواية بناء يجردها    إن الفرق بين     

تجريدا كليا من العواطف واالنفعاالت واألحاسيس، وطاملا كانت هذه األخيرة مكونا جوهريا من مكونات البشر الذين هم في األخير  

ا الرواية وأداتها وموضوعها،  العاطفة)مادة  ، حيث تحيل  sentimentalité) ( والعاطفية sentimentألمر الذي يحتم التفريق بين 

هذه األخيرة على الزيف واالفتعال والتضليل، بينما تحيل األولى على العواطف املبنية على حيثيات ووقائع مبررة ومفهومة ومنطقية.  

ا لحمتها وسداها وماؤها كما يقول القدماء، ال يتصور العمل بدونها، وال  وغني عن البيان أن األولى ضرورية وجوهرية للرواية ألنه 

قيمة له إن وجد بأية طريقة من الطرق الفنية واملمكنات السردية التي ال تخلو منها جعبة الرواية على كل حال. أما البناء الدرامي  

ء الشروط الدرامية والسردية التي تجعلنا نتعرف  للعاطفة من خالل حركة الشخوص وفعلها، وبعد أن يتمكن السارد من استيفا

على الشخصية وعواملها معرفة حميمة تمكننا من التعاطف والتماهي معها وتبني موقفها وقضايا ورؤيتها للكون والحياة، فحينها  

، ألن النتيجة  1ت بها، "فقط يحق للناص أن   " يحشد ما يشاء من أساليب البالغة والخطابة للتعبير عن أسانا عن املصائب التي حل

حينها ستكون عاطفة قوية وليست عاطفية ساذجة، أما إذا انحرف الناص عن ذلك أو عجز عنه، ثم أراد منا أن نذرف الدموع من  

أجل ما حل بشخصية ال نعرفها وال نحبها، واكتفى في سبيل ذلك باستدعاء عواطفنا اإلنسانية الكامنة، وحبنا هلل والدين والوطن،  

إلى  فإ دفعا  ودفعنا  ينتظره،  كان  ملا  تماما  العكسية  النتيجة  وأحدث  والتعاطف  العاطفة  إحداث  في  تماما  أخفق  قد  يكون  نه 

)االشمئزاز( من العاطفية الفجة التي ال تخفى غثاثتها وزيفها وبرودها، وأن نطرح امليلودراما الساذجة التي تقبلناها أطفاال و صار  

 . 2بارا من الصعب جدا أن نتحملها ك

مهما يكن فإن كثيرا من النصوص األدبية تفشل في التوظيف السليم للعواطف سواء بسبب البرود العاطفي الذي يتربص       

بالكاتب املنصرف إلى كتابة عواطف لم يشعرها، وتجارب لم يعشها، ووضعيات عجز عن تقمصها، سواء بسبب ضعف الخيال أو 

عماق الشخوص أو بسبب ذلك كله، األمر الذي يلزمه غالبا بالعمل على التجديد في الشكل األسلوب أو القدرة على الخوص في أ

تجديدا ال يعوض تماما ما لحق الفكرة واملضامين واألسلوب من خسارات، وال يتفادى انكسار خط الحلم التخييلي وانسيابيته   

 الحلم التخييلي في نهاية املطاف.  

 مة. الكتابة باستعارة نسق الترج 2 

االسبرطي(     )الديوان  لروايتي  والتخييلي  األسلوبي  األداء  على عرض  هنا  الوهاب    3سنعكف  )أنا وحاييم( عيسوي لعبد  و   ،4 

، لنعرضهما على املعايير التي صففنا خصائصها  2019( املعتبرتين عربيا، سنة  كتارا( و)البوكر، املتوجتين بجائزتي )السائحللحبيب  

 
1  . ; Notes on Craft for young writers John Gardner Fiction/115، مرجع سابق، ص . 
ة والرواية . يمكن أن ندرج هنا مختلف األعمال التي واكبت املرحلة الرومنتيكية في األدب العربي وسواهم من الكتاب املتقدمين الذين جربوا القص 2

استدعاء بمحاكاة النماذج الغربي، املنفلوطي، جبران خليل جبران، وسواهم من املتقدمين أما من املتأخرين فيمكن أن ندرج نصوصا قامت أساسا على 

ى صياغته مؤخرا الكاتبة  العاطفية املبلودرامية بشكل صارخ، مثل النصوص األولى لواسيني األعرج، وامين الزاوي، والتجريب الروائي الذي انكفأت عل

 العربي. ربيعة جلطي. ويمكن التمثيل لهذا اللون من األداء في كثير من التجارب الروائية في األدب العربي سواء في البالد املغاربية أو املشرق 
 2018، سنة/1. دار ميم، الجزائر، ط/ 3
 .2018، سنة/1. دار ميم، الجزائر، ط/ 4
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في قلب العملية    جاردنرسميا ما تعلق منها باألسلوب ودوره في بناء الحلم التخييلي الذي أقامه جون    في ما أسلفنا من تحليل، وال

 التداولية وأناط به نجاح الرواية وفشلها. 

األ      في  النظر  واألوصاف  لقد ساقنا  والعبارات  للجمل  البنائية  اإليقاعات  التقاط  إلى  وحاييم(  )أنا  نص  على  املهيمن  سلوب 

والتشبيهات واللوازم اللغوية إلى إطالق توصيف الكتابة باستعارة نسق الترجمة، ألن القارئ سيفجؤه النص منذ بداياته بـ)غرابة( 

بطريقة تؤثر املعاني الحرفية على املعاني الكلية، مرسخا االنطباع األولي بأنه   لغته املتقاطعة مع أساليب النصوص األدبية املترجمة

كتب أوال باللغة الفرنسية ثم نقل الحقا إلى اللغة العربية، ألن القارئ املتمكن من اللغة الفرنسية سيالحظ جريان النص وفق  

الق  ليمكن  حتى  عربيا،  نصا  كونه  من  الرغم  على  الخاص  التعبيري  البصرة  نظامها  نحاة  الذي سمع  األعرابي  ذلك  قال  كما  ول: 

يخوضون في مسائل النحو، ويستعملون لذلك اصطالحات لم يعرفها قط، ولم يفهمها رغم أنها عربية: )أرى أنكم تتكلمون بلساننا 

 في ما ليس من لساننا(.  

خذ مثال قوله" توقعت، ملا كان يرسمه لي خيالي عن نظام داخلي في ثانوية، أن أحظى بش يء من سراح جدتي لي ومن أمي      

الكولون."  الظاهرية، كان ال يختلف عن بعض األرباب من  أو " لعله هو ذاك الشعور الذي  1نفسها، إال والدي، فهو، لقسوته   ،

يء فيه كان شديدا، مع ثالثة وعشرين زميال لنا من األوروبيين واألقدام السوداء...الذين كانوا  أدخلني، كما حاييم، في تنافس، كل ش 

خانة   ضمن  املسبقة،  أحكامهم  بقوة  رتبونا  قد  السمينا،  وكانوا،  الريفيين،  إلى  املدينة  أهل  نظرة  وحاييم،  انا  إلينا،  ينظرون 

، وعلى نحو أوضح في " )يبدو أننا سنزداد  3بها سيعود إليها من الجبهة ساملا. "، أو " فتخيلت فرحتها يبعثها فيها أن خطي2األنديجان." 

، وفي " ولشعور بطاقة داخلية استثنائية، وجدتني، أنا املراهق، حزمت  4شراهة ونهما(. كذلك تلطف لي حاييم في السنة الثانية."

ى حال خوف حد أن أدك )كذا في النص( رأس ي بين كتفي أو أمري على أن ال يصدر مني تعبير يظهر علي يوحي إلى مسيو ويل أني عل

، وفي " أما أن أكون التحقت، انا الراب، بالثانوية،  5أنكس ذقني أو أشيح بعيني، وكنت، في مقابل ذلك، ال أبغي أن أظهر أي صلف."

كما كان وصلنا عنه )كذا في النص(،   باعتباري مجرد أنديجان، فامر البد أن مسيو ويل استبعده، فهو نفسه، في تعلميه االبتدائي،

التالميذ، عرف أطفاال من األهالي متفوقين عليه، من السنة األولى حتى السادسة، لم يستطيعوا، لفقرهم وبقائهم   نحن بعض 

مدينتنا    ، وفي " وبعد أسبوع آخر، من حلول العطلة الصيفية، كنا قد عدنا إلى6أنديجان، االلتحاق بالتعليك االكمالي والثانوي." 

، وفي " بعد أيام، إذ التقينا كما العادة  7عودة ألهمتنا بتصور )كذا في النص( أنواع التراخي و الكسل واالنفكاك كلها )كذا في النص(." 

 .8في الزنقة صباحا، أخبرنا بعضنا بوجهة سفر كل منا، على رعشة."

ليال حتى تصك أذنه حشرجات النشاز املتنافرة في االستعمال  لن يلبث القارئ املتمرس باألساليب العربية الفصيحة إال ق    

املفرط لعالمة الفاصلة، بين الجمل القصيرة املتراكمة كحبات الرمل املتفاوتة حجما ولونا، وبين الكلمات املفردة الضائعة في متاهة 

نفسها، ومرد ذلك التنافر، كما هو واضح،   السرد بال أدنى مراعاة لإليقاع واالنسجام وسالسة التعبير وتدفقه، بل لسالمة اللغة
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إلى استعمال الفاصلة استعماال غربيا صرفا، وبناء الجمل بناء غربيا واضحا ال يعتمد املوازنة بين الفصل والوصل كما كان يقول  

العربية، كما هو البالغيون القدماء، ولكن باعتماد الفاصلة في الفصل بين التعابير فصال مقحما و غير مدروس أساسا. واللغة  

الفاصلة والنقطة   القائم على  التعبيري  العشرين، ذلك النظام  القرن  الطويل إال الحقا، مع مطلع  معروف، لم تعرف في تاريخها 

الداخلي، وبأحرف   بأدواتها الخاصة، وبنظامها  وعالمات االستفهام والتعجب واالعتراض واالقتباس وسواها، وإنما كانت تكتفي 

ان تلك الوجوه التعبيرية املختلفة بسالسة وعذوبة وإيقاع، وإليها كانت ترجع في املفاضلة البيانية، وبحسب حسن  العطف، على بي

، في معرض حشده للتعاريف املختلفة للبالغة، بأنها  الجاحظاستعمالها كانت تحدد درجات الفصاحة وحسن الترسل، حتى أكد  

ت في  والوصل،  الفصل  وليس  والوصل.  الفصل  الكالم معرفة  لفصل  التعبيرية  األدوات  استعمال  البعيد، سوى حسن  عريفهما 

أحيانا، ولوقفه، أو قطعه، أو التوقف، أو بداية االسترسال مرة أخرى، في الصفحة الواحدة نفسها، بل في الفقرة الواحدة، بحسب 

مال فضاء الورقة في بيان حدود الفقرات، ما تلتقط أذن القارئ، وبمراعاة النغم الداخلي لتناسب الجمل، وبدون حاجة إلى استع

 وترسيم الوقف بالنقطة، ثم االنطالق من بداية السطر لبناء فقرة أخرى وهكذا دواليك. 

وبالعودة إلى املقبوسات السالفة، نالحظ مدى سهولة إعادة صياغتها وفق الفهم البالغي للفصل والوصل، بحذف الفاصلة  

في ما ليس منه بد، كيف تنساب العبارات كأنها أطلقت من عقال، وكيف تتخلى عن ثقلها    والنقطة، أو بتخفيف استعمالها إال

التي صنعناها   املرة، فتسحبنا من االنسيابية النسبية  ومعاضلتها وترددها قبل أن تقع في خطيئة أخرى ال يحق لنا تغييرها هذه 

تساءل عن املقصود بـ)أرباب الكولون( في املقبوس األول. لقد  ألنفسنا، وتدعونا إلى التأمل بدل االستمتاع، عندما نجد أنفسنا ن

عرف الناس الكولون)املعمرون( وعرفوا منهم أثرياء ومن هم أقل ثراء، وعرفوا كبار البورجوازيين وصغار املستثمرين، وعرفوا من  

هنا يجبرنا النص على التأويل والتماس املخارج  هم إلى مستوى األهالي أقرب منهم إلى أثريائهم، لكنهم لم يعرفوا بينهم أربابا البتة. و 

والبحث عن املقاصد البعيدة، مع ما يعنيه ذلك من انزالق خارج أفق الحلم وانصراف عن الحلم إلى )الشغل( وعن االستمتاع إلى  

رة والحقها، كبار  )العمل( وعن الراحة إلى بذل الجهد، لنعرف بعد ما خسرنا لذة الحلم أن الكاتب كان يقصد بحسب سابق العبا

الكولون فـ)خانه التعبير(،ن أو أعجبته مفردة األرباب، أو لم يجد مرادفا لها يرضيه. وأيا كانت األسباب فإن الحاصل هو أنه ورطنا  

د الذي في مهمة لم نكن ننتظرها ملا قررنا اقتناء الرواية وعكفنا على قراءتها، بما يعطينا الحق في االحتجاج على عدم التزامه بالعق

 عقده معنا، وقطعه على نفسه، عندما صنف نصه روائيا ثم طرحه في السوق للتلقي واالستهالك.

التي كان يكفي أن يقول )دفعني كما دفع حاييم( ليجنب        الجملة،  انظر في املقبوس الثاني إلى موقع عبارة )كما حاييم( في 

، وهي قبل ذلك ترجمة حرفة للعبارة الفرنسية التي تستعمل في مثل هذه النص ثقل العبارة الخارجة مخرج التشبيه دون أن تكونه

(، ولكنها تؤدي خالف املقصود بنقلها حرفيا إلى األسلوب العربي. وانظر لعبارة )السمينا( التي أراد أن يقول  (comme Haimالتعابير  

الذي أشرنا إليه، بما يجعلك تقرأ كالما عربي الكلمات ولكن ليس عربي   من خاللها )بسبب اسمينا( لتدرك غور النسق الترجمي 

التراكيب. أما عبارة )فتخيلت أن فرحتها يبعثها فيها أن خطيبها( لتدرك هول املسافة الفاصلة بين الحس األدبي املطلوب في أدنى 

املغامرة في الكتابة دون إحكام إلى  التي تدفع بالبعض  الجرأة  البدايات، وإتقان اللغة، والتحكم في ناصيتها، على    مستوياته وبين 

الرغم من كونها املادة الخام لألدب، والعجينة التي سيضطر إلى معالجتها بيديه وأصابعه وحياله ليصنع أشكاال تتوفر على حد أدنى 

يلة، ومران، ومعالجة، وقراءة، من الجمال. وإذا كان ذلك يشق على األصابع غير املدربة فكذلك تصعب معالجة اللغة دون دربة طو 

وتأمل طويل في مكونات األساليب اإلنشائية. انظر مثال عبارة )كذلك تلطف لي حاييم( وقل لي في أي نص من نصوص اإلنشاء العربي 

اصرة  ورد استعمال فعل )تلطف( بهذا املعنى، معنى املداعبة والنكتة والضحك. دعك من اإلنشاء القديم، وانظر في الرواية املع

شرقا غربا، فإنها، على عالتها، لم تغادر فضاء البيان العربي إلى النسق الترجمي الذي يستدعي معرفتك املسبقة باألساليب الغربية  

نية  لتفهم مثيالتها في العربية على النحو الذي تبديه رواية )أنا وحاييم( من أولها إلى آخرها، بما يجعلنا نقدر بأن )الهيمنة( الفرنكوفو 
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لى مخيال كاتبها قد تغلغلت داخل البنية اللغوية العميقة لنظامه التعبيري، بخالف الكتاب اآلخرين الذين يظلون، رغم امتالكهم  ع

في  القراءة  في  باالعتدال  األولى، سواء  لغتهم  لنظام  أوفياء  ثم  التركيبية، ومن  هيمنتها  بعيدين عن  أخرى،  أجنبية  لغات  لنواص ي 

ل، أو بأي سبب آخر لم يتوفر لكاتبنا على كل حال، بالنظر إلى طبيعة املناخ الثقافي والتعليمي في الجزائر  اللغتين، أو باالستعما 

الذي كان خاضعا خضوعا كليا للمدرسة الفرنسية، سواء إبان االحتالل أو في سنوات االستقالل األولى، قبل بداية حملة التعريب  

 اض ي. املكثفة مع أواسط السبعينيات من القرن امل

انظر إلى قوله )كي أدك عنقي بين كتفي( وقل لي كيف يمكن للقارئ أن يتصور فعل الدك العربي الفصيح الذي ما دل قط       

على الداللة التي استهدفها الناص، وكيف ال ينتبه )مذعورا( من حلمه التخييلي النسبي على صوت )احتكاك( داللي، إن صح القول،  

من ظالل وخلفيات بيانية بعيدة املنال على كل حال. وانظر إلى قوله )أنكس ذقني( وكيف نسب فعل ال يستقيم مهما التمس له  

التنكيس إلى الذقن وهو خاص بالرأس، فيتعذر عليك التماس مخرج بياني تعذرا نهائيا ويصبح االستعمال الخاطئ هو التفسير  

التي هي نقل حر )أنا الراب(  )الوحيد، بخالف االستعمال ملفردة  الفرنسية  للعبارة  )أنا( فقط، Moi L’arabeفي  بترجمة الضمير   )

انتفاء الضرورة  ولسنا ندري كيف يفسر الكاتب هذا على الرغم من كون نصه عربيا موجها لقارئ بالعربية على كل حال، ومع 

ه:) كنا قد عدنا إلى مدينتنا عودة  لذلك، فليست العبارة حوارا تقتض ي األمانة نقله كما هو مثال، وليست مقبوسا أو نقال. أما قول

ألهمتنا بتصور أنواع التراخي والكسل واالنفكاك كلها( فال يمكن البتة أن نجد لها وجها من وجوه التخريج املقبولة في اللغة العربية، 

وتخيل وأحسس    رغم اتساعها املعروف لذلك، سوى بالجزم بترجمتها عن أصل أجنبي في ذهن الكاتب، بمعنى أنه فكر بالفرنسية، 

 وصور بها، ثم نقلها الحقا إلى العربية.

انظر كذلك إلى قوله: " وعلى تقلص األحاديث بين املسافرين الذين نزل بعضهم في نقطة التوقف هذه أو تلك، وشخير محرك       

ازوت، أثار لي حاييم ما كان  الحافلة متنازال متصاعدا، يشبه غطاؤه عن يمين السائق ناووسا تنبعث منه رائحة الشحوم واحتراق امل

، وإلى:" على أن الذي كان قد زاد عندي عنادا، كما حاييم، هو التنافس خالل  1ينتظرنا في السنوات الثالث من الطور الثانوي." 

إلى   " ، أو  2الدروس، حتى ود بعض التالميذ من قسمنا لو أن أستاذا أو آخر وجد السبيل إلى قهقرتي بالتشديد علي في العالمات." 

فمثل حفيدها الصغير الذي كنته، وهي )جدته( مثلما ظللت أشعر به لم تكن تراني إال كذلك حتى آخر يوم من حياتها، أسبلت علي  

، و " فأحسست كأن جسمي تقلص من وزنه فطاف في هيئة نورانية،  3كل ما في قلبها وجوارحها من عطف، وما في هيأتها من دالل." 

الحضن...وأ لي  النعمان  وفتحت  شقائق  من  حقل  في  الشعر  متحررة  البيضاء  عباءتها  في  راكضة  خلفها  بيدي  أمسكت  أراها  نا 

، و " أجدك كما ربي أرثودوكسيا زاهدا ال نار في قلبه... )احترق أنت لوحدك في هذه الدنيا وفي اآلخرة( رد حاييم مفتعال لي 4بأرضنا." 

كثير منها،    ش يء، و " بعد مسافة تخللتها انعطافات، لم يرسخ في ذهني  5مار كما يقال." تبرؤا... ومررنا في حديثنا من الديك إلى الح

، و " ثم زم شفتيه، محاوال أن يضغط إلى داخله ضحكته التي أفلتت  6توقف السيد بن كيكي أمام مغازة )هكذا في النص( كبيرة." 

ساس ي بالتيبس)كذا في النص( إلى انهمامي)كذا في النص( بما  ، و" عزوت سبب إح7وانفجرت فترافقنا فيها إلى أن سالت دموعنا." 
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، و" 2، و" أحدث حاييم عما  طرحه هذا العرض أو ذاك. أو ما خلفه نقاش." 1كنت أراه حولي من صور البؤس األسود ومشاهده..."

لك القائد، فنظرت إلى بافتتان. أفلت مني لجدتي عجب، فقلت إني أجدها كأنما هي تترجم لي ما سجلته عن تلك الدار من مذكرات ذ

أنها   يا جدتي( فسألتني، وكنت احدس  لها:)انت ساحرة  إليها عيني منتظرا... وأضمرت  الكراسة ورفعت  ففتحت على صفحة من 

...يلقون  ، و" ال تنزع عن رأسها الفوالرة )كذا في النص( السوداء أبدا...لذلك كنت تعجبت لحاييم منها3تختبرني، إن أنا أعرف ملاذا..." 

، و " دهشت ألستاذ املنطق والفلسفة اإلغريقية الذي كان، في إحدى محاضراته، 4تحية أو يردون حين يقاطعونني في قفص األدراج." 

فتح قوسين تحدث بينهما عن خطر محدق والزب، إن لم يتم االستباق إليه، سيهدد اآلثار الحضارية والثقافية األوروبية وإنسانها 

مثل الجزائر، أخرجها من العدم إلى الوجود البشري ... ردت بأنها هي األخرى مندهشة مما اعتبرته لي انحرافا غريبا    نفسه في أرض، 

، و" بين املدخل والطبق اللذين  طلبناهما بسلطة متنوعة  6، و" )فقط هذا ما عندك تخبرني به؟( قلت رائزا له بمكر."5من األستاذ."

الجامعة  ، و"  7وأضالع خروف..."  أن  أنه يعرف  لي  يلقى سالم. فرمى  أحوالي. فرددت )ال بأس شكرا( كما  فاستوقفني وسألني عن 

ماء وسكرا"8أعدتني ألقاومها.."  املثقلة  البطيخ  أتلذذ قطعة  لي  9، و"رحت  مفتعال  النظري  س ي  القرآن  الفقيه ومعلم  " جاءني  و   ،

دتها فوق الصدقة، بل وفوق كل احتمال لو قدرته مسبقا ما كان ليحدث، أنه  ، و" في يومي السابع، وج10االطمئنان على جدتي..."

كتب.."  ثالثة  حاملة  ستخرج  شوفالييه  سيلين  كانت  فوك،  لورون  مكتبة  دخلت  حاجبيها  11غذ  بين  ما  وقلصت  و"ابتسمت   ،

اخبرتني انها جاءت إلى وهران  و "تنهدت. وجرعت جرعة خفيفة من كأس الليمونادة، فيما رشفت من طاس قهوتي. ثم   12األشقرين" 

، و"   13لزيارة أخيها سيرج الخاضع للعالج في املستشفى. )آمل أن يكون األمر بسيطا( قلت أعبر عن انشغالي عنه)كذا في النص(." 

، و" ال تغادر)الحافلة( تلمسان من مخرجها الشرقي إال وتوقفت  14رفعت إلي عينيها ببريق دمع. )سأفتقدك يا صديقي(. وحررت زفرة."

، و" إذ طرقت  15بركابها أمام شالالت لوريط الساحرة بالتدفق و االخضالل والندى وكل األصوات التي ال تسمع في أي مكان مثله." 

  – ح لي، وجدته ال يزال في مبذله. دخلت. وفي الرواق، تعجبت له أن انظر إلى الساعة. فأفسح لي إلى غرفة الجلوس على حاييم، ففت

، و" ملا مسح شعاع الكتب األول، محركا لسانه بهذا العنوان وذاك  16يفزع في ذهني اآلن حال تلك الدار التي أخرسها الدهر إلى األبد." 
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يخلفه العقل والخيال، التفت إلي. )غالبا ما فتحت كتابا فسمعت كأن صوتا منه همس لي أهناك ما  قائال إن الكتب هي نفائس  ما  

 .1يستحق كل هذا البذل في خضم عبثية إنسان هذا القرن الغاشم("

س ى،  وسواها كثير، يتعدى خمسا وأربعينا موضعا غير ما سجلته إلى حد اآلن، جعلت من القراءة عناء متصال، ومشقة ال تن    

ليس ما أسلفته من نماذج منها سوى مختارات تستهدف التدليل على النسق الترجمي أكثر من غيرها، ألن التعابير التي تسلك مسالك  

ال ترجمية وال بيانية وال فصيحة كثيرة ويصعب حصرها ألنها تتضمن النص كله من أوله إلى آخره، يندر أن تصادفك جملة ناصعة  

ألذن والذوق، بسبب ما تحدثه تلك التراكيب املتداخلة، واملفردات الغريبة، من تشويش وما توجبه من  صافية التركيب مريحة ل

توقف، الحين بعد الحين، للتأمل والتفكير والتقديم والتأخير، بغية إيجاد مخرج سليم للعبارة ومن ثم تركيب معنى منسجم وسليم  

د ذلك الجهد وذلك العناء، أننا نفقد الرغبة في مواصلة القراءة التي تهيأ لنا  لها، يسمح بمواصلة القراءة. لكن الحاصل عموما، بع

 فرصة االسترخاء اللذيذ في كنف الحلم التخييلي املطلوب في كل نص روائي.

القارئ عادة على معرفة مستوى األداء ألدبي لكاتب ما)     (، بتفعيل تساؤالت معروفة من قبيل:" هل  Compétenceيحرص 

ف يضم املفردات إلى بعضها؟ هل هو قادر على التعبير عما يعنيه؟ أن يوضح مقصوده من خالل عالمات الترقيم؟ إذا يعرف كي

أما إذا كان   إلى خصالهم األخرى.  إلى ما عندهم ليقولوه، وإلى االنتباه  كان الجواب بنعم فسنشعر بفعاليتهم، وسنتهيأ لالستماع 

ين، إذا لم يسارع الكاتب إلى تقديم ش يء له أهمية مثل روح الدعابة، أو معلومات مفيدة، أو  الجواب بال، فإننا نصبح منتبهين وحذر 

. والنص ال يقدم شيئا من البدائل األخيرة التي أشار إليها املقبوس، ليس 2قصة جيدة، أو رؤية أصيلة للعالم، فإن القارئ سيغادر." 

سام وروحك باملرح، وليس فيه رؤية أصيلة ومبتدعة للعالم باستثناء  فيه دعابة قط، وال موقف مرح عابر يحرك شفتيك باالبت

العمل على تمثيل الزمن الكولونيالي تمثيال ثقافيا يهمن فيه املوضوع على الشكل، واملضمون على األسلوب، باالستدعاء املفرط 

وداء واليهود الذين كونوا املجتمع الجزائري  لوقائع التاريخ وتوظيف صوره الجاهزة من املزيج البشري من األوروبيين واألقدام الس

العربي اإلسالمي   املخيال  في  متنافرين  بين عنصرين  التمثيل لصداقة تخييلية  له  الذي يسر  العهد، األمر  الكوسموبوليتي لذلك 

الكولون الفضاء  إلى جانب استثمار ممكنات  اليهودي،  )أرسالن( الجزائري املسلم و)حاييم(  بين  الحاضر،  لبناء سياق  لوقتنا  يالي 

وجه   في  رسوخا  وازدادت  الوافدة،  الغربية  القيم  على  استعصت  التي  املوروثة  والحضارية  الثقافية  بالقيم  حافل  أنثروبولوجي 

املوجات االستعمارية الثقافية العاتية، فظل الوشم في وجه والدته وجدته، و ظل الكسكس ي، والبرنس الرجالي، وطقوس األعراس  

اح واألتراح، والفانتازيا، وقيم الشهامة والشجاعة والسخاء واألنوثة والعائلة والوفاء لألرض، قيما راسخة في التربة  واملآتم واألفر 

املحلية، ضاربة الجذور في التاريخ املمتد إلى آالف السنين، حيث تشكل لوحدها هامشا ثقافيا حضاريا جديرا بالعناية واالهتمام، 

ألولى، وليس في السياق الروائي، بما يجعلها بديال صالحا عن جميع املخالفات الفنية التي حدد أشكالها  باملعنى الثقافي في الدرجة ا

، وعلى رأسها املخالفات األسلوبية التي جعلت النص يتأرجح بين اإلمتاع واإليالم، وبين األصالة الفنية والتصنع،  ياغوداالناقد بن  

وا العربي  األسلوب  لجماليات  الوفاء  واالستسالم  وبين  من جهة،  الجزائري  باملكان  الخاصة  التعابير  عبر  املتسربة  للمحلية  لوفاء 

 لغوايات الخلفية األدبية واللغوية والثقافية الفرنسية الخاصة بالكاتب.

(، ألنها  وعلى هذا األساس لن تجد أي تفسير خارج اللغة الفرنسية لقوله ) ومررنا في حديثنا من الديك إلى الحمار كما يقال    

تورد كاملثل عمن يخرج في حديثه من موضوع إلى موضوع آخر بعيد عنه كل البعد، أو قوله )توقف السيد    3مسكوكة لغوية فرنسية 

 
 . 151نفسه، ص/.  1
2  . ; The Sound on The Page Ben Yagoda/120، مرجع سابق، ص. 

3  .(Passer du Coq à l’an) . 
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( لفظة فرنسية تطلق على املحالت التجارية، أوردها كما هي، وعلى غير العارف بالفرنسية  Magazinبن كيكي أمام مغازة(، و املغازة )

األمر نفسه في قوله  ه أو يحك جبينه أو يفهم املعنى العام السياق، ألنه شأنه وحده وليس شأن الكاتب في ما يبدو، و أن يغمض عيني

( التي هي الوشاح الذي تغطي به النساء Le Foulard)وال تنزع عن رأسها الفوالرة السوداء(، والفوالرة إيراد حرفي للمفردة الفرنسية)

(. األمر نفسه مع قوله entréeدخل والطبق( فترجمة حرفية ملفردات املطبخ الفرنس ي التي تسمي املقبالت)رؤوسهن. أما قوله )بين امل

( التي تطلق على رفوف املكتبة، بما كان يقتض ي الكاتب ان  Rayon)مسح شعاع الكتب األول(، والشعاع هنا ترجمة حرفية لكلمة )

فية األدبية الفرنسية الظاهرة التي صدر عنها الكاتب جعلت أداءه األسلوبي يقول )مسح رف الكتب األول( أو )األعلى(، لكن الخل

 أداء ترجميا صرفا. 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن إعادة قراءة املقبوسات السالفة على ضوء مفاهيم الفصاحة والبيان العربيين الذين ينتمي إليها      

ة في املقام األول، حيث تبدو التعابير شديدة القلق واضحة الغرابة:) زاد  النص بالفعل والقوة، كونه كتب بالعربية، ولقارئ بالعربي

عندي عنادا( بدل )زادني عنادا(، )شخير محرك الحافلة متنازال متصاعدا( بدل ) وهو صاعد نازل، أو في صعوده ونزوله، أو مرتفعا 

ألن أسبل تحيل إلى إرسال ش يء مادي من أعلى إلى منخفضا...الخ(، )أسبلت علي كل ما في قلبها وجوارحها من عطف( بدل أفرغت،  

أسفل، مثل إسبال اإلزار أو اللحاف أو سواه، )كأن جسمي تقلص من وزنه( بدل نحف أو هزل أو فقد الوزن، ألن التقلص يعني  

من صور البؤس(  االنكماش ويحيل على األشكال وليس على األوزان، )عزوت سبب إحساس ي بالتيبس إلى انهمامي بما كنت أراه حولي  

إلى اهتمامي، إلى الهم الذي ركبني، بسبب صور البؤس، ألن التصريف الصحيح للفعل هو   بدل عزوت سبب إحساس ي بالجمود 

)اهتم( وليس )انهم(... الخ. وهكذا فإن كثيرا من النصوص املطروحة في األسواق لتحتاج إلى إعادة صياغة، وإلى تصحيح جذري  

 تبدو الحاجة إلى مدقق لغوي أو مصحح ضرورية قبل طباعة أي عمل وإخراجه للناس. لتراكيبها ولغتها، حتى ل

هذا بشأن النصوص املطروحة في األسواق شرقا وغربا، تحت تصنيفات شتى، أتاح لها الطبع والنشر السهل فرصة الخروج       

سق الترجمة فإننا ال نكاد نصادفها إال الحين بعد  إلى الناس بدون معايير مسبقة إال التوفر على تكاليف النشر، أما الكتابة وفق ن

الحين، عند كتاب مشبعين بأساليب األداء الفرنس ي أو اإلنجليزي، يتفاوتون في االستسالم الالواعي لتراكيب تلك اللغات، فتظهر 

ى فضل تجديد البعد الترسلي هنا وهناك في عبارات ومفردات محدودة، يسهل التماس الخلفيات املعنوية والتعبيرية لها، وإليها يعز 

في املمارسات السرديات الحديثة، وهو موضوع جدير بالبحث في سياقات أخرى على كل حال، بخالف ما أطلقنا عليه توصيف  

من  الثورة  كتاب جيل  من  كثير  كتابات  على  بهيمنته  لالنتباه  مثير  بشكل   يبدو خصيصا  الذي  الترجمة  نسق  باستعارة  الكتابة 

لذين تخرجوا في املدارس الفرنسية وكتبوا بعد االستقالل باللغة العربية، أمثال )الحبيب السائح( صاحب الرواية )أنا الجزائريين ا

 ، وسواهما كثير من مخضرمي عهدي الستعمار و االستقالل.     وطار ، والطاهر بقطاشوحاييم( التي فصلنا القول فيها، و مرزاق 

 املؤرخ . الكتابة باستعارة لغة 4

سنتعرف في )الديوان االسبرطي(، النص الثاني الذي رصدناه للقراءة، على شكل آخر من )إخفاقات( األداء الروائي في شقه       

املتصل باآلليات الروائية التي ترفد األسلوب، أو تتعاضد وإياه في البناء السردي والفضاء التخييلي الذي يلجه القارئ باحثا عن 

حلم( الفني الذي تحسن الروايات العظيمة تأثيثه إنسانيا وعاطفيا وثقافيا، بما يجعل املغامرة في دهاليزه، واالشتباك املتعة وعن )ال

مع رموزه ورؤاه رحلة مفعمة بالنشوة واملرح واالكتشاف. على رأس تلك )اإلخفاقات( التي تصك ذائقتك بعد صفحات معدودة من  

نة التي تعطي االنطباع بأن النص يخلو خلوا كليا من أية نبرة عاطفية أو انفعالية، كأن األسلوب الرواية تلك النبرة الحيادية املهيم

زجاج كاتم للصوت، ترى ما وراءه ولكنك ال تسمع أية حركة أو ضجيج أو صوت، أو كأنها شريط سينمائي صامت يكتفي بعرض 

ال يعنيه باملرة، األمر الذي يعطي االنطباع بأن الناص يحاول أن   ثمة مشاهد فهو   املشاهد ببرود تام كأن ال مشاهد هناك، وإن كان
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يستعير أسلوب املؤرخ الذي يقف على مسافة واحدة من األحداث، يرويها باصطناع املوضوعية والحياد، تاركا للقارئ مهمة التقاط  

توجيها إنسانيا متعاليا عن العرق واإليدلوجيا  اإلشارات العاطفية التي تناسب هواه وثقافته وخلفيته، دون االهتمام بتوجيه النبرة  

 والخلفية الدينية.  

( باملؤرخ الجزائري )حمدان بن عثمان  مياروهكذا تحيلنا النبرة التأريخية املهيمنة، دون وعي منا، على ربط شخصية )ابن      

الداخل، بصفخوجة النص، وعايشها من  التي تشكل موضوع  التاريخية  األحداث  الذي عاصر   ) ( إداريا قريبا من    1( كرغلياته  و 

(، عاش تفاصيل االحتالل من داخل اإلدارة التركية ومن داخل مدينة الجزائر، فعرض جميع مراحل  حسينحاكم الجزائر )الداي  

ابه  اإلنزال بـ)سيدي فرج( ثم االستحواذ على املدينة واستسالم الداي ومعاهدة التسليم وغيرها من التفاصيل التي يوردها في كت

، وهو الوثيقة الوحيدة التي تنقل لنا األحداث من الداخل، وتمكن الناص من استعارة 1833الشهير )املرآة( املنشور في باريس سنة  

الشهيرة  املروحة  وحادثة  واالستسالم  الغزو  مراحل  أوردها حول  التي  التفاصيل  وتوظيف  التاريخية  فيها    2لغتها  كان حاضرا  التي 

نقض الفرنسيين لجميع بنود املعاهدة التي أبرموها مع )الداي حسين( مقابل تسليم مدينة الجزائر، األمر    بصفته الشخصية، ثم 

الذي جعله يسافر إلى فرنسا لتقديم الشكاوى إلى الحكومة الفرنسية، والتي ستشكل الحقا نواة كتابه )املرآة( ومعادال موضوعيا  

تمثيال سرديا تورط في املحاكاة التاريخية شكال ومضمونا، سواء من حيث ترتيب    لشخصية روائية تعيد تمثيل الوقائع التاريخية

الوقائع أو من حيث اللغة السردية الحيادية املتعالية رغم إخضاعها للبناء الدرامي ولقوانين التسريد الروائي، فبقيت شخصية  

و  أشواقها  تفجر  ولم  السميك،  إهابها  الدرامية  األحداث  تخترق  لم  ومغادرة  )باردة(  املنفى  إلى  دفعا  تدفع  وهي  وجدانها 

 ، ثم املوت بها الحقا في طيات الصمت والنسيان. 1836سنة  إسطنبول املحروسة)الجزائر( صوب 

ص       حتى  االنتظار  إلى  سنضطر  فإننا  املهيمنة  الحياد  لغة  إلى  االسبرطي(    34باإلضافة  )الديوان  معنى  لنعرف  النص  من 

كتاب الذي كان يقرأ فيه )كافيار( وهو في السفينة املبحرة مع أرمادة األسطول الفرنس ي الحتالل الجزائر،  واملقصود به، من خالل ال

التي تعيش تحت سيطرة األتراك وضعا شبيها بأسبرطة التاريخية، حيث   التوصيف على مدينة الجزائر  فنعرف بأنه يطلق ذلك 

سنظل نتعرف على الشخصيات الرئيسة للعمل    63صا، وحتى الصفحة  البطش والعنف والقتل والحروب هي النشاط اليومي ألهله 

ووجهات نظرها في الفصول املنعقدة تحت اسمها، دون أي فعل درامي مشوق باستثناء سرد أحادي الرؤية ملعلومات عامة وسطحية  

العامة والحياة  واليولداش  الكراغلة  و  األتراك  وعن  وأهلها  والعاصمة  الجزائر  عن  ومتداولة  الرؤية جدا  باستعادة  سواء   ،

االستشراقية التبخيسية االحتقارية  للشرق وأهله، واملبررة لالستعمار ومزاعمه الحضارية اإلنسانية املعروفة ، أو باالشتغال على  

لوان  رسم الفضاء رسما تفصيليا يحتفي حفاية خاصة بدالالته الثقافية والحضارية دون االلتفات إلى بنائه بناء فتيا مقنعا باأل

والخصوصيات والروائح واألصوات والحركة والعمارة وسواها من تقنيات بناء الفضاء، فجاءت متشابهة مستنسخة وبال شخصية  

مميزة لها، فبدت أقرب إلى الذهنية والتجريد منها الى التمثيل والتخييل، حيث أن " التفاصيل غير الكافية والتجريد في املوطن الذي  

الذي يؤكد من جهة أخرى بأن " أي سرد   جاردنرعلى حد تعبير    3دي هما صفتان من صفات الكتابة الهاوية."يستدعي الواقعي املا

 
ى الرغم من ذلك . أطلق اسم الكراغلة على أبناء األتراك من أمهات جزائريات، وكانت مكانتهم االجتماعية أدنى من آبائهم، وأعلى من أخوالهم، وكانوا عل 1

 دارة التركية خالل عهد الدايات. مشاركين في اإل 
ذهب ينهئ الداي   . كانت واقعة املروحة بمثابة الذريعة التي اتكأت عليها فرنسا االستعمارية الحتالل الجزائر، ومفادها أن السفير الفرنس ي )دوفال( ملا 2

بخصوص الديون املترتبة عليها مقابل القمح الجزائري حسين بمناسبة العيد، استفسر منه هذا األخير عن عدم رد الحكومة الفرنسية على مراسلته  

لتي كانت وعن سبب تماطلها، فرد عليه بالقول )إن الحكومة الفرنسية لن تتنازل ملراسلة أمثالك(، األمر الذي أغضب الداي فضرب السفير باملروحة ا

 في يده.  
3 . ; Notes on Craft for young writers John Gardner Fiction /98، مرجع سابق، ص . 
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يتجاوز صفحات معدودات دون يؤسس لعقدة ترض ي توقعاتنا هو سرد مصيره الفشل، ألن العقدة، على الرغم من مظهرا الطفولي 

 . 1باملقارنة مع أعمال الفالسفة والجراحين وعلماء الذرة، يجب ان تكون مركز اهتمام الكاتب أوال وأخيرا." 

ذا األساس راح النص يستدرك تهاتف عقدته وقلة ظهورها باالعتماد على لحن نوستالجي استدعائي للماض ي، حالم  وعلى ه    

واسترجاعي طويل وقع في رتابة مغناطيسية منومة، هي في الواقع كل ما اشتغل السرد على إتقانه وتقديمه للقارئ باعتباره هويته  

تكرا خالل  من  املميزة،  االستثنائية  والكليشيهات الفنية  املعروفة  النمطية  الصور  واستدعاء  األخرى،  تلو  املرة  نفسها  الجمل  ر 

 الراسخة في التداول الشعبي العام حول األتراك والجزائريين واملمارسات االستعمارية القديمة. 

وقد أدى ذلك، كما هو متوقع، إلى تضخم الفصول الواحد تلو اآلخر، كل الحق يفوق السابق بمسافات سردية طويلة غير      

مبررة غالبا، تروي الوقائع نفسها كل مرة من خالل وجهات النظر املختلفة التي اتخذها الناص أداة فنية لتحقيق الفعل الحواري  

ددة ومتنوعة، لكنه لم ينتبه إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى امللل والضجر والرتابة املترتبة عن عدم وكشف الوقائع من زوايا وبؤر متع

تجديد الرؤى، بحيث تبدوا كل رؤية جديدة ومفاجئة، وفي أسوأ األحوال، مختلفة عن غيرها، لكن الحاصل أن الرواية املختلفة  

واألفق العقلي على الرغم من الخلفيات الدينية والثقافية املتباينة للوقائع نفسها جاءت بلغة واحدة، وبمستوى واحد من البيان  

للناظرين، فبين كل من )دوجة( و)كافيار( و)ديبون( و)ابن ميار( من االختالف ما كان يكفي لتراتبية مفهومة في سرد الوقائع وترتيب 

النهاية،  في  ليس،  الذي  العام  السلوك  وفي  عليها،  والتعليق  وتفسيرها  العقلية    األحداث  وآفاقها  الشخوص  لدواخل  مرآة  سوى 

 .2والثقافية والروحية 

والتكرار، واالستسالم        اإلنشائية  في  النص ووقعه  ترهل  إلى  الوقائع،  السرد، على حساب  املفرط ملساحة  الطول  أدى  كما 

الحكائية ولواحقها من الحبك التي  إلغراءات اللغة وهي تكتفي بإيقاعها الرتيب على حساب املادة  ة والعقدة والتشويق، واأللوان 

تؤثث التخييل بإيقاع ناعم يسهل عملية التلقي واالستسالم لغويات الحلم الذي يصنعه ويبنيه بمهارة وحذق منذ عتبة العنوان.  

إليها،  يعود ذلك، في تقديرنا، إلى عجز الناص عن النفاذ إلى أعماق شخوصه وااللتباس بحميمتها وتقمص أدوارها التي أسندها  

والنطق بما يناسب ذلك وفق مستويات الحوارية التي هي مناط األداء الفني املعتمد على تكريس وجهات النظر املختلفة، ورواية  

االحداث الواحدة من زوايا متعددة، األمر الذي جعل النص يبدو مصطنعا ومتكلفا وغير حقيقي، على شاكلة هذا الحوار الذي  

 لم تفصح لي عن هويتك بعد يا سيدي؟  -:" 3وأحد رواد املقهى من الفرنسيين السيمونيين  أجراه الناص بين )ديبون(

 أتحب أن تعرفني بإسماعيل أم بتوماس؟  -

 وهل هناك فرق؟  -

 نعم، كانت هناك فروق ولكنها اآلن غير موجودة  -

 كيف؟  -

 
 .56. املصدر نفسه، ص/ 1
املزوار، ص// 2 لقتل  املكان واستعداده  في  السالوي وتحركاته  استيهامات  الحصر  املثال ال  انظر على سبيل  كافيار 297/ 294/295/296.  رواية  ...وإلى 

 ..  342/ 340وابن ميار/ بورمون و ديبون راعه مع ملغامراته الباريسية ولص
 Simon -H.de Saint  سيمون .  السانسيمونية حركة إيديولوجية تعتمد على النظريات السوسيو اقتصادية والسياسية لكلود هنري دوروفري دو سان   3

العمل على تطبيق مفاهيمها الفلسفية عمليا في كل من  ، وتعتمد على املكافأة الكونية عن طريق الصناعة، حيث قام أتباعه من بعده ب1760)-(1825

العلوم مصر والسودان والشام وتركيا والحجاز والجزائر، بهدف تحقيق حلمهم في إقامة نظام اجتماعي جديد، تسود فيه الصناعة، ويستنير بتطبيقات  

 .الحديثة، من اجل الصالح العام باإلنتاج املفيد، والعمل على تالفي الحروب
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 كنت توماس املسيحي ثم أصبحت إسماعيل املسلم دون املروق عن مسيحيتي   -

 ا الجهد كله؟ ولكن ملاذا هذ  -

 أملي في هذه الحياة كلها إيصال الجسر بين ضفتي الشرق والغرب -

 أرى كالمك غامضا يا سيد توماس أو إسماعيل  -

ال يهم يا سيد ديبون أن أكون توماس أو إسماعيل، أو حتى مسيحيا أو مسلما، املهم أن أكون معك إنسانا. هل يروقك   -

 هذا؟ 

 نعم يا سيد توماس. يروقني األمر. -

 واآلن ما الذي أعادك إلى هذه املدينة بعد سفرك إلى مرسيليا؟ -

 وكيف تعرف هذا؟  -

 إننا نعرف كل شيئ عن هذه املدينة ومنذ سنوات.  -

 ولكن من أنتم؟  -

 .1نحن الذين سنعيد لإلنسان قدسيته."  -

التراثية عل     التاريخية  الذي شبهناه بالكتابة  إلى الحوار أعاله يتبين مستوى الحياد  ى وجه الخصوص، حيث تنعدم  بالنظر 

االنفعاالت، وتختفي الفوارق، و تترى العبارات متشابهة ومتسارعة الحقة للفكرة املسبقة، وغطاء لغويا يغلب عليه الفكر املجرد  

وليس حماسة الحياة وعواطفها وانفعاالتها وإحباطاتها، كأن ثمة عجزا عاطفيا أو تخييليا مزمنا عن تصور العواطف اإلنسانية  

القوية، واالنفعاالت الوجودية املزلزلة للنفوس والكيانات واألرواح، ال سيما في منعطفات التاريخ التراجيدية الكبرى، على النحو  

الذي صور به الناص غزو الجزائر، وقبله تصرفات األتراك الوحشية، وشراستهم وبالدة عواطفهم وهم يسومون الجزائريين سوء 

(، بمعنى التكلف والتصنع، الذي  mannerismعلى هذا اللون من األداء توصيف )  غادرنرذلك أطلق    املهانات والعذاب. من أجل

يظهر عادة عند الكتاب املبتدئين عندما يعملون على التجديد في الشكل دون القدرة على الوفاء بمقتضياته الجمالية الفعلية، 

ف بالتفكير بجد في " أي تجديد يدخلونه في أعمالهم بالتأكد بأن العمل  حيث يتوجب عليهم االنتباه إلى عالمات االنزالق نحو التكل

 . 2لن يكون نفسه أبدا باستبعاد ذلك التجديد واتباع الطرق التقليدية املعروفة."

التبئير      تقنية  الوقائع،   وهكذا فإن  في تضخيم السرد، على حساب  إلى دورها  التي أسلفنا اإلشارة  النظر  من خالل وجهات 

بتكرار وجهات النظر نفسها كان يمكن تفاديها بخلق شخوص موازين للحياة وباالشتغال على مشاكل محدودة ضمن بنية سردية  

قضية بنفس األسلوب وبنفس الرؤية تقريبا ودون أية محدودة هي األخرى، بدل تسخير خمسة شخوص تتداول التعبير عن نفس ال

 إضافة مهمة تذكر. 

    ( من  كل  الترتيب  على  فيه  الحكي  يتبادل  أقسام،  ثالثة  إلى  مقسمة  الرواية  ) ديبون جاءت  )ابن  كافيار(،  )حمة  ميار(،   ،)

فتين، األولى إنسانية همها بناء مجد  (، حيث يحيل األوالن الفرنسيان على وجتهي نظر استعماريتين مختلدوجة( وأخيرا )السالوي 

الحضارة الفرنسية، والثانية عسكرية حقودة تريد الهيمنة واالغتناء والثأر من التاريخ، أما )ابن ميار( فنصف جزائري، كرغلي، 

الحتالل  ( اإلداري املثقف الذي زار فرنسا قبل اخوجةجزائري األم، تركي األب، هو معادل موضوعي لشخصية )حمدان بن عثمان 

التزامه بقيم   إليها بعد االحتالل ليشكو إلدارتها عسف هذا األخير  وإخالله بالوعود، وعدم  وأجاد لغتها وعرف ثقافتها، ثم اتجه 

 
 . 323الديوان االسبرطي، ص/.  1
2 . . ; Notes on Craft for young writers John Gardner Fiction /124، مرجع سابق، ص . 
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حقوق اإلنسان التي نادت بها الثورة الفرنسية، ومن ثم محاورتها من داخل منظومتها القيمية، على النحو الذي بدت عليه تلك 

 اب )املرآة( الذي أسلفنا إليه اإلشارة.  املحاورات في كت 

الذي عارض األتراك        ابن األرض، ذي الجذور الراسخة،  أما )السالوي( فقد جاء موازيا تمثيليا تاريخيا للجزائري األصيل، 

وسياستهم ونظامهم عن طريق املحادثات الناقدة التي يجريها على ألسنة )األراجوز( في املقاهي واملنتزهات، فتعرض بسببها إلى القهر  

( اليتيمة، الضائعة، املمتهنة، بقتل  دوجةتردد لحظة في الدفاع عن شرف الجزائر املؤنثة رمزيا في شخص )والظلم والسجن، ولم ي

)املزوار(، القواد التركي الذي اغتصبها واستغلها، وبمواجهة االحتالل الفرنس ي منذ وطأت أقدام جنوده ساحل )سيدي فرج( سنة  

الذي    عبد القادرللفرنسيين، ثم بااللتحاق أخيرا بثورة األمير  حسيني التركي ، واالحتجاج على استسالم حاكم الجزائر الدا1830

انطلقت شرارتها في غرب الجزائر، وباتت تمثل الدولة الوطنية الوليدة املدافعة عن شرف البالد الذي اعتسفه األتراك منذ ما يزيد  

 عن ثالثة قرون، ثم استسالمهم املخزي أخيرا لجحافل الفرنسيس.

لى طول الفصول الخمسة املبنية بتتابع الشخوص الخمسة، ينكسر خط السرد مرارا وينحرف فجأة تجاه موضوع آخر ال  ع     

( كونياكحيث ينحرف السرد عن السياق االسترجاعي الذي راح من خالل )  37عالقة له باملوضع املسرود، على نحو ما نلقاه في ص  

(، وكيف جرح فيها جرحا بليغا، وكيف فقدت حياته طعمها  واترلو( في معركة )يون نابليروي تفاصيل الهزيمة التي لحقت بجيش )

( األعلى  في املتوسط  نابليون ومعناها بعد هزيمة معبوده ومثله  يثيرونه  الذي  إلى الحديث عن سمعة االتراك والخوف  العظيم   )

( ميناء  يروي صيادو  القرصنة، وكيف  الخرافاساتبأعمال  تشبه  الفرنس ي حكايات  يقع (  كما  بأسهم وعنفهم وبطشهم.  ت عن 

الناص هنا بدوره، وإن كان بدرجة أقل مما في )أنا وحاييم(، في التعبير باستعارة الترجمة أو األسلوب العامي املحلي في التعبير، مثل 

ين سأبدأ( لتجنب )له(  ، حيث كان يتوجب االكتفاء بـ)من أ1قوله " ولكن أتراني ما زلت أذكر تلك التفاصيل؟ ومن أين سأبدأ له؟"

، حيث  2التي خرجت الكالم مخرجا دارجا ال استعمال له في الفصاحة العربية، كما في قوله:" حياني فرنسية أثرت فيها اإليطالية "

،  3كان يمكن القول )بفرنسية ذات لكنة إيطالية( مثال، أو أي تعبير ال يشوش التلقي، كما في قوله " كنت أقف يجاورني املسافر"

 بدل و)جواري املسافر(.  

أما املقبوس التالي فنموذج تمثيلي لسقوط التعبير أحيانا في الصبغة الترجمية وإقحام التعابير غير العربية، واالستعمال غير       

جعل  الدقيق للمفردات:" في أول يوم وصل الدوق إلى الجزائر، كان أكثر نشاطا وحركية قبل هذا اليوم، أمعقول أن سنة واحدة ت

اإلنسان بهذه )هكذا في النص( الضعف؟ بدا غائبا عما حوله، جلس يقابلني وظل صامتا دقائق بينما كان الخادم يرتب الطاولة  

 "... ثم  الكأس وحملها،  إلى  املختلجة  يده  مد  الكؤوس،  يؤنث  4ويضع  املراد، وال  الرجفة  يعبر عن معنى  ال  )اختلج(  الفعل  ، حيث 

) أول يوم وصول الدوق( بدل )وصل(، تماما كاستعمال لفظ )التناظر( العلمي الفيزيائي للتعبير عن  الضعف، وكان ينغي القول:

التقابل واملواجهة في قوله:" يحتلون مداخل املقاهي على مقاعدهم، تجاوزتهم بعجلة وقطعت مسافة قصيرة حتى قابلني الجامع 

بدل )خضت   6، أو قوله " وخضت سقائف مجهولة لهم" 5ن كل يوم..." الجديد، يناظر البحر فزعا من العمال الذين كانوا يقتربو 

في   أدبية  لتكون عبارة  أية ظالل جمالية تؤهلها  املعاصرة بدون  الصحافة  في  املتواترة  أو مفردة )محتقنين(  املجهولة(،  سقائفهم 

 
 .36. الديوان االسبرطي، ص/ 1
 .39. نفسه، ص/ 2
 .40. نفسه، ص/ 3
 .44. نفسه، ص/ 4
 .52. نفسه، ص/ 5
 .63. نفسه، ص/ 6
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الرياس محتقنين من حي اليولداش على املحروسة، وصار  البر" قوله:" في السنوات األخيرة سيطر  حيث كان يمكن استعمال   1اة 

فقد جعل ظهره    2لفظة ضجرين أو ناقمين بدلها، أما قوله " تعثر أحدهم، وانهمر امللح من قفته على ظهري، واشتعلت النار به.." 

وتركيبيا،    اآلدمية حطبا أو قشا اشتعلت به النار حقيقة ووقاعا وليس استعارة أو مجازا، باإلضافة إلى جمل كثيرة مهزوزة نحويا

، وقوله " ثم عاد في هيئة أخرى يقف إلى جانبي، يراقب السفينة  3كقوله:" ألم يفر املوسرون ما إن رأوا طالئع الجيش تعبر األبواب؟ "

، حيث )عاد يقف(، بعطف  4التي تدنو، حتى كانت إلى جانب البروفنس. ومن ثم انتقال بعض الرجال منها إلى سفينة األميرال..."

على الفعل بهذه الطريقة، تركيب فرنس ي او إنجليزي وليس عربيا على اإلطالق، وكذا قوله )ومن ثم انتقال( حيث كان يجب  الفعل  

بدل )آخرين(، بما يجعل تنبيهنا إلى أن عرض    5القول )ثم انتقل(، باإلضافة إلى الخطأ النحوي في قوله " جلس ثالثة رجال آخرون"

أدبيا   إمتاعنا  عن  عنايتهم  قد صرفوا  الجدد  واملتأدبون  األدباء  مادام  الزما،  أمرا  أصبح  لغويين  مدققين  على  اإلبداعية  األعمال 

ذ إليها يستدعي مشقة وأسلوبيا إلى أشياء أخرى مضمونية مترددة بين الحضور والغياب، وقد تمتعنا أو تشقينا بعدما أصبح النفا

 وجهدا وعمال مستمرا على تفكيك األلغام األسلوبية. 
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 حملمود جاسم عثمان  آليات األسلوب السردي يف رواية لقلق النيب يونس وخمطوطة التاريخ اآلخر
Mechanisms of narrative style in a novel the Stork of the Prophet Yunus and the Manuscript of other History 
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 أ.م.د. مصعب مكي زبيبة ـ  كلية اآلداب ـ جامعة الكوفة ـ العراق 
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 الخالصة: 

ومخطوطة التاريخ اآلخر( بالعقل الذي هو مدار اإلنسان وكيانه، وتضع أمامه األساطير، وبعض  تحتفي رواية )لقلق النبي يونس  

مرويات التاريخ غير املنطقّية وغير املفهومة، وتدعو من خالل الشخصّية الرئيسة التي هي أستاذ جامعي مختص بفلسفة التاريخ  

عدم صّحة هذه املرويات. تتضّمن الرواية بعض تأريخ الكوفة، وعادات إلى القيام بحفريات ثقافّية وتاريخّية للوصول إلى صّحة أو  

لت جزءا كبيرا في عالقاته مع 
ّ
 قّصة حب غريبة عاشتها الشخصية املذكورة التي شك

ً
ناسها، وعالقاتهم االجتماعّية، وتتضّمن أيضا

 اآلخرين ونظرته إلى املجتمع. 

 لقلق النبي يونس، األسلوبية الكلمات املفتاحية: 

 

Summary 

The novel (the Stork of the Prophet Yunus and the Manuscript of other History) celebrates with the mind which 

is the path of man’s own ,and puts in front of him myths, and some  illegal and in comprehensive narratives of 

history and calls through the main character who is an academic professor specialized in philosophy and history 

to perform cultural and historical excavations to reach correct or incorrect of these narrations. The novel implicates 

some of the history of Kufa, habits of its people, and their social relations, and also includes a strange love story 

that the aforementioned character lived which shaped a large part in his relationship with others and his view of 

society. 

Key words: Stork of the Prophet Yunus, stylistic 
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: املدونة الذاتّية: 
ً
 أوال

ف رواية )لقلق النبي يونس ومخطوطة التاريخ اآلخر( األستاذ محمود جاسم عثمان النعيمي من مواليد  
ّ
. دخل مدرسة  ١٩٤٩مؤل

عام   الكوت  في  االبتدائية  في مدرسة  ١٩٥٥غازي  املتوّسطة  الرمادي، ودرس  في  الرشيد  في مدرسة  االبتدائّية  الدراسة  وأكمل  م، 

ية الشرطة العراقّية عام  الخورنق في النجف األشرف، والدرا
ّ
م، وتخّرج  ١٩٦٧سة اإلعدادّية في مدرسة النجف األشرف، دخل كل

انتمى لنقابة املحامين عام  1980فيها عام   النجف األشرف )1982م،  القّصة في اتحاد األدباء والكّتاب في  س نادي 
ّ
ـ 2007م، وترأ

ي الثقافّي في الكوف2017 ّبِ
ن  ت 
ُ ْ
مل
 
ا س اتحاد األدباء والكّتاب في النجف األشرف من سنة  (، ويشغل عضوّية نادي 

ّ
. 2019ة حاليا، وترأ

 من الروايات هي: 
ً
ف عددا

ّ
 .2009، 1ـ حي السعد، دار املواهب للطبعة، النجف، ط1صدر للمؤل

 . 2015، 1ـ ما انكشف عن حجر الصّوان، دار سطور، بغداد طبعت في لبنان ط2

 .2017، 1عة والنشر، النجف األشرف، طللطبا d4ـ اآلسرة وخاصرة التفاح دار 3

. وله  2011،  1وصدر له أيضا مجموعة قصصّية بعنوان: تداعيات فتى مراهق، من إصدارات اتحاد والكّتاب في النجف، ط

( األشرف  النجف  في  القّصة  كتاب  معجم  النجف  2011،  1(، ط2010ـ  1920أيضا  في  والقصة  للمطبوعات،  املعارف  دار  عن   .

 ( من إصدارات اتحاد األدباء والكّتاب في النجف األشرف.2021ـ 1921ة والتطور األشرف )النشأ

: مدخل نظري: في أسلوبّية السرد 
ً
 ثانيا

والجمالّية،   الفنّية  األبعاد  الستجالء  األسلوبّية،  يغذي  الذي  الدم  هو  فاألدب  األدب،  مع  العضوّي  املشترك  هي  األسلوبّية 

وتكامل، واألسلوبّية ال تنمو أو تزدهر في التعبير غير األدبي، وال تظهر بغياب اإلبداع؛ ألّن    وحضوره في جسدها حضور حياة وتفاعل

 عملها الرئيس هو استقراء أسلوب كاتب ما، وتفاوته عن أسلوب كاتب آخر. 

لطريقة السارد، ال    واألسلوبّية السردّية لها نمطها الخاّص املختلف عن األسلوبّية الشعرّية؛ ألّنها تشتغل على خط أفقي مناظر

على املوضوع الذي تحكيه الرواية؛ ألّن ))حقيقة الرواية، كما هي الحال في الرسم ليست في املوضوع؛ بل في األسلوب، ولست أقصُد 

نا في هذه الحال سنحصل على لغوّيين وأسلوبّيين، ال على روائيين؛ بل أفهم من هذه الكلمة الطريق
ّ
ة، باألسلوب طريقة الكتابة؛ ألن

ف الخاّصة((
ّ
 الكلمة الروائّية النثرّية تمّيزها وإبداعها، ويعلو أفقها  (1) ونبرة املؤل

 
. لتتبلور الفرادة األسلوبّية في السرد الفّني، ولتشحذ

صة  في سماء التحليل والنقد األسلوبّييِن، و))تحتّل مكانتها في األسلوبّية، فمن جهة ظهرت مجموعة من التحليالت األسلوبّية امل
ّ
شخ

. (2) للنثر الروائّي، وقامت من جهة أخرى محاوالت مبدئّية، إلدراك أصالة النثر الفّني بالنسبة إلى الشعر، ورحم مالمح هذه األصالة((

فالرواية تسير على مسارات متعّددة متوازية ومتقاطعة، فيها الوظائف املتنّوعة التي تعتمل على التأسيس غير املنطقي للغة؛ ألّنها 

اكي عواطف الناس ومشاعرهم وأفكارهم وأنماط معيشتهم، وطموحاتهم، وصراعاتهم غير املنطقّية في بعض األحيان، ليكون  تح

عة؛ حادَّ البيانات؛ ألّنها تص 
ّ
ّور منحني دالالتها اإليقاعّية والتشكيلّية الذي يربط تناثر األحداث والذي يشعرنا باملفاجآت غير املتوق

ف تنكشف الطاقة الكامنة في لغتها ورسالتها. و))فرصة الكتابة نثرا يتيح مجاال  الخصوصّية االجتماعيّ 
ّ
ة، وعبر حوارها االنفعالي املكث

ه يبتعد عن 
ّ
أوسع للتعبير عن الحياة، وواقع املجتمعات؛ ألّنها تعمل على تقريب املتخّيل من الواقع، كما تمنح للراوي حرية أكبر؛ ألن

 

 . 469( ر.م.ألبيريس، تأريخ الرواية الحديثة، 1)

 .9( ميخائيل باختين، الكلمة في الرواية، 2)
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الواقع املعيش، كّل ذلك يجعل من  (1)قيود الشعر(( الرواية، والقرب األسلوبّي مع  البسيطة التي تكتب بها  إلى اللغة  . وهذا عائد 

 الرواية ذات أسلوبّية شديدة االلتصاق بالواقع ملا ترصده من شخوص وعالقات سيميائّية تربط األحداث باملكان. 

اال  أجل  من  فها 
ّ
مؤل الدائرة حول  بمركزّيتها  تضحي  ف  وهي 

ّ
املؤل يختفي صوت  ولهذا  وأحداثها،  وحوارها  إلى شخوصها  نتصار 

في  الصوتي  التعّدد  إلى  النظر  األسلوبّي  التحليل  على  يهيمن  ولهذا  الدرامّية،  األحداث   
ُ
ف

ّ
تكث التي  العكسّية  الحركة  أمام  وينزوي 

متعّددة الرواية  ))لغة  تكون  أن  فيجب  ومكانها؛  عصرها  عن  الكاشفة  واللغة  وأيديولوجياتها((  الرواية،  شخصياتها  . (2) بتعّدد 

 عن حركة الرواية وتغييرها وبنائها  
ً
ف عوالم األمكنة واألزمنة واألحداث فيها، فضال

ّ
م إيقاعها الراصد، ويؤل

ّ
واألسلوب هو الذي ينظ

 
ً
 متصاعدا

ً
 بناء روائّيا

ً
كلة ِ

ّ
. والقيمة األسلوبّية للسرد تبدو في (3) ومدلوالتها، وذلك برسم الخطوط اإليقاعّية املنتظمة فيما بينها، مش

ها واستظهار مقاصدها من أجل تحقيق  
ّ
أّنها شفرات تحتاج فك إضمارات متعّددة في العالقات الروائّية، التي يمكن قراءاتها على 

ّوِي االنتباه عند القارئ، وعندما  
ع ُيق 

ّ
عة من لدن أغلب القّراء؛ ألّن عدم التوق

ّ
يفاجأ هذا بإدراك هذه  ))سمات أسلوبّية غير متوق

آن واحد(( في  األسلوبّي  بإيصال املقصدّية والتأثير  ِعْندِئٍذ حّقق هدفه  ن 
ّ
نتاج خيالي  (4) السمات يكون املسن السردّية  . واألسلوبّية 

ه خطبة  
ّ
يشتغل على الواقع، ومن ثماره إظهار الخطاب املقصود من السرد بصورته املضمرة؛ ألّن الخطاب الظاهر البّين يبدو كأن

لتي تحيط به، فهو وعظّية ال تنتمي إلى األدب، وفعل الراوي يشتمل على ))مجمل الظروف املكانّية والزمنّية والواقعّية والخيالّية ا

املنتج، واملروي له دور املستهلك، والخطاب دور السلعة املنتجة(( ل فيها الراوي دور 
ّ
إنتاج يمث . ووظيفة السرد هو  (5) إذن عملية 

تنظيم سير األحداث من حيث الزمان واملكان والوصف، وهو ))يقابل التعليق الذي ينقل رأي الراوي )أو الكاتب( في الحدث، ويقابل 

. وعلى (6)العرض الذي تتمّيز به املسرحّية عن القّصة، والسرد بهذا املعنى ال يمكن حصره في نوع أدبي واحد، وال في األدب وحده((

الطبيعي  والتتالي  االعتيادّية،  باللغة  املؤّسس  السردّي  النص  هو  األّول:  مسارين  عبر  السردي  التساؤل  على  اإلجابة  يمكن  هذا 

ا رتابة  من  إلى املتحقق  بالنتيجة  يؤّدي  الذي  املنسجم  غير  الوظيفي  التمظهر  من  املتحّقق  والثاني  واملكانّية،  الزمانّية  لعالقات 

االنسجام الداللّي، والتمثيل املوضوعي املتالئم. أّما رواية لقلق نبي يونس فقد استطاعت أن تحّقق املسارين في تقنية الفتة تحسب  

ي إلى التمثيل املوضوعي املنسجم مثلما  للراوي، فهي تعتمد في بعض فصولها   إلى الرتابة في العالقات، وعلى عدم االنسجام املؤّدِ

 يبدو في األحداث التي تتشابك في تأرخة مدينة الكوفة في حاضرها وماضيها. 

: إضاءة حول رواية )لقلق النبي يونس ومخطوطة التاريخ اآلخر( 
ً
 ثالثا

اإل مدار  هو  الذي  بالعقل  الرواية  وغير  تحتفي  املنطقّية  غير  التاريخ  مرويات  وبعض  األساطير،  أمامه  وتضع  وكيانه،  نسان 

املفهومة، وتدعو من خالل الشخصّية الرئيسة التي هي أستاذ جامعي مختص بفلسفة التاريخ إلى القيام بحفريات ثقافّية وتاريخّية 

تأر  بعض  الرواية  تتضّمن  املرويات.  هذه  صّحة  عدم  أو  صّحة  إلى  االجتماعّية،  للوصول  وعالقاتهم  ناسها،  وعادات  الكوفة،  يخ 

لت جزءا كبيرا في عالقاته مع اآلخرين ونظرته إلى املجتمع. 
ّ
 قّصة حب غريبة عاشتها الشخصية املذكورة التي شك

ً
 وتتضّمن أيضا

 

 . 107( الخطيب، محمد، الرواية والواقع، 1)

 . 272( عيالن، عمر، في مناهج تحليل الخطاب السردي: 2)

 .  8الروائي: ( ظ: الزعبي، أحمد، في اإليقاع 3)

 .6( ظ: ميكائيل ريفاتر، معايير تحليل األسلوب، 4)

 .13( اإلبراهيم، ميساء سليمان، البنية السردّية في كتاب اإلمتاع واملؤانسة، 5)

 . 105( زيتوني، لطيف، معجم املصطلحات )نقد الرواية(، 6)
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وتفكيره   الشخصّية  هذه  وهموم  بالحاضر،  وربطها  للذكريات  املتكّررة  االسترجاع  عملية  الرواية  إليه  وتشهد  سيؤول  بما 

املستقبل، وانغماس هذه الشخصّية بحركة احتجاج الشباب في ثورة تشرين، وتعديل فكرته عن كيفّية كتابة التاريخ برؤية جديدة 

 بعد سقوط أسطورة لقلق النبي يونس، والرواية تحاول معالجة بعض العادات التي يقوم بها. 

: عتبة العنوان: 
ً
 رابعا

يه العنوان في البينة النصّية؛ ألّن  يمكن استثمار بعض النظر  يات اللسانّية والبنيوّية في السيميائّية؛ إلدراك املغزى الذي يؤّدِ

ا النص للمتلّقي، فمن التأثيرات التي يبعثها   العالقة القائمة بين العنوان والنّص تشير إلى التداخل الداللي والوظيفي التي ُيْصِدره 

اع األولّي الذي يتمفصل على حدوده وتفرعاته املوازية. والعنوان في الرواية تم بثالثة محاور هي: العنوان على أرجاء النص، االنطب

وي(، والخيط الذي يجمع عقد العنوانات يبدو من الداللة  
ّ
)لقلق النبي يونس ـ مخطوطة التاريخ اآلخر ـ رواية عن الكوفة، وعكد الل

الثالث الفرعي  العنوان  الرواية  املكانّية التي يوّضحها  ، فإّن ))املكان في السرد ال يخضع للتحديدات الفيزيائّية الصارمة، ففضاء 

ه فضاء مليء بالحواجز والثغرات، وخاّص باألصوات  
ّ
مكان منتٍه، وغير مستمر، وال متجانس، وهو يعيش على محدودّيته، كما أن

ه ليس فيه أي ش يء إقليدي((
ّ
، واملكان في الرواية يّتخذ مع املكان الخارجي الواقعي )الكوفة(،  (1)واأللوان والروائح، وباختصار فإن

بنية أدبّية يرفد النص السردي، بما يتضّمنه املكان ـ الكوفة ـ بصورته العاّمة من إمالءات نفسّية يضخها القاّص )محمود جاسم  

 للمكان بحسب مزاجه وانطباعه العاّم الذي أختزنه  
ً
في فكره على وفق ما يجذبه من محاولة بأمل أن  عثمان النعيمي( من نفسه حّبا

يأخذ املتلّقي االنطباع نفسه الذي يختزنه الراوي، فالفضاء اللفظي في الرواية منحاز بشّدة إلى مدينة الكوفة، ذلك الصرح التاريخي 

لة للعمل الروائي ليس إبداعا ل
ّ
، فالرواية من ))العناصر البنائّية املشك

ً
 وحاضرا

ً
 من  الجليل ماضيا

ّ
غويا، فاملكان كذلك ال يوجد إال

 .(2) خالل اللغة يعطيه النّص ممّيزاته الخاّصة وأبعاده التي تحدده((

ع في رسم  
ّ
وعلى هذا كانت البنية الداللّية في العنوان تشتغل على فضاء مكاني بحسب إطار معرفي وثقافي، إذ يمتدُّ أفق التوق

األسماء، تلك األسماء الحّية في الذاكرة، ملا ألقتها من تشكيالت على املشهد املعادل للواقع )سيرة املكان(، وهي سيرة مكانّية زاخرة ب

م العنوان في الرواية على ثالثة أقسام هي: ّسِ
ُ
 الحقيقي. إذ ق

 أـ العنوان الرئيس: لقلق النبي يونس

على وفق منظومة من األبنية التركيبّية، حّتى  قد أخذ العنوان في الرواية مقاصد داللّية اعتمل عليها الروائي في طيات روايته  

ر  عنه بتعبيرات مختلفة من قبيل:   د عن نّصٍ أو نّص ثانوي مواٍز للمتن الرئيس، وهذا ما ُعّبِ
ّ
يمكن القول إّن العنوان هو نّص متول

والتعبير  املصطلحات  من  وغيرها  املرافق،  والنّص  املوازي،  النّص  أو  املرادف،  أو  املحاذي،  العنوان، امللحق  أهّمية  تؤّيد  التي  ات 

وحضوره في الكتابات الحديثة، وأبعاده الجمالّية والداللّية والفّنّية، حّتى قيل عنه إّن ينوب عن املتن، أو النّص األساس، فهو نص  

الذي يقف بكّل شموخ على منارة مقام النبي يونس )عليه السالم(، بساقيه   داخل نص، ففي عنوان الرواية نلحظ ذلك اللقلق 

إذ حيكت حوله   املمشوقة،  الطويلة  امللّون باألسود واألبيض، وبرقبته  الطويل، وريشه  املعقوف  الطويلتيِن املحمرتيِن، وبمنقاره 

عطيت له النذور، واألطفال تخشاه، والنساء تبتهل إليه، إذ غمرت العقل الشعبي مراسيم 
ُ
وحول عشه األساطير والحكايات، وأ

، ومنشأ  (3) وأصبحت إحدى التابوهات املحظورة التي يخشاها املجتمع، ويقّدم لها القرابين، و )حالل املشاكل(تقديس هذا اللقلق،  

 

 .36( بحراوي، حسن، بنية الشكل الروائي، 1)

 . 190بنية الخطاب الروائي، ( حبيلة، الشريف، 2)

أنواع،    ( )حالل املشاكل( من املوروث العشبي، إذ يقوم صاحب مشكلة ما بالنذر ببعض الحلوى واملكّسرات الخالية من القشور، وعادة ما تكون سبعة3)

اب، الذي    منها الزبيب الذي ينزع منه العود، والحمص، والجوز واللوز والفستق، وتقرأ عليها بعض اآليات القرآنية
ّ
واألدعية، والسّيما دعاء عبد هللا الحط
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الواقع مقابل   السالم  النبي يونس عليه  في مقام  منارة إسالمية  الطائر يقف على  أّن هذا  القدسّية والتابوه قد جاء بسبب  هذه 

)املطيرجية( الكوفة، ولكن  يرهب طيورهم،  يتمنّ   (1)كورنيش  ه 
ّ
ألن القدسّية؛  بهذه  ويتطيرون منه فزعا، وليسوا معنّيين  موته،  ون 

في صدورهم   فأخفوا  لهم،  الثقافي  التدني  من  الرغم  على  التابوه،  هذا  يخشون  ال  إّنهم  رجعة،  غير  إلى  مكانها  من  تهرب  ويجعلها 

لتي لم يأِت بها هللا بسلطان، ولم يستطيعوا أن يقنعوا الناس الضغائن واألحقاد للقلق، وملا فشل املثقفون في رفض هذه الخرافات ا

بفساد هذا االعتقاد، وأزالته من أذهان الناس وعقولهم؛ استطاع )املطيرجيون( القيام بهذه املهمة بالنيابة عنهم، ليموت اللقلق 

ذهب زمان، مات مع أسطورته،  لي   .(2))هذا اللقلق راح نحنطه، قشمرناه بلعبة وحنطه(  وتعيش طيورهم، واصبح الناس يرددون:

ويأتي فكر آخر ينبئ بوعي جديد، لتنطلق صفارة البداية لكي تنفتح مغاليق عوالم الناس الذي كان يراد لهم أن يعيشوا خلف أبواب  

والنقل والنسخ  األسطورة،  وتأليه  الخيال،  وقصص  ألّن (3) الخرافة،  واحد؛  آن  في  املبكية  املضحكة  املفارقة  ولتترسخ  املثقفين  ؛   

أو   الخطابّية  املجتمع، والتعايش معه، وهذه هي  أوساط  في  التغلغل  الورق من دون  النظريات على  بالتنظير، وتأسيس  انشغلوا 

 الرسالة التي حاولت الرواية أن تبثها بشكل )مضمٍر( غير مباشر. 

 ب ـ عتبة العنوان الداخلّية 

 العنوان الفرعي: مخطوطة التاريخ اآلخر 

لقد أعرب العنوان الفرعي )مخطوطة التاريخ اآلخر( عن مجموعة من الدالالت املرموزة املضمرة التي تختبئ وراءها شفرة سردّية  

ة  منظمة، ويجعل القارئ أمام بعض الفرضيات الناشئة من مختزن داللي في ذاكرة القارئ،   اِلي  ت  سيفصح عنها املتن الروائي بصورة ُمت 

 باملدينة تعريفا تاريخيا منحازا، لقد كان السرد في   فالرواية تحكي ضمن
ً
اشتغالها الرئيس عن تاريخ مدينة الكوفة العريق، معرفا

ن من أن يسقط ذاته على املكان بشعور غير إرادي، بقّوة 
ّ
ا، فالروائي )محمود جاسم عثمان( تمك ُعوِريًّ

ُ
 للمكان ال ش

ً
الرواية محابيا

 
ً
 للمكان الذي نشأ فيه األديب وعاش به؛ ألّن املكان ال يمكن أن ينفصل عن الذات في حال   العقل الباطن، الذي اختزن حّبا

ً
دفينا

ه يقع في مدد حكائّية متفاوتة، (4)من األحوال. وهذا ما ُيعّبر عنه بالسرد املدّرج
ّ
، إذ إن

ً
 وفّنيا

ً
 تقنيا

ً
، وهو النوع السردي األكثر تعقيدا

ولهذا صّورت الرواية مدينة الكوفة قديما وحديثا، بتناوب تقني ملفت؛ ألّن الرسالة التي تريد   مثلما تكون شخصياته متفاوتة أيضا،

الرواية أن تطرحها في غاية الحساسية والتقعيد. فهي حّب مختلط بين املاض ي والحاضر، إذ تقول الرواية: ))ال أكتمكم، فأنا أحبُّ  

في زمن النعمان، فهو اسم يحمل من الشاعرّية ما يدغدغ النفس؛ شاءت أم أبت،  أن أسّميها )خد العذراء( مثلما كانت أرضها تسّمى  

. وهنا تمتزج الرؤية الروائّية مع الراوي في اصطفاف  (5) ولهذا أغضب عندما تؤذى بكالم قيل وُيقال عنها، ويأخذني الحرص عليها...((

ل دفق الحياة، ولهذا لم تغادر قلبه النابض بالحّبِ لهذه فكري وعاطفي مع املدينة، لم يستطيع القاص أن يمنع دفقها؛ ألّنها  
ّ
تمث

، حّتى امتزجت في مخّيلته مع  (6)املدينة، أو أن ينساها؛ لقد كانت ))الكوفة، حقيقته التي يؤمن بها منذ التأسيس، وإلى أن يشاء هللا((

 

ى هللا عليه وآله وسلم( واألئمة األطهار عليهم السالم، من أجل حل  
ّ
تلك املشكلة، قضيت مشكلة فقره بسبب هذا العمل، ويناجى هللا والنبي األكرم )صل

ياء من املكسرات والحلوى، على الجيران واألقارب، بشرط أن ال يأكلها الرجال، ويكون ذلك في كّل ليلة جمعة، حّتى تقض ى بإذن هللا تعالى، لتوّزع تلك األش

 فاملسموح بأكلها هي النساء فقط، وإن أكلها الرجل فإنه سوف يواجه السجن، بحسب العادة املتبعة. 

  ( كلمة شعبّية تعني األشخاص الذين تستهويهم الطيور، فيربونها ويلعون بطيرانها على سطوح بيوتهم.1)

 .135( لقلق النبي يونس: 2)

 .189( ظ: لقلق النبي يونس: 3)

(4 ،
ً
 وتطبيقا

ً
 . 104ـ 103( ظ: املرزوقي، سمير، وشاكر، جميل، مدخل إلى نظرية القصة تحليال

 .205( لقلق النبي يونس: 5)

 .185( لقلق النبي يونس: 6)
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واحدة في جسدين: ))كانت تسخُن في داخله مثل  من يعشق، فأصبحت الفتاة التي أحبها حبا صادقا صامتا كبيرا والكوفة معشوقة  

 في قلبه وعقله((
ً
 معا

ً
. الكوفة وعشيقته كانتا وعاء روحه، وسلسبيل نشوته الفياض،  (1) مدينته، كان يرى فيها الكوفة؛ لذا حبسهما

ه. 
ّ
 وأحالمه املختزنة في صدره، كانتا نسخة منه، كانتا كل

 أّول رواية تحكي قّصة مدينة )الكوفة(، مّما أكسبها  
الكوفة التي أراد من روايته أن تكون  الراوي في أن يؤّرخ ملدينة  وهنا نجح 

واالحتماالت  التساؤالت  من  مجموعة  اآلخر(  التاريخ  )مخطوطة  الثانوي  العنوان  أضمر  فقد  للقارئ،   سياقيا 
ً
واستعدادا  

ً
أهمية

صال اللغوّي بين كاتب الرواية والقارئ، فهو املفتوحة التي تشّوق الق
ّ
 من االت

ً
ارئ الستظهارها، وفّك شفراتها، فكان العنوان نمطا

صال مبني على مهاتفة بين جهتين، كانت الجهة األولى )الراوية العليم( الذي عاش في هذه املدينة الحاضرة اإلسالمّية الكبيرة مدينة 
ّ
  ات

الحمرا، كوفان، سمها ما شئت، فهي الكوفة ـ على الرغم من املسّميات ـ تتيه بنفسها على الزمان   الكوفة، فهي: ))كوفة الجند، كوفة

، فقد استجلى املكنون الحضاري القديم واملعاصر على  (2)والتاريخ بما حباها هللا من نعمة املوقع وإرهاصات التكوين وصيرورته((

ّوة وبصورة متفاعلة مع أحداث الرواية، والجهة الثانية هي املتلّقي الذي  حّد سواء، واستبطن شخوصها الذين كانوا حاضرين  بق

صال روحي، والبّد أن يكون املتلّقي قد  
ّ
تفاعل مع العنوان بوصفه بوابة أولى للولوج نحو عمل فني البّد أن يكون بينه وبين العنوان ات

قة  سمع بهذه املدينة )الكوفة(، أو عاش فيها، أو زارها أو قرأ عنها؛  
ّ
ولهذا كان العنوان عبارة عن مجموعة من التساؤالت املغرية املتعل

  
ً
 واستشعارا

ً
بجوهر هذه املدينة الحاضرة في الذاكرة اإلسالمّية والذاكرة التاريخّية أيديولوجيا وأنطولوجيا محّققة للمتلّقي مطمحا

القاّص من معطيات بنائّية وفّنّية وشعريّ   عبر ما قّدمه 
ً
 وفنيا

ً
ة لم تكتِف بالسرد والتأرخة لألحداث؛ بل تجاوز التقريرّية  جماليا

 املباشرة إلى املناحي الجمالّية الخصبة املتنامية. 

 جـ ـ العنوان التعريفي: رواية عن الكوفة وعكد اللوي 

أّدى العنوان الفرعي: )رواية عن الكوفة وعكد اللوي( وظيفة التنبيه إلى الجنس األدبي التي تشتغل عليها املدونة النصّية، وأّدى  

 عن وظيفة الترابط بين العنوانات، إذ نلحظ عالقة دينامّية رابطة بين العنوان  
ً
وظيفة تكميلّية للعنوان الرئيس والثانوي، فضال

ه الرواية في عملية الخطاب، فكان مدخال ملقاربة العمل وشعريته، فاملقصود الرئيس والفرعي ر 
ّ
سم معاملها املهيمن السردي الذي تبث

بمخطوطة التاريخ اآلخر: هي تاريخ الكوفة القديم بجميع كبريائها وتاريخها الشامخ، إذ اختارها اإلمام علي )عليه السالم( عاصمة  

التاريخ املعاصر، ذلك الزقاق الذي يقع وسط مدينة الكوفة، بحسب تصميم املدينة؛ فمنح    لخالفته، وعكد اللوي، املقصود به

فاستطاع   املختلفة.  األجيال  بين  الفكرّية  وصراعاته  واتفاقاته،  تناقضاته  بجمع  واملستقبل،  الحاضر  ل 
ّ
مث لذا  الوسطّية؛  أهله 

ما تسبقه تجارب روائية  الروائي )محمود جاسم عثمان( بما يمتلكه من خبرة روائّية، إذ إّن 
ّ
 هذا العمل الروائي ليس األّول له؛ وإن

بارزة؛ منها: رواية حي السعد، ورواية حجر الصوان، ورواية األسرة وخاصرة التفاح، أن يعيد توزيع عناصره الروائّية خالل فوض ى 

 جمالّية وانسجام داللّي. 

: نقطة الشروع: 
ً
 خامسا

املهّمة التي يمارسها القاّص في استشعار اهتمام القارئ، فالبداية تمنح القارئ الدافع األّول  نقطة الشروع من الوسائل السردّية  

 على مدى )
ً
( صفحة، إذ شغلت بداية الرواية أهمية كبيرة في الفهم األسلوبي الذي 262ملواصلة القراءة في عمل روائّي طويل نسبيا

ار املبثوثة، فقد كان موّجها وقائدا للداللة بعد غموض متعمد، وتكثيف في  يريد أن يمارسه النص وانفتاحه املستقبلي على األفك

 

 .185( لقلق النبي يونس: 1)

 . 205رواية لقلق النبي يونس: ( 2)
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الحقول املعنوّية، وهذا ما اشتغل عليه الروائي )محمود جاسم عثمان النعيمي(، بتقنية سردّية عالية، ولهذا كان االعتناء في هذه 

تضطره إلى القراءة من دون انقطاع حتى إكمالها إلى آخر   البداية ضروريا في اختطاف شهية القارئ ملواصلة القراءة بطريقة نهمة قد

 رمق فيها.

وهذه البداية الضاغطة على القارئ من أجل اإلكمال نجدها جلية في القول: ))صارت هوايته التي شغف بها، وفضلها على غيرها  

املطل على ا التحديق من خلف شباك غرفته  القراءة،  تنافسها سوى  الهوايات، والتي ال  تأتي مجموعة من  (1)لزقاق((من  ، وهنا 

التساؤالت الضاغطة على القارئ من أجل الوصول إليها؛ هي على سبيل املثال: ما الذي ينظر إليه من خلف الشباك؟، ومن هو هذا  

و ما يعطي  ،  وه(؟2) الشخص الذي أشار إليه الضمير في )هوايته(، بوساطة اإلحالة السردّية سواء أكانت إحالة نصّية أم مقامّية

للمتلّقي وظيفة املشاركة واملساهمة في إنتاج النّص السردّي، إذ تسهُم نقطة شروعه األولى وظيفة اإلحالة املقامّية، فال يعود على  

ع، كّل  
ّ
ع أو خارج التوق

ّ
ر األحداث في التوق

ّ
شخص سابق أو حوار سابق؛ مّما يقّوي التأويلّية السردّية لدى املتلّقي، ويزيد من توت

 يعتمد عليه النّص في اإلخبار عن الرسالة  
ً
 بنيويا

ً
ق فيها الروائي ببلورتها محفزا

ّ
تلكم التساؤالت تظهر نقطة الشروع األولى التي وف

تحقيق  أجل  من   
ً
تدريجّيا لتظهرها  ثّم  السردّية،  العملّية  في  املهمين  والتضليل  التشويق  أجل  من  املتلّقي   عن 

ً
أخفاها جزئّيا التي 

حكائي للسرد، ووصلها إلى نهاياتها في اعتبارات تتكئ على التواصل السردّي؛ إلكمال الرسالة الخطابّية، إذ وفقت الرواية  التسلسل ال

زت على معاناة بطل الرواية التي أصيب .... حتى أننا في حيال روايتين متوازيتين في آن    (3)في استحضار تقنية )ما وراء السرد(
ّ
التي رك

 .(4)ناء رواية جديدة على أنقاض رواية بديلة، فالبناء يتم من أجل رواية )ما فوق الرواية(واحد. فهو يعني ب

 وله نواة في االستهالل((
ّ

ه ))ما من ش يء يحدث في النص إال
ّ
، ولم يّتضح سبب  (5)كّل ذلك نّوهت عنه نقطة شروع الرواية؛ ألن

 في ال
ّ

صفحة األربعين، وهو مدى طويل نسبيا في عملية استجالء األحداث جلوس بطل الرواية على الكرس ي املتحرك وإعاقته إال

ه كان ذاهبا إلى بغداد من أجل البحث عن 
ّ
السردّية التي ترويها الحكاية إذ يوّضح الراوي العليم في هذه الصفحة سبب اإلعاقة بأن

طلق عليه عشر رصاصات مجهولة املص 
ُ
ه يكفي في أّيام الشحن  كتب جديدة تعينه في تأليفه لكتاب جديد، عندما أ

ّ
 أن

ّ
در والغاية، إال

 ألصحاب 
ً
 من ذوي الكفاءات، ومن أصحاب اآلراء الحرة الرافضة للتكتل والتشرذم أن يكون هدفا

ً
الطائفي أن يكون أستاذا جامعيا

البديل( العقل  )جماعة  بـ  الراوي  وصفهم  كما  أو  املقفلة  والروح  (6)العقول  العقل  ظالم  في  يعيشون  الذين  األشخاص  بمعنى   ،

رون اآلخر ال لسبب سوى أّنهم يخالفهم في االعتقاد، فيصدرون فتاوى ما أنزل بها هللا  الغارقون بالجهل والفوض ى، هؤالء الذي يكّفِ

الهوية واالختالف   بالهوية واالختالف، ومنطقه هو منطق  ))اإلدراك هنا مرتبط  إّن  املنطق  من سلطان،  في ظّل هذا  معنا، فاألنا 

 وحسب؛ بل هو فرق أنطولوجي، أي إن  
ً
 معرفيا

ً
املزدوج ال يمكن أن تلتهم اآلخر وتنسبه إليها؛ ألّن الفرق بين األنا واآلخر ليس فرقا

يوجد اآلخر ملحقا  االختالف ـ إضافة إلى الهوية ـ هو أساس الوجود، فوجود األنا مرتبط بوجود اآلخر، فال توجد األنا وحدها وال  

. لقد أظهرت النظرة الحقيقية الفاحصة في التاريخ العقلي، وعلى امتداد حقب ماضية طويلة مدى فداحة تراجع العقل  (7)باألنا((

ر وسيادة )الوعي النقلي( على )الوعي العقلي( مع استثناءات مستفزة حوربت في وقتها،  
ّ
والفلسفة واملنطق، و))توضح لنا مدى تجذ
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؛ وذلك بأثر السياسة الحاكمة وبعض رجال الدين املزيفين الذين كانوا اتباعا سيئين للحاكم الظالم، (1) الت تتعّرض للضغط((وما ز 

قة ، أشاعت الخراب في الفكر والنفس، وانتزعت من العقيدة الش يء الكثير، فكانت   فكانت ))عصبّية مذهبّية حاّدة وفكرّية ضّيِ

س ملاهّية الذات واالختالف، ومن دون االختالف ال تتبلور املسافة  (2)نكتوي بنارها((البلوى التي نعيشها اآلن، و  ؛ ألّن إدراك اآلخر تؤّسِ

الوجودّية املستقلة، إذ ال وجود لالنعزال واالنفراد في ظّل عالم استمّر بالعالقات املختلفة سواء أكانت اقتصادّية أو ثقافّية أو  

ات التصادم والتناحر؛ ألّن الحضارات املختلفة تتوالد الواحدة من األخرى، وهذه هي الرؤية التي  اجتماعّية، والرواية تدحض نظري

زت عليها الرواية في الدعوة إلى تحكيم العقل، وعد األنا واآلخر والعقل هم مصدر الوجود الحقيقي غير الضبابي، والدعوة إلى  
ّ
رك

قل هو مصدر املعرفة، وعدم الركون إلى املرويات األسطورّية التي تشرعن القتل  العقالنّية، ونبذ التعّصب والتناحر والتحزب، فالع

والذبح واالقتتال، هذه هي الرؤية الخصبة التي تقّدمها الرواية لنا في تأرخة مدينة الكوفة التي تعدُّ حاضرة إسالمية بيضاء لم تعرف  

والتعاضد، وسّيد   والتعاون  األخوة  بل نشدت  والتصادم،  الناس التخاصم  القائل:  السالم( هو  )عليه  علي  اإلمام  الكوفة  مدينة 

 صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. 

: التنّوع األسلوبّي في رواية لقلق النبي يونس 
ً
 سادسا

دئهم، إّن  ينشأ التنّوع األسلوبّي في الرواية من تعّدد األشخاص، واختالف أصواتهم )وجهات نظرهم(، وأفكارهم وقيمهم ومبا

د شحنة محّركة للعمل   ِ
ّ
ل ُيو  الرواية ينتج عنه تعّددا في أقنعة الكاتب؛ مّما  االختالف في األفكار، وتعّدد األصوات، واألشخاص في 

واالجتماعّية   )الفردّية(  الشخصّية  املستويات  اختالف  من  عادة  ينشأ  وهو  الصراع،  واحتدام  التصاعد  نحو  تدفعه  الروائّي 

 من التنّوع في األشخاص وأنواع  والثقافّية واال
ً
 لألعمال األدبّية في الرواية، وإطارا

ً
 ضروريا

ً
 تمثيليا

ً
قتصادّية والفكرّية؛ ليحّقق محورا

 الحكي.

صاف كّل وضعّية بصراع املصالح أو بالصراع بين  
ّ
ه مرور من وضعّية إلى أخرى؛ وذلك الت

ّ
ولهذا يوصف تطّور املتن الحكائي بأن

ّور جدلي في املتن الحكائي، وهو شبيه بتطّور السيرورة االجتماعّية والتاريخّية التي تقّدم كّل مرحلة تاريخّية  الشخصيات، وهو تط

جديدة ناتجة لصراع الطبقات االجتماعّية في مرحلة سابقة، وفي الوقت نفسه شبيه بالساحة التي تتضارب فيها مصالح املجموعات  

 في الرواية األدبّية؛ ألّن معنى االنسجام األسلوبّي موت  . ولهذا يصعب على الد(3) االجتماعّية
ً
ارس األسلوبّي أن يجد مشتركا أسلوبيا

 العمل الروائّي وقتله، فتعّدد األصوات ضرورة أسلوبّية ملّحة في اإلجراء السردّي. 

ه قاموس شعر وأدب و (4)فهناك الرجل )نصف املتعلم(
ّ
تاريخ، على طريقته الخاصة،  ، الذي كان على الرغم من أّميته يبدو كأن

م بلغة عالية نسبيا، وهنا  (5) وهو يغوص في عادات وتقاليد الناس وأنسابهم وسلوكهم
ّ
. وهناك بطل الرواية األستاذ الجامعي التي يتكل

مات والوثوق، وهكذا تعّددت اللغات واألساليب في ا
َّ
م بأسلوب املسل

ّ
لرواية. هذا  الشاب وّضاح الشاب املندفع الطموح، الذي يتكل

ما نشأ من تنّوع األشخاص الضروري في العمل 
ّ
التنّوع في األسلوبّية لم ينشأ من تعّدد في طريقة الكاتب أو تنّوع أسلوبية السرد، وإن

الروائي، فجاء من الداخل، وليس من عوامل خارجّية، إّن الكاتب واحد وأسلوبه البالغي واحد، ولكن ما يمّيز الرواية عن الشعر  

 الختالف الشخصّية وتعّدد أصواتها؛ ولهذا نجد بعض األلفاظ العاّمية هي  
ً
إمكانية اختالف املستويات األسلوبّية )البالغّية(، تبعا

 

 . 162رواية لقلق النبي يونس: ( 1)

 . 164م.ن (2)
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ل مستويات الشخصيات فيها؛ منها: بائع ماء األورو وهو يحمل الخزان على 
ّ
في الرواية كانت مفروضة على العمل الروائّي؛ ألّنها تمث

س(3) ، وحرب وكركه، اللكو وس ي ورق(2)لصحن )بالوتة(،  (1)الستوتة
ّ
ي العجم تتون

ّ
، (5) ، مطبك برياني(4)، وسنزه بدر يابو الخس، خل

ية مخيف الشرطي(6) نومي حامض، حمام كظوم
ّ
، وكانت هذه الضرورة تحتم على القاّص أن يجلب بعض األبيات من التراث (7) ، خط

لوبّي والتعّدد الصوتّي؛ فكانت ضرورة منهجّية لتحاكي مستوى الشخصّية، ونابعة من الصدق الفني  الشعبي؛ ألّنها تلبي التنّوع األس

له. ومن تلك األشعار: 
ّ
 الذي يوازي الواقع ويتمث

ترافه/ وليل/ ودك ريحان/ يا أسمر ال تواخذنه/ يلن كل دكه من حسنك/ شتل ريحان للجنه/ ليالي/ ودكـ نحر حدار/ واحنه  

 ومن تلك االلفاظ القصيدة الشعبية اآلتية:  / الشوكـ ناحرنه

تحنن/ دوس/ فوكـ الروح/ وأحسبها على منه/ أطكن ورد من تجزي/ وألف نّمام يتحّنه/ بترف جدميك أطيرن فوكـ/ فوكـ الفوكـ/  

ه/ بوشل  
ّ
هجرك، يلمذّبل/  اكتن عل الورد مزنه من أشوفك/ أنذر النجمات ترجيه لسوالفنا/ ووديلك هوى شكابين/ وتردني بطركـ ون

. إلى آخره من االمتياز الشعبي الذي يلبي حاجة أسلوبّية في الرواية، وهذا التعّدد في اللغة واألصوات  (8) شتلنه العشكـ/ والصندل

ابي واألنماط؛ سببه أّن الرواية ذات بنية متعّددة األساليب واللغات واألصوات، رّبما يكون التنافر في أسلوبيتها، ولكنه تنافر إيج

بمعنى الخضوع إلى الوحدة املركزّية التي تشمل االتجاه العام للرواية، هذا االختالف في املستوى الثقافي الذي يؤّدي بالنتيجة إلى  

ده الرواية نفسها في متنها؛ إذ تقول: ))نحن اآلن نعيش القرن الواحد والعشرين، تبدلت الناس 
ّ
االختالف في أسلوبّية الرواية تؤك

اجاتهم باختالف رغباتهم، نحن اآلن نعيش عصر العلم بكّل تجلياته، كيف يمكن لي أن أقنع جيل هذا القرن بآراء وأفكار  وتعّددت ح

. (9)نشأت وفّصلت لتلك القرون؟، كيف يمكن لي أن أضرب لهم مثال عن أشخاص كانت حدود دنياهم هي البيت والزقاق فقط....((

ل مستوى الكاتب، إذ اختفى وراء  وهنا نسّجل التمّيز امللحوظ في الرو 
ّ
لت اللغة مستويات متعّددة، وهي بالضرورة ال تمث

ّ
اية، إذ شك

 شخصياته، لتّعبر عن نفسها، بلغتها الخاّصة، وبأسلوبها الخاّص، من دون تدخل الكاتب املباشر. 

: شعرية املكان واألشخاص في رواية لقلق النبي يونس: 
ً
 سابعا

العناصر الكامنة في الرواية، وهو أحد مثيرات اللغة من خالله تخلق اإليحاءات إلدراك العالم الروائّي، واستجالء  املكان هو من  

بذوره التصويرّية، ))إّن املكان عندنا شأنه أي عنصر من عناصر البناء الفني، يتحّدد عبر املمارسة الواعية للفّنان، فهو ليس بناًء 

  
ً
، وال حيزا

ً
 مرئيا

ً
 من غرف وأسيجة ونوافذ، بل كيان من العقل املغير واملحتوى على تاريخ ما((خارجيا

ً
. (10)محّدد املساحة، وال تركيبا

 يصل 
ً
 فّنيا

ً
، ولكن في الوقت نفسه تصويرا

ً
 أمينا

ً
 يصّور الخارج تصويرا

ً
 واقعيا

ً
إلى  فقد كان املكان في رواية )لقلق النبي يونس(، مكانا

 للمكان املبني على الخلفية  شعرّية املكان بمعنى استيع
ً
ابه للقدرة على إثارة خيال املتلّقي، وجذب انتباهه، فكانت الرواية مظهرا
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الواقعّية املنسجمة مع إيقاع الشخصيات، وتفاعلها مع الظروف املحيطة بها. يقول الراوي: ))نواعير تدور، ومكائن حديثة تجأر  

. وفي هذا املكان ))مقاطعات  (1)راض ي؛ كي يسقي الزرع املبسوط على أديم األرض((لتسحب ماء الفرات، وتقذفه نحو املرتفع من األ 

وقطع أراض ي أعطيت لها مسّميات حسب سكان الناس وملكياتهم واستقرار العشائر: آل عيس ى، ألبو نعمان، ألبو حداري، ألبو  

  ، فهذا الوصف للمكان القائم على االستقص (2)ماض ي، القزوينّية، النفاخّية((
ً
ات املهّمة؛ مّما أعطى للرواية زخما

ّ
اء والتحري للمحط

نا أمام فلم سينمائي مليء بالتفاصيل ومشاهد املدن، والراوي يعطي  
ّ
 على الواقعّية في التعبير، وتفاصيل املشهد، وكأن

ً
 قائما

ً
فنيا

 ألسباب التسمية املكانّية، ومن هنا أعطى للرواية وظيفة إضافّية يمكن ت
ً
 تفسيرا

ً
سميتها بـ )الوظيفة التعريفّية(، فقد حرص أيضا

القاص محمود جاسم عثمان على تعريف القارئ بالتفاصيل املكانّية، وكأننا في جولة سياحّية حقيقة ملدينة الكوفة، وهو يبّين 

 مدى االرتباط الروحي والشعوري ملدينة الكوفة التي نشأ وعاش فيها القاّص. 

ظهرت   التي  األسماء  شاعرّية  أصيب  أّما  التي  الجامعي  األستاذ  الرواية  فبطل  والظهور،  الخفاء  بين  تناوبت  فقد  الرواية؛  في 

؛ ذلك ألّن  
ً
ف الرواية أن يعطيه اسما مستقال

ّ
 اسما معينا في داخل املنظومة السردية؛ إذ لم يشأ مؤل

 
برصاص الطائفّية، لم ُيعط

مجموعة   ونظريات  أفكار  من   
ً
مزيجا كان  العقلي  وتكوينه  هؤالِء  فكره  جميع  أسماء  ل 

ّ
يمث فهو  والفالسفة،  املفكرين  من  كثيرة 

تنوري  بما يحمله من فكر  ف نفسه، 
ّ
املؤل ل 

ّ
يمث ه كان 

ّ
أن أو  الشمولّية ستفقد،  اسما محّددا فإن هذه  املفكرين، وعندما يعطى 

للقارئ،   عالنية  يبديه  أن  القاص  يرد  لم  الش يء  وهذا  ذاتية،  سيرة  حيال  في  وكأننا  )محمود(،  استشراقي،  اسم  له  ه وضع 
ّ
أن فلو 

الفتضحت اللعبة السردّية، التي شاءت أن تكون بينية، بين الرواية الطبيعّية، والسيرة الذاتّية، والحاكم الفاصل في تحديد الجنس  

 األدبّي هو املتلّقي نفسه فعليه أن يصل إلى النتيجة النهائّية. 

نا نجد أسماء ألشخاص حقيقيين من قبيل: ا
ّ
، ومحّمد الفنطازي الذي كان يجوب  (3) لفنان التشكيلي محّمد حسين جوديثّم أن

، والشاعر واألديب محّمد الخالدّي  (6) ، والشاعر الشيخ علي البازي (5) ، وهادي عبيد، صاحب املقهى على كورنيش نهر الكوفة(4)النهر

 غيرهم كثير. ، و (7)الذي فقد ابنه في أحد االنفجارات العبثية في سوق الكوفة الكبير

، وقد   في املقابل نجد األسماء غير الحقيقية من قبيل: وّضاح االبن األكبر لشقيقة بطل الرواية، الذي كان ذا فكر متنّور ثّرٍ

ترجم هذا الفعل ترجمة حقيقية، وليس نظرية مثلما كان عليه الجيل السابق عندما اشترك في الثورة التشرينّية مع أقرانه الشباب، 

اح( يحمل داللة رمزّية على النقاء والطهر والوضوح. والقاص اشتغل على تقنية تحّول الشخصية الثانوّية إلى رئيسة في  واسم )وضّ 

شخصية وضاح )الثانوّية( التي سرعان ما تحّولت إلى شخصية رئيسة، وكيف ال؟!!، وجيل وضاح هم من اعتمل التغيير، وليس 

ع السياس ي واالجتماعي من مستنقع الظروف الذي يمر به، إلى مستقبل أكثر بهاًء،  الجيل السابق، وفهم من حاول إخراج الوض

وهكذا قامت الرواية على جدلّية بين الجيل القديم وجيل الشباب الذي تمكن من التغيير في العملية السياسية السلبية الباحثة 

السابق من التغيير الجيل  املنافع واملردودات الشخصّية، في حين يئس  الشباب  عن  ، واستسلم للواقع املزري املرير، كان هؤالِء 

للمطالب   االستجابة  نحو  إلى ضغط  والتراخي  ملموسة،  حقائق  إلى  الحلم  فتحّول  والظفر،  االنتصار  من  متيقنا  بقدراته   
ً
مؤمنا

 

 . 12رواية لقلق النبي يونس: ( 1)

 .12م.ن: (2)

 . 21( رواية لقلق النبي يونس: 3)

 .45(م.ن.4)

 .45(م.ن.5)

 . 51( رواية م.ن.6)

 .99(م.ن.7)



 2021  يوليو  70  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 123  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

التي أوجدت اإلدراك وأصبح  الجماهيرّية الحّقة، إّن التنمر من الوضع واليأس لم يخرج املجتمع من وضعه، ولكن العمل والثورة هي  

 األمل حقيقة، والخسارة فوز، والهزيمة انتصارا. 

إّن اختيار األسماء لم يكن جاريا بطريقة اعتباطّية؛ بل كان يخضع للحركة الدرامّية في الرواية، وكان الكاتب حريصا على مد  

 الحياة والواقعّية. الرواية بما تحمله ذاكرته من أسماء وأماكن أسهمت في مّد األحداث بدفق 

: شعرية األداء
ً
 ثامنا

املباشر االعتيادّي الذي يضعف األداء السردي؛ ألّن ))السرد   التعبير  ـ عن  ـ بقدر اإلمكان  النبي يونس(  ابتعدت رواية )لقلق 

ف إلى جانب األسلوب األدبّي، أشكاال أسلوبّية أخرى غير أدبّية بالضرورة كاملواعظ األخالقّية،  
ّ
املباشر هو خطاب للمؤلف قد ُيوظ

والخطاب التقارير((والفلسفّية،  أسلوب  اإلنثوغرافي،  والوصف  من  (1)ّية،  ينشدها  التي  األدبّية  النشوة  من  القارئ  يحرم  وهذا   .

القراءة، ويضعف اإلحساس بتقبل العمل األدبي، ولهذا ابتعدت الرواية عن مجانية التعبير، وسطحيته لتنتقل إلى مصاف الشعرّية 

؛ بل أقصد االنتقال من السرد املباشر إلى السرد   في األداء، وهنا ال أقصد بـ )شعرّية األداء(
ً
 شعريا

ً
أن يكون العمل الروائي جنسا

ق. ومن ذلك ما جاء في الرواية من قول: ))لكنه يصل إلى محصلة: ليس هناك ثابت كما يوحي بعضهم للناس: هناك فراغات/  
ّ

الخال

م هناك دمٌع  ((هناك دنامٌل/ هناك جروح هناك إشراٌق/ هناك مجٌد وعزٌّ / وهناك  / وهناك  ، وأيضا نجد ذلك  (2)/ هناك فرٌح/ وهناك 

الخالدي( )محمد  الشاعر  يترجم حزن  املثال عندما  له  (3)على سبيل  واهتز  البيوت  له  اهتزت  إرهابي  في هجوم  ولده  الذي فقد   ،

بهام، كي تترجمه لشعر يحيى في قلبك  السوق، يقول: ))آه، ها هو أملك يا )محمد الخالدي( يشق الجلد ما بين الوسط والسّبابة واإل

مّرة، ويموت على شفتيك أخرى، وأنت ترثي ولدك )الحسين( وهو ممّدد في جنب السوق بفعل تفجير األشرار، تبكيه وأنت تحمل  

شعرا  نعشه، تتفجر كل خالياك وأنت تحدق فيهم وهم يهيلون التراب عليه، وأنت جامد في مكانك وعاجز ال حول لك وال قوة، ترثيه  

. كّل ذلك يبدو في صراٍخ يشبه الهمس، صراخ يرفض جحيم الحروب العبثّية والخراب، يرفض سنوات القهر والفراق،  (4)متمردا((

 عنه،  
ً
أو إذ يقول: ))بدأ همسا في ثناياك، ثّم تحّول إلى صراخ يشّق األثير، وأنت تتمّنى أن ترقد جنبه، أو أن يهيلوا عليك التراب بدال

تما االثنين، وخّدك على نعشه تمسح به دمعك الذي اختلط برائحة عطره، وكأنك تريد أن تشّم الوجود األخير له على عليكما أن

 بلغة سطحية؛ ولهذا كانت الدموع تنزف مع قراءة هذه الكلمات الصادقة.(5)هذه األرض((
َّ
 ، هذا الحزن العميق ال يمكن أن يبث

: القيم الرؤيوية
ً
 تاسعا

التي تدور حولها الرواية، وتحاول إبرازها، والتأكيد عليها؛ تتلخص بحاكمّية العقل، وفضله في تغيير الواقع اإلنسانّي  كانت الرؤية  

فة راكدة، ال تستطيع السير، وهو السر الخالد الذي يخلد اإلنسان، 
ّ
نحو االرتقاء والتطّور، فمن دونه تبقى عجلة التقّدم متوق

اية يمكن وصفها بأّنها )ملحمة العقل اإلنسانّي(، فهي تحتفي بالعقل، وتحارب الخرافة واالعتقادات ويظهر حضاراته وثقافته، فالرو 

ـ الباطلة املبنية على املوروث الذي ال يأِت هللا تعالى به بسلطان، وهذا ما نجده في الحوار الدائر بين بطل الرواية وأحد أصدقائه: ))

ك تقضُّ مضاجعهم  
ّ
؟ ـ من هم؟ ـ أولي األمر يا صديقي. ـ وما عالقتي بهم؟ أنا أصال ال أعرفهم. ـ ولكنهم يعرفونك. ـ  بأفكاركأال ترى أن
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. (1) عامة((  فكرية، بمعنى أن أؤسس لنظرية  أفكاراأنت تدري؛ أنني في كّل كتاباتي لم أتطرق لشخص ما، أو فئة معّينة، أنا كنت أطرح  

 ومؤّسسا للمجتمع.  إذن املرجعّية الرؤيوّية للرواية تعتمد على
ً
 الفكر بوصفه مخلصا

،  العقل، واالحتفاء به. ـ ما زلت ال أفهم. ـ  العقلوالعقل حاضر بقّوة في أغلب صفحات الرواية: ))ـ نظرياتك التي تؤكد على أهمية  

د العقل البديل . فا(2)الديناميكي ، هو املطلوب رأسه((  العقلالذي تريده أن يكون متوهجا، ناشطا، مخترعا لألشياء، هذا  
ّ
لرؤية تؤك

 من قبل اآلخرين، يحركونه ويديرونه 
ً
أو املغاير عقل يحارب الخرافة واالعتقادات املجترة من دون تمحيص، العقل املصنوع مسبقا

كالي، املتأسلب املتجّمد عند حيطان املاض ي، يتم التفكير به كما فكر السابقون، فالرؤية في  
ّ
ه العقل االت

ّ
الرواية  كما يشاؤون، إن

ترفض هذا العقل وتطالب بـ ))إلغاء العقل الذي كنت أؤكد على جعله فاعال ومتوهجا، أو باألحرى؛ قطعه وإحالل البديل، لكن  

هللا سبحانه أكد على أهمية العقل في حياة اإلنسان، ألم يقْل سبحانه: لعلكم تعقلون، يا أولي األلباب، أفال يتدبرون، ألم يقل:  

،  (3)ذن؛ كيف لي أن أمارس كل هذا إن لم استخدم عقلي ملعرفة الظواهر الكونية والتفكر في الخلق وأسبابه((لعلكم تؤمنون، إ

والرواية تطالب بالفكر الذي يقوم على التحدي، واستجالء املنطق املؤّسس ملفاهيم جديدة، مرتكزة على العقل الواعي، وتطالب  

للمجتمع، القديمة  التفكيرّية  البنية  الشوائب والخرافات   بخلخلة  كّل  غير صالحة، وتشذيب  باتت  التي  تربتها  من  وقلع جذورها 

 الرواية تؤّسس لنظرة جديدة تتلخص بـ )العقل املغاير(، أو كما تسميه الرواية )العقل البديل(.
ً
 والعقائد املوهومة، إذا

ة، إذ تقدم الرؤية املدّججة بالعداء لإلنسانّية، ))ـ كنت ومن األمثلة على هذا العقل البديل، محاربة الرواية أفكار املنابر املأجور 

بعون بالتراث، 
ّ
أتابع هذا الشيخ وأمثاله من خالل حديث املنابر وعبر الفضائيات، منقطعون عن العصر، مغرقون في الِقدم، مش

. فالرؤية  (4) إطار علم الكالم القديم((تهيمن عليهم منهجية املحاكمات، وذهنية االنتصار بين الفرق، واملذاهب، والطبقات، وامللل في  

في الرواية تمسرح املشاهد االجتماعية عبر أحداث حديثة مثلما جاء في عبارة كنت أتابع عبر الفضائيات، عارضة لهموم الناس، 

وتخليصه   املجتمعي(،  )اإلصالح  بـ  تسميته  يمكن  ما  تضخ  أن  املمسرح  العرض  هذا  من خالل  وتحاول  تفكيرهم،  من ومخرجات 

إلى عامة املجتمع، في    (5) أو ما تطلق عليه الرواية تسمية )العقل الفاعل(  املخيال الشعبي املوروث، وإخراج الحيز الثقافي املتنّور 

سعي إلى تفتيت األساطير والرموز التي صنعت للناس تهويال ال مسوغ لها. والرواية تدعو بكّل ثقة إلى الحوار فقد جاء فيها: ))نحن 

العقل واملنطق، فلماذا ترفضون أن   بدنّيا، هو صراع فكري يقوم على  منا، صراعنا ليس  أقوى منكم، وأنتم لستم أقوى  لسنا 

اور؟ تعالوا كي تسمعوا مّنا، العالم يتغّير في مكّوناته الحضارية والثقافية، هناك ثورة تقنية ومعلوماتية تسعى اآلن لتشكيل  نتح

ه تؤكد الثقة بالنفس، وإنكار أسلوب التصادم  (6) العالم على أسس مغايرة((
ّ
، هذه هي الرؤية التي تدعو إلى االستماع إلى )اآلخر(؛ ألن

ترفض )االنغالق(، وتدعو إلى )االنفتاح( على اآلخر؛ ألن الخالص في الجلوس والتحاور، من أجل تالقح األفكار واآلراء،  والتناحر، هي  

الرواية ترفض )النفي الوجودي( لآلخر، هي ترفض الهدم والقتل، ترفض إلغاء اآلخر؛ ألّن املواطنة هي األساس في التفاعل املشترك،  

 . (7) ناك ثوابت أخالقية أنا أدعو للتمسك بها، وهناك قيم اجتماعّية أدعو إلى عدم مغادرتها((والتخاطب الحقيقي، ))نعم، ه
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ا  وهنا بدا االتجاه األسلوبّي في طرح رؤية الرواية التي تميل كفتها نحو الرواية الديالوجّية، على حساب الرواية املنولوجّية، والسّيم

إلى التحّرر من األفكار الظالمّية املنعزلة، وهذا األمر يظهر بارزا في احتدام الصراع بين    إذا ُعِرفت شخصية املؤلف املتزنة التي تميل

الرواية   الديناميكي وخاله بطل  الرؤية واالنضباط والعقل  سم بعمق 
ّ
يت الذي  الشاب )وضاح(  يمثله  الذي  الواعي  الجديد  الجيل 

الط الشحن  كانت رصاصات  التي  املتقاعد،  التاريخ  املتحرك،  أستاذ فلسفة  الكرس ي  على  تهشيم ساقيه، وجلوسه  في  ائفي سببا 

ليلتقوا مع  الكبيرة  باتجاه ساحة االعتصام بحشودهم  الواعي يزحفون  املثقف  الجيل  يمثلون  الذين  الكليات  بدأ طالب  وعندما 

ملثّقف القديم، الذي كان جموع املتظاهرين من تجمعات االتحادات والنقابات وشرائح املجتمع املختلفة الذي كان يمثل الجيل ا

كثيرا ما يستشهد بآرائه وكتاباته وأفكاره وتعلقه بالقراءة ويفخر بذلك، ثّم ليكون االنتصار للجيل الجديد الذي أثبت أحقيته في 

دما  الحياة عبر ثورته التشرينّية الظافرة التي أبعدت كّل عالمات الشك والتشكيك عن هذا الجيل، ليكون ثمرة هذا االنتصار عن 

ه اآلن ينفض يديه من كّل ش يء؟ أعتقد  
ّ
ه عجز عن إحداث التغيير؟، وأن

ّ
يعترف ))ترى؛ هل جاءت اللحظة التي اعترف فيها املثّقف أن

 .(1) أّن هذه اللحظة قد جاءت عندما قال لـ )وّضاح( وزمالئه الذين جاؤوا لزيارته في )عرينه(

م  التغيير حالة  نا قد عجزنا عن جعل 
ّ
أن أتدرون  أنفسنا، نقرأ ونقارن، ونصحح  ـ  مكنة في املجتمع؟ صحيح كنا نكتب ونجهد 

ونضيف ثم ننشر أفكارنا على الناس لكن؛ ما هي النتيجة؟ ال ش يء كان أملنا سابقا في الجيل الذي كان يقرأ، أما اآلن؛ فمن يقرأ، 

يست أنه  ظنه  وفي  نفسه،  ويجهد  روحه،  يحرق  العصور  مر  على  املثقف  عاش  يفكر؟  مكان شروق  ومن  إلى  الناس  يدّل  أن  طيع 

 .(2)الشمس، .... أول مرة يطالع وضاح حالة الخيبة، وآثار الهزيمة على وجه خاله، لم يعهده كذلك...((

والحقيقة أن الرواية عندما تصّور هذا الصراع تصّوره بحيادّية، فهي تقدم زادها أمام القارئ، وعلى القارئ أن يختار الرؤية  

ِحما الحقيقّية امل ناسبة له، وعلى هذا يمكن الحكم على الرواية بأّنها لم تنزلق أمام ))التدخل املباشر للكاتب، أن يجعل أسلوبه ُمْقت 

أساليب الشخصيات التي يتم تشخيصها في العالم الروائي، وإن كان الكاتب قادرا على إخفاء نفسه وراء شخصية رئيسية تعبر عن  

، فبقيت الرواية محايدة تقّدم الرؤى  (3)به الخاص، وهنا نكون دائما أمام رواية مونولوجية مباشرة((رؤيته للعالم أي تتحدث بأسلو 

 املختلفة واملتضاربة في بعض األحيان، ولكّنها لم تقّدم األحكام النهاية، فالقارئ وحده من يصدر الحكم النهائي.

 الخاتمة 

ط الضوء على الكلمة املشحونة  
ّ
ـ جمعت رواية )لقلق النبي يونس ومخطوطة التاريخ اآلخر( بين الحضور املوضوعي الذي يسل

ف لإليقاع األسلوبي الذي أتاح للسرد أن يرسخ  
ّ
باملبادئ واألصالة والعاطفة للمدينة التي عاش فيها القاّص؛ إلى جانب املسار املكث

ين الشخوص، وكان للغة البسيطة املنسابة التي تمّيزت بها الرواية أثر في إظهار الترابط العاطفي بين الصراع الحاّد الذي جرى ب 

األحداث والزمان واملكان، وكانت أسلوبّية الرواية في مواجهة مع الخطاب املباشر القريب من )الخطاب اإلبالغي( التوصيلي ذات  

ة الحديثة، وامليزة التي كانت للرواية هي التزاوج بين الخيال والواقع، وبين الزمان  الوظيفة الوعظية غير املناسب للسردّية القصصيّ 

 الحاضر واملاض ي، واملكان الحديث والقديم؛ فالتباعد عن الرؤية املباشرة التي وضعتها في مصاف األسلوبّية املمسرحة لألحداث.

ء املكاني املنحاز ملدينة الكوفة، الشامخة بماضيها وحاضرها، عبر  ـ كان العنوان في الرواية بنية لغوّية ذات تقنية مالزمة للفضا

فضاء ممتد متجانس ومتناقض في بعض األحيان، هكذا أراد القاّص أن يصّور مكانه األثير بواقعّية غير زائفة، كما أّن الحياة مليئة 

 على ثالثة محاور، أخذت مق
ً
اصدها من العنوان الرئيس )لقلق النبي يونس(، بشوائب املتناقضات والعقبات، وكان العنوان متشعبا

 

 ( يقصد به مكتبته الخاصة. 1)

 . 197( رواية لقلق النبي يونس: 2)

 . 32( أسلوبية الرواية ـ مدخل نظري: 3)
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وعتبة العنوان الداخلّية )مخطوطة التاريخ اآلخر(، والعنوان التعريفي )رواية عن الكوفة وعكد اللوي(، وكان لكّلٍ من هذه املحاور  

 .مشروعه وطموحاته الخاّصة التي اشتغل عليها القاّص في استشعار آليات األسلوبّية في املتن السردي

العاّم من   انطباعه   وإكبارا، وصّور 
ً
القاّص من نفسه حبا ها 

ّ
التي ضخ النفسّية  الرواية إمالءات من الجوانب  في  املكان  ـ ضّم 

للمكان   يسكنه  حّب  من  يجتذبه  وما  وموقف  فكر  من  يختزنه  ما  فأظهرت  الشبابّية،  تشرين  ثورة  التي جرت، والسّيما  األحداث 

بال الذي سينطبع ال محالة عند قراءة )الكوفة( وأظهرت االنطباع  املتلّقي االنطباع نفسه  يأخذ  أن  إلى  في محاولة  اللفظي  فضاء 

 الرواية بصورتها املتكاملة. 

رة للثقافة الشخصّية للسارد، وما يعتقد به من توّجهات سياسّية وفكرّية ونفسّية، وما يكّنه   ـ كانت اإلشارات الشخصّية املصوَّ

جاه الخطاب السردي؛  
ّ
 في السرد، ولكّنه مع ذلك كان في محايدة وموضوعية، فعلى القارئ أن يحّدد ات

ً
من اهتمامات ومبادئ؛ بادية

كانت   الرواية  ه 
ّ
إظهار  ألن في  التكثيف  هذا  الرواية،  في  السردي  للتصّور  املباشرة  وليست  الفنّية،  التلميحات  من  مزيدا  تحمل 

 خلف جدران البنية السردّية؛ بل كان  
ً
الشخصّية، جعلها أقرب ما تكون من عمل السيرة الذاتّية، فالراوي العليم لم يكن متواريا

ه أراد أن يبدو انتمائه لهذه املدينة بصورة مترفعة وواضحة، واضحا بصيغة ظاهرّية غير ضبابّية، ولم يكن ف
ّ
 من أمام القارئ؛ ألن

ً
ارا

ويقول ما تحتفظه الذاكرة من ذكريات جميلة حاضرة لم تقبل األفول واالنزواء، فالذاتّية واضحة على الرواية بصورة جلية متمّيزة،  

ناقشات املحتدمة بين أستاذ الفلسفة املتقاعد وابن أخته الشاب وهي تنطلق من معيار سردي تواصلي، وهذا ما الحظناه في امل

 املثقف الثائر )وّضاح(، وهو الحوار بين الجيل القديم والجيل الحديث، أو ما يمكن االصطالح عليه بـ )حوار األجيال(.
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