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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.

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

 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 -

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

 ( 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 Arabic)  اللغة العربية: نوع الخط -

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

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

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

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

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

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

 الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

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

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

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

شدتني مقولة الفيسلوف الفرنس ي جان بول سارتر:"الكلمات مسدسات محشوة بالذخيرة ، والكاتب متى   

تكلم فقد أطلق النار"، والكلمة هنا ال تختص باإلبداع فقط ، بل تمتد إلى النقد بوصفه حوارا فاعال ومساءلة  

االبتعاد عن تتوخى  األول وخلق    وإنجازية جديدة  النص  قتل  زاوية  نار من  فهو إطالق   ،.. واملبتذل  السطحي 

التأويلي واالعتالالت   الفراغ  أو  نصوصيات ترتكز على دالالت املغايرة واالختالف ، وهو التزام بمجابهة الهراء 

اقعية، في هذه االفتتاحية لن أقدم املوضوعات املوجودة في هذا العدد كما في املرات السا بقة، والتي البينو

تنوعت بين النقد واللغة واألدب، وإنما أجدد دعوتي للقراءة الفاحصة والفاعلة، ألن نكون صداقات حميمية 

مع النصوص ونخترقها ونقوم بتحريك مفاعيلها وأال نكتفي بظاهرها وال نطمئن لدالالتها الواضحة، وإال سيرتد 

النار علينا نحن كقراء ال لنتجدد وإنما ليمو  الهوس املعرفي فينا وليحتل امللل والالكتراث والعبث إطالق  ت 

نفوسنا، وليقتل السؤال وكل استشكال في مواضعاتنا، فالكلمة قبل كل ش يء مسؤولية قبل أن تكون دفعا  

 .للرتابة وتعبيرا عن رغبة موؤودة

والتقويم رغم كل الظروف  في ختام قولي أشكر أسرة املجلة على كل ماقدموه من جهود في القراءة والتقييم  

 التي نمر بها جميعا. 

  . غزالن هامشيد: رئيسة التحرير
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 ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية

 ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز
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 األنساق الثقافية يف رواية الديوان اإلسربطي لعبد الوهاب عيساوي

Cultural patterns in the novel of the SpartanDiwan by Abd al-Wahhab al-Isawi 

 .الجزائر –لخضر بن عيس ى ذيب ـ  جامعة عمار ثليجي األغواط  د.

Lakhdar Ben Aissa Dib Université Amar Telidji de Laghouat-Algeria. 

 

 

 

Abstract : 

This research  paper  attempts to reveal the various cultural patterns hidden in the text - Accordingly, 

it  seeks to study The SpartanDiwan of Abdel-Wahhab Al-Issawi - of study in order to clarify the 

various aspects of the different cultural ; After the study and analysis, we have reached a set of 

results, which we  summarize as follows 

- Writing for Abd al-Wahhab al-Isawyis the greed of my  readers and my contact with  writers  inside 

and outside the country. 

- The novel  understudy captures a historical aspect that  Algeria  experienced  during the Ottoman 

and French presence 

Cultural patterns start  from the title  that  was  provocative, semantic, linguistically, and 

epistemological, as well as historically 

Keywords:  Cultural Formats- The Novel- The SpartanDiwan 
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 ملخص : 

تهدف دراستنا إلى الكشف عن مختلف األنساق الثقافية املوجودة  في الرواية لعبد الوهاب عيساوي من خالل   

السعي إلى دراسة رواية الديوان اإلسبرطي  بغية  استجالء مختلف تجليات األنساق الثقافية املختلفة التي تضمنتها  

 : عة من النتائج ، نلخصها فيما يأتيالرواية. ; وقد توصلنا بعد الدراسة والتحليل إلى مجمو 

 .الكتابة عند عبد الوهاب عيساوي هي نهم قرائي واحتكاك بالكتاب داخل وخارج الوطن

 . الرواية محل الدراسة ترصد جانبا تاريخيا عاشته أرض الجزائر إبان وجودين العثماني والفرنس ي -

 الليا ولغويا ومعرفيا  وكذلك تاريخيا األنساق الثقافية تنطلق من العنوان الذي جاء مستفزا د -

 - الديوان اإلسبرطي-الرواية -األنساق الثقافية :الكلمات املفتاحية

 

 

  :مقدمة

ال تقوم قراءة الرواية على الطريقة التقليدية السائدة أي: البحث عن معنى مباشر، وثابت في النص، هو ذلك  

املعنى الذي رمى إليه املؤلف، ومن جهة أخرى ال تقتصر قراءة الرواية على تلقي الجانب املعرفي من النص، وإنما  

من عوالم متخيلة، فيه  بما  واالندماج  السرد،  بقراءة  والتلذذ  االستمتاع،  أيضا   ال    تشمل  تأملية دقيقة،  قراءة 

األحداث، وتتبع الزمن، والتعرف إلى الشخوص، بل ينبغي تكتفي بالنظر األفقي السطحي، الذي يقتصر على متابعة  

أن تكون القراءة مرتكزة على التحديق في الزوايا الظليلة، والبقع املعتمة، من املبنى الحكائي، ومعرفة ما لم يقل عن  

ارئ  طريق ما يقال، من باب اإليحاء، والتلميح، وهذا بطبيعة الحال ينقل القارئ من قارئ متقبل فحسب، إلى ق 

احتماالت   منتج، على أساس أن النص الروائي بما يحيل إليه من مرجعيات مختلفة، ومتعددة، نص مفتوح على

هو إال    عدة تعرف باملعنى الذي يجمع عليه املفسرون، وليس املعنى الذي قصد إليه الكاتب واملبدع،  فالنص ما 

لسببين:   بيضاء  تركها  نها (فرجات) سوف تمأل فيومن يبثه يتكهن بأ  فرجات ينبغي ملؤها،  "نسيج فضاءات بيضاء،

مقتصدة) تحيا من قيمة املعنى الزائدة التي يكون املتلقي قد أدخلها إلى النص    أو هو أن النص يمثل آلية كسولة (

ن و هذا ديدن النقد الثقافي .  من أجل ذلك كله اخترنا لدراستنا رواية عبد الوهاب عيسىاوي املوسومة بــــ : الديوا 

اإلسبرطي ، و اخترنا  هذه الرواية لسببين اثنين : أوال لتشجيع الرواية الشبابية الجزائرية ، ثانيا ألن الرواية تحصلت  

 .على جائزة البوكر العربي

ويهدف البحث إلى الكشف  عن حقائق تاريخية عاشتها الجزائر ) املحروسة ( إبان التواجد العثماني و االحتالل  

 .ضوعية وإنصافالفرنس ي. بكل مو 
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تمثلت  في: ما هي أهم األنساق الثقافية التي شكلت البنية النصية ملدونة الديوان    إن لهذا البحث إشكالية محورية

 اإلسيرطي ؟ 

 .: ولنتمكن من اإلجابة عن هذا التساؤل : اقترحنا الفرضيات اآلتية

 . أول نسق يستفزنا في الرواية هو نسق العنونة

ب عليها الطابع التاريخي الذي يسجل مرحلة هامة من تاريخ الجزائر وهو الوجود العثماني ثم  بما أن الرواية  غل 

االحتالل الفرنس ي ، فال بد من وجود شخصيات متعددة و متباينة تحرك األحداث ، مما اضطرنا إلى معالجة نسق  

 .اآلخر في الرواية

 .ونسق ثالث بدى لنا أنه يستحق الدراسة هو نسق العنف 

 . راسة هذه الرواية اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي فضال عن املنهج التاريخيولد

 :النقد الثقافي

وتعرية الخطابات املؤسساتية، والتعرف على أساليبها في ترسيخ هيمنتها، وفرض    هو فعل الكشف عن األنساق،

ستقص ي الالوعي النص ي، وينتقل يهتم باملضمر في النصوص والخطابات، وي  شروطها على الذائقة الحضارية لألمة

التي ينطوي   ، وهو معني بنقد األنساق املضمرة  النسقية  إلى الدالالت  دالليا من الدالالت الحرفية والتضمينية 

كذلك، سواء   هو  وما  مؤسساتي،  وغير  رسمي  غير  هو  ما  وصيغه،  وأنماطه  تجلياته  بكل  الثقافي  الخطاب  عليها 

  . جماليبسواء....وهو لذا معني بكشف الال

إنه نظرية ومنهج في األنساق املضمرة أو املعتقدات الذهنية العميقة باعتبارها نماذج راسخة ومنظومة فكرية  

ثابتة ، ذات أثر في النصوص الثقافية، والجمالية بالذات ، تتولد منها هذه النصوص بالضرورة و يمكن القول بأن  

ا لنقد  النقدية  لألدوات  استعمال  الثقافي  التي النقد  واملترابطة  املتآزرة  األفكار  الثقافي وكشف مجموعة  لخطاب 

الفعل الجمالي والثقافي ، حتى تصبح ذات وجود حقيقي يمثل األصل  في  في األعماق، وتؤثر بشكل حتمي  تتمكن 

في داللته العامة نشاط فكري يتخذ الثقافة بشموليتها موضوعا   النظري للكشف والتأويل. ويعد النقد الثقافي،

 .لبحثه وتفكيره، ويعبر عن مواقف معينة إزاء تطوراتها وسماتها

   :  النسق 

في األشياء،   كان على نظام واحد عام  ما  كل ش يء:  النسق من  ))نسق:   :
ً
قائال النسق  الفراهيدي(  )الخليل  عّرف 

  ونسقته نسقا ونسقته تنسيقا، ونقول: انتسقت هذه األشياء بعضها إلى بعض أي تنسقت
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خشري فقال: النسق الدر وغيره، ونسقه ودر منسوق، ومنسق ونسق وتنسقت هذه األشياء وتناسقت،  أما الزم 

ومن املجاز كالم متناسق، وقد تناسق كالمه، وجاء على نسق ونظام، وثغر نسق، وقام القوم نسقا، وغرست النخل 

  .نسقا

الفاعلين    ل مع 
ّ
النسق يرتكز على معايير وقيم، تشك الفاعلين، وهدف كل فاعل هو  إن  بيئة  اآلخرين جزء من 

الحصول على أقص ى درجة من اإلشباع، وإذا ما دخل الفاعل في تفاعل مع آخرين وحصل في ذلك اإلشباع فذلك  

 Systemومن مشتقات الجذر. System مدعاة لتكرار التفاعل ، "بمعنى نظام، أو منظومة، أو شبكة أو طريقة

 .Systematical  ظوم، مصوغ في صورة نظام أو مجموعة متماسكة من األفكار املبادئ ،تصنيفي/ تر تيبي/ من

   : املضمر

  ، التي تتطلب فائضا من العمل اإلنتاجي والتأويلي تتعارض مع مبدأ بذل أقل جهد ممكن  الصيغ غير املباشرة 

و"تلميحا"، وبهذا املعنى يمكن تشبيهه باإلغراق.  و"يعد القول املضمر " قوال مبطنا" يتم اإلدالء به من "طرف خفي"  

فهو كل املعلومات التي يمكن للكالم أن يحتويها ولكن تحقيقها في الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق الحديث، و 

يرتبط بوضعية الخطاب ومقامه على عكس االفتراض املسبق الذي يحدد على أساس معطيات لغوية، ويتم إدراكه 

ن لغة التخاطب الطبيعي ليست صريحة؛  عن طريق العالم
َّ
ات التي يتضمنها القول ، فقد لقد الحظنا مرات عديدة أ

ذلك أنه توجد قضايا ال يقع التعبير عنها تعبيرا مباشرا ، ولكن يمكن استنتاجها من قضايا أخرى قد عبر عنها تعبيرا 

  .على حد تعبير فان دايك –سليما  

في دعوانا قناع الجما البالغي الجمالي يخبئ من تحته شيئا آخر غير الجمالية،  و أخطرها  لية، أي إن الخطاب 

وليست الجمالية إال أداة تسويق وتمرير لهذا املخبوء، وتحت كل ما هو جمالي هناك ش يء نسقي مضمر، ويعمل 

  ."الجمالي عمل التعمية الثقافية لكي تظل األنساق فاعلة ومؤثرة ومستديمة من تحت قناع

امل العالم املرئي بما له من ظواهر خاصة إذا كان  : "Platoعنى الظاهري، وفي هذا يقول أفالطون خلف  ذلك أن 

إلى عالم الظاهر. فهذا   البارز  اللفظ  في  الكلي، فقد يجد هذا املعنى تطبيقه  العقل  يستمد وجوده الحقيقي من 

 .صورها الظلية اللفظ ظالله شاحبة؛ أما حقيقته فتقع في عالم املثل التي تعد األلفاظ

)النقد   كتابه  في  الغذامي  املضمر، حددها  للنسق  أربعة  الثقافي شروطا  النقد  في  واملشتغلون  النقاد  وقد حدد 

الثقافي (، بقوله: "يتحدد النسق عبر وظيفته، وليس عبر وجوده املجرد، والوظيفة النسقية ال تحدث إال في وضع 

أو نظامان من أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر واآلخر مضمر،   محدد ومقيد، وهذا يكون حينما يتعارض نسقان

ويكون املضمر ناقضا وناسخا للظاهر. و يكون ذلك في نص واحد، أو في ما هو في حكم النص الواحد. ويشترط في 

وإنما   املؤسساتي،  النقدي  الشرط  حسب  الجمالي  نقصد  ولسنا  جماهيريا.  يكون  وأن  جماليا،  يكون  أن  النص 

  .ا اعتبرته الرعية الثقافية جميالالجمالي هو م 
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النسق الثقافي :هو تنظيم صورة واضحة للعالقات االجتماعية ضمن ثقافة محددة" . كما نشير في هذا السياق،  

إلى العالقة الوثيقة بين النسق الثقافي، والنسق االجتماعي؛ وكأنهما وجهان لعملة واحدة. ويعرف النسق االجتماعي، 

 .األفعال والتفاعالت بين األشخاص الذين توجد بينهم صالت متبادلةبأنه، "منظومة من 

في كتابه) مدخل إلى نظرية األنساق(، إلى هذا الترابط بين النسقين    LuhmannNiklasوقد أشار لومان نيكوالس

ستعمال  الثقافي واالجتماعي، بقوله: " الثقافة يجب أن تتمأسس، أي أن يتم إعدادها اجتماعيا، وتكون قابلة لال 

يتكيفوا  أن  يجب  األفراد   :" االجتماعية"  "التربية  عبر  تكون  الشخصاني  النسق  في  الثقافة  تداخل  االجتماعي. 

  ."اجتماعيا عبر اللقاءات االجتماعية لكي يتمكنوا من إنجاز مساهمتهم في نسق الفعل

قافي له روافد عديدة، منها أنساق األفكار واملعتقدات، وأنساق
ّ
سق الث

ّ
الّرموز الّتعبيرية، وأنساق الّتوجيه ،   و الن

العامة   األنساق  أحد  بدوره  يعّد  الذي  قافي 
ّ
الث سق 

ّ
الن وحدة  تحّقق  فرعية  أنساق  أو  وحدات  هي  األنساق  وهذه 

 .للفعل

فالروائي ينطلق  في رحلة الكتابة من خلفيات ثقافية أو اجتماعية أو إثنية وغيرها  ،فالرؤيا  عنده موقف فلسفي  

  : ن اإلدراك العميق ملجموعـة قـضايا جوهريـة تتـصل باإلنسان واملجتمع والكون، إنها تتسع نسق العنوانيتهيأ م

يعتبر العنوان عنصرا أساسيا في بنية النص و فهم ما غمض منه، إذ هو املحور الذي يتوالد و يتنامى و يعيد  

الذي تبنى عليه، غير أنه إما أن يكون طويال إنتاج نفسه فهو إن صحت املشابهة بمثابة الرأس للجسد و األساس  

فيساعد على توقع املضمون الذي يتلوه و إما أن يكون قصيرا و حينئذ فإنه ال بد من قرائن فوق لغوية توحي بما  

و جمالية تتحكم في داللية النص، في التأويل األدبي مثل بساطة العبارة و    يتبعه، فهو  يتمتع بخصائص تعبيرية

و خلق االنسجام املطلوب بين املادة املعنوية و بين مؤلفها    لة ، ويؤدي أدوارا هامة في إيضاح الغوامض، كثافة الدال

و سياق التأليف والقراءة معا و من هنا تنبع األهمية القصوى ملقاربة التأويلية لكثير من العناوين من حيث هي 

تتوجه إليها عيون القراء   ة  واجهة النصوص،أو باعتبارها مرايا معلق  نصوص مصغرة تحيل على نصوص موسعة،

 .لترى تفاصيل النص  ،فالعنوان يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص و دراسته

ألول وهلة أجزم أن الرواية قد نجحت بشكل من األشكال  في كسر أفق االنتظار  عند املتلقي، بسياق لم يكن في  

يحدث ما يشبه اإلرباك  يؤثر سلبا على املسافة الجمالية    -  الديوان اإلسبرطي  -الحسبان فالتركيب اللفظي االسمي

 املحدد لعمل بمقدار اتساع الثقافة والتحاقها بالتجربـة اإلنـسانية مـن   التي هي الفرق بين التوقعات وبين الشكل 

   . خالل أحداث الحياة اليومية

الدائرة الرسمية التي تكون  وتلحظ هذه املسافة، بشكل واضح في العالقة بين الجمهور والنقد، فا  لديوان هو 

اب  تَّ
ُ
ك فيه  ويدخل  السجالت،  فيه  حفظ 

ُ
وت الحاضر،  وقتنا  في  الوزارات  وتقابل  اإلدارية،  باألعمال  القيام  مهمتها 

 "ديوان 
ً
أيضا الخراج وسجالتهم. و يسمى  في أعطياتهم، وكّتاب  والنظر  الجند  الرسائل ومكان جلوسهم، وكّتاب 

 .عسكر" ، فيه يتم تسجيل أسماء الجند وأصنافهم وأنسابهمالجيش" و"ديوان ال
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أما الصفة ) اإلسبرطي ( فيحيلنا مباشرة إلى مدينة إسبرطة ، مدينة التناقضات ، حيث أن األساطير فيها أكثر من  

دي، الحقيقة، و ماضيها تقريبا مجهول، سكن املنطقة اآلخيون و بعدها الدوريون في القرن الثاني عشر قبل امليال 

و من مميزات    -وباملناسبة الرواية تتكون من خمسة فصول    –أسسوا مدينة إسبرطة، عن طريق إدماج خمس قرى  

على نظامهم وطبقيتهم . إرسالهم لجاليات إلى    السكان فيها  التصميم عن العزلة عن الشعب الذي غزوه، فقد ظلوا

قد حرموا على أنفسهم النشاط الزراعي و التجاري ،  الخارج، و قيامهم بغزوات عدة . لديهم جيش قائم منظم ، و  

 .الذي كان يترك للعبيد بمعنى أنهم كانوا يعيشون على عاتقهم ، تركيزهم على الجانب العسكري 

وحتى  الّسردية  للمتون  كاشفة  مداخل  العناوين  كانت  فلطاملا   ، بامتياز  تأريخية  عنوانها  خالل  من  فالرواية 

عرية. والتأريخ كما هو
ّ
معروف هو تلك املادة املنجزة و املنتهية التي مر عليها  زمن ال بأس به  ، يضمن حدود   الش

 .املسافة التأملية بيننا و بين املادة املعنية

و الرواية تؤرخ بل تحاول معالجة موضوع الجزائر العثمانية )مرحلة مهمة من تاريخ التواجد العثماني بالجزائر( ،  

 إلسبرطه اليونان فيا ترى ملاذا يريد الكات 
ً
ب استقصاء واقعة إنسانية منقضية ؟ هل غدت الجزائر معادال موضوعيا

 .؟ فاإلسبرطيونأشبه بالعثمانيين، أمة ال تقوم إال على قوة السالح

فتتبع ارتحاالت املعنى من الثقافة بعناصرها املركبة من أفكـار، وممارسـات إلـى العقل اإلبداعي )املؤلف(، الذي  

  ينجح في تحويل العناصر من الصيغ الثقافية إلى الصيغ األدبية واختزالها في صورة خطاب أدبي جمالي ينتظر قارئا 

واعيا، يحل شـفرات الثقافـة املركبـة، ويكشف عن دالالت تحولها من الثقافي إلى األدبي إلنتاج خطاب نقدي حول  

 . بانالنص ، يؤسس لظهور جملة من األنساق لم تكن في الحس 

  : نسق اآلخر في الرواية

الديوان اإلسبرطي"؛ هذه الرواية وثيقـة تاريخية رجعت بنا إلى محطة حاسمـة  في تـاريخ الجزائـر ، تلك املحطة  " 

والتواجد الفرنس ي بعده، إذ حاولت  - (  1830-  1514وهو أطول العهود في الجزائر )    -التي توسطت تاريخ العهد التركي

كاتبها أن  تتفاعل  مع الشخصيات األخرى إما سلبا أو إيجابا ، فمن العثماني ) التركي ( إلى اليهودي   الرواية من خالل 

 . فالفرنس ي ، كلها شخصيات اتضحت مالمحها عن طريق املقارنة واإلسقاطات التاريخية

ها بصورة لم تالمس  في بعض وقفات  –صورة اآلخر ) العثماني ( : لقد تعاملت الرواية مع  اآلخر) العثماني (   •

املوضوعية ، فهو البالء األعظم والطاعون املقيت و الشرير املترّصد ملن حوله، حمالت تشويه التاريخ العثماني ، 

يقول "ديبون" : " كنت أحب هذه السفينة ومؤمنا أنها ستعود منتصرة ، اقتربت أكثر منها، حتى رأيت قبطانها يدخن 

بعض ما يجول برأسه، هل تراه يتفاءل بهذه الحملة؟ أم أنه يخش ى األتراك ؟ غليونه من هناك، وددت لو دونت  

 . "فلم يكونوا في يوم ما لقمة سهلة......تعلن ملن كان حوله مدى خوفه مما كان ينتظرهم عند السواحل اإلفريقية 

ببربروسا جاعلين منه غوال   هذا الخوف الدفين وفوبيا الدولة العثمانية قديم، فقد كان اآلباء يخيفون أبناءهم       
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تتبناه الدوائر االستشراقية لتعمل على تشويه صورة و سمعة   يأكل األطفال ، طبعا هو خوف مفتعل ومصطنع

العثماني، التاريخ  من  االنتقاص  و  العثمانية  يحتمون   الدولة  كانوا  الظلم،  من  يفرون  كانوا  عندما  فاألوروبيون 

ْسعى للَحْيلولة دون ولعل وفاة فران   بالدولة العثمانية،
َ
سوا األول كان سبًبا في تيسير َعْقد الصلح الذي كانت فرنسا ت

الدولة مع  اتفاقياتها  تجديد  في  َمًعا 
َ
ط عه،   إتمامه؛  َوسُّ

َ
وت اإلسالمي،  د  َمدُّ التَّ بخطر  شعورهم  أن  إال  العثمانية،  

َبذوا
َ
روا للَصناِئع، ون

َّ
َنك

َ
د ضده، وإن ت َوحُّ العهود. وفي مناسبة أخرى يقول " ديبون": قالها بعنف،   سُيْجِبرهم على التَّ

بالرغم من أنني كنت أرنو إلى الطاولة األخرى . بدا لي أنه ال يختلف عنها ستظل تحدق بي طويال؟ اآلخرين في سأمه 

 :من االنتظار، لذا تشجعت و قلت

  أهذا الحنق بسبب تأخير الرحيل أم خوفا من األتراك؟؟ وأجاب بالحنق نفسه-

 : ويقول أيضا

األتراك   "  بيد  لنقتل  هناك  إلى  يسوقوننا  واليوم   ، عنهم  ليرض ى  الهدايا  الجزائر  لباشا  نحمل  كنا  أشهر  قبل 

  ".القراصنة

فصورة األتراك عند ديبون هي أنهم مجرد قراصنة غزاة  استولوا على أرض الجزائر، مع أن األمر ليس كذلك ،  

نيفة لإلسبان فّضلوا االستعانة باألتراك لسّد الطريق أمام التسّرب اإلسباني ، فقد ألّن الجزائريين في مقاوماتهم الع

كانت نجدة القائدين ملدينة الجزائر تلبية الستغاثة إسالمية بهما من شيخ تلك املدينة إذ ذاك سالم التومي، ولقي  

فنحن اليوم بحاجة إلى قراءة التاريخ  القائدان من رجال الجزائر ما يريدان من تأييد وإعانة وطاعة وثبات وبطولة. 

 .بأعيننا نحن، ال بعيون غيرنا

: "لن أضطر إلى تفحص الوجوه ألقرأ ما تبطنه  ، يقول  أما كافيار فقد أظهر عدائية منقطعة النضير لألتراك 

املمتدة من حول النفوس، املور واألتراك واألعراب والقبائل وحتى الصحراويين أعرفهم مثل أصابع يدي، واألرض  

 . "إسبرطة مثل راحتي

 .  " ويقول : " كان القائد التركي يريد فقط أن يوافقه أحد على أنهم خارجون عن القانون 

وهذا مبرر كاف إلذكاء الفتن و قتل مئات اآلالف من الجزائريين ، كان الدم يجري ألقل شبهة والعذاب األليم يحل  

سفلهم ويجعلون العصاة على الحديد ويحزون الرؤوس وبذلك كان يتمكن فيشنق الباشاوات وتستل أرواحهم من أ 

الباشاوات من توطيد سلطانهم على الرعايا وإال أصبحوا عرضة للحرق والشنق ،وكل يوم تتجدد مطالب الباشا  

لنساء  ،وهؤالء األتراك طماعون لدرجة ال تتنبأ فيها بحجم مطالبهم، تهبهم ألفا فيضاعفون األرقام، مهووسون با

 .  ." والذهب
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لتجسد الحي للفضائل اإلسالمية . وبذلك تيسر له حكم هذه اإلياالت ووضع ضرائب شديدة عليها ما    غاب عنهما

كان القوم يتحملونها لو لم يكونوا من عناصر وأديان مختلفة، وكان شريف باشا حاكما على الشام كله وتحت يده 

  . الحكام ، وكان طماعا في املال

روا بالثقافة الفرنسية هو شعار الكّتاب الفرنسيين أنفسهم، الذين  وهذا ك 
ّ
ان شعار معظم الجزائريين الذين تأث

ره االقتصادي
ّ
 .اكتفوا برمي العثمانيين بالوحشية الثقافية واالستبداد الّسياس ي والش

ة العثمانية، يفاجئنا   وفي مفارقة عجيبة تنسخ التصور القبيح الذي ارتسم في األفق املعرفي للمتلقي عن الدول

كاتب الرواية عبدالوهاب عيساوي بمقاربة  أشبه ما تكون بمسافة التوتر التي تنشأ ال على صعيد املكونات اللغوية 

 الجزئية فقط؛ بل على صعيد املواقف الفكرية ليمنح املتلقي القدرة على املشاركة في إنتاج النص الروائي وتخصيبه 

سيئ   -في إطار معطيات جديدة ، ليعيد رسم الصورة الذهنية عن الوجود العثماني    برؤى جديدة وإعادة صياغته

في جميع عصورها  –الصيت   تاريخها وتصويرها  بالجزائر من تشويِه  نفُس ما وقع  ، وهذا  في -بالجزائر  خصوًصا 

 بأقبح الّصور ، -العصر العثماني

عن حديثه  في  الجزائري   والسياس ي  التاجر  ميار"   "ابن  ذهني    يقول  عن  ليغيب  املشهد  يكن  لم   " العثمانيين: 

كانت   يومها  القديمة،  املعارك  سير  معيدين  القهوة  ويحتسون  غاليينهم  يدخنون  وهم  وقهقهتهم  تتعالى  أصواتهم 

  ." ترى لم حدث هذا املحروسة عرسا لنا ولهم، وبعد رحيلهم أضحت مدينة تختلط فيها الدماء بالغبار"،

إليه الدكتور مولود قاسم  حين قال : " إّن الوثائق الّرسمية الفرنسية والعثمانية بالدرجة    يؤكد ابن ميار  ما ذهب 

 للجزائر عّما ُيقال عنها اليوم، فكلٌّ من شهادات  
ً
 مختلفة

ً
ضاف إليها تقاريُر الّزائرين اآلخرين تعطينا صورة

ُ
األولى، ت

عال  الجزائرية  الدولة  إعطاء  على  تتفق  واملسلمين  من  املسيحيين  عرفته  ما  على  عليا(  )وشهادات  مرتفعة  مات 

 . " االنضباط واالستقرار واحترام القانون واالرتباط االجتماعي واملستوى الثقافي الذي بلغته

والحقيقة التاريخية التي ال يمكن إنكارها أن الدولة العثمانية قامت على نصرة الدين والدفاع عن املظلومين ،  

املعتقدات واألديان والقوميات وتراثياتها وتقاليدها، وكانت مضطلعة بحراسة دور العبادة   كانت خير حامي لكل  

 .لكل األديان السماوية، وأيًضا كانت الدولة العثمانية هي امللجأ اآلمن لكل املضطهدين في العالم من كل األديان

الجزائرية دليل على أن الوجود العثماني   فتحسر ابن ميار الجزائري  عن الخروج  العثماني غير املعلن من األراض ي

لم يكن شرا مستطيرا ، بل كان حافال باألفراح واملسرات واالنتصارات كما أشار ابن ميار  ، فقد تم تحرير مدينة 

اإليطالي، وتحرير بجاية ومدينة الجزائر من االحتالل اإلسباني ، و الفضل يعود إلى   جيجل من االحتالل الجنوي 

في تأسيس دولة مركزية قوّية في العصر الحديث باسم الدولة الجزائري ، فَرَضت هيبتها على األوروبيين   العثمانيين،

 عن طريق سيطرتها على الحوض الغربي للبحر املتوسط، 
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يقول ديبون منتصرا للعثمانيين ومنحازا إليه رغم أنه فرنس ي : " فركت عيني غير مصدق ما أراه ، أفعال هذه هي  

لتي حدثونا عنها ، ورسموا الصورة املخيفة لها؟ أهذا هو الجحيم الذي أخاف أوربا قرونا ثالثة؟! تخيلتها  املدينة ا

مثل فوهة بركان، أو ثكنة رمادية الجدران، وإذ بي أفاجأ بمدينة جميلة ، لم أصدق أنني كنت أراها بذلك الشكل، 

د أوهموا الجميع بتلك القصص الخرافية عن والصور لم تطابق ما قيل عنها ، هل هو وهم آخر قد عشته ؟ ق

 . ."الجحيم في مدينة القراصنة 

ا واحًدا،   من الطرفين حتى كّونت نسيًجا اجتماعيًّ
ٌ
العثمانيين واندمجت أسٌر كثيرة وقد تصاهر الجزائريون مع 

ين ، فالباشا رجل وكان العثمانيون في املستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي ال يكادون يختلفون عن الجزائري

طيب يحب رعاياه، وإن الناس هناك يحبون الخير ويرتادون املساجد على الدوام، ويحث منصور أن يكبر كي يرسله 

 . ".إلى الجامع الكبير، ليحصل على علم سادته املالكية ، فأهل العلم دوما مقدمون بين الناس وعند الباشا

التاريخية تظهر مدى   ،  هذه الحقائق والوقائع  بالجزائر  العثماني  إزاء الوجود  موضوعية عبدالوهاب عيساوي 

السجالت التاريخية التي تؤرخ لهذه الحقبة و التي استقى منها    – فقد كان منصفا في طرحه ، حيث عرض أفكاره  

القضية إلى بكل أمانة ،إذ إن املؤرخين واملهتمين بهذا الشأن في الجزائر انقسموا إزاء هذه    –رؤاه وبنى عليها مواقفه 

فريقين : فريق يتهم ويهاجم و يرمي بشرره ، وفريق يدافع وينافح ويرافع ، والكالم الفصل في هذا األمر هو الوسطية  

و بعيدا عن املغالطات التاريخية و األحكام املسبقة أو القراءات اإليديولوجية أو التحليالت الّسياسية أو الخلفيات 

ا مثاليين و ال مستعمرين ، وقضية األخطاء و املظالم ، يجب تناولها على أساس أّنها  املذهبية ، فآل عثمان لم يكونو 

 .ظاهرة سلطة وليست ظاهرة قومية

صورة اليهودي : يتعامل األدب مع حتمية وجود اآلخر الذي قد يكون آخر للكاتب والهوية الجمعية التي يمثلها وال 

اليهودي الذي طاملا اتسم بالحقد والجشع واملكر والخبث ، فاليهود    يكون آخر لآلخرين ، وإن كان ذلك اآلخر هو ذلك

، ألن
ً
 وال ميثاقا

ً
 للحصول علـى مكسٍب آخر ،) فاليهودي الذمي  الذي  العهد ال يحترمون عهدا

ٌ
 مؤقتة

ٌ
عندهم وسيلة

يس ى العريبي سطورا ، و كان يشتغل قابض مكس، فتح الباب لإلسبان، على حين غفلة من املسلمين بمعية ع  ُيدعى

آالف(   و رغم الحرية التي عرفها اليهود أثناء    08آالف مسلم وأسر    04وابن قائص، وقد أسفر الغزو عن مقتل  

كانت الدولة العثمانية أكثر مكان عاش فيه اليهود بحرية وراحة   ) الوجود العثماني واملكانة التي كانوا يتمّتعون بها 

عشر لم يكن اليهود يتمتعون بالحرية الدينية وال حتى الحق في الحياة في   طوال تاريخهم. فحتى في القرن التاسع

معظم الدول األوروبية( إال أنهم خانوا العهد بمجرد دخول االحتالل الفرنس ي إلى الجزائر. فلن يتحول العدو إلى 

الفئة     صديق، وال إلى دقيق! حيث ساهمت هذه  ة  واالقتصادية في تدهور األوضاع السياسي–اليهود    -النخالة 

فكيف ننس ى يهود الدونمة و ما فعلته جمعية االتحاد   للبالد وكانوا وراء كل التوترات واالضطرابات التي حلت بالبالد

 والترقي... بالدولة العثمانية آخر الخالفة اإلسالمية.؟
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يهود، ال  تسمح لهم بفهم دواخلهم يقول "كافيار" متحدثا عن اليهود:"... املسافة التي يتركها املور بينهم وبين ال     

بشكل كاف، في إسبرطة يخضع اليهود فيما بينهم إلى قوانينهم ال  إلى قوانين املدينة، إذ يتولى إدارتهم رجل من أبناء  

الطائفة يعينه الباشا، ويسمح لهم  بممارسة التجارة، ولكن الضرائب كانت مضاعفة )...( وكلما تأملت سلوكهم 

له هؤالء اليهود من خنوع، كان أكثر مما يحمله املور ، الذين يصرفون سلطة األتراك عنهم تجاه  أدرك أن ما يحم

 . ".األتراك ، وأيضا تجاه نسائهم

أن   والحقيقة   ، الخاصة  قوانينهم  لهم  الجزائري  املجتمع  داخل  الناس  من  قلة  كافيار  ذكر  ما  حسب  فاليهود 

إلى فترة قديمة ، ي أسوة بباقي الطوائف غير   سكنون أحياء خاصة ويدفعون الضرائبوجودهم في الجزائر يعود 

أو   الجنينة  إلى  األمة  رئيس  يحمل  الشمس  غروب  قبل  خميس،  مساء  فكل  العثمانية.  اإلمبراطورية  في  املسلمة 

بوجو، ويضعه في يد الباشا  ، وقد تمتعوا بامتيازات اقتصادية كبيرة إبان التواجد العثماني   7000القصبة مبلغ  

هم يمارسون التجارة. وتبوؤوا   مكانة مهمة لدى السلطات إذ كانوا تحت حماية الداي وحكومة األتراك. لكنهم ف

 .رضوا بالخنوع

والخضوع وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا .  و "مادام أولئك اليهود بها أعتقد أنه ليس من الصعب احتالل هذه 

 .  ".مقابل فوائد دائمة  الربوة، ميوالتهم إلى املال تجعلهم يخدموننا

اليهود ال يتخلون عن دسائسهم و حقدهم ، لم يتخلوا عن مكرهم وكيدهم؛ فكلما سنحت لهم فرصة اهتبلوها،  

دورا مهما في   -  1770اللذان قدما من إيطاليا إلى الجزائر سنة     -فقد لعب اليهوديان بكري وبوشناق    وبادروا إليها.

ة بين الجزائر وفرنسا قبيل االحتالل  حول مسألة ما تبقى من ديون الجزائر في ذمة إشعال نار الفتنة وتفاقم الفتن

فرنسا. لم يعارض يهود الجزائر االحتالل الفرنس ي، بل كان موقفهم يتجه إلى تشجيعه  ،فقد مهدوا الطريق لفرنسا 

متيازات كثيرة جعلتهم في مركز  تمتع اليهود الجزائريون با   1830وملا احتلت فرنسا الجزائر عام    حتى تحتل الجزائر

بين الجزائريين لتسهل السيطرة عليهم. فإذا أر ادت    أفضل من بقية السكان املسلمين، وذلك بهدف بذر الفتنة

أن تكظم غيضها، وتعقد سالما مع الجزائر فهي ال   -(Directoire )بالفرنسية  اإلدارة حكومة    -حكومة الديراكتور  

ريا لهذه الغاية.  ومعروف من هو بكري. يقول ابن ميار في حقهم : " خطر لي أن أنعطف تحتاج إال إلى تدخل بكري س

تجاه الغرب، لكني تذكرت أحياء اليهود، لم أعد  أثق بهؤالء الناس، كانوا يقاسموننا الخبز وامللح ثم فجأة بعد دخول  

  .  " الفرنسيين بدأوا يهتفون لهم

ُبوَن  فاليهود كما صورتهم الرواية بل  
ُ
 َيْرق

َ
كما صورهم التاريخ خونة العهود، ال يؤمن شرهم، و ال يؤمن مكرهم، ال

 
ً
ة  ِذمَّ

َ
 َوال

ًّ
 . ِفي ُمْؤِمٍن ِإال

و يضيف ابن ميار قائال مظهرا تشاؤمه منهم : " هؤالء اليهود غريبون باملدينة حتى تعتقد أنهم يحبونها أكثر منا  

  ." أمام صفوف الجنود ويهتفون بحياة الفرنسييننحن أهلها .وآخرون رأيتهم يسيرون 
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دخول   فمجرد   ، امللة  ويسبون  الغلة  يأكلون  اليهود  هؤالء  وضاعة  و  نذالة  و  وقاحة  من  مندهش  ميار  فابن 

"!بل أكثر من ذلك فقد   الفرنسيين إلى الجزائر خرجوا إلى الشوارع هاتفين ": فيفا ال فرنصيص يحيا الفرنسيين.

  .حتالل عيدا لهم، وذلك تعبيرا منهم عن تأييدهم الكلي لهأعلنوا تاريخ اال 

إن الرواية لم تقدم جديدا بخصوص الصورة النمطية الراسخة في األذهان بشأن الشخصية اليهودية ، الكذب   

 .والخداع والظلم والغش والربا، والقتل وهتك العرض، وكل وسيلة قبيحة خبيثة في معاملة األمم

 :  صورة سكان الجزائر

  .   يقول "ديبون": "... واألتراك فقط من يمتلك كل ش يء، أما العرب فلم يكونوا إال عمال في مزارعهم

أجراء  كانوا مجرد  ديبون  لسان  العرب على  )املحروسة( من  الجزائر  أن سكان  التي )  يبدو  أراضيهم  في  خماسة( 

حتى أصبحوا مواطنين من الدرجة الثالثة  استحوذ عليها العثمانيون حسب قوله ، ومورس عليهم التسلط والظلم  

الجزائريين وتحريرهم من  لتخليص  الجزائر  بأن تشن حملتها ضد  لفرنسا  كافيا  كان هذا مبررا  ، وربما  بلدهم  في 

جرائم االحتالل العثماني حيث تأثرت بها العديد من املناطق في إيالة الجزائر خاصة الغربية منها، التي تأثرت أثرا  

آثارها ال تزال باقية حتى بداية عهد االحتالل ، ويقول كافيار : " ال تختلف ذهنيات أولئك الفالحين إال  عميقا كانت 

بالقدر اليسير عن املور ميالون إلى  االسترخاء ، ال يعملون إال والسوط فوق ظهورهم  اعتقدت دائما أن الشعوب 

األوروبي ال يستطيعون تنظيم حياتهم ، يجب دائما أن   اإلفريقية والعربية ، ال يمكنها تحقيق مصالحها إال بالفرد

يكون هناك سيد ينوب عنهم يسير لهم حياتهم  وهم ليس عليهم فعل ش يء سوى جدهم في  العمل، ولكنهم بالرغم  

  ."من كل هذا أميل إلى الكسل، قانعين بحياة ال تختلف عن حياة  حيواناتهم 

آدمي  احتقروا  كافيار  خالل   من   محل  الفرنسيون  وكانوا   الحيوانات   مع  وساووهم  وبربرا   عربا  الجزائريين  ة 

  . سخريتهم،  كما احتقروا يهود الجزائر  برغم التضحيات الكبرى التي قدمها هؤالء لفرنسا

أدوارا   بـدورها،  تلعـب  الفكرة  النص، هذه  داخل  لتكوين فكرة  األدبي  مع  الثقافي  يتداخل  :  حيث  العنف  نسق 

نص أيضا، وهي تبدو معقدة، و صعبة الفهم العتمادهـا علـى العناصـر الثقافية واألدبية في الوقت مختلفة داخل ال

نفسه، وما يميز هذه الطبقات اعتمادها على بعضها أو يكمل بعـضها بعضا، فيصبح ذلك الحيز الذي تنزل عليه  

ناة، سواء من الناحية الجسدية، أو  أو معا  أذى   قوى القمع والتنشئة االجتماعية والضبط والعقاب و يترتب عليه

الجنسية، أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية  سواء  

 . حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة

 . سيطرة على اآلخرحيث تحول العنف إلى سلطة تمارسها املجتمعات بوسائل مختلفة تدفعها غريزة التسلط وال 

ا على العالم؟! بالرغم من أن اسمه  
ً
يقول ديبون : "من يا ترى بقي يحتفظ بأحالم املجنون الذي أراد أن ُيتّوج ملك

أكثرهم اشتعاال كان  كافيار  أّن صديقي  إال  الناس،  في ذاكرة  ينوس  سميه   بقي 
ُ
أ أن  حب 

ُ
أ املجنون،  القائد  بسيرة 
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عين، يضحك حين يسمعها
َّ
. يّتفق مع تجار مرسيليا في جدوى بقاء الفرنسيين في هذه املدينة اإلسبرطية  شاول الل

التي ترتفع خلف البحر، فالتّجار في مرسيليا يريدونها بالتأكيد ليس فقط من أجل أمجادهم السالفة، بل ألشياء  

 . أخرى، املال كما يقول شاول إله جديد وما أكثر اآللهة! آلهة في البحر وأخرى في البر

ذلك   له سوى  مبرر  أو سلوكا ال  اآلخر موقفا  استهداف  في  الروائي  الخطاب  مارسه  الذي  التسلطي  العنف  هذا 

العنف   منتقال عبر األجيال ومسهما في قبول   الهوس والجنون الذي يترجم أطماع فرنسا االستعمارية واإلمبريالية 

إشكالية العنف ودوافعه ، فأشار إلى عنف آخر مارسه  وتمثالته في الثقافة . إذ حاول الروائي االستغراق في فهم  

 : العثمانيون ، يقول حمة السالوي 

ا   "
ً
ا، يبنون لهم أوجاق

ً
كل سنة كنت أراهم يفدون باملئات من أناضولية، ال يحملون شيًئا معهم سوى كونهم أتراك

. أيام فقط حتى يصبحوا جنوًدا يسّيرونهم إلى أريافنا، من أجل ضرائب ت
ً
عود إلى خزينتهم، أما في سنوات  جديدة

  
ً
ر الباشا أن ينتقص منها رياال

َ
ت معاشاتهم تزداد. َيحذ

ّ
فتح مخازنهم ألحٍد منا، بل ظل

ُ
رفع الضرائب، ولم ت

ُ
الوباء فلم ت

جار أنهم مسلمون مثلنا ولم يبد لي أن  واحًدا…. منذ وعيت رأيتهم يمألون املحروسة. كانوا مختلفين عنا، ُينّبنهي التُّ

إهانة  ا إلى  مّيالون  له،  حدود  كبرياؤهم ال  األتراك،  هؤالء  طبع  تكتشف  بسهولة  بعرقهم.  بل  بالدين  متعلٌق  ألمر 

بيوتهم أجمل من بيوتنا، ومزارعهم أوسع من مزارعنا، وُمفتيهم له الكلمة الكبيرة عند الباشا الكبير.    كانت  الناس،

نا أكثر عدًدا
ّ
غم من أن   " .بالرَّ

في األرض ،فرضت عليهم   وجود عثماني غدا أمرهم و املستضعفون  املغلوبون على  نقمة على سكان املحروسة 

املكوس الظاملة. والضرائب املجحفة و ساءت عالقة العثمانيين باملجتمع الجزائري  و أصبحت املحروسة مستعمرة 

ا التجابن إلى أهل املحروسة  استغالل ، في صورة أراد من خاللها الكاتب أن يحمل هذه االستكانة هذا التخاذل وهذ 

كونهم رضوا بالخنوع و رضوا بأن يكونوا من الخوالف ولم يظهروا أي نوع من املقاومة التي تحفظ ماء الوجه ، فكان  

ضريبة الذل أن صاروا على حد قول أحد شخصيات الرواية : نحن الرجال هكذا دائما، حين يضطهدنا الحكام 

نا أننا أقوياء، مع أن البغاء الحقيقي هو ما يمارسه هؤالء الحكام علينا، كل نبحث عن أقرب امرأة لنثبت ألنفس 

يوم يضاجعوننا بالضرائب واإلتاوات وكنا نرضخ لهم، حتى في الطرقات كان العربي حينما يمر بالتركي ينتحي مكانا  

   . أقص ى الطريق، يخش ى تالمس األكتاف ببعضها، وإن حدث فسيكون مصيره مئة فلقة

الرواية إلى نوع آخر من العنف ، وهو ذلك العنف الذي يمارس على املرأة باغتصابها ودفعا إلى الرذيلة دفعا   وتومئ

، فمزوار  الخائن الذي اغتصب دوجة )املرأة التي أتت من الريف بعد أن فقدت عائلتها( وهي حبية السالوي ، هذه 

أفضل ، لكنها تفاجأت بعد أيام من دخولها إلى املحروسة أن  املرأة املنكسرة التي جاءت إلى املحروسة طلبا إلى حياة

والكما اعتقدها "ابنميار" كلما    لم أرها مثلما رآها"حمة"،  تلك األيام اختلفت عن األيام األولى لدخولي املحروسة،

ليختلف   حتى شيخ الحي الذي ظننت أنه أفضلهم لم يكن  يوم يَولد في نفس ي مزيدا من الكراهية ألهلها،  مض ى منها

 . عنهم
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الخروج من  الحرمان  و  والتعنيف  التضييق  حيث  )الريف(  رأسها  مسقط  في  للعنف  تعرضت    للجيران   فدوجة 

التعليم فضال عن العنف الجسدي، والحقها هذا العنف إلى املحروسة ، فتارة تمارس البغاء   من  والحرمان  واألقارب

، وتارة مع األتراك وتا الفرنسيين هي أشبه بأرض املحروسة وطأتها  مع مزوار الذي استباح جسدها  رة أخرى مع 

 . أقدام وأقدام

دوجة الغانية التي كانت تتطلع إلى أن يحتضنها السالوي فيؤمن لها حياة كانت تنشدها أو يهرب بها بعيدا حيث  

طح  الهدوء والسكينة، لكن السالوي خيب ضنها ، تقول  : " وخلفني وحيدة في هذه الغرفة الّضيقة، ُيقا بل وجهي السَّ

فافة لها عبر الضوء املنبعث من كوة في الجدار
ّ
  ." وأعدُّ أعمدته، عناكب مسرعة على شباكها، رأيت الخطوط الش

  : خاتمة

 الكشف   الثقافي إلى  النقد  مضمر، يسعى  الثقافة  كونها نسق  نتفق مسبقا على أن الرواية كجنس أدبي ال تخلو من

 .عنه

 . الوهاب عيساوي هي نهم قرائي واحتكاك بالكتاب داخل وخارج الوطنالكتابة عند عبد  -

وفضاءاتها   - ومبرراتها  خلفياتها  اكتشاف  و  املضمرة  أنساقه  من  تعريته  خالل  من  النص  يقارب  الثقافي  النقد 

 . املعرفية

 . العثماني والفرنس يالرواية محل الدراسة ترصد جانبا تاريخيا عاشته أرض الجزائر إبان وجودين  -

  الكاتب في موقفه إزاء الوجودين ) العثماني ، الفرنس ي ( ،تبنى  موقفا  تاريخيا موضوعيا وعلميا -

 . األنساق الثقافية تنطلق من العنوان الذي جاء مستفزا دالليا ولغويا ومعرفيا  وكذلك تاريخيا -

خر الذي تبددت صوره وتلونت وتعددت  ، ما بين العثماني  النسق الذى بدى لنا مهما في هذه الرواية هو نسق اآل   -

 .( ) التركي ( واليهودي والفرنس ي والعربي ) الجزائري 

قدم لنا نسقا ضجت به الرواية وهو نسق العنف الذي تمثل في جرائم خلفها الطرفان : العثمانيون والفرنسيون   -

 . و ظلموسجلها التاريخ عليهم . احتقار وامتهان وتعال وكبرياء  

 . عنف آخر أشار إليه الكاتب وهو العنف الذي مورس ضد املرأة سواء محليا أو من أطراف خارجية -

 . و الجمالية والشعرية إلى الفنية اللغة في الرواية كانت طيعة وراحت تجاري السرد التاريخي فافتقدت -
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    ى املرتض فی الغزل عند الشراالستبدال ودوره يف اتساق 
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Abstract 

Textual linguistics has opened horizons towards interest in the analysis of the text, as it is the largest major unit 

conveying meaning and moving from the linguistics of the sentence to the linguistics of the text. Wasl, by adopting 

a form of textual cohesion and one of the means of casting, is one of the most important elements that emphasize 

and help to enhance textual coherence and looms large in the text of the text. He is able to create a close connection 

between one part of the text and another preceding it by creating a relationship between a backward and an 

advanced element. Proceeding from that, substitution is one of the most important sources of text cohesion in 

Sharif Al-Murtada’s ghazals. 

According to the descriptive-analytical approach, this study seeks to reveal the types of substitution and their 

effect on the consistency of these ghazals. 

Through a study of Sharif Al-Murtada's spin, it was found that substitution has an important role in achieving 

textual coherence. By extrapolating the poet's ghazals, it was noticed that verbal substitution is more than actual 

substitution and nominal substitution. The total of these tools amounted to 67 tools, so the verbal replacement is 

19 repetitions and the percentage is 58%, the actual replacement is 11 repetitions and the percentage is 33%, the 

nominal substitution is 3 repetitions and the percentage is 9%. 

Key words: textual consistency, substitution, flirtation, and the honorable noble. 
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 : امللخص

 نحو االهتمام بتحليل النّص باعتباره أکبر الوحدة الکبری الناقلة للمعنى  
ً
إّن اللسانيات النصّية قد فتحت آفاقا

النص ّي وأحد  التماسک   من صور 
ً
باعتماده صورة النّص. والوصل،  إلی لسانيات  الجملة  واالنتقال من لسانيات 

 
ّ
د وتساعد علی تعزیز االتساق النص ّي وتلوح في نسیج  وسائل السبک، يعتبر من أهّم العالقات العناصر التي تؤک

النّص. فهو يستطیع خلَق صلة وثيقة بين جزء واحد من أجزاء النص وآخر سابق عليه عبر إيجاد عالقة بين عنصر  

 من ذلک، فإّن االستبدال ُيعّد من أهّم مصادر تماسک النّص في غزليات الشریف 
ً
م. وانطالقا ر وعنصر متقّدِ

ّ
متأخ

 تض ى. املر 

التحليلّی، إلی أن تكشف عن أنواع االستبدال وأثرها في اتساق هذه  -وتسعی هذه الدراسة، وفق املنهج الوصفّي 

 .الغزلیات

ّي. من خالل استقراء    في تحّقق الترابط النص ّ
ً
 هاّما

ً
من خالل دراسة غزل الشريف املرتض ى، تبّين أّن لالستبدال دورا

أّن االست  
َ
وِحظ

ُ
ل الشاعر  الفعلي واالستبدال اإلسمي. وبلغ مجموع هذه غزلیات  أکثر من االستبدال  القولي  بدال 

، بحیث االستبدال القولي    67األدوات  
ً
تکرار والنسبة   11%، واالستبدال الفعلي  58تکرار والنسبة املئویة    19أداة

  .%9تکرار والنسبة املئویة  3%، واالستبدال اإلسمي 33املئویة 

 .التساق النص ي، االستبدال، الغزل، الشریف املرتض ىاملفردات الرئيسة: ا

 

 

 مة املقد

أشکال   أحد  بوصفه  واالتساق  اللغوّیة.  النصوص  دراسة  في  الحدیثة  االتجاهات  من  النص ّي  التماسك  يعّد 

ة لنّصٍ ما عبر االستعانة باألدوات التي تحقق هذا الترابط علی  
ّ
التماسک، هو تماسک شديد بين األجزاء املشکل

لتي تعمل علی تحقیق الترابط في النص. املراد مستوی النّص. ویعتبر االستبدال أداة من أدوات االتساق النص ي ا

باالستبدال »صورة من صور التماسک النص ي التي تتم في املستوی النحوي املعجمي، بين کلمات أو عبارات، وهو  

ه تعویض عنصر في الّنص بعنصر آخر« )بوقرة، 
ّ
(. فاالستبدال هو عملیة  83م:   2009عملیة تتم داخل النص، إن

التراب ل من عملیات 
ّ
تتشک النص وهو عملیة  العبارات من  بين  واملعجمي  النحوي  املستوی  في  تتم  التي  النص ي  ط 

ه نص ي، علی أّن معظم حاالت االستبدال في النص قبلیة 
ّ
داخل النص، ویستخلص من کونه عملیة داخل النص أن

 .(19-18م: 2014أي عالقة بين عنصر متأخر وعنصر متقدم )بخولة، 

إلی   التي تدّل علی  فالنص یحتاج  التماسک  بینها، فاالستبدال هو وسیلة من وسائل  عناصر تربط أجزاءه فیما 

الکالم    ربط  عملیة  هي  االستبدال  فکرة  وأّن  متماسکة،  مترابطة  املتواليات  وجعل  الجمالت  بين  األسباب  تقوية 
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ات، والتي من شأنها جعل واستمرارّية أحداث النص وأفکاره بشکل بديع وأسلوب رائع بواسطة مجموعة من األدو 

 علی األسلوب، ملا فیه من تنوع في األلفاط، األمر الذي 
ً
أجزاء النص مترابطة متماسکة. فاالستبدال یضفي جماال

جعله محط اهتمام الباحثين ملا ألدوات االستبدال من دور أساس ي ال غنى عنها داخل النص للحکم علی تحقیق 

 من  االتساق والترابط النص ي. بعبارة أخ
ً
ری إّن التمایزات والوظائف اللغویة املختلفة هي التي تبني الداللة اعتبارا

عدُّ 
ُ
استبدال عنصر لغوي بعنصر آخر، وإلی حّد ذاتها تعتبر ميزة فریدة في اللغة العربیة لتناول الداللة، وبالفعل ت

  .بهة لها من حیث الداللةسمة بارزة من حیث التنوع الوظیفي اللغوي الستبدال الوظائف اللغویة باملتشا

في   یُمّتانه  آخر  بعنصر   
ً
لغویا  

ً
عنصرا واستبداله  أخری  وظیفة  عن  لغویة  وظیفة  تمایز  من  القارئ  فاستمداد 

سواري،   وسعید  بک  )صالح  اللغوی  النص  اتساق  إلی  والوصول  الداللة  علی  أّن 5م:    2019الحصول  ذلک   .)

ه 8أّن الجملة الخبریة هي الشکل األساس ي« )عامر، التا:  »االستبدال قائم في النحو القدیم علی اعتبار  
ّ
(. و»علی أن

)الراجحي،   الخبریة«  الجملة  من  استبدال  أو  ثالثة 102م:    1986عدول  الباحثين  (. واالستبدال حسب تصنیف 

 . (19-18م: 2014أنواع، وهي: استبدال اسمي، استبدال فعلي، استبدال قولي« )بخولة، 

لغ وحدة  الشعر  اآللیات  فإّن  ومن   .
ً
بعضا بعضه  یشد  مرصوص  کبنیان  وهو  محددة  عالقات  أبیاتها  بين  ویة 

في  االستبدال  وظیفة  فتکمن  االستبدال.  أدوات  هي  أبیاته  بين  االرتباط  مدی  تکشف عن  التي  املهمة  االتساقیة 

ه ُیعد عملیة داخلیة بين الکلمات والعبارا 
ّ
شکلة للنص، مساهمته وبشکل مباشر في اتساق النص، وذلک أن

ُ
ت امل

ومعظم حاالته قبلیة، إذ ُیذکر العنصر ثم ُیستبدل في الجملة نفسها أو في جمل أخری بعنصر لغوي آخر، وُیدرک  

النص   سیاق  خالل  من  ضمني  بشکل  به  املستبدل  والعنصر  املستبدل  العنصر  بين  والتعالق  الترابط 

 في دراسات التماسک النص ي (. وهکذا نری أّن األدوات االستبدالیة ق66م:  2016)عزوز،
ً
 مرکزیا

ً
د احتلت محورا

 من خالل ااالستبدال. وكحصیلة ملا  
ّ

بحيث رّبما ال نبالغ إذ قلنا ال تؤّدي الوظيفة الفنّية املرجوة من القصيدة إال

ساعد في تماسک الشکلي للنصوص الشعریة واتساقها
ُ
 .سبق یمكن القول أّن لالستبدال وظیفة أساسیة ت

ل االستبدال من أهم األدوات الشعریة 
ّ
الشریف املرتض ى من أبرز الشعراء املهتّمين بآلیات االنسجام وقد یتمث

الشریف  شعر  في  املستخدمة  االستبدال  أنماط  بدراسة  البحث  هذا  قام  املنطلق،  هذا  ومن  عنده  االتساقیة 

ولکي تکون کوحدة متماسکة متناسقة تحتاج املرتض ى، وکما سبق القول أّن الشعر عبارة عن األبیات املتتالیة،  

 وتساهم في تماسک األبیات وترابطها، وعلیه فقد جاءت أنواع االستبدال مختلفة 
ً
إلی عناصر تربط بعضها بعضا

في أغراض الشریف املرتض ى  في اتساق األبیات، ولو ذهبنا نبحث  ومتنوعة علی تنوع وظیفة کل نوع، ما یساهم 

ل استخدام أنواع االستبدال أوضح تمثیٍل، ما وجدنا مثل أشعاره الغزلیة في قدرتها الشعریة املختلفة عن غر 
ّ
ٍض یمث

 وهذه هي نسبة جّيدة تکشف عن  
ً
نا وجدناه قد استعمل االستبدال في کّل غزٍل تقريبا

ّ
علی هذا التمثیل، وذلک ألن

دلیل القاطع والبرهان الصارم علی  مدی أهمية هذا العنصر االتساقي لديه ومساهمته في تکوین غزله. وهذا هو ال

اختیار هذه األشعار للدراسة في مرآة العناصر االستبدالیة وذلك للكشف عن الترابط بين أجزائها ودورها في التعبير  

النص   أجزاء  بين  الربط  في  تساهم  التي  اآللیات  أحد  االستبدال  یعّد  الوقادة.  وعواطفه  الشاعر  أحاسیس  عن 
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لعناصر االستبدالیة املتمثلة في االستبدال االسمي واالستبدال الفعلي واالستبدال القولي  وتماسكه. ویجب توافر ا

  .في كل قصیدة؛ ألّنها من عوامل وحدة القصیدة العضویة وتمفصل بنياتها

إّن ثراء غزل الشاعر بالكثير من العناصر الجمالیة وتشّبعها بعناصر التماسك النص ي في آٍن واحٍد، دفعنا إلی  

هتمام بدراسة عناصر االستبدال ودورها في الترابط الفني واتساق االشعار الغزلیة للشریف املرتض ى. وللوصول  اال 

 :للهدف املرجو من خالل هذه الدراسة اقتض ى البحث اإلجابة علی التساؤالت التالیة

  ؟ ما هي أنماط االستبدال وأثرها في اتساق األشعار الغزلیة للشريف املرتض ى وترابطها -1

ل فعالية هذه األنماط والعناصر لتجسيد اتساق هذه األشعار عند الشاعر؟ -2
ّ
  فیم تتمث

 كيف أسهمت أنماط االستبدال في بناء هندسة الغزل عند الشاعر للتعبير عن عواطفه وأحاسیسه؟  -3

 إلی أّن الغزل قد احتّل مساحة کبيرة في دیوان الشریف املرتض ى، حیث أّن الشاعر تنا 
ً
وله في أغلب قصائده  ونظرا

 .ومقطعاته، فتصبو هذه الدراسة إلی البحث عن أدوات االستبدال من خالل أشعاره الغزلیة قاطبة

 : خلفیة البحث

تناولت دراسات عدیدة آلیات االتساق واالنسجام بين النظریة والتطبیق، في حين إّن الدراسات املعنیة بأنماط  

دبیة قلیلة؛ إذ لم یقم أحد من الباحثين بتخصیص دراسة شاملة وافیة  االستبدال کعنصر اتساقي في النصوص األ 

أدوات   خاللها  ومن  النص ي،  التماسک  آلیات  دراسات  إلی  بالنسبة  أما  الشعر.  مجال  في  االستبدال  دور  تتناول 

  :االستبدال التي تم انجازها في الشعر، وهي موضع وقوفنا، فنذکر بعضها لإلفادة

م( موسومة بـ )أثر التماسک النص ي في تکوین الصورة البیانیة شعر  2013دهللا عبد النبي، )دراسة أعّدها کاظم عب

(، وسار البحث فکشف عن معظم ماله صلة في تماسک الصورة البیانیة وما تنتجه الوسائل  
ً
خالد الکاتب أنموذجا

یبحث أن   
ً
محاوال املحیطة،  واألحداث  النص  بين  أو  النص  في  شعوري  حراک  من  استخدام    النصیة  مدی  عن 

 لم ُیدرس 
ً
األدوات واآللیات املقترحة من قبل الدارسين لدراسة التماسک النص ي في شعر خالد الکاتب لکونه شاعرا

 .شعره فیما سبق دراسة أکادیمیة

م( في الدراسة املعنونة بـ )االتساق واالنسجام ومظاهرهما في قصیدة "بطاقة  2014وتطرقت هناء دادة موس ى، )

 مفهوم هویة" مل
ً
الترابط الشکلي للقصیدة، معالجة في  البحث عن مفهوم االتساق ومظاهره  إلی  حمود درویش(، 

 .االنسجام ومظاهره في الترابط الداللي للقصیدة

بـ )االتساق واالنسجام في دیوان "إفضاءات في أذن صاحبة  2015وقامت نورة سوفي، ) م( في دراستها املوسومة 

 إلی التعرف علی الجاللة"  لطارق ثابت(،  
ً
بدراسة أدوات االتساق واالنسجام في منجز طارق ثابت الشعري، هادفا

 .مدی إسهام هذین العنصرین في تحقیق الترابط الشکلي والتالحم الداللي في هذا الدیوان
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 -م( معنونة بـ )آلیات التماسک النص ي في قصیدة فدوی طوقان هل تذکر؟2016ودراسة أعّدتها فطیمة خالف، )

(، تتطرق فيها الباحثة إلی دراسة الجانب النظري والجانب الدراس ي التحلیلي التطبیقي، وقد جاء    -دراسة لسانیة

التطبیقي  التحلیلي  والجانب  النص ي،  للتماسک  أساسیة  ومصطلحات  رئیسة  بمفاهیم   
ً
ُمعنونا النظري  الجانب 

استظ  محاولة  واالنسجام  االتساق  آلیات  عن  للحدیث  الباحثة  لفدوی  خصصته  تذکر؟  هل  قصیدة  في  هارها 

   .طوقان

( بـ »التماسک النص ي في شعر عّز  2018وهناك دراسة قام بتحقیقها محمد محمود علیان املصري  م( املعنونة 

الدین املناصرة«، وفي ضوء علم اللغة النص ي سعت هذه الدراسة إلی الکشف عن وسائل التماسک النص ي وأدواته 

 .وتحلیلها، وشرح الدالالت التي تؤديها کل أداة من تلک األدواتاملوظفة في شعر املناصرة 

 من النواحي املختلفة وتناولوا    -کما نری -لقد عکف  
ً
کثير من الباحثين علی دراسة آلیات التماسک النص ي کلّیا

ما فیما أدوات االتساق واالنسجام فيها، غير أّنهم لم يهتموا باالستبدال في دراسة مستقلة وهي موضع وقوفنا. أ 

یخص الشاعر الشریف املرتض ى، فقد تمت دراسات ومقاالت قلیلة بشأن أشعار الشریف املرتض ى، والسبب راجع 

ه لقد غطت شهرته في مجال الفقه واألصول والعقائد وعلم الكالم علی شهرته في مجال األدب، وفیما یخص 
ّ
إلی أن

 :اإلشارة إلیالدراسات التي تتعلق بأشعار الشریف املرتض ى، فالبد من 

هـ.ق( بقلم    1430دراسة تناولت بنیة مراثي اإلمام الحسين علیه السالم ومضامینها في دیون الشریف املرتض ى ) 

محمد إسماعیل زاده، وقام الباحث فيها بتصنیف أبیات مختارة من هذه املراثي في إطار موضوعي ثّم بادر بتحلیل 

 إلی األبیات امل
ً
شتملة علی القیم الفنیة للتعبير عن عاطفته الدینیة ولوعته . ولقد بّين  بناء هذه القصائد مستندا

الباحث في هذه املراثي التي کان ینظمها الشاعر عادة في یوم عاشورا، عن قدرة أشعاره علی حمل الفکر والعقیدة  

   .من دون أن یفقد فنّیتها

ال بعنوان: "صورة اإلمام حسين )ع( الرمزیة  هـ.ش( في مق  1392وکذلک تطّرقت صابرة سیاوش ي وموال شكاري مير )

شعر   في  یة 
ّ
املتجل وميزاتها  السالم  علیه  الحسين  اإلمام  تصویر شخصیة  كیفیة  إلی  املرتض ى"  الشریف  شعر  في 

التحلیلي. -الشریف املرتض ى، وتبیين عواطف الشاعر تجاه اإلمام الحسين علیه السالم علی أساس املنهج الوصفي

 علی ما جری    وقد عّبر الباحث عن
ً
صور اإلمام حسين علیه السالم بما اشتملت علیه من قرائن ورموز تنطبق تماما

  .في واقعة الطف األلیمة من أحداث ومواقف، وما صاحب ذلک من مشاعر وأحاسیس وانفعاالت

م( وقامت رؤیا  2016وهناک دراسة إیوان كسری في شعر البحتري والشریف املرتض ى؛ دراسة أسلوبیة موازنة )

کمالی وسمیة حسنعلیان بموازنٍة بين قصیدتي الشریف املرتض ى والبحتري في وصف »إیوان كسری«، فهذا البحث  

اإلیوان ووجوه االشتراک واال  انعکاس  لهما ویبّين کیفیة 
ّ
یحل أن  الوصفيحاول  املنهج   علی 

ً
بینهما معتمدا  -ختالف 

تحلیل  في  وقسٌم  املضمون،  تحلیل  في  قسٌم  أقسام:  خمسة  في   ساحته 
ً
مصّنفا اإلسلوبیة  الرؤیة  وفق  التحلیلي، 

 وصفهما من ناحیة املوسیقی، واأللفاظ، والصور البالغیة. 
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ین بذال منتهى جهودهما في اختیار األلفاظ  ظهر من خالل الدراسة في املواطن املشترکة بين القصیدتين أّن الشاعر 

الفصیحة املوافقة للمضمون، وذلک بجانب االهتمام بخلق الصور البدیعة وصدق الشاعرین في الوصف، وهذا 

کله رغم اختالف القصیدتين في املضمون الذي جعل قصیدة البحتري في ساحة األدب الغنائي وقصیدة الشریف 

    .املرتض ى في األدب التعلیمي

  
ً
نموذجا الغدیر  املرتض ى قصیده  الشریف  عند  الدینیه  القصیده  تماسک  فی  وتوظیفها  اإلحاله  دراسة  وهناک 

م( وقامت عفت مرداني وحسنعلیان بدراسة اإلحالة وتوظيفها في تماسك قصیدة الغدیر للشریف املرتض ى 2019)

قصی اتساق  في  إسهامها  ومدی  اإلحالیة  العناصر  استخدام  كیفیة  التوصیفي  لتبیين  املنهج  وفق  الدینیة  دته 

التحلیلي مع االستعانة باملنهج اإلحصائي. واتضح لنا من خالل تحليل العناصر اإلحالیة في ضوء علم اللغة النص ّي 

فتباینت    أّن هناك مجموعة من العناصر قد تضافرت لتشكيل بناء القصیدة الدینیة عنده وتشييد بنيتها الداللّية

ائلها في القصیدة، إذ نجد أّن اإلحالة النصیة طغت علی القصیدة، حیث أكثَر الشاعُر من  عناصر اإلحالة ووس

تماسك   في  كبير  بشكل  أسهم  االستخدام  وهذا  البعدیة  اإلحالة  مع  باملقارنة  القبلیة  النصیة  اإلحالة  استخدام 

الیة والصور الفنیة مما جعل وترابط أبیات القصیدة، وقیمتها الفنیة تكمن في مزاوجة الشاعر بين العناصر اإلح

 .غرضه أقرب إلی اإلدراك

وفیما یخص الدراسات التي تناولت أنواع االستبدال ودورها في تماسک األشعار الغزلیة للشریف املرتض ى بالبحث  

أمّدتنا   الدراسات  هذه   .
ً
بكرا  

ً
فنیة، وظل موضوعا أكادیمیة  دراسة  علی  نعثر  فلم  وقوفنا  وهي موضع  والدراسة، 

األفكار واملعلومات الرئیسة التي ال غنى عنها وسددتنا في كثير من اآلراء وكانت کمناٍر یض يء لنا دروَب البحث  ببعض  

األبحاث حول  من  مزید  إلی  الحاجة  فالتزال  البارزین،  الشعراء  من  هو  املرتض ى  الشریف  أّن  إلی   
ً
ونظرا املظلمة. 

االستبدال ودوره في اتساق الغزل عند الشریف املرتض ى،   أعماله. أما الدراسة التي بين یدینا حاولت کشف أنماط

 .مما یتطلب تسلط الضوء علی أشعار لم تلق العنایة من الدارسين

 :اإلطار النظري للبحث-2

 االستبدال وأنماطه  -2-1

 
ً
 في األبحاث والدراسات في مجال لسانیات النص، بحیث ال یمکننا أن نجد مؤلفا

ً
 مرکزیا

ً
  یحتّل التماسک مکانا

ینتمي إلی مجاالت لسانیات النص دون هذا املفهوم. التماسک في علم اللغة الحدیث یعني »التالحم بين أجزاء النص  

« )عبد املقصود، 
ً
 واحدا

ً
الواحد، بحیث توجد عالقة بين کل مکون من مکونات النص وبقیة أجزائه، فیصبح نسیجا

ط معاني الجمل في النص، وذلک من خالل مجموعة  (. فالتماسک النص ي یعتمد في األساس علی تراب8م:  2013

العالقات التي تربط أواصر النص بعضها ببعض، فهو یقوم بإیجاد الترابط النص ي من الجانب الشکلي، والجانب 

یعني العالقات أو األدوات الشکلیة والداللیة التي تسهم في الربط بين   -بهذا املعنى-الداللي املضموني. »فالتماسک 

)الفقي،  عناصر   أخری«  ناحیة  من  املحیطة  والبیئة  النص  وبين  الداخلیة،  یعتمد 96:  1م، ج2000النص  إذ  (؛ 
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الوحدة  یعني  الذي  اآلخر  التماسک  أما  مشترکة  وظیفة  ذات  لغویة  وسائل  علی  السطحي  املستوی  علی  الترابط 

هذه   أدت  وقد  تجریدیة،  تصویریة  وأبنیة  قواعد  علی  فیقوم  والتشابک  إلی واالستمرار  لها  الجوهریة  الخاصیة 

أو   بين الجمل  التي تقوم  في محاوالتهم املتکررة واملتباینة الکتشافها، إذن فالعالقات  بين علماء النص  االختالف 

العناصر   بين  الروابط  أو علی  الداخلیة  العالقات  الدالالت وهي  ترتکز علی  أن  یمکن  متتالیة نصیة  في  العبارات 

أو املدلول ع إليها  في الخارج )فضل،  املشار  إلی تماسک شکلي والذي  123م:  1992ليها  (. فتماسک النص یحتاج 

یظهر علی سطح النص وإلی التماسک املعنوي الذي تحققه خاصیة االنسجام، واألول ُیقصد به االتساق والثاني 

 .ُیطلق علیه مصطلح االنسجام

ه یعمل علی خلق ال 
ّ
ترابط الشدید علی املستوی الشكلي للنص، مما  يركز علم لغة النص علی دراسة االتساق ألن

ب علی ذلك أن یصبح من الضروري أن تقّدم اللغة  
ّ
یحقق تماسك أجزائه من خالل عالقات الترابط اللفظیة و»یترت

بدائل متعددة لسبك عبارات سطحیة دون إهدار لترابط املعلومات الكامنة تحتها، هذه املجموعات من البدائل 

ي االتصال في الواقع علی القسط النشط من املعلومات وهو الذي سیحدث توسیعه وتعدیله.« تدّل املشاركين ف

بوجراند،   »اإلحالة299م:  1998)دي  وهي:  النص  تحلیل  في  محاور  خمسة  علی  االتساق  ظاهرة  وتعتمد   ) 

(Reference)االستبدال  ، (Substitution)الحذف  ، (Ellipsis)العطف أو  الربط   ، (Conjunction)   واالتساق

 .(Halliday and Hasan, 1980: pp .303-304) (Lexical Cohesion) املعجمي

ي، التي تتّم في  یعتبر االستبدال من عناصر االتساق بين أجزاء الجمل. واالستبدال هو »صورة عن التماسك النص ّ

ه تعویض عنصر في النّص بعنصر 
ّ
املستوى النحوّي املعجمّي بين كلمات أو عبارات، وهو عملیة تتّم داخل النّص. إن

(. وعملية االستبدال هي »عملية تتّم داخل 63م:    2009آخر، وصورته املشهورة استبدال لفظة بكلمات« )بوقرة،  

ه تعویض عنصر في النّص بعنصر آخر« )جاسم،  
ّ
(. صورة االستبدال وفقا لنظرية هاليداي، 18م:    2018النّص، إن

هو عملية تتم داخل النص ال من خارجه، فيعوض عنصر من عناصر النص بعنصر آخر منه أيضا، مما يعني أن 

يمثل لعنصر متقدم مما    االستبدال  بديال  يكون  املتأخر  القبلية، فالعنصر  النصية  العالقات  شكال من أشكال 

 .(126م:   2005يفض ي إلى تماسك النص واتساقه )عبابنة، 

ي، فهو يتّم على املستوى الّنحوي واملعجمي   في تحقيق االتساق والتماسک النص ّ
ً
 هاّما

ً
فهذه العملية تحّقق دورا

   .داخل النّص 

  :اع االستبدال هيأنو 

  .استبدال اسمي : هو حلول االسم مکان اآلخر مع تأدية وظيفته التركيبة داخل النّص 

 وظيفته التركيبية
ً
 .استبدال فعلي : وهو أن يحّل الفعل محل فعل آخر مؤديا

 استبدال قول مكان آخر في حالة تأدية وظيفته  استبدال قولي : وهو
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االتساقية يساهم بشکل أساس في ترابط النصوص وتماسكها وتالحمها وتعالقها. يشترك االستبدال  فهذه العملية  

املعجمي  املستوى  في  تتم  عالقة  كونه  في  عنها  يختلف  أنه  إال  النص ي،  والتماسک  االتساق  عالقة  في  اإلحالة  مع 

ى الداللي في النصوص، وهذا هو الفارق  النحوي بين الكلمات والعبارات، بينما اإلحالة عالقة معنوية تقع في املستو 

  .األساس بين االستبدال واإلحالة

ساق الخطاب من عدمه. هذه العنایة البالغة بالتالحم والترابط بين   ِ
ّ
د ات ِ

ّ
فهذه األدوات من أهم األدوات التي تؤك

 تجدر بالدراسة في تحلیل جمالیات  
ً
النصوص والکشف أجزاء النص علی مستواه الشکلي، تمنح االستبدال قیمة

 بوسائل لغوية معينة
ً
  .عن ترابط الجمل فيها مع بعضها بعضا

 أنماط  االستبدال في األشعار الغزلیة للشریف املرتض ى  -3

 ما نراه یعّوض لفظ في النص بلفظ آخر  
ً
تکمن أهمية االستبدال في تحقیق التالحم والتماسک في النص، وکثيرا

لة نفسها  أو في جملة أخری بعنصر لغوي آخر. »وهو یتم علی املستوی النحوي أي یذکر عنصٌر ثّم یستبدل في الجم

  .واملعجمي داخل النص

یسمح   النص  عالم  أو  النص  بين مكونين من مكونات  »ارتباط  ه 
ّ
أن إلی  تشير  لالستبدال  االتساقیة  الوظیفة  إّن 

ا یصلح قسط كبير من أمثلته أن ینسجم لثانيهما أن ینشط هیكل املعلومات املشتركة بینه و بين األول ، و من هن 

  .( 300م: 1998مع نموذج التنشیط املوسع للمعلومات املستعملة« )دي بوجراند، 

 تحیل علی أشیاء خارج  
ً
ویختلف االستبدال عن اإلحالة في أّن هذه األخيرة تقع علی املستوی الداللي، کما أّنها أحیانا

 بين الکلمات فیه تکون النص. کما یتمّيز االستبدال عن اإلحالة  
َ
، في أّن معظم حاالته قبلیة؛ وذلک أّن العالقة

ً
أیضا

)الصبیحي،   متقدم«  وعنصر  ر 
ّ
متأخ عنصر  االستبدال  91م:    2008بين  بين  »والفرق  خلیل:  إبراهیم  یقول   .)

ویقات معینة، في حين أّن االستبدال یکون بوضع 
ُ
لفظ مکان لفظ   واإلحالة، أّن الثاني یحیل علی ش يء غير لغوي في أ

آخر، لزیادة الصلة بين هذا اللفظ وذلک الذي یجاوره، أو ذلک اللفظ الذي یدلُّ علی الش يء الذي تقدم ذکره« 

واالستبدال 138م:  1997)خلیل،   اإلسمي  االستبدال  وهي:  أنواع،  ثالثة  الباحثين  تصنیف  فاالستبدال حسب   .)

  .الفعلي واالستبدال القولي

 من هذا ال
ً
تقسیم حاولنا إظهار األشعار التي حصل فيها االستبدال للتعبير عن أثره في تماسک النص وانطالقا

تعابيره  أّن  وجدنا  املرتض ى،  الشریف  أشعار  في  االستبدال  أدوات  لدراسة  تتبعنا  ففي  أجزائه،  وترابط  الشعري 

 .الرفیعة العمیقة وکلماته املستخدمة في أشعاره الغزلیة في قمة الروعة واإلیجاز واإللهام واملعاني

ونحن ال نرید اآلن أن نخوض في تفاصیل کثيرة، ولکن یمکن أن نعتبر الشریف املرتض ى عن طریق تلک الخطوط   

ي وتظهر عالمات الغزل العفیف 
ّ
 من شعراء الغزل العفیف حیث تتجل

ً
العریضة التي وضعها في کال دیوانیه واحدا

والتوح الوفاء  الحب،  فی  العفة  من  أشعاره  الخواطر في  وتذکر  الحزن،  وشدة  الفراق  ألم  وذکر  املحبوبة،  فی  د 
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توظیف  عبر  خاصة  أشعاره،  في   
ً
جلّیا ظهرت  والتي  البارزة  العفیف  الغزل  مظاهر  من  جمیعها  وغيرها.  القدیمة 

املهام علی  بهذا  القيام  املرتض ى يستطیع  الدفینة. فالشريف  الشعوریة ومشاعره  للتعبير عن تجربته  االستبدال 

 بناء في غزل الشاعر، حیث ظهرت املرأة علی صفحات غزل الشاعر امرأة أح
ً
سن وجه، بحيث یؤّدي االستبدال دورا

اتساق   في   
ً
هاما  

ً
العفاف، فلعبت األدوات االستبدالیة دورا و  الطهر  أنواع  کّل  فيها  ل 

ّ
تتمث العروبة  عربیة خالصة 

  .أجزائها تعابيره املصبوغة بعاطفة الحنين واألحاسیس النبیلة وربط

ویصبو هذا البحث إلی دراسة االستبدال، بوصفه أداة من أدوات االتساق النحوي، في غزل الشاعر العفیف  

  .والبحث عن خصائصه ومميزاته الجدیدة

، ثم االستبدال الفعلي 
ً
ولقد استنتجنا بأّن االستبدال القولي من أهّم أنواع االستبدال في غزله وأکثرها حضورا

االس األدوات  ویلیه  هذه  مجموع  وبلغ  القولي،  األدوات    67تبدال  من  أداة  کل  حضور  یبّين  اآلتي  والجدول   ،
ً
أداة

 :االستبدالیة املذکورة في غزل الشاعر

 النسبة املئویة  التکرار  نوع االستبدال 

 %58 19 االستبدال القولي 

 %33 11 االستبدال الفعلي 

 %9 3 االستبدال اإلسمي

 %100 33 املجموع 

 

 أنواع االستبدال في غزل الشریف املرتض ى  -3-5

وإذا کانت هذه األنواع املختلفة متماثلة، فإّن معانيها ودالالتها متباینة. فإّن االستبدال يسهم في إیجاز األلفاظ مع  

االحتفاظ علی الدالالت املنشودة. وبعد النظر في الجدول السابق والنموذج اإلحصائي الذي رصدنا فیه العناصر  

االستبدالیة املوجودة في أشعار الشاعر الغزلیة وحددنا  فیه مواضعها وأنواعها، سنحاول فیما یأتي شرح وتحلیل 

بعض النماذج التطبیقیة من غزل الشاعر مع التركيز علی أثر العناصر االستبدالیة في تماسكها. من نماذج قوله 

 :في االستبدال

 

 :االستبدال القولي -3-3-1

 لکلمة داخل الجملة، وإنما هو استبدال لجملة بکاملها، وعلیه تقع في  وهذا النوع م
ً
ن االستبدال لیس استبداال

البدایة جملة االستبدال لتأتي بعدها الکلمة املستبدلة خارج حدود الجملة، باستخدام بعض الکلمات مثل: هذا،  



 2021  سبتمرب  71  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 32  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

  58( مرة؛ أي بنسبة ) 33ة، من أصل )( مر 19(. ویبلغ عدد االستبدال القولي في )115م:  2009ذلک )شبل محمد،  

(، وتحتّل کلمة "ذلک" ساحة ملحوظة من أدوات االستبدال القولي، حیث عملت علی الترابط بين األبیات الشعرية  

  :وزادت علی اتساق املنجز الشعري وتماسکه. ومن أبرز أمثلة االستبدال القولي نذکر بعض األبیات التي وردت فيها 

 
ّ

ت إال
َ
َفق

َ
ما خ

َ
  کذاَک جوانٌح ف

 کذاک عروُق   
ّ

بضت إال
َ
 وال ن

 

 

َعت ِ
ّ
ط

ُ
 وقد ضلَّ فیه الکاشحوَن وق

عوُق 
َ
 عوائُق کانت قبَل ذاک ت

 

 

ٌر  شَّ
َ
 الوصال یوَم ذاک ُمن

ُ
 فَعرف

 هناک َمذوُق 
ٌ
نى ِصرف

ُ
 َوعذُب امل

 

 

بانٍة 
ُ
 فلم یبَق للّساري ُسرًی في ل

روُق 
ُ
روٍق للّرِحاِل ط

َ
 وال ِلط

 

 ( 402-399/ 2م:1997املرتض ى،  الشریف)

فالحظنا من خالل هذه األبیات أّن الشاعر یستخدم االستبدال القولي، فجاءت في البیتين األول والثاني لفظة  

 لکلمة في األبیات السابقة، بل هي 
ً
 عن مجموعة من الجمل وهذه اللفظة لیست استبداال

ً
"ذاک" لتکون استبداال

تحّد  ُجمٍل  من  بمجموعة  الجمل. استبدال  لتکرار   
ً
تجّنبا القولي  االستبدال  تقنیة  فاستخدم   الشاعر،  عنها  ث 

 يستخدم الشاعر هذا النوع من االستبدال من قبیل 

 :التنویع في املعنى. یمکن تمثیل هذا االستخدام في البیت األول بما یأتي
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 في الشعر العربي، وفي الغزل  
ً
 بارزا

ً
ل وصف الطبیعة محورا

ّ
نجد     -األغراض الشعریة العربیةمثل غيره من    –شک

هذه العالقة املتینة بين الشاعر ومظاهر الطبیعة، »بحکم هذه العالقة الوثیقة بين هوالء الشعراء ومظاهر هذه 

 بالطبیعة املتحرکة وتشمل أنواع الحیوانات، والطبیعة الصامتة  
ً
ال
ّ
الطبیعة تبّين هذا التأثير فی الغزل العذري متمث

والظواهر الکونیة والکواکب واألنواء...الخ من مظاهر طبیعیة صامتة، فکانت استجابة الشاعر    وتشتمل النباتات

 عن مشارکتها إّیاه ألوضاعه 
ً
العذري لعناصر الطبیعة، تمثل ما یحمله من تصورات معبرة عن إلهامه الذاتي فضال

)الکناني، الط75م:2011العاطفیة«  ف 
ّ
وظ املرتض ى  الشریف  الفنان  وشاعرنا  قام (.  حیث  غزله،  مطلع  في  بیعة 

بوصف البرق وحاالته املختلفة من اللمعان واإلضاءة في األفق، وبذلک قد اتخذ منه وسیلة للتعبير عن املشابهة  

في   إليها  تطّرق  قد   عن جمل 
ً
بدیال لیکون  البیت،  في هذا  "ذاک"  اإلشارة  إسم  والحبیبة. فجاء  البرق  بين  واملماثلة 

فالقا السابقة،  علی األبیات  للحصول  النّص  في  والتدقيق  السابق  إلی  الرجوع  بعد  إال  املعنى  هذا  یفهم  ال  ريء 

 .املستبَدل

وبهذه الطریقة يسهم االستبدال في انسجام الشعر ویشارک في اتساقه بشکل بديع لطيف. فنری أّن الشاعر قد  

ال القولي وذلک إلیجاد الترابط سبک بين هذا البیت وتلک األبیات الشعریة الطویلة السابقة عن طریق االستبد

 إلدراک املعاني وأفکار الشاعر  
ً
 واسعا

ً
النص ي بين األبیات واالبتعاد عن التکرار، کما یتیح هذا األسلوب للقارئ مجاال

وقوة  املعنى  ترسیخ  في  أثره  البیت  هذا  في  والتشبیه  االستبدال  من  ولکّل  والرتابة،  التکرار  دائرة  في  یقع  أن  دون 

  .التصویر

ونجد مصداق استعمال اسم اإلشارة "ذاک" في البیت الثاني، حیث یقول الشاعر: قد جاءني علی غفلٍة من الرقباء  

ی ما کان یعوق بیني وبینه. استبدل الشاعر عدة الُجَمل )کیفیة اللقاء ووصال الحبیبة 
ّ
فلم یعلموا به، وقد تخط

( باسم اإلشارة )ذاک( في البیت الذي تالها، وذلک إلیجاد  بعد الهجر وتلک املسافات املتباعدة التي قدفصلت بینهما 

الربط بين األبیات التي تدور حول املعنى الواحد املراد تصویره دون أن یکّرر هذه الجمل مّرة أخری، بل نراه یختار  

 
ً
 یساعد القارئ إلدراک املعاني إدراکا

ً
 واضحا

ً
، فیمکن تقنیة االستبدال القولي إلبراز املعنى وتصویره تصویرا

ً
 عمیقا

 :التعرض إلی هذا االستبدال علی الشکل اآلتي

التي يستخدمها الشریف املرتض ى لتحقيق    من املصادر 
ً
 مهّما

ً
بأنماطه املختلفة مصدرا القولي  ل االستبدال 

ّ
یمث

. فنراه الترابط والتماسک بين أبیاته الغزلیة العفیفة؛ إذ جاءت لتمثل االتساق الحقیقي بين مطلع الغزل وخاتمته

البیت   في   
ً
معا )هناک(  ولفظة  )ذاک(  لفظة  یستخدم  إذ  واحد،  في شعر  القولي  االستبدال  أنماط  جمیع  ف 

ّ
یوظ

ين عن الجملتين )کانت رائحة طیبة لذلک الیوم الذي نعمنا  
َ
الثالث، إذ جاء إسم اإلشارة "ذاک" ولفظ "هناک" بدیل

لشاعر بتوظیف لفظَتي )ذاک وهناک( دون أن یحتاج إلی فیه بالوصل، وتحققت لنا فیه أمنیات اللقاء(، فقام ا

 في اتساق النص  
ً
 هاما

ً
إعادة ذکر الجملتين، لکي یتحقق سبُک النص الشعري وتالحمه. وهکذا یلعب االستبدال دورا

 :واختصاره مع مراعاة دالالته املقصودة. فنبّين استبدال لفظَتي )ذاک وهناک( بهاتين الجملتين
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 من قوٍل آخر    وجاء الشاعر بنمط
ً
آخر من أنماط االستبدال القولي، حیث یتم بتوظیف "ال"، فهي »تستخدم بدال

 نجد مصداق استعمال 36م:  2016یسبق القول األصلي أو یلحقه« )حمادي ووردة قراقریة،
ً
 ولیس آخرا

ً
(. وأخيرا

ولم یبَق له سبیل لیعتاد   "ال" في البیت الرابع، حیث یقول الشاعر: بعد اندحار الظالم انقضت حاجة الطارق،

روٍق سبیٌل( مّرة أخری في صدر الشطر  
َ
. فبدل أن یکّرر الشاعر جملة )ولم یبَق لط

ً
النیام، النقضاء زمن اإلتیان لیال

الثاني، استبدل هذه الجملة بحرف "ال"، فأراد االختصار دون إخالٍل في إیصال مقاصده مادام الشاعر قد ترک  

الج  بحذفه 
ً
والشکل الباب مفتوحا املستبدلة.  الجملة  لتصّور هذه  الفرصة  للقارئ هذه  السابقة، فسنحت  ملة 

  :اآلتي یبّين حضور املستبِدل واملستبَدل  في هذا البیت

  
ً
 ومترابطا

ً
وهذا االستبدال یزید من تماسک البیت وانسجام الشطَرین وویجعل املفهوم الرئیس للقصیدة متماسکا

ر والکّم الهائل من األنماط االستبدالیة القولیة في قصیدة واحدة کشف النقاب عن  أکثر فأکثر. فهذا الحشد الکثي

توجه الشاعر إلی سبک أبیاته الشعریة واالستبدال القولي کخیط یربط بدایة القصیدة إلی نهایتها ویحّقق التماسک 

 .فيها

زلیة، لکننا نکتفي بهذه النماذج  هناک نماذج کثيرة الستخدام االستبدال القولي وأنماطه في أشعار الشاعر الغ

 علی سبیل "القلیل یدّل علی الکثير". فالحظنا خالل النماذج املذکورة أّن أنماط االستبدال  
ً
التي أشرنا إليها سابقا

 عالقة  
ُ
القولي لیست للتعویض واالبتعاد عن التکرار فحسب، بل إّنها تجعل النص الشعري أکثر حیویة وهذا نتیجة

 بینها في معظم الحاالت وهي مزیج من املوضوعات املختلفة، إذ یعمل االستبدال القولي علی  ربٍط بين أبیاٍت 
َ
 ال رابط

  
ً
 رصينا

ً
 منظما

َ
 موحدا

ً
التماسک بين األبیات املتتالیة من بدایة القصیدة حتى نهایتها  مّما يجعل مقاطعها بناء متراصا

 .ال سبيل للتخلل وال الخلل إليه

 :فعلياالستبدال ال -3-3-2

له استخدام الفعل "یفعل" )خطابي،  
ّ
(. واملقصود  20م:  1991وفیه یحّل فعل محل فعل آخر متقدم علیه، ویمث

باالستبدال الفعلي هو أن یتّم توظیف الفعل "یفعل" أو أحدی اشتقاقاته، فیکون االستبدال بفعل أو جملة، ولم 

ه یمکن استعمال غير هذه الصیغة    یذکر النصیون سوی صیغة "یفعل" واشتقاقاتها في االستبدال
ّ
الفعلي، مع أن

األفعال من االستبدال   األفعال من االستبدال، واستعمال أسماء  في  التضمين   
ً
العامة وسیلة لالستبدال، فمثال

في  املذکور  الفعل  کان  أو حصل،  حدث  فأجاب:  أمس؟   
ً
فالنا أقابلت  لتقریره:   

ً
مثال  

ً
سألت شخصا »وإذا   ،

ً
أیضا

 
ً
ه قال: قابلته« )أبوکطیفة،    الجواب بدیال

ّ
(. ویتم االستبدال الفعلي  99م:  2018عن الفعل الوارد في السؤال، فکأن

 مثل )کان، فعل ...(. ویتحقق االستبدال  
ً
ف أفعاال

ّ
من خالل النظر وإدراک العالقة الترابطیة بين بیتين أو أکثر ویوظ

 إعادة الفعلي في غزل شاعرنا الشریف املرتض ى بفضل فعل "کان" و"ف
ً
عل" املفیدان للتعویض واالستبدال تجنبا

%(،  علی 33( مرة؛ إي بنسبة )33مرة، من أصل )   11الفعل مرة أخری، ولقد وردت شواهد االستبدال الفعلي  في  

 :نحو ما جاء في قول الشاعر
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ٌ
 ونزاهة

ٌ
 عّفة

ّ
لم تُک إال

َ
 ف

 اشتکاٌء للغراِم رقیُق 
ّ

 وإال

 

 

م َیکن ثغُر 
َ
 فإن ل

ً
ما َجی ُمتبّسِ  الدُّ

باُح بعینِه  ن هذا الصَّ
ُ
 َوإن لم یک

لوُق 
َ
باِح ذ فَق الصَّ

ُ
َسیُفَک یا أ

َ
 ف

ِب فیه َحریُق 
َ
ک رِق الرَّ

َ
جانُب ش

َ
 ف

 

  . (402و 401/ 2م:1997الشریف املرتض ى، )

ن ثم  نجد خالل هذه األبیات الشعرية أّن مجموعة من االستبداالت الفعلیة قد أسهمت في اتساق األبیات، وم 

لواعج   عن  إال  فیه  نتحدث  لم  والذنوب،  اإلثم  نقترف  )لم  الجملتين  الشاعر  فاستبدل  کلها.  القصیدة  اتساق 

  
ً
الشوق( بفعل )لم تُک( في البیت األول. وهذه االستراتيجية هي استجابة من الشاعر لکي يجعل شعره متماسکا

. فالشاعر یقّر بأّن حّبه عفیف طاهر نقي، فقد حقق له
ً
 منه نّبه الشاعر  منسجما

ً
حضور الفعل"لم تُک" احتراسا

ه عّبر عن اللقاء الذي حدث بینه وبين الحبیبة في لیلة 
ّ
أن ال یجعله قوله هذا في موضع االتهام باقتراف اإلثم، ألن

کالمه   مظلمة علی غفلة من الکاشحين أو الوشاة والرقباء. وکان البد له من اإلتیان بالعفة والنزاهة صراحة لئال ُیثير

 في توجیه القارئ بأن یستبدل فعل )عدم ارتکاب الذنب( 
ً
الریبة والشک في نفس القارئ. فالشاعر ال یألو جهدا

ه رغم األهمیة البالغة في 
ّ
بفعل )لم تُک(، وإّن اتخاذ االستبدال الفعلي في هذا البیت هو ضرُب عصفوَرین بحجٍر ألن

ال حّبه  وتمثیل  العفیفة  الشاعر  التماسک  إبراز شخصیة   علی 
ً ّ
داال یکون  قد  اإلثم،  البعید عن مستنقع  صادق 

 في نهایة اإلیجاز. فیمکن تمثیل  
ً
الشکلي وعلی موضوع القصیدة ومضمونها ویعّبر عن الترابط الشکلي والداللي معا

 :هذا االستخدام في البیت األول بما یأتي

ن" في البیتين الثاني والث
ُ
الث، حیث یقول الشاعر: إذا لم یخطر في اللیل ونجد مصداق استخدام الفعل "لم یک

 یقطع ظلمة اللیل، وإذا لم ُیِزل فلق  
ً
 المعا

ً
ر ثغُرُه بذاک البریق، وهما بمثابة التبسم، فإّن للصبح سيفا

ّ
بارٌق فیفت

الصبح ذلک النوم الخفیف، فإّن شروق الشمس دعت الرکب للمسير، وکأّن حرائق قد اشتعلت بجانبه. فنلحظ 

الثاني والثالث. أّن الش البیتين  ن( في صدر 
ُ
بالفعل )لم یک ُیِزل(  الفعلين )لم یخطر ولم  اعر قد استبدل الشاعر 

 :فیمکن التعرض إلی هذا االستبدال علی الشکل اآلتي
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االشتراک  إّن املتأّمل في هذین البیتين یجد عالقة بين املستبدل واملستبدل منه. فیشترك اللفظاِن في الداللة وهذا  

، فالشاعر یختار تقنیة االستبدال الفعلي لإلبانة 
ً
 متماسکا

ً
ُیعطي االستمراریة للبیتين ومن ثّم یجعل القصیدة کال

شّبه  فقد  بل  فحسب،  الفعلي  االستبدال  استخدام  في  تکمن  ال  البیتين  هذین  قیمة  لکن  املنشودة،  غایته  عن 

ه ذکر الشاعر في البیت الثاني الدجی باإلنسان، فلما ح
ّ
ذف اإلنسان وجاء بـ "ثغر" کانت استعارة مکنیة مرشحة ألن

ما یالئم املشبه به؛ ألّن الثغر واالبتسام من لوازم اإلنسان، ال من لوازم الدجی، کما استخدم في الشطر الثاني،  

شخیصه بأن الصورة االستعاریة في "أفق الصبح" إذ شّبهه باإلنسان، فأسهم هذا االستخدام في تجسیم املعنى وت

جعل الصبح وهو غير عاقل في هیئة العاقل علی سبیل التمثیل وناداه مما أسهم في إیضاح املعنى وأثر في البعد  

اق 
ّ
بـ"االبتسام" عن بزوغ الشمس، وقد وظف شاعرنا الحذ الثاني کني  البیت  في  أّن الشاعر  النفس ي للنص. کما 

الشعریة بصور  لألبیات  املکونة  بين األجزاء  الشمس، الربط  الظالم وشروق  اندحار  ة موحیة وجمیلة حين صّور 

 .وهذا االندماج بين االستبدال الفعلي من جهة واالستعارة والکنایة من جهة أخری یجعل البیت ذا قیمة فنیة عالیة

 لل
ً
 الفتا

ً
نظر  من املعلوم عبر األبیات الشعرية املذکورة أّن توظیف االستبدال الفعلي یعطي النّص الشعري نوعا

 أرحب 
ً
من االستمرارية التي تجعل الشاعر ینشد أشعاره دون أي صعوبة وال تعّسٍر، إذ تتیح هذه التقنية مجاال

للشاعر في استبدل الفعل بإحدی اشتقاقات "فعل" أو ما یوازيها في الداللة مما یجعل القصیدة تخرج من قفص 

وتطری الشعریة  الصور  املخّل ضمن طریقة  والتکرار  الشعري  الرتابة  النص  تماسک  تم  األسلوب. فمن خاللها  ز 

 .وربط الکالم ببعضه وتقویة أوصاره

 :االستبدال االسمي -3-3-3

التالیة   الکلمات  بإحدی  نعبر  أن  ویمکن   ، نفسه  املدلول  یحمل  آخر  بعنصر  اسمي  لغوي  استبدال  به  ویقصد 

سمي يکون باستخدام عناصر لغوّية اسمّية (. فإّن االستبدال اإل 76م:  2017ذات( )بوعمامة،   -آخر -نفس -)واحد

 ( .  ...کـ )آخر، نفس و

 في غزليات الشاعر ، إذ جاءت أنماطه في ثالثة مواضع،   
ً
يکون االستبدال االسمّي أقّل أنواع االستبدال حضورا

. فنجدها في فعلی الرغم من قلة حضورها، کان لها دور کبير وفاعل في اتساق األبیات الشعریة وإنشاء الرابطة بينها

  :قوله

 فمن مدمٍع جامٍد للفراِق 

ی قاطرِ 
َ
ل
ُ
 وآخَر واهي الک

 )85/ 2م:1997الشریف املرتض ى،  (
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ز علی لفظ )آخر( کأداة استبدال لغوّي اسمّي تسهم في ترابط النص  
ّ
فالتقدیر: ومدمع آخر. نالحظ أّن الشاعر یرک

األول بلفظ )آخر( في الشطر الثاني،  لعدم الوقوع في فّخ واتساقه؛ إذ یستبدل الشاعر لفظ )مدمع( في الشطر  

  .تکرار اللفظ أي املدمع

ننا ال نفهم املعنى املراد من لفظ )آخر( إال بالرجوع إلی املصراع السابق من البیت. وهذا ما يثير إعجاب القاريء 
ّ
فإن

  .ویسهم في الترابط النص ّي بين أجزاء الشعر

لذي جعل حبیبته تفارقه، ويصف حال األحباء من جیشان الشعور وفرط البکاء في  ویشكو الشاعر غدر الزمان ا

حالة استعدادهم للرحیل، إذ یقول: وکانت دموعهم إما جامدة في مکان من ألم الفراق، وإما هاطلة من أحشاء 

، بل یعتمد علی الصورة املجازی
ً
ة إلبراز املعنى ضعیفة. أما الشریف املرتض ى فال یقدم استبداله في صورة بسیطة

. وفي هذا البیت یعمد الشاعر إلی استخدام املجاز املرسل مع قرینة املحلیة، فأطلق املحَل 
ً
 فعاال

ً
وتصویره تصویرا

 من حیث هو مجری الدمع، 
ً
 أو هاطال

ً
ه لیس باإلمکان أن یکون املدمع جامدا

ّ
)مدمع( وأراد به الحال وهو الدموع، ألن

ما الدموع الجاریة من ا 
ّ
 القارئ علی التفاعل مع مضمون  وإن

ّ
، وذلک یکون لحث

ً
 وإما هاطال

ً
ملدمع هي تکون إما جامدا

 للتخییل، فالشاعر الفنان لم یکتف بإتیان املجاز املرسل 
ً
 واسعا

ً
البیت، فتتیح هذه الصورة املجازیة للقارئ مجاال

"القاطر" لتمثیل آالمه وأحزانه بسبب  بل يلجأ إلی استخدام الصور الفنیة بواسطة األضداد . فهو جعل "الجامد" و

فراق الحبیبة وهجرها، بعد أن یرحلوا. فنری أّن هذا االندماج بين الصورتين التعبيریتين )املجاز املرسل والطباق( 

 أکثر فأکثر. والشکل اآلتي یبّين حضور  
ً
 ومترابطا

ً
 وبهاًء وجعل املفهوم الرئیس للبیت متماسکا

ً
أضفی علی املعاني رونقا

 :ستبدال االسمي  في هذا البیتاال 

 لضمير آخر متقدم علیه
ً
 :وهناک أداة أخری من أدوات االستبدال التي توحي بمجيء "نفس ي" مستبدال

جوُن نفـس ي 
ُ

ى إذ  لدیک ش  أ تنس َ

 وإذ معک ارتباعي واصطیافي؟

 

 )328/ 2م:1997الشریف املرتض ى، (

هذا البیت وما سبقه مما أسهم في تماسک القصیدة. فعلي  ففي هذا البیت ربطت أداة االستبدال )نفس ي( بين  

 الذي يترکه االستبدال. وفي هذه األثناء )البحث عن 
َ
القاريء الرجوع إلی ما سبق من الکالم والنص لکي يمأل الفراغ

ء الذي  املستبَدل(، جرت  عملية الترابط النص ّي وتماسکه. نری الشاعر قد عّبر عن التوحد في الحبیبة، وهذا الوفا

ه یحّب امرأة واحدة یخّصها بأموره  
ّ
یبدیه الشاعر یعکس صدق مشاعره وإخالصه في حّبه؛ ولذلک نجده یقّر بأن

بين  الربط  إلی  التي أدت  بأداة االستبدال االسمي )نفس ي(  )أ(  في کل وقت، وقد تقترن أداة االستفهام  إليها  ویرتاح 

لنص الشعري عن طریق اللوم والتوبیخ، ألّن الشاعر یشکو من  أجزاء البیت من خالل إضافة  معاني جدیدة إلی ا
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ه یخاف أّن الوشاة أو العاذلين یعمدون إلی السعایة والنمامة إلثارة العداوة  
ّ
استماع الحبیبة إلی قول الواشين، فإن

صه في ذلک  والبغضاء في نفس حبیبته حتى یغّيروا مشاعرها، فال بّد للشاعر من أن یؤکد علی عشقه للحبیبة وإخال 

 من أن یقول "شجوني " وذلک للترکيز  
ً
العشق وثباته علیه، فیختار تقنیة االستبدال االسمي ویأتي بـ "نفس ي" بدال

ز علی أنه 
ّ
من خاللها علی سیطرة الحب علیه سیطرة تامة ال یستطیع التخلص منه بين عشیة وضحاها، کما یرک

  .سائسهم ومکایدهمال ینبغي للمحبوب اإلصغاء إلی أکاذيب الوشاة ود

 علی القصیدة، ویزید من  
ً
فیدّل توظیف هذا االستبدال علی هذا املوقف النفس ي للشاعر الذي یکون مسیطرا

الوحدة العضویة؛ ألّن العاطفة لدیه ذات لون واحد، ولکنه قد خرج االستفهام بـ )أ( هنا إلی داللة مجازیة تتمثل 

ا هذا  الشاعر من  واللوم، ویقصد  النفي  تجاه هذا في  یعبر عن شکواه  أن  االستبدال،  و  االستفهام  بين  الندماج 

  .الوضع

، لهذا، يلجأ إلی توظيف هذه األدوات واستخدامها في هيئة  
ً
 تاّما

ً
فالشاعر يدرک خصوصیة هذه األدوات إدراکا

 املتلقي علی املتابعة ملا یأتي بعد هذا السؤال، وذلک إلیجاد الترابط  
ّ
بين أبیات القصیدة،  صوٍر تخدم النص ویحث

م،   - بعد التثّبت-»فاالستفهام یوفر حریة إلشراک القارئ، وتمکینه من إبداء رأیه
ّ
ورّبما یتعاطف مع الشاعر املتکل

ر حرّیة أکثر من غيره من األسالیب األخری التي یضیق فيها هامش الحریة 
ّ
أو یؤّیده في وجهة نظره، وهذا األسلوب یوف

.  فیمکن التعرض إلی هذا االستبدال 138م:2012،  املتاح للمتلقي« )الشبلي
ً
 وتماسکا

ً
(. وهذا ما یزید النص سبکا

 :علی الشکل اآلتي

 :وجاء الشاعر بنمط آخر من أنماط االستبدال االسمي، حیث یتم بتوظیف "واحد" في البیت التالي

 
ً
 واحدا

ً
 َوَحَسبِت في الشکوی لسانا

 لو لم تکن لي بالشکایة ألُسُن 

 ) 420 / 3م:1997ملرتض ى، الشریف ا (

 یتلذذ بهذا الحّب السرمدّي،  
ً
ففي هذه الصورة، الشاعر العفیف یعاني من حرقة الحّب ولکّنه سیبقي عاشقا

. وقد استبدل الشاعر تعبيره عن کثرة شکوی الحبیبة  
ً
فیکتم شکواه وال یبوح بها لآلخرين، بینما الحبیبة تشکو دائما

یطیل کالمه بذکر حاالت الحبیبة عند الشکوی وعذابها من الحب، ولکنه استبدلها    بأداة "واحد"، فکان بإمکانه أن

( في اتساق البیت وتماسک القصیدة. فهي تفید التأکید، أي  
ً
". هنا أسهمت لفظة )واحدا

ً
بکلمة وهي کلمة "واحدا

الغة، مما یجعل املقصود أّن الحبیبة تکثر من الشکوی في سبیل الحب، کأّنها ذات لسان واحد، وهذا علی سبیل املب

. فیمکن تمثیل االستبدال االسمي في هذا البیت بما یأتي
ً
 :من البیت أکثر وضوحا
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یدّل توظیف هذه االستبداالت االسمیة في غزل الشریف املرتض ى علی رغبة الشاعر في االلتزام باالستمرارية لنصه  

ا الرتابة  بين األبیات واالبتعاد عن  الترابط  إثر عدم االکتفاء  الشعري وإیجاد  في املقطوعات الشعرية  لتي تحدث 

  .باألدوات االستبدالیة

 :ویمکن تلخیص تلک النتائج في املخطط اآلتي

 

 : الخاتمة والنتائج 

ّي. من خالل استقراء    في تحّقق الترابط النص ّ
ً
 هاّما

ً
من خالل دراسة غزل الشريف املرتض ى، تبّين أّن لالستبدال دورا

 أّن غزلیات 
َ
وِحظ

ُ
 :الشاعر ل

الفعلي واالستبدال اإلسمي. وبلغ مجموع هذه األدوات   - القولي أکثر من االستبدال  ، بحیث    67االستبدال 
ً
أداة

%، وهي نسبة عالية جّدا، کانت توحي بوجود الترابط واالنسجام 58تکرار والنسبة املئویة    19االستبدال القولي  

  القوّي بين أجزاء هذه األشعار. وتح
ً
تّل کلمة "ذلک" ساحة ملحوظة من أدوات هذا النوع من االستبدال، وأيضا

%،  ویتم 33تکرار والنسبة املئویة    11نجد االستبدال القولي باستخدام حرف "ال". وبلغ مجموع االستبدال الفعلي  

 إ
ً
عادة الفعل مرة  االستبدال الفعلي من خالل توظیف فعلي "کان" و"فعل" املفیدان للتعویض واالستبدال تجنبا

%، وإّن االستبدال االسمي يکون باستخدام عناصر لغوّية 9تکرارات والنسبة املئویة  3أخری. واالستبدال اإلسمي 

 :اسمّية کآخر ونفس. وبذلک نلخص إلی أن

في  - کبير  بشکل  تسهم  االسمي  واالستبدال  الفعلي  واالستبدال  القولي  االستبدال  في  املتمثلة  االستبدال   أنواع 

 .تماسک غزل الشاعر

وهذا التنوع في استخدام أنواع االستبدال یکشف عن قدرة االستبدال علی استمراریة القصیدة وسبک األبیات   -

 علی شعره وإیصال أغراضه املنشودة، وذلک 
ً
ه یجنب تکرار األلفاظ الذي قد یؤثر سلبا

ّ
وتماسکها، إضافة إلی أن

ي الداللة من دون أن یفقد کالمه فنیته، فقد وجدنا أّن أشعاره الغزلیة من خالل تعویضها بألفاظ أخری توازيها ف

التماسک  عملية  واملرونة ضمن  بالحیوية  سم 
ّ
یت غزله  یجعل  مما  االستبدالیة  واألدوات  الشعریة  بالفنون  زاخرة 

 .والتالحم بين األجزاء املکونة ألشعاره
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  لرشيد أيالل صحيح البخاري نهاية أسطورة

The emotional argumentation in the polemical discourse: An argumentative 
approach to the responses to the book "sahih Al-Bokhari.. the end of myth. 

 ياسين الشعري ـ عبد املالك السعدي  ـ املغرب 

yassin chaari ـ university abdelmalek essaadi ـ Morocco 

 

 

 : امللخص

يروم هذا البحث دراسة السجاالت التي أثارها كتاب ’’صحيح البخاري.. نهاية أسطورة’’ لرشيد أيالل، انطالقا من  

إثارة منظور حجاجي، يراهن أساسا على الكشف عن الحجاج   إلى  تنزع  في هذه الخطابات، نظرا لكونها  العاطفي 

انفعاالت املتلقي واالستحواذ على عواطفه، فتستخدم اللغة في انزالقاتها وتحوالتها الداللية، لتغدو آلية للتضليل 

االنفعالي باللغة  تحفل  إنها خطابات  إنهاء حضوره ووجوده.  والعمل على  وتدميره،  اآلخر  ونفي  الهيمنة  ة، وبسط 

فاملساجل عادة ما يصوغ خطابه بطريقة تهدف إلى تحريك عواطف املتلقي )الخصم والجمهور(، للتأثير فيه وحمله 

  .على التسليم بالدعوى واألخذ بها

املفتاحية التواصل، :  الكلمات  العاطفي،  الخطاب  اللفظي،  العنف  السجال،  الخطاب،  الحجاج،  الباطوس، 

 ...الحوار

Abstract 

This research aims to approach the polemical discourse by Rashid Ailal's book " Sahih Al-Bukhari 

the end of a myth", based on an argumentative rhetorical, revealing the emotional argumentation in 

these discourses that tend to provoke the emotions of the recipient. They are speeches full of 

emotional language, so speaker usually formulates his speech in a way that aims to stir the emotions 

of the addressee, to influence it and make him accept the claim and be convinced of it. 

key words  pathos, argumentation, discourse, polemic,  verbal violence, Emotional discourse, 

communication, Dialogue.    
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 :مقدمة

أفعاال    تتضمن  أقوال  على  يعتمد  تلفظيا،  الخطابي، وحدثا  التفاعل  أشكال  من  السجالي شكال  الخطاب  يعد 

شترك بين خطاب األنا وخطاب اآلخر) (. ويتشكل من الفعل ورد إنجازية لها قدرتها الخاصة على تحقيق القصد امل 

الفعل، فعل القول بوصفه فعال يثير العملية السجالية، ورد الفعل بوصفه استجابة تكمل دائرة هذه العملية) (. 

 -   ويحيل في الغالب على معنى املبارزة بين الخصمين، ويش ي بنوع من الصراع والعداوة بينهما، فكل خطاب سجالي

مستمد من صراٍع) ( ُيجسد فكرة الحرب التي يتضمنها املعنى اللغوي للسجال، حيث تتحول   -((Garand كما يقول 

فيه الفكرة في عملية سجالية إلى خطاب) ( يستخدُم اللغة في انزالقاتها وتحوالتها الداللية، ويهتم بجانبها العاطفي 

  .محملة بالعاطفة وحاملة لهااهتماما واسعا، فتغدو كل إمكانية من إمكاناتها 

وملا كان األمر كذلك، فإن اهتمامنا في هذا البحث سيتمركز أساسا حول الكشف عن كيفية تشكل الباطوس في 

سجاالت املحافظين وردودهم على )رشيد أيالل(، فقد عمد هؤالء إلى إثارة عاطفة املتلقي والنوازع الكامنة فيه، ألن 

على اتخاذ قرار ما، وُيْقصد بها »األسباب التي تجعل الناس يغيرون أحكامهم، وتلزم عنها  االنفعاالت تساعد املتلقي  

اللذة واأللم، مثل الغضب والشفقة والخوف وسائر التأثيرات األخرى«) (، فكثير من الناس ال يمكن تغيير مواقفهم 

اركتهم مشاعرهم، فالقدرة على استنادا إلى حجج عقلية )اللوغوس(، ولكنهم يصبحون على استعداد لذلك إذا ش

ـ كما يقول )ميشيل مايير ـ تقتض ي املعرفة بما يمكن أن يحرك الذات التي نتوجه إليها  ( Mechel Meyerاإلقناع 

 .( )بالخطاب، أي معرفة ما يحركها

ليل  غير أن مؤول الخطابات الحجاجية ال يجد في البالغة القديمة ما يمكن أن يتزود به من أدوات تسعف في تح

 (Christian Plantin التقنيات اللغوية واألسلوبية التي تبني األهواء،) (  لذلك سنستند إلى طرح )كريستيان بالنتان

الذي انتهى في تصوره لبالغة األهواء إلى إقامتها على مبدأين هما: ملفوظات االنفعال، الذي استعاره من النظرية  

ة التي اهتمت برصد األفعال املعبرة عن االنفعاالت، من خالل وصف التوليدية ومن النظريات املعجمية والنحوي

املعجم املعبر عنها. ) (ومواضع االنفعال، ويتعلق األمر هنا بملفوظات ال تحتوي على لفظ من ألفاظ االنفعال، وال 

تلك امللفوظات  على تعبير يمكن أن نستشف منه انفعاال معينا، ولكنها رغم ذلك تستطيع أن تثير عاطفة املتلقي، ف

من   إزاء ضرب  نحن  بل  وفيزيولوجية،  نفسية  آثار  عنها من  ينجم  بما  إليها  تشير  بأسمائها وال  االنفعاالت  تعين  ال 

التوجيه االنفعالي مداره على وجود سمات انفعالية، بها يتجه امللفوظ نحو التعبير عن انفعال ما وبفضلها يغدو  

تي أثارتها الردود حول كتاب رشد أيالل ’’صحيح البخاري.. نهاية أسطورة’’؟ حجة تبرره. ) ( فما هي أهم العواطف ال

تسعى   إقناعية  غاية  هي  هل  منها؟  الغاية  املتلقي  -وما  مع  اتفاق  إبرام عالقة  وإقناعه   -من خالل  فيه  التأثير  إلى 

حتفائها بالعنف اللفظي بالعدول عن أمر ما وتبني أمرا آخر؟ أم غاية عدوانية تنشد إفحام اآلخر وتخويفه، عبر ا

    وانزالقات اللغة؟
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 ـ البناء الحجاجي للباطوس في الخطاب السجالي 1 

التواصل   منصات  خطابات  املقاالت،  )التصريحات،  أنواعها  اختالف  على  خطاباتهم  في  املساجلون  يتوخى 

ن بخطاباتهم إلى املستمع يكون االجتماعي( التأثير إما في الخصم أو في الجمهور عامة، أو فيهما معا، فهم إذ يتوجهو 

قصدهم إثارة انفعاالته واستدرار عاطفته، والتحكم فيها، لتوجيهه الوجهة التي يريدون، إما للقيام بفعل ما، أو  

تجنب آخر. ويرتبط األمر في هذه السجاالت بقضية خالفية شائكة، تتطلب اتخاذ موقف، قد يكون مؤيدا ملوقف 

ري مجرد أسطورة أخذت عند املسلمين أكثر مما تستحق، أو قد يكون معارضا، يتشبث أيالل الذي يعتبر فيه البخا

بالبخاري وينافح عنه... لذا كان التحكم في عواطف املتلقي وسيلة من وسائل التأثير فيه وحمله على القيام بالفعل.  

عالية الوجدانية، سواء كانت  أمام هذا القصد لجأ املساجلون إلى انتقاء جملة من امللفوظات ذات الطبيعة االنف

حاملة لالنفعال، أي تعبر عنه بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، أو تكتفي باإليحاء به فقط. ويتمثل القصد من وراء 

هذه امللفوظات في بناء متوالية من االنفعاالت، تتقصد تحريك نفوس املتلقين، إما من خالل إثارة نوازع الخوف  

ثارة النقمة والسخط على رشيد أيالل، أو اإليهام بالشفقة، أو إغراء املتلقي وإغوائه،  عبر خطاب التحريض، أو  إ

باإلضافة إلى ذلك ثمة ملفوظات ال تتضمن لفظا من ألفاظ االنفعال، ولكنها مع ذلك ال تعرى عن إثارة العاطفة، 

نفعاالت التي تثيرها خطابات  فهي تتضمن ما سماه بالنتان مواضع االنفعال... ولعل ما يمكن أن نالحظه على اال 

املحافظين هو تداخلها وتالزمها مع بعضها، لدرجة يصبح معها عزل انفعال قائم بذاته أمرا في منتهى الصعوبة، 

ذلك ألن من شأن خطاب عاطفي ما أن يثير انفعالين، مثل التحريض الذي يثير عاطفتي الخوف من جهة، وعاطفة 

يلجأ فحينما  أخرى،  جهة  من  السخط   الغضب  انفعال  فيها  يثير  خصمه  على  عليا  جهة  تحريض  إلى  املساجل 

 والغضب على هذا الخصم، مما يستوجب معه إثارة خوف الخصم، وهكذا. 

تنوع  يالحظ  كما  الذات...  قائمي  انفعالين  بصفتهما  الخوف  وانفعال  الغضب  انفعال  نلمس حضور  املقابل  في 

ُر ذلك بتهجم أيالل على صحيح البخاري الذي يعد عند املسلمين أصدق  األهواء املثارة في هذه الخطابات، وُيَفسَّ 

ب في 
َ
كتاب بعد كتاب هللا، فالقضية تمس األمة اإلسالمية جمعاء، أي إنها قضية دينية روحانية، لذلك فاملخاط

لى العامة هذه السجاالت هو كل مسلم متشبث بدينه وبثوابته ومرتكزاته، وبطبيعة الحال فالخطاب الذي يتوجه إ

على  املحافظين  خطابات  تعمل  التي  األهواء  أهم  بين  ومن  عاطفته...  واستدرار  املتلقي  انفعال  بإثارة  غنيا  يكون 

 :توليدها ما يأتي

 ـ خطاب التحريض وإثارة الخوف والغضب 1ـ 1

إلى  نقصد بخطاب التحريض هنا: ذلك الخطاب الذي يسعى إلى التخويف من خالل الحض على العنف والدعوة 

التحيز ضد الشخص. وهو عبارة عن فعل فاعل ـ لنسميه هنا: املحّرِض ـ يدفع آخر )املحرَّض(، من خالل العمل 

على إثارة انفعال الغضب الكامن فيه وتهييجه، إلى فعل ش يء أو اتخاذ قرار ما ضد شخص آخر )املحرَّض عليه(. 
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، لذلك يقترن بالعنف، فيغدو خطابا عدوانيا هدفه وتحذوه من وراء ذلك رغبة في تحقيق الهيمنة وبسط السيطرة

 .قمع الخصم وإلجامه وإلحاق األذى به

ولعل التحريض من أهم املقاصد التي تتحرك ألجلها خطابات املحافظين السجالية، التي تتوخى إثارة خوف رشيد  

لخصم من خالل بعث  أيالل ليعدل عن رأيه حول صحيح البخاري، أي إن التحريض هنا وظيفته إثارة عاطفة ا

الخوف في نفسه، وجعله تعلة لتغيير املواقف واآلراء. فالتحريض هو خير وسيلة إليقاف رشيد أيالل عند حده، 

ويتخذ في هذه الخطابات مظاهر متعددة، بين التحريض على القتل والتحريض على حرق الكتاب، والتحريض على  

التي يتوجه إليها املتكلم بالخطاب، من خالل تحريضها على   السجن وغير ذلك. كما يعمل على إثارة غضب الجهة

  .اتخاذ موقف من رشيد أيالل

عبر عنه صراحة، وذلك بغية  
ُ
يلحظ املتأمل في هذه السجاالت أن خطاب التحريض يغتني بذكر امللفوظات التي ت

بالخط بناء حجاجي قوامه عاطفة الخوف من جهة، الرهينة هنا باستشعار  أيالل  ر املحدق به، وعاطفة إنشاء 

الغضب والسخط من جهة أخرى، املرتبطة بالجهة املتوجه إليها الخطاب، التي يدعوها املتكلم إلى ضرورة اتخاذ 

موقف بشأن رشيد أيالل، إما بسجنه، أو بمنع كتابه وحرقه، أو بإنزال العقوبات الجسدية به، أو بمواجهته والرد 

التي تتضمن لفظا من ألفاظ العاطفة الواردة في خطابات املحافظين في   عليه... ويمكن حصر ملفوظات التحريض

 :ما يأتي

وأن  « - يستدعوا  وأن   ]...[ الرجل  هذا  أمثال  تتبع  أجل  من  علمية  لجنة  تحدث  هنا  الدولة  أن  لو  وددت 

ن يبقى هكذا، هذا يستتابوا وأن يعلموا ]...[ قبل الوصول إلى إنزال العقاب بهم بما يستحقون، ألن األمر ال ينبغي أ

يتطاول على محكمات الكتاب، وهذا يتطاول على محكمات السنة، وهذا يتطاول على أئمة التفسير، ما هذا؟ هل 

 .( ) » هي فوض ى؟ هل هي فوض ى؟؟

فهل في هذه اململكة من يوقفه عند حده؟ ويوقف أمثاله عند حدهم؟ أم أن األمر فوض ى؟ وال يمكن أن  « -

 .( ) » من إيقاف هذا النزيفيبقى فوض ى، ال بد 

ووهللا لو حصل مثل هذا الفعل الشنيع في عهد حاكم غيور على الدين ما كان جزاء صاحبه إال أن يجلد  «  -

  .( ) » ظهره ويقمع شره، ويقطع دابره، ليتعظ به غيره

أين أنتم يا معشر املسلمين لتشعلوا مواقع التواصل مستنكرين على هؤالء املتجرئين على مقدساتنا«)      -

    » (.تعليق

 » )  أين املجالس العلمية لتأخذ على يده وتمنع هذه املهزلة العظيمة؟« )تعليق  -

ب من سولت له نفسه  ونطالب الجهات الوصية على األمن الفكري والروحي للمغاربة بالتحرك لتأدي  [..]» -

الطعن في ثوابتنا، فهذا الكاتب ومن وراءه يسعون إلى فتنة املغاربة في دينهم ويطعن بشكل مباشر في ثوابت األمة. 
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وأنا أتساءل أين هو دور املجلس العلمي األعلى، ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في مواجهة مثل هذا اإلجرام 

 .( )«على صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليمالذي يوجه إلى السنة املطهرة 

باعتباره حامي حمى الدين دستوريا أن يوقف    -وفقه هللا وحفظ به دينه    -نوجه نداء مباشرا ألمير املؤمنين   [..]» -

 .( )«هذا اإلجرام ويؤدب الجناة على مسهم بثوابت األمة

إيراد مجموعة من األلفاظ التي تثير الخوف، والتي  يؤسس خطاب التحريض النفعال الخوف والفزع من خالل  

يغلب عليها طابع العنف والعدوانية، من قبيل )يوقفه عند حده، يجلد ظهره، يقمع شره، يقطع دابره، التحرك 

الهوى وتعلن عنه صراحة، ويعد الضمير )هو( هو املوضع   لتأديب، يؤدب الجناة...(، وهي ملفوظات تشكل هذا 

امللفوظات، وهو موضع القيام بالفعل، وهذا الضمير بإمكانه أن يدل على شخص محدد، كما النفس ي، في هذه  

يمكن أن يدل على الجمهور ككل، أما املستهدف من وراء هذه امللفوظات التحريضية فهو رشيد أيالل، الذي ترغب  

لتحريض هنا ذو وظيفة في إيذائه وممارسة العنف ضده، إلرغامه على العدول عن موقفه من البخاري، أي إن ا

إرغامية، ال تتورع عن استخدام العنف أو التحريض لحمل الخصم على الدعوى، ومسوغ ذلك العواقب الوخيمة 

 .التي من املمكن أن يجنيها على نفسه إذا هو لم يتراجع عن رأيه

ا )امللك، الدولة، كما يؤسس هذا الخطاب أيضا لعاطفة الغضب والسخط، حينما يتوجه به املتكلم إلى سلطة علي 

الجهات الوصية على األمن الفكري والروحي، املجلس العلمي األعلى، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية(، أو جماعة 

ما )معشر املسلمين(، إلثارة نقمتها وسخطها على رشيد أيالل والتدخل إليقافه عند حده، وإرغامه على التنازل عن 

حد أهم أركان اإلسالم عند املسلمين بعد كتاب هللا. إن هذا التوجه بالخطاب إلى  دعواه املاسة بصحيح البخاري، أ

هذه السلط مدعاة إلثارة نقمتها، وإشعارها باألخطار التي من املمكن أن تهدد األمن الروحي للمسلمين. ويسوغ هذا 

ي، لذلك فاملخاطب الغضب حجاج سببي يتعلق بنقد أيالل لكتاب صحيح البخاري، وتطفله على الحديث النبو 

عمل على االحتجاج للشعور الذي يريد إثارته، وهو احتجاج يزيد من حدة غضب الطرف املوجه إليه الخطاب،  

املتلقي،  وجدان  يلمس  قول  هو  هكذا...«  يظل  أن  ينبغي  ال  األمر  »ألن  الغضب  لعاطفة  محتجا  الفيزازي  فقول 

عل ما يلفت القارئ في هذه امللفوظات التي تتوجه إلى هذه السلط ويدفعه بالتالي إلى اتخاذ قرار ما بشأن أيالل.  ول

وجعلها   الجهة  هذه  إيقاظ  منه  يراد  استفهام  وهو  أين؟..(،  أين...؟  وهل...؟،  )فهل..؟،  االستفهام  حضور  العليا 

ن فإنه من منخرطة بدورها في هذه املسألة، واستشعارها بأنها معنية باألمر، فبصفتها قائمة بأمور العلم واملسلمي

 .واجبها التدخل إليجاد الحل، ومواجهة من سولت له نفسه املس بتعاليم الدين اإلسالمي، وردعه عن ذلك

وباإلضافة إلى التعبير عن التحريض باأللفاظ االنفعالية الصريحة التي وقفنا عندها أعاله تلجأ هذه الخطابات  

توخى إثارتها، وال تصرح بها، من هذه التعبيرات: » لتأخذ على أيضا إلى اإليحاء، واستخدام تعابير تضمر العاطفة امل 

يده«، فهو تعبير كنائي، ال ينطق بالعاطفة، وإنما هو بمثابة تعبير مجازي حل محل التعبير الحقيقي »لتمنعه مما  
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أ انفعاليا وال  إثارة خوف الخصم، دون أن يتضمن لفظا  التحريض ي مقصده  التعبير   ثرا يريد أن يفعله«، وهذا 

 ...نفسيا

 :هكذا، فالتحريض ــ بوصفه فعال ــ يأخذ في الخطاب السجالي للمحافظين السيرورة اآلتية

 ــ العنصر األول: املحّرِض: املحافظون؛ 1

 ــ العنصر الثاني: املحرَّض: الجهات والهيآت العليا )وزراة األوقاف، امللك، املجالس العلمية...(؛2

 عليه: رشيد أيالل؛   ــ العنصر الثالث: املحرَّض 3

 ."ــ العنصر الرابع: األمر املوجب للتحريض: كتاب "صحيح البخاري .. نهاية أسطورة 4

 :وتجمع بين هذه العناصر عالقات متعددة، يمكن توضيحها في الترسيمتين اآلتيتين

 :1الشكل 

 املحّرِض                املحرَّض = الغضب

 املحرَّض عليه = الخوف املحرَّض              

 :2الشكل 

 فعل التحرِيض 

 :االنفعال

 الغضب                                الخوف

 املحرَّض                                 املحرَّض عليه 

 ـ خطاب الغضب وإثارة النقمة والسخط2ــ1

إلى االنتقام، من أجل احتقار  األلمها ملا كان الغضب هو ذلك »األثر النفساني ]الذي[ تحدثه رغبة محركة، دافع

أصاب شخصا في ذاته أو من يمت إليه بصلة نسب«) (؛ وملا كنا نغضب ضد من يحتقر ويحط من قدرنا أو قدر 

من يعنينا أمره، فمثال من يعتز بالفلسفة؛ فإنه قد يقلق على من يطعن فيها؛ ومن يتباهى بالجمال، قد يضجر متى  

) (؛ فإن املحافظين يسعون ـ في خطاباتهم السجالية املناهضة لخطاب رشيد أيالل ـ إلى إثارة نظرنا إليه بعين القبح«

غضب الجمهور املسلم املتشبث بدينه اإلسالمي، لكي ال يلتفت إلى دعوى أيالل إال بالرد املناقض لها، وأال ينساق  

تخاذ القرار، وجعله طرفا معنيا باألمر.  وراء ادعاءاته. وخير وسيلة لذلك هي توجيه الخطاب إليه، وإشراكه في ا

املتلقي   تعين  يجعلها  ما  وهو  عاتقه.  على  املوضوعة  باملسؤولية  وتشعره  الجمهور،  تستحضر  الخطابات  فهذه 
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لخطاباتها بقولها: "يا معشر املسلمين"، أو تستعيض عن ذلك بضمير الجماعة "أنتم" أو "نحن" أو "نا الجماعة"، 

   .قد الصلة بين "املتكلم" والجمهور املسلمتوخيا لخلق التطابق وع 

في إيراد تعبيرات تجعل من أمر إثارة غضب الجمهور ونقمته على رشيد أيالل أمرا   معن خطابات املحافظين 
ُ
وت

منتظرا، لذلك فهي لم تتورع عن سلوك مسالك عدة ألجل إثارة نوازع الغضب الكامنة في نفوس الجمهور، بدءا 

لذي وقفنا عنده وبينا جانب الغضب الكامن فيه، وصوال إلى الربط بين املتكلم والجمهور بتحريضه على أيالل ا

حتى يغدَوا في هذه الخطابات لحمة واحدة، وانتهاء  بوصل املتكلم بين رشيد أيالل وبين أشخاص آخرين ممن عرفوا  

دة والرافضيين... وتختلف سبل إثارة بمعاداتهم للدين اإلسالمي وللسنة النبوية، كرشيد املغربي والشيعيين واملالح

الغضب في هذه السجاالت بين إيراد تعبيرات صريحة تتضمن لفظا من ألفاظ االنفعال، ـ واالستناد أحيانا عوضا  

عن ذلك ـ إلى املواضع التي تولد العاطفة دون أن تشير إليها أو تتضمن لفظا من ألفاظها. ويمكن تبيين ذلك في ما 

 :يأتي

 ظات الغضب غير املباشرة ملفو  -1-2-1

 .(ـ »بحال هاذ الحثالة كايكونوا مدفوعين من جهات معينة باش ايشعلوا نار الفتنة«. )تعليق

 .(ـ »تسكبون الزيت على النار أيها املفسدون«. )تعليق

التصريح   عوض  اإلخفاء  سبيل  ذلك  في  وتترسم  مباشرة،  غير  بطريقة  الغضب  هوى  عن  امللفوظات  هذه  تعبر 

من خالل  وذلك  الغضب،  عاطفة  تثير  التي  هي  الفتنة«  نار  ايشعلوا  »باش  عبارة  األول  امللفوظ  ففي  والكشف. 

وتوليده  العاطفة.  توليد  عن  يعرى  ال  ذلك  مع  ولكنه  مباشرا،  انفعاليا  لفظا  يتضمن  ال  جاهز،  تعبير  استخدام 

على أن هناك شخصا يريد بالناس شرا، من  للعاطفة راجع إلى ما له في املشترك القيمي من حمولة داللية، تدل  

خالل لجوئه إلى إشعال الفتنة بينهم. وهذا امللفوظ االستعاري يقوم بتبئير قيام أيالل بنقد صحيح البخاري في فعل 

إشعال الفتنة، وتتجلى وظيفة هذا التبئير في تقديمه في صورة خطر على املسلمين وعقيدتهم. وفي امللفوظ الثاني 

تكلم تعبيرا كنائيا، ال يثير بدوره عاطفة الخوف بطريقة مباشرة، فهو يقدم أيالل في صورة من يصب استخدم امل

الزيت على النار ليزيدها اشتعاال وضراوة. وتكمن بالغة هذا االستخدام في بناء صورة سلبية للخصم، تثير وجدان 

ضب الجمهور بناء على العواقب والنتائج  الجمهور وتهيج فيه هوى السخط والغضب. إن هذين امللفوظين يثيران غ

الوخيمة التي من املمكن أن يكون أيالل سببا فيها، وهما إذ يعمالن على إلصاق بعض األفعال السلبية به ) يصب  

الزيت على النار، يشعل نار الفتنة( فلكي يحركا وجدان املتلقي، ويعمال على تأدية الغرض البالغي املنوط بهما على  

 .ن التعبير العادي نحو أبلغ م

 مواضع انفعال الغضب  -1-2-2
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ـ »وانتم خصكوم تفطنوا نهاذ القضية، هؤالء ـ أيالل وغيره ـ رأس مالهم رفض الدين، ليس لهم حتى علم، القدرة 

ما عندمش ي باش يرفضوا الدين، لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بكالم منسجم ومحكم ومركب الستطاعوا إقناع 

أفكا ببعض  الكتب  الناس  ففي  الرموز،  اقتناص  يريدون  هؤالء   .]...[ شبه  هذه  ألن  يستطيعون  ال  لكنهم  رهم، 

  .( )«اإلسالمية الرمز األول عند املسلمين بعد كتاب هللا هو البخاري 

ال يتضمن هذا املقتطف لفظا من ألفاظ االنفعال، كما ال يتضمن أثرا نفسيا أو فيزيولوجيا ما، ولكنه مع ذلك  

عاطفة الغضب في نفوس الجمهور، فانفعال الغضب هنا تولده بعض املواضع التي تتجلى وظيفتها    يستطيع بعث

في بناء املوقف املثير للعاطفة،) ( وتنوب عن ألفاظ االنفعال التي تشكل األهواء املراد إثارتها إما تصريحا أو إيحاء.  

 :من بين املواضع التي يتضمنها النص

املوضع بطبيعة الحدث الذي من املوجب أن يثير غضب الجمهور، وهو املوضع األساس  ـ موضع ماذا؟ : يرتبط هذا  

هنا، الذي تتفرع عنه باقي املواضع األخرى، ويتعلق األمر بحدث رفض الدين اإلسالمي والتجرؤ عليه، واقتناص  

  .رموزه، السيما البخاري، الذي عد رشيد أيالل صحيحه مجرد أسطورة

شخص(: يتعلق األمر بالرافضين للحديث النبوي، واملتجرئين على أحد أهم رموز اإلسالم،  ـ موضع من؟ )طبيعة ال 

ومنهم رشيد أيالل، الذي جاء الخطاب الذي اقتطف منه هذا النص للرد عليه. إن استحضار طبيعة هذا الشخص  

لناس بسمعته السيئة في هذا الخطاب تسهم في توجيهه نحو إثارة غضب الجمهور والنقمة عليه، فقد اشتهر بين ا

وبتمرده وتجرئه على ثوابت الدين اإلسالمي من غير علم، وهذا ما عمل على بيانه هذا النص في القول إن رشيد 

 .أيالل وأمثاله ليس لهم أي علم للخوض في مثل هذه األمور الدينية

امل   وإثارة  الجمهور،  في عاطفة  الغضب  إلى بث  ـ  ـ عموما  املحافظين  تجاه  وتسعى خطابات  السلبية  شاعر 

رشيد أيالل، لذلك فأغلب الخطابات التي هي بصدد الدراسة ال تخلو من إثارة هذا االنفعال، السيما من خالل  

االستناد إلى املواضع االنفعالية، من قبيل ما ذكرناه آنفا، وأيضا مواضع أخرى من مثيل: موضع املماثلة أو النظائر، 

لخطابات أيالل بمجموعة من األشخاص الذين اشتهروا بعدائهم للدين اإلسالمي  الذي تمثل أساسا في تشبيه هذه ا

فيه،  يطعن  عدوا  نفسه  من  وجعل  اإلسالم  عن  ارتد  الذي  املسيحي  املغربي  كرشيد  النبوية،  للسنة  وبرفضهم 

ن إمام وسلمان رشدي صاحب رواية "آيات شيطانية"، وزكريا أوزون صاحب كتاب "جناية البخاري.. إنقاذ الدين م

املحدثين"، كما ماثلوا بينه وبين الشيعيين الذين همهم الطعن في أهل البيت، واملشركين الذين قالوا عن القرآن  

الكريم إنه أساطير األولين. وتتجلى وظيفة هذا التماثل هنا في نقل القيمة املتفق عليها بين الجمهور حول هؤالء  

رشي إلى  السيئة  بسمعتهم  املشهورين  عليهم  األشخاص  يصدق  فالذي  عليه،  نفسه  الحكم  أيالل، الستخالص  د 

يصدق عليه. وجدير بالذكر أن هذا املوضع ال يثير انفعال الغضب فقط، بل يثير عاطفة الخوف أيضا، فتشبيه  

أيالل بهؤالء من املحتمل أن يثير نوازع الخوف الكامنة في الجمهور، من خالل إشعاره بالخطر املحدق بعقيدته، 

 .ولد شعورين متالزمين هما شعور الخوف والغضب فهو ي
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ولكن، ليس الجمهور وحده هو املقصود من وراء إثارة انفعال الغضب، بل إن املساجلين عملوا على إثارة غضب 

عن  تعر  لم  االجتماعيةـ  املواقع  خطابات  خاصة  ــ  الخطابات  فهذه  واللعن،  الشتم  استخدام  عبر  وذلك  أيالل، 

  .مة، بل إنها تغتني بهذا االستعمال، وهو ما يعمل على تحقير الخصم، وبالتالي إثارة غضبهتوظيف اللعن والشتي

 ـ خطاب الترهيب وإثارة الخوف والفزع 3ـ1 

ليس خطاب التحريض وحده الذي يثير انفعال الخوف بل يقاسمه في ذلك خطاب التخويف الذي استخدمه  

املحور الذي خصصناه لخطاب الغضب عند تجل من تجليات هذا املحافظون في خطاباتهم. وإذا كنا قد وقفنا في  

االنفعال، املتمثل في االستناد إلى موضع مثل ماذا؟ )املماثلة(، واعتبرناه داال على انفعالين هما: الغضب والخوف، 

بعث شعور  في  منها  رغبة  املحافظين  تستخدمها خطابات  استراتيجية خطابية  يعد  بدوره   الترهيب  فإن خطاب 

لخوف والفزع في الخصم كي يتراجع عن آرائه في صحيح البخاري، أي إن الترهيب في هذه الخطابات استراتيجية ا

وظيفية تتقصد إثارة انفعاالت الخصم ودفعه للتخلي عن آرائه كرها وعدوانية، تماشيا مع املتوالية الناظمة لكل 

أي الخصم  قمع  في  الرغبة  على  تقوم  والتي  املحافظين،  مختلف خطابات  استخدام  عن  التورع  دون  وردعه،  الل 

 .الوسائل، حتى وإن كانت  وسائل عدوانية هادمة للخطاب أكثر مما هي مدعمة له

وال يتوخى الترهيب هنا حمل املخاطب على اإلذعان والتسليم لدعوى املحافظين طواعية، كما ال يتوخى حمله على  

اقتناعا منه بحججهم، وإنما يحملونه على ذلك باإلكراه ويرغمونه على تقبل التنازل عن آرائه حول صحيح البخاري  

رؤاهم، من خالل العمل على تهييج مشاعر الخوف والرعب في نفسه. فهم يفرضون السلوك الواجب اتباعه من 

يجعلنا نسجل خالل االستناد إلى التهديد، الذي يتجاوز كونه آلية حجاجية إلى كونه آلية للقمع وبسط السيطرة، ما  

على هذا الخطاب تجاوزه ملبادئ البالغة، وانخراطه في ممارسة خطابية تهدف إلى التخويف والترهيب والقمع وكبح  

َك الخصم وإنما تصفية الحساب معه،  
ُّ
َمل

َ
صوت االختالف، لتتبنى الوحدوية في الرأي سبيال لها، إذ لم يعد القصد ت

ضعت له، فإذا كانت قد وضعت أساسا لتجاوز العنف وتدبير االختالف بين وبالتالي استخدام البالغة في غير ما و 

أطراف الخطاب؛ فإنها في هذه الخطابات أصبحت تحتفي بالوحدوية في الرأي وبالعنف الذي ال يفض ي إلى حدوث  

إلقناعية  اإلقناع، وإنما يسم هذا النوع من الترهيب بميسم الباتوس القسري، الذي »ال تقوم فيه االستراتيجية ا 

على الحوار مع اآلخر وكسب ثقته بإثارة نوازع الخوف الطبيعية الكامنة فيه، بقدر ما تروم إقصاءه ومعاداته والرمي 

  ( ).«به في وهاد من الرعب ومحوه من الوجود، في سبيل إرساء سلطة أو ترسيخ إيديولوجية

املتكلم إلى التهديد بالقتل، سالكا في ذلك    وقد تصاعدت درجة التخويف في هذه الخطابات إلى درجة لجأ معها 

مسالك عدة منها ما يتضمن لفظا انفعاليا، ومنها ما يكتفي باإليحاء بالعاطفة، ومنها ما يحتوي موضعا انفعاليا.  

 :ويمكن تمثيل ذلك فيما يأتي 

 ملفوظات الخوف املباشرة  -1-3-1

 .(اآلخرة إن لم يتب قبل فوات األوان«. )تعليقـ »كل من يحارب هللا ورسوله سينال جزاءه في الدنيا قبل 
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 .(ـ » وهللا العظيم أنت أخطر من اإلرهاب على اإلسالم، ولكن انتقام هللا أشد«. )تعليق

 .(ـ » قريبا سينتهي مصيرك بالذبح إن شاء هللا«. )تعليق

 ( ).«ـ » ]..[ إن األمر خطير، إن األمر خطير للغاية

  .(هم«. )تعليقـ » اقترب للناس أمثالك حساب

تتميز هذه امللفوظات بكونها تحمل العاطفة التي تتقصد إثارتها، فهي تذكر لفظا من األلفاظ املسببة للخوف        

إنشاء متوالية حجاجية من  امللفوظات  الذبح...(. وتتغيا هذه  اإلرهاب، األمر خطير،  ) سينال جزاءه، أخطر من 

ن خالل تحريك نوازع الخوف الكامنة فيه. إنها تتقصد أن تثير خوف الجمهور االنفعاالت قوامها التأثير في اآلخر م

من رشيد أيالل، الذي قدمته هذه امللفوظات ـ وغيرها ـ في صورة خطر متربص بالدين اإلسالمي »إن األمر خطير، 

عور بالخوف لدى  إن األمر خطير للغاية«، » وهللا العظيم أنت أخطر من اإلرهاب«، فهذان امللفوظان يعمقان الش 

الجمهور، فإذا كان امللفوظ األول قد عمل على تعميق هذا االنفعال من خالل التوكيد والتكرار واستخدام لفظة 

"للغاية" التي تدل في هذا املوضع على املبالغة، فإن اللفظة الثانية عملت على تعميقه من خالل القسم واستخدام  

رهاب" التي ما إن تذكر حتى تهتز لها املشاعر القترانها في العرف اللغوي  صيغة أفعل التفضيل "أخطر"، ولفظة "اإل 

 .وفي تمثالت الجمهور املشتركة بالقتل والفتك وانتهاك حرمة األبرياء

 مواضع االنفعال  -1-3-2

تبرر انفعال الخوف مجموعة من املواضع، من بينها: موضع ماذا؟ الذي يتصل بطبيعة الحدث، وموضع مثل   

 ...لذي سبق أن وقفنا عنده، وموضع العواقب، املتعلق بالنتائج املترتبة عن فعل ماماذا؟ ا

إن هذه املواضع هي أهم املواضع التي تم بها تبرير عاطفة الخوف في خطابات املحافظين وردودهم على رشيد أيالل.  

أ ادعائه  النبوي من خالل  بالحديث  أيالل  بمساس رشيد  )ماذا؟(  األول  املوضع  البخاري مجرد يتعلق  ن صحيح 

يثير خوف الجمهور املسلم على عقيدته، فالخوف هنا مبرر بكونه خوفا على  بإمكانه أن  الفعل  أسطورة، وهذا 

ـ وما هو   ـ في قول الفزازي في خطابه: »)األستاذ(  ـ مثال  التمثالت الدينية اإلسالمية املشتركة. ويتبدى هذا املوضع 

ـ يطعن في الوحي نهارا ج هارا«) (، فالطعن في الوحي هنا هو الحدث الذي يبرر عاطفة الخوف. وقد اختار بأستاذ 

الفزازي الوحي عوض السنة أو الحديث ألنه يرى أن ما قاله الرسول »ص« موحى له من هللا تعالى، لذلك فالطعن  

 َوْحٌي ُيوَحى«) ( ؟ في السنة هو طعن في الوحي، ألم يقل هللا تعالى في كتابه العزيز: »َوَما َْينِطُق َعِن ا
َّ

 لَهَوى إْن ُهَو إال

وباستحضارنا ملوضع )العواقب( نقف عند هذا املثال الذي يتضح فيه لجوء املساجل إلى هذا املوضع إلثارة نوازع  

الخوف في وجدان الجمهور املسلم: »من قرأ هذا الكتاب فقد خرج عن امللة«. )تعليق(؛ فيتبدى لنا من خالله أن  

يل بالدين املساجل  حسبهم  يمس  الذي  أيالل  كتاب  قراءة  عن  املترتبة  النتائج  ذكر  إلى  للجمهور  تخويفه  في  جأ 

اإلسالمي. فهذا امللفوظ ـ بدوره ـ ال يتضمن لفظا انفعاليا وال أثرا نفسيا أو فيزيولوجيا، ولكن مع ذلك فهو ال يعرى 
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ملشتركة بين املسلمين، فإذا كان للدين اإلسالمي عن إثارة وجدان الجمهور، من خالل استثماره للقيم وللتمثالت ا 

مرتكزان هما: القرآن والحديث النبوي، وكان املسلم ملزما بالعمل بما ورد في القرآن واتباع هدي النبي »ص«؛ وكان  

ـ فإن قراءة هذا الكتاب بإمكانها أن تجعل املسلم يشكك في عقيدته ككل،  كتاب أيالل يمس بالحديث الصحيح 

الخطاب على لذلك فق الخوف وتصديق  لهوى  الخضوع  املتلقي  يقوم قبول  امللة. وبهذا  الخروج عن  تعادل  راءته 

 ( ) .قبوله لألسباب الداعية إليه وتسليمه باملعايير التي يضمرها

 ـ خطاب الترغيب واإلغواء وإثارة التحفيز 4ـ1

لترغيب لم يحظ في هذه الخطابات  إذا كان لخطاب التخويف في سجاالت املحافظين حضور بارز؛ فإن خطاب ا

الجمهور   إغواء  إلى  لجوءها  الخطابات  في هذه  نعدم  فإننا ال  ذلك  التخويف، ولكن مع  به  الذي حظي  بالنصيب 

  .وإغرائه، طلبا لتحفيزه وتشجيعه للقيام بالفعل

تحبيب املتلقي في األمر   ويتقصد املتكلم من وراء الترغيب واإلغواء في هذه الخطابات منحى يروم اإلقناع القائم على

املتلقي  انفعاالت  إثارة  على  يقوم  ألنه  للتخويف،  مناقض  االنفعال  فهذا  به.  إعجابه  واستثارة  اتباعه،  الواجب 

نوازع  فيه  فيه ويجذبه محركا  يحببه  بل  بالقوة،  األمر  عليه  يفرض  ال  إنه  أي  نفسه،  في  اإلعجاب  الجميلة وبث 

قوم هذا األسلوب في متواليته الحجاجية على املحاجة بالنتائج اإليجابية التي اإلعجاب الطبيعية الكامنة فيه. وي

من املمكن أن يجنيها الجمهور إذا ما هو أخضع إرادته للمتكلم، ويساعد على تحويل القضية الحجاجية إلى وعد 

 ( ).”Ad carotam" بعيد املنال بحدث مثير لإلعجاب، وهو ما يسمى بحجة أد كاروتام 

ويروم املحافظون من خالل استنادهم إلى خطاب الترغيب جعل الجمهور متشبثا بعقيدته، حريصا عليها،    

ومنافحا عنها من تسلط األعداء، وقد سلكوا مسالك عدة في ترغيبهم للجمهور في الرد على أيالل أو في التخلص من 

 :كتابه، من بين تلك املسالك ما يعبر عنه هذا الشاهد

كون إن شاء هللا لجنة محكمة من العلماء، وغاتكون جائزة الفتة  ـــ »في هذا  
ُ
املركز ومع هذه الفئة من األساتذة ن

( في حدود عشرة  الجائزة  واحت  وياخذ  البخاري،  ببحث حول  يقوم  ملن  إن شاء هللا، صحيح  10للنظر  ماليين   )

   .( )«البخاري يستحق أن نخدمه 

ـ في محاولته ل ـ إلى اعتماد استراتيجية الوعود واإلغراءات، تلك  يلجأ خطاب مصطفى بنحمزة  لتأثير على املتلقي 

االستراتيجية التي تجعل املتكلم يكسب ود الجمهور، وتستهويه للدخول في العملية السجالية. فقد أراد املتكلم في 

بالبخاري، ويردون   هذا املثال أن يحفز الباحثين على الرد على رشيد أيالل، من خالل تأليفهم لكتاب يعرفون فيه

فيه على الطعون التي وجهها له، سعيا منه إلى إعادة االعتبار لصورة البخاري، ونقض خطاب االتهام الذي انتقص  

الجائزة وسيلة إلغراء   فكانت  الجماعي.  الوعي  في  استقرت عنه  التي  لتلك  في صورة سلبية مناقضة  منه، وقدمه 

للمنافسة للحصول عليها. وهذا ما يجعلهم يشعرون باللذة، لذة الظفر   الباحثين وإغوائهم، وتحفيزا لهم، ودفعهم

ـ كما يقول   الناس  يلهث وراء موضوع الرغبة بغية تحقيقه، فجميع  املتلقي  التي تجعل  اللذة  باملال وكسبه، تلك 
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ولها شعروا  أرسطو ـ متى أرادوا األمور حصلوا عليها فإنهم يشعرون باللذة، وبالعكس، فإنهم متى تعذر عليهم حص

 10باأللم«) (. وقد استند املتكلم في هذا امللفوظ إلى موضع كم؟، املتمثل في قوله: »وياخذ واحت الجائزة في حدود 

   .ماليين«، فعشرة ماليين هنا دافع ومحفز للمتلقي لقبول ما اقترحه عليه املتكلم، ووسيلة للسيطرة عليه وتملكه

ي هذا امللفوظ ليس في نظرنا إال آلية للتلعب بالعقول، ودفعا بها لإلقدام على  إن التلفظ بقيمة الجائزة املالية ف

الفعل الذي يريده منها املتكلم. فاإلغواء ـ رغم كونه يترك للمتكلم حرية االختيار وال يدفعه إلى الفعل رغما عنه ـ إال 

لقي بناء على مجموعة من اإلغراءات  أنه ال يخلو من بعض التجاوزات، التي تتمثل أساسا في فرض أمر ما على املت

التي تجعله أعمى عن رؤية الحقيقة، يعمل وفق رأي املتكلم طمعا في نيل األجر، وفي هذا إقصاء لذاتيته وخضوع 

ما فيه، يقوده إلى أي وجهة أراد، ويفرض عليه رأيه  ِ
ّ
لسلطة املتكلم، التي فرضها عليه باملال، فيصبح بالتالي متحك

 ...كيفما كان

ى جانب ذلك، لجأ املتكلم ـ لتبرير سياسة الوعود واإلغراءات التي ارتكز عليها في خطابه ـ إلى حجة االستحقاق،  إل

املاثلة في قوله: »صحيح البخاري يستحق أن نخدمه«، التي تساهم في تثبيت دعوى الخطيب، من خالل العمل على  

بخدمته والتعريف به. وهي هنا بمثابة إجابة عن   منحها مصداقيتها؛ إذ أثبت من خاللها جدارة صحيح البخاري 

سؤال مضمر، »ملاذا أكتب كتابا أعرف فيه بصحيح البخاري وأدافع به عنه؟«، افترض املتكلم أن املتلقي البد أن 

هذا  إعادة صياغة  يمكن  بهذا  املتلقي.  واستجابة  املتكلم  بين خطاب  حلقة وصل  بالتالي  فكانت  إليه،  به  يتوجه 

 :ق الشكل اآلتيامللفوظ وف 

 .اخدموا صحيح البخاري، )ملاذا؟(، ]ألن[ البخاري يستحق 

وهو الذي يثبت لنا أن حجة االستحقاق هنا بمثابة حجة سببية يبرر بها الشيخ دعواه، حيث عمل على الربط في  

 .ملفوظه بين املقدمة والنتيجة بالرابط )ألن( املحذوف

الخطاب السجالي ملصطفى بنحمزة قائما في استراتيجياته على املتوالية    هكذا، يكون امللفوظ الترغيبي اإلغوائي في

 :الحجاجية التي تتخذ هذا التسلسل

 ـــ اخدموا صحيح البخاري = الدعوى؛ 

ز؛  َحّفِ
ُ
 ـــ لتأخذوا الجائزة= امل

 ماليين = موضع الكم؛  10ــ 

 ــ ملاذا؟ = السؤال املضمر؛ 

 ــ ألن= الرابط الحجاجي املضمر؛

 .صحيح البخاري يستحق أن نخدمه = الحجة املعززةــ 
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  خاتمة

حاولنا في هذا البحث أن نكشف عن الكيفية التي يتشكل بها الحجاج العاطفي ووظائفه ومقاصده في خطابات  

املحافظين وردودهم على كتاب رشيد أيالل، استنادا إلى طرح كريستيان بالنتان، الذي بناه على مبدأين أساسين 

  :لفوظ العاطفي، ومواضع االنفعال. ويمكننا إجمال النتائج التي توصلنا إليها في النقاط اآلتيةهما: امل

تتميز الخطابات املدروسة بطابعها الديني الروحي، فهي تعالج قضية دينية تتعلق بالحديث الصحيح عامة،   -1

ن صاحبه، انتصارا للبخاري  وبصحيح البخاري خاصة، فقد وطنت نفسها حول نقد كتاب رشيد أيالل والنيل م 

وردا لالعتبار له... ويتم هذا ضمن ممارسة خطابية تراهن على وجدان املتلقي وتخاطب عواطفه وهواجسه، وال  

عن املزج بين املستويات البالغية والعنف اللفظي، وال تخلو من إقصاء اآلخر والتحريض عليه    -في ذلك    –تتورع  

دئ والقواعد املنظمة للعملية التواصلية. فهي تستبدل باالختالف والتعددية وتهديده، ضاربة عرض الحائط املبا 

مناهضة االختالف، ووحدوية الرأي، وإن كان صنيعها هذا مخالفا لطبيعة الخطاب السجالي الذي يقوم أساسا  

 .على بالغة االختالف

ية الكامنة فيه؛ فإن الباطوس  إذا كان الباطوس الذي يتوجه إلى الجمهور يثير النوازع العاطفية الطبيع -2

املوجه إلى الخصم هو باطوس عدواني قسري، يثير عواطف الخصم إلرغامه بالقوة على التنازل عن دعواه حينا، 

ولكنه قد يتجاوز ذلك في أحايين أخرى، ليغدو تخويف الخصم وترهيبه وسيلة من الوسائل التي يقتضيها العنف 

 ...وإقصائهاللفظي، والتهجم على الخصم وقمعه 

تأثير الهوى العقدي في خطابات املحافظين، إذ لم تكن هذه الخطابات إال مرآة لهذا الهوى، وهو هوى ال   -3

وتصبح  اإليديولوجيا،  مع  تتداخل  فيه  فالبالغة  إيديولوجيا،  خطابا  يظل  الذي  السجالي  الخطاب  عن  ينفصل 

 .محملة بها وال تنطق إال من خاللها

 

 :املصادر واملراجعقائمة 

 :املصادر

  www.youtube.com/watch?v=a6PW1GbLTCo   :الفيزازي )محمد(، على املوقع اإللكتروني -1

 www.youtube.com/watch?v=LJzy5jneLec   :بنحمزة )مصطفى(، تصريح على املوقع اإللكتروني -2

     http://howiyapress.com    :اإللكترونينافع )رضوان(، ويبقى البخاري شامخا أيها األقزام.، على املوقع  -3

اإللكتروني" -4 املوقع  على  كتابه"،  وإحراق  أسطورة  نهاية  البخاري  صحيح  مؤلف  جلد  إلى  يدعو  سلفي   :شيخ 

https://azilalalhora.com/print.php?print=9637  
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 :املراجع العربية

 :الكتب -أ

 .القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع -1

)حاتم(، من الخطابة إلى تحليل الخطاب ــ مفاهيم خطابية من منظور جديد، دار رؤيا للنشر، القاهرة، عبيد   -2

 .2018، 1مصر، ط 

عمان،   -3 املعرفة،  كنوز  الخطابات،  لتحليل  حجاجية  بالغية  مقاربة  نحو  الحجاج  بالغة  في  )محمد(،  مشبال 

  .2017، 1األردن، ط 

اب السجالي في الشعر العربي تحوالته املعرفية ورهاناته في التواصل، ، دار عبد الفتاح يوسف )أحمد (، الخط -4

  .9، ص 2014، 1الكتاب الجديد املتحدة، بيروت، لبنان، ط 

 :املقاالت -ب

الوطني  -1 املجلس  الفكر،  عالم  مجلة  بيرملان"،  وشايم  وأرسطو  أفالطون  الحجاج:  إلى  "مدخل  )محمد(،  الولي 

 .2011، أكتوبر 40، املجلد 2والفنون، الكويت، ع للثقافة  

 :املراجع املترجمة

 .2008ـ أرسطو (طاليس(، الخطابة، ترجمة: عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، 1

 :املراجع األجنبية

1-  Didier MAILLA, Les manipulations  du discours de séduction : éclairage pragmatique. 

https://journals.openedition.org/erea/5970  

Christian Plantin - 1998 - Les Raisons Des Emotions.  2-  

https://fr.scribd.com/document/162760999/Plantin-1998-Les-Raisons-Des-Emotions 

 3- Ruth Amossy et Marcel Burger, Introduction: la polémique médiatisée, 

https://journals.openedition.org/semen/9072 
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  نقد الشعر يف كتاب الكامل يف التاريخ البن األثري
Criticism of poetry in the book al-Kamil fi al-Tarikh by Ibn al-Atheer 

 قسم اللغة العربية ـ السودان  -التربيةكلية   -سليمان إبراهيم عبدهللا إبراهيم ـ جامعة الخرطوم  الدكتور 

Suleiman Ibrahim Abdalla Ibrahim University of Khartoum - College of Education - Department of Arabic Language ـ Sudan 

 

 

 

Abstract 

The study aims at identifying Ibn Al athier views about the poetry that he has mentioned about the 

historical events he has presented , in addition to its critical value which cannot be separated from 

the aim of the study . This is due , to the sense that his poetry  will be considered as anthology of 

history although it’s a source of literature. The study ends with many findings ; firstly his critical 

views in the book of history of Iben Alathier is reactive criticism in which the critic is  not digging 

deeper in the text or reasoning the critical judgment he is claiming the author cannot be blamed 

because the book is of historical nature. Secondly , most of Iben Alathier views are about the length 

of poems , their fame or the quality of what he has chosen and in a few words. There are a few 

opinions that can be entered into deep criticism or reasoning as his views about poetry’s rhythm 

,meter or what is concerned with plagiarism.  

Keywords: in-depth criticism, influential criticism, plagiarism 
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 : مستخلص

هدفت الدراسة إلى بيان آراء ابن األثير في الشعر الذي أورده تدليال على األحداث التاريخية التي ساقها، وقيمتها    

ه مصدر من مصادر األدب.  
ّ
النقدية التي ال تنفصل عن أهمية الدراسة في كونها في سفر من أسفار التاريخ، بيد أن

النقدية في كتاب الكامل البن األثير من قبيل النقد التأثري، خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: جاءت اآلراء  

الذي ال ُيلِق صاحبه نظرة متعمقة للنص، أو تعليل الحكم النقدي الذي أطلقه. وال يالم املؤلف في ذلك ألن مؤلفه 

في كلمات مقتضبة. في التاريخ. معظم آراء ابن األثير النقدية كانت في طول القصائد أو شهرتها أو جودة ما اختار منها  

اإلقواء   ( الشعر وقوافيه  أوزان  كآرائه حول  املعّمق  النقد  في  تدخل  قليلة  آراء  يتعلق    -هناك  وما  الشعر(  ضبط 

 .باالنتحال؛ أي نسبة أبيات لغير قائلها

 .الكلمات املفتاحّية: النقد املعّمق، النقد التأثرّي، االنتحال

 

 

  املقدمة

 على ما  تعد الكتب التاريخية  القديمة مصا 
ً
در لتاريخ األدب خاصة الشعر الهتمام مؤلفيها بإيراد الشعر تدليال

ساقوه من أحداث تاريخية ولعّل سير العلوم العربّية متكاملة ردًحا من الزمان له بالغ األثر في وجود علوم مختلفة  

نون، وليس كتاب الكامل داخل السفر الواحد، وكذا موسوعّية العلماء األوائل وإحاطتهم بجملة من العلوم والف

في التاريخ بدعا من هذه املؤلفات، لذلك جاء عنوان الورقة: نقد الشعر في كتاب الكامل في التأريخ البن األثير، حيث  

أن أهمية الدراسة تنبع من كونها دراسة النقد في كتاب ليس له عالقة بالنقد وتهدف إلى بيان نقد ابن األثير للشعر 

سرده لألحداث التاريخية ومعرفته وتذوقه لها. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي بإيراد األبيات  الذي أورده في خضم  

 إلى النتائج والتقييم آلرائه النقدية التي وافقت في مجملها رأي القراء املطلعين 
ً
ورأي املؤلف فيها دونما تدخل وصوال

 . على تلك األشعار 

ؤلف وكتابه ثم آراؤه النقدية للشعر الذي أورده في العصر الجاهلي،  جاءت الورقة في مقدمة ثم تناولت بإيجاز امل 

الراشدة وعهد  والخالفة  البعثة  التي شملت عهد  اإلسالمية  العصور  في  كتابه  في  الوارد  للشعر  النقدية  آراؤه  ثم 

الكتاب   تأليف  نهاية  حتى  العباسية  العصور  ثم  بأه628األمويين  وثبت  النتائج  أهم  بها  خاتمه  ثم  املصادر  ه،  م 

 . واملراجع التي استقيت منها معلومات الورقة

  املؤلف وكتابه

اتفق املترجمون في اسم املؤلف وكنيته ولقبه فقالوا: )هو أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبدالكريم بن  

تقديم   مع   )  () الدين  بعز  امللقب  الجزري  األثير  بابن  املعروف  الشيباني  الكنية عبدالواحد  في  وتوسط  وتأخير 
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واللقب، ينسب إلى بني بكر بن وائل بن ربيعة ) ( ولعل النسب القبلّي واضح، ونجد في نص الذهبّي نسبته كذلك إلى 

بلدين )الجزيرة  واملوصل ( أما املوصل فمدينة معروفة بشمال العراق حيث عاش فيها مع والديه وتلقى تعليمه 

ة أبي عمر حيث ولد) (. حفظ ابن األثير القرآن مبكًرا ثم اتجه لدراسة العلوم األخرى  فيها، أما الجزري فنسبة لجزير 

تهذيب   في  اللباب  تآليفه، فمن مؤلفاته  الذي جمع فيه معظم  التاريخ  في  بكتابته  على عادة أهل عصره، واشتهر 

األتابكية،   الدولة  في  الباهر  والتاريخ  الصحابة،  معرفة  في  الغابة  سد 
ُ
وأ منه األنساب،  الذي  التاريخ  في  والكامل 

 .املوضوع املختار للدراسة وسنفرد له مجال للتعريف به 

ذكر ابن األثير عدد من شيوخه الذين تتلمذ عليهم بدًءا بأبيه وابن أفضل الزمان) ( وابن روحة الحموي) ( وابن     

واريخه وأغفلتهم كتب التراجم التي صدقة وابن كليب الحراني وغيرهم ) ( تتلمذ عليه كثيرون لم يؤثرهم بذكر في ت 

ة منهم، منهم: عبدهللا بن محمد الدبيثي، والقوص ي شهاب الدين محمد بن هبة هللا ابن 
ّ
 باألسماء لقل

ّ
لم تحتفظ إال

 كثير  
ً
 معظما

ً
جرادة، وسنقر القضائي) ( وقد نّوه العلماء بذكر ابن األثير وعلمه حيث قال عنه الذهبّي: كان صدرا

 . اتفق َمن ذكر وفاته وأرخ    الفضائل) (،
ً
 محتشما

ً
 ننبيال

ً
 إخبارّيا أديبا

ً
 مؤرخا

ً
وقال عنه ابن العماد الحنبلي: كان إماما

    630له من أصحاب التراجم إنه توفي في شعبان سنة  
ً
 وال شهرا

ً
ن يوما ه مع اختالف في يوم وفاته) ( ومنهم من لم يقّيِ

( وواضح من قصر مدى االختالف في وفاته شهرته العظيمة التي طبقت  لوفاته) ( ومنهم من أّرخ لوفاته في رمضان) 

  .اآلفاق

   الكامل في التاريخ البن األثير 

يعد الكامل في التاريخ أحد أهم الحوليات التاريخية واإلسالمية؛ وذلك لشموليته فهو يبدأ ببدء الخلق ويختتم    

العالم اإلسالمي628بذكر حوادث سنة   تتبع أحداث  )  ه حيث  األثير  بن  إلى مغربه وألن حياة   -555من مشرقه 

ه ( قد أرخها بنفسه تعد لحظات فارقة في تاريخ العالم اإلسالمي اجتمع فيه غزو الفرنجه لبالد مصر والشام 630

)الحروب الصليبية( وزحف التتار من أقص ى املشرق لغزو العالم وظهرت فيه طائفة من أملع شخصيات العصور  

نور الدين محمود زنكي، وصالح الدين االيوبي وجنكيز خان . كتب ابن األثير سفره هذا بأسلوب   الوسطى أمثال:

سلس مرسل مبتعًدا من الزخارف اللفظية واأللفاظ الغريبة معتمًدا على اإلسلوب الخبري، عباراته موجزة واضحة 

التاريخ ومعرفة  ملطالعة كتب 
ً
كان ومازال محبا للكتاب )إن  في تقديمه  ما فيها مؤثرا على الجلي من حوادثها    قال 

وخافيها مائال إلى املعارف واآلداب والتجارب املودعة في مطاويها، فلّما تأملُتها رأيُتها متباينه في تحصيل الغرض يكاد 

جوهر املعرفة يستحيل لعرض، فمن بين مطول قد استقص ى الطرق والروايات، ومختصر أخّل بكثير مما هو آت  

ترك لهم الكثير من الحادثات واملشهور من الكائنات وسّود كثير منهم االوراق بصغائر اإلمور التي ومع ذلك فقد  

أعرض عنها األول، وقد أرخ كل منهم إلى زمانه، وجاء بعده من ذّيل عليه، وأضاف املستجدات بعد تأريخه إليه، 

ق فكان الطالب إذا أراد أن يطالع تأريخا والشرقّي منهم قد أخل بذكر أهل الغرب، والغربّي قد أهمل أحوال الشر 

متصال إلى وقته يحتاج إلى مجلدات كثيرة وكتب متعدده مع ما فيها من اإلخالل واإلمالل(  ولعل النص أعاله وهو 

من املقدمة بّين فيه املؤلف هدفه من تأليف كتابه ومنهجه العلمّي املحايد ثم واصل قائال )وملا رأيت األمر كذلك  



 2021  سبتمرب  71  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 60  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

في النسيان، وآتي فيه    شرعُت  أراجعه فوق  لي  تذكرة  ليكون  بينهما  والغرب وما  الشرق  تأريخ جامع ألخبار  تأليف 

 يناسب معناه وهو 
ً
إلى وقتنا هذا وسميته اسما  

ً
يتلو بعضها بعضا الزمان متتابعة  أّول  بالحوادث والكائنات من 

تعلقة بالتاريخ فإّن من هو باملوصل ال بد أن يشذ )الكامل في التاريخ( وال أقول إني قد أتيت على جميع الحوادث امل

ني قد جمعُت في كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد
ّ
 (   عنه ما هو بأقص ى الغرب ولكن أقول إن

اعتمد ابن األثير في تأليفه لكتاب الكامل على عدة موارد أهمها: تاريخ الطبري، وتاريخ ثابت بن سنان، وتجارب     

ويه، والتاريخ لهالل بن الحسن بن الحسن ابن أبي اسحق الصابيء، وتكملة تاريخ الطبري ملحمد األمم البن مسك

األشراف  وأنساب  للشهرستاني،  والنحل  وامللل  الجوزي،  البن  واألمم  امللوك  تاريخ  في  واملنتظم  امللك،  عبد  بن 

  لحميدي.... الخللبالذري، وتاريخ ملوك األرض واألنبياء لحمزة األصفهاني، وجذوة املقتبس ل

اتبع ابن االثير املنهج الحولي لكتابه؛ أي يؤرخ لكل عام واملقياس عنده صحة اإلسناد ولم يكن ناقال للتواريخ بل 

يحلل ويعلق على األحداث ويذّيل السنة بأسماء من توفى من املشاهير ويترجم للشعراء ترجمة كاملة داخل متن  

ن األثير يترجم للشعراء ترجمة كاملة داخل متن الكتاب ثم يضيف بعض  الكتاب، قال طليمات في ذلك ) وجدت اب

األبيات الناقصة من القصيدة على هامش الكتاب وأيضا يضيف بعض املعلومات املتعلقة بالشاعر ويشرح غامض  

سيم الكتاب  الكلمات كما جّرد التراجم من املعلومات والتواريخ العامة ورفع األنساب حتى ألحقها بالقبيلة (  أما تق 

فكان على هذا النحو: افتتح الكتاب بذكر بدء الخليقة وقصص األنبياء عليهم السالم حتى صعود السيد املسيح 

عليه السالم، ثم أخبار الهجرات العربية وأيام العرب قبل اإلسالم، فالسيرة النبوية منذ البعثة حتى حوادث سنة 

ه، ووصل في 65صلى هللا عليه وسلم ووفاته حتى حوادث سنة    ه( وافتتح املجلد الثاني بذكر مرض الرسول 11)

ه( 312(ه والخامس حتى سنة )295ه( والرابع إلى آخر خالفة املقتدر سنة )168املجلد الثالث إلى حوادث سنة )

ه(  561ه( والتاسع حتى سنة )488ه( ، واملجلد الثامن حتى سنة )  389ه( والسابع حتى )327والسادس حتى سنة )

ه( وبه ينتهي كتاب الكامل  628هم جزء في الكتاب وفيه الكثير من مشاهداته وذكرياته، والعاشر حتى سنة )وهو أ 

ه للدراسة، وبه مجلد كامل مخصص للفهارس وهو الحادي عشر. وواضح أن التقسيم معتِمد كذلك  
ُ
الذي اعتمدت

ر
ّ
أث وقد  هذا  متساوية.  غير  السنوات  ألن  جزء  كل  في  األحداث  كثافة  كتابات   على  على  التاريخ  في  الكامل  كتاب 

املؤرخين الذين جاءوا بعد ابن األثير إذ عدوه املرجع أو املصدر الشامل املحيط ملا كتبوه من تاريخ، فمن الكتب  

اإلسالمي  التاريخ  الجوزي، وسلسلة  الزمان البن  الذهبّي، وكتاب مرآة  لإلمام  اإلسالم  تاريخ  كتاب  به:  تأثرت  التي 

، ودولة السالجقة لدكتور علي محمد الصالبي، وكتاب في التاريخ العباس ي والدولة الفاطمية للدكتور  ملحمود شاكر

 أحمد مختار العبادي ،... الخ

  :نقد ابن األثير للشعر في الكامل

كتاب الكامل في التاريخ كتاب تاريخ وليس كتاب أدب أو نقد أو لغة، بيد أن تكامل املعارف والعلوم خاصة في   

في ضروبها جميعا، وغنّي عن ع التآليف مجيدون  وأصحاب  متداخلة  العلوم  الزاهية جعلت  العربّي  األدب  صور 
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القول أن كتب التاريخ في عصور ازدهار الحضارة اإلسالمية مصدًرا من مصادر األدب وخزانة من خزائن شعره 

مل مقصودة  غير  نقدية  نظرات  الكتب  هذه  ملؤلفي  يكون  أن  غرو  فال  مأثورة، ونثره،  وأقوال  أشعار  من  أوردوه  ا 

 في هذا. وسأتناول هنا ما أورده في نقده للشعر، وسأقّسم  
ً
 على األحداث التاريخية، وليس ابن األثير بدعا

ً
استشهادا

  .نقده للشعر إلى قسمين: نقده للشعر الجاهلي، ونقده للشعر في العصور اإلسالمية

 :جاهلّيةنقد ابن األثير ملا أورده من أشعار 

عند ذكر صاحب الكامل أخبار اردشير بن بابك وملوك الفرس اآلخرين بعده قال: انتقلت إياد حينئذ إلى الجزيرة  

   :وصارت تغير على السواد فجّهز سابور الجيوش ووجهها نحوهم وكان لقيط األيادي معهم فكتب إلى إياد

 سالم في الصحيفة من لقيط 

 بأن الليث كسرى قد أتاكم 

 م منهم ستون ألًفا أتاك

 إلى من بالجزيرة من إياد 

 فال يشغلكم سوق النقاد 

 يزجون الكتائب كالجراد 

 

   :فلم يعيروا ما قالة اهتمام وداموا على الغارة فكتب إليهم أيضا

 أبلغ إيادا وخلل في سراتهم 

عص قد نصعا
ُ
 إني أرى الرأي إن لم أ

 

ل في صفة الحرب. وأورد ابن األثير قول أعش ى بكر في وقعة  فقال ابن األثير: وهي قصيدة طويلة من أجود ما قي

   ذي قار

 أّما تميم فقد ذاقت عداوتنا 

 وجند كسرى غداة الحنو صّبحهم 

 لقوا ململمة شهباء يقدمها 

 فرٌع نمته فروٌع غيُر ناقصٍة 
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 فيها فوارس محمود لقاؤهم 

ا التقينا كشفنا عن جماجمنا 
ّ
 مل

 واألسفوقيس عيالن مّس الخزي 

 مّناغطاريف تزجي املوت فانصرفوا 

 
ُ
 للموت ال عاجز فيها وال خرف

 
ُ
ق حازم في أمره أنف

ّ
 موف

 
ُ
 مثل األسّنة ال ميل وال كشف

 ليعلموا أننا بكٌر فينصرفوا 

 

حالتي   في  منها  لتأثره  وذلك  حاضًرا.  القارئ  كأّن  حتى  الواقعة  فّصل  ألنه  األبيات  هذه  ذكرت  األثير:  ابن  قال 

 . والغلبة وهي نعم الوثيقةاالصطدام 

ا مات امرؤ القيس سار الحارث بن أبي شمر الغساني إلى السموأل بن عادياء وطالبه بأدرع امرئ  
ّ
وذكر أيضا: مل

السموأل وقتل  فأبى  ابنك  قتلُت  األدرع وإما  أن تسلم  إّما  للسموأل وقال:   
ً
ابنا الحارث  القيس فلم يعطه، فأخذ 

   :هذه الحادثة الحارث ابنه، فقال األعش ى في

 كن كالّسموأل إذ طاف الهماُم به

تي خسف فقال له 
ّ
 قد سامه خط

 فقال ثكل وغدر أنت بينهما 

 فشّك غير طويل، ثّم قال له 

 في جحفل كسواد الليل جّرار 

 قل ما بدا لك إني سامع حار 

 ملختار 
ّ
 فاختر وما فيهما حظ

ي مانع جاري 
ّ
 أقتل أسيرك إن

 

 مهلهل كأول شعر قيل في حادثة قتل كليبأورد ابن األثير قول  
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 كنا نغار على العواتق أن ترى 

 فخرجن حين ثوى كليٌب حسرا 

 فترى الكواعب كالظباء عواطال

 خمشن من أدم الوجوه حواسرا 

 باألمس خارجة عن االوطان 

 مستيقنات بعده بهوان 

 إذ حان مصرعه من األكفان 

 من بعده ويعدن باألزمان 

 

البيت األول غث ساقط يدرك صاحب الذوق الفرق بين ما قبله وبينه وهو مشتمل على ضرورات  قال ابن االثير  

ال تليق بعربي مطبوع وعلق على البيت الثالث قائال به تركيب سخيف وهي قصيدة طويلة. وأورد أيضا من قول  

  مهلهل بالقرب من قبر كليب

 إّن تحَت التراب حزًما وعزًما 

 حية في الوجار أربد ال 

 ألّد ذا مغالق و 
َ
 خصيما

 ينفع منه السليَم نفُت الراقي 

 

قال: هذا هو الشعر الفحل ال ما تقّدم ولعّل األّول منحول. فابن االثير قارن بين األبيات األولى ملهلهل وانتقدها  

ر حكمة بترجيح نحل األبيات إلى بعد إيراده البيتين األخيرين. أورد ابن األثير أ
ّ
 كثيرة  مطّوال بعض الش ئ، وأخ

ً
شعارا

   :ملهلهل في أخيه كليب راثيا منها قوله

 أهاج قذاء عيني االّدكار 

 وصار الليل مشتمال علينا 

 وبت أراقب الجوزاء حتى 

 أصّرف مقلتي في إثر قوم 
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 وأبكي والنجوم مطلعات 

 هدوءا فالدموع لها انحدار 

 كأن الليل ليس له نهار 

 تقارب من أوائلها انحدار 

 بهم فغاروا تباينت البالد 

 كان لم تحوها عني البحار 

 ج

وهي من غرر املرثيات، وقد أثبت فيها قوة إرادته وصدق قوله حتى إنه لم يخلع درعه أربعين   -إلى آخر القصيدة-

    سنة، قال صاحب الكامل : ومن شعر مهلهل أيضا في يوم عنيزة

 كأنا غدوة وبني أبينا 

 فلوال الريح أسمع أهل حجر 

 يا مدير بجوف عنيزة رح

 صليل البيض تقرع بالذكور 

 

يعني معارك    -هذان البيتان من قصيدة طويلة أوردها أبو علي القالي في أماليه، وقد اشتملت على معظم الحروب  

فهي خير تاريخ لتلك الحروب، وتدل أيضا القصيدة التي منها البيتان إنها آخر قصائده في حرب    -حرب البسوس

   تل بجير  وجساسالبسوس؛ الّن فيها ذكر مق

  : أورد بن األثير أيًضا بيتين من قصيدة طويلة قالها علقمة بن عبدة في مدح الحارث بن أبي شمر

ُروُب 
َ
ٌب في الِحَساِن ط

ْ
ل
َ
َحا ِبَك ق

َ
 ط

َباِب َعْصَر حاَن َمِشيُب   ُبَعْيَد الشَّ

 

 أهلها 
َّ
ط

َ
ى وقد ش

َ
ْيل

َ
ُفِني ل ِ

ّ
ل
َ
 ُيك

وُب 
ُ
ط

ُ
 وعاَدْت َعَواٍد بيننا وخ
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   وفي ذكر صاحب الكامل ملقتل مالك بن زهير، أورد بعض من أبيات قصيدة للربيع بن زياد  في ذلك

 منَع الرقاَد فما أغمُض ساعة

 بمقتِل مالٍك 
ً
 مْن كان مسرورا

 يندْبَنه 
ً
 يجِد النساَء حواسرا

 يضربَن حّر وجوههنَّ على فتى

را 
ّ
 قد كّن يكتمن الوجوه تست

 زهيرٍ أفبْعد مقتِل مالِك بن 

 من النبأ العظيم الساري 
ً
 جزعا

َنا بضوٍء نهارِ 
َ
 فليأِت نسوت

 ويقمن قبل تبلج األسحار 

 ضخم الدسيعة غير ما خّوار 

ار 
ّ
 فاليوم حين برزَن للنظ

 ترجو النساُء عواقَب األطهارِ 

 

لحوادث وأيام  اكتفى ابن األثير بذكر هذه األبيات وقال: وهي أطول من ذلك. ونالحظ ان ابن األثير في كثير من ا

يذكر من  األحيان  بعض  وفي  طويلة.  هي  ويقول:  األبيات  بعض  يذكر  فيها  القول شعًرا  الشعراء  أكثر  التي  العرب 

   القصيدة أبياًتا متفرقة وربما أشار بذلك إلى طول نفس الشاعر ومن ذلك قوله: قال قيس بن زهير  في وقعة البوار 

ْيُر َميْ 
َ
َهَباَءِة خ

ْ
ى ال

َ
اَم َعل

َ
ق
َ
 ٍت أ

ْيٌس َجِميًعا 
َ
ِجَعْت ِبِه ق

ُ
ْد ف

َ
ق
َ
 ل

ْقَتِلِه َبِعيٌد 
َ
 َوُعمَّ ِبِه مِل

 َيِريُم 
َ

 ال
ُ
ْيَفة

َ
َرُمُه ُحذ

ْ
ك
َ
 َوأ

ِميُم  ْوُم الصَّ
َ
ق
ْ
ْوِم َوال

َ
ق
ْ
 َمَواِلي ال

ْقَتِلِه َحِميُم 
َ
صَّ ِبِه مِل

َ
 َوخ
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ي ذلك اليوم ولم يذكر سوى هذه األبيات  ويعقب ابن األثير بقوله: إنها طويلة، وإن الشعراء أكثروا من قول الشعر ف

    من قصيدة والتعقيب بأنها من أبيات عدة مثل إيراده قول متمم بن نويرة

َدَها  ٍر َوَسّيِ
ْ
ْبِلْغ ِشَهاَب َبِني َبك

َ
 أ

َها
ُ
ْنِهل

ُ
أ
َ
ْوِمي ف

َ
 ِمْن ق

َ
ة ِسنَّ

َ ْ
ْرِوي األ

ُ
 أ

 ال يطيفون إن هّب النيام وال 

 مكايدةأشجى تميم بن مرة ال 

 فدتك النفس تطعمه
ً
 أسيرا

ّ
 هال

اَما 
َ
ْهَباِء ِبْسط َبا الصَّ

َ
اَك أ

َ
ي ِبذ  أَعّنِ

اَما  وَّ
ُ
ْرِض ن

َ ْ
ْصَبُحوا ِفي َبِقيِع األ

َ
أ
َ
 ف

 في مرقد يحملون الدهر أحالما 

 حتى استعادوا له أسرى وأنعاما 

 كنت مطعاما 
ً
 مما أراد وقدما

 

 : وذكره ألبيات بشر بن أبي حازم  في يوم الِجفار

َل َعاِمٌر  تَّ
َ
ْن ُيق

َ
ِميٌم أ

َ
ِضَبْت ت

َ
 غ

 
ً
ْفَرة

َ
َفُروا ِلَحْرٍب ن

َ
ا ن

َ
ا ِإذ نَّ

ُ
 ك

ِزي 
َ
ْعت

َ
ُيوِف َون َفَواِرَس ِبالسُّ

ْ
و ال

ُ
ْعل

َ
 ن

َباِر َعَواِبًسا 
ُ
غ
ْ
ِل ال

َ
ل
َ
ُرْجَن ِمْن خ

ْ
 َيخ

ِم 
َ
ْيل ُبوا ِبالصَّ

َ
ْعق

َ
أ
َ
َساِر ف ِ

ّ
 َيْوَم الن

ِدِم 
ْ
ٍس ِصل

ْ
ِفي ُصَداَعُهْم ِبَرأ

ْ
ش

َ
 ن

ِم  ُحوِر ِمَن الدَّ  النُّ
ُ
ة
َ
َعل

ْ
ْيُل ُمش

َ
خ
ْ
 َوال

ِم 
َ
ْيٍث َضْيغ

َ
ّلِ ل

ُ
َباِع ِبك َبَب الّسِ

َ
 خ
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ق عليها في نهايتها بأنها عدة أبيات
ّ
 .وعل

 : وأيًضا ذكر لذات الشاعر أبياًتا  في يوم الوقيط يمدح بها أوس بن حارثة

 َرْسَم َدارٍ 
َ
 ِمْن ُهَنْيَدة

ُ
ْعِرف

َ
ت
َ
 أ

ْبٍت 
َ
ِزٌل ِبِبَراِق خ

ْ
 َوِمْنَها َمن

ى ِلَواَها 
َ
ِإل
َ
ْرَوٍة ف

ُ
 ِبَحْرَجْي ذ

َها 
َ

َرَها ِبال يَّ
َ
 َعَفْت ُحُقًبا َوغ

 

ق عليها بقوله: وهي قصيدة طويلة ومشهورة، والدليل على ذلك فقد سبق لهذا الشاعر إن هجا طي بخمس 
ّ
عل

 
ً
 .قصائد وعوضهم بمثلها، مدحا ورثاءا

نقد ابن األثير للشعر إيراده أبيات تفي بغرضه في االستشهاد في حادثة ما، والتعليق في نهايتها    أيضا من أساليب   

بذكر معنى أبيات في حادثة أو السبب الذي قيلت من أجله دون إيراد الشعر، ومن ذلك إيراده لقول طريف بن 

 تميم العنبري  والتي قيل أنها تسببت في يوم مبايض  وذلك قوله 

 َحولي فوا
ٌ
سْيٍد ِشْجَعة

ُ
 رس ِمْن أ

 
ٌ
 تحِتي األغرُّ وفوَق ِجلِدي نثرة

ُم  ضَّ
َ
َحْوَل بيِتي خ

َ
ِضْبُت ف

َ
ا غ

َ
 وإذ

ْيف َوُهَو مثلم   زغف ترد السَّ

 

ففي األبيات لم يأت ذكر اليوم ولعلها من أبيات أخرى  لم يذكر في قصيدة طريف العنبري هذه وذكره ألبيات بشر  

   في نهايتها بأنها عدة أبياتبن حازم  في يوم الجفار وعلق 

يختصر ابن األثير أبيات الشعر في بعض األحداث ويعلق عليها كما ذكر آنفا بأنها طويلة مثال تركناها كراهية    

التطويل، وفي أحايين أخرى يورد قصائد بكاملها، ومن أمثلة ذلك قصيدة ليحي الذهلّي افتخر بها بأيام قومه، لم  

 مع تعليقه: فيها آداب السنة ولكن تركناها كراهية التطويل يذكر منها صاحب الكامل
ً
 واحدا

ً
 بيتا

ّ
  . إال

 أمن عرفان منزلة ودار          تعاورها البوارح والسوارّي 

  .فهنا اكتفاء باملطلع فقط مع التنويه بها
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يات بقوله هذا البيت  ومن آرائه النقدية األخرى إيراده لشعر صليع  في حرب بن سليم وشيبان وعلق على آخر األب

   :فيه إقواء حيث رفع املجرور واألبيات هي

ِقيُتُهْم 
َ
 ل
َ
َداة

َ
 َنَهْيُت َبِني َزْعٍل غ

َحِريَب َوَراِكًسا 
ْ
ُهْم: ِإنَّ ال

َ
ُت ل

ْ
ل
ُ
 َوق

ُع ِسْرُبهُ 
َ
ْوَت َيْرت

َ ْ
ِكنَّ ِفيِه امل

َ
 َول

ا 
ً
اِء َحاِرث

َ ْ
ى امل

َ
ى َعل

َ
ق
ْ
ل
َ
ِتِه ت

ْ
أ
َ
ى ت  َمتَّ

اعُ َوَجْيَش 
َ
ط

ُ
ُنوُن ت

ُّ
ِصيٍب َوالظ

َ
 ن

اعُ 
َ
َراَر ِرت

ُ ْ
ْرَعى امل

َ
َعٌم ت

َ
 ِبِه ن

اُعوا 
َ
وا َوُيط

ُ
ْن َيْقَبل

َ
ُهْم أ

َ
 َوُحقَّ ل

اِع 
َ
ّلِ ِبق

ُ
ُه ُيوِفي ِبك

َ
ا ل

ً
 َوَجْيش

 

ذلك    يلحظ في نقد ابن األثير لألرجاز يذكر أول األرجوزة ويعلق عليها بقوله : ومنها ، أو يقول وفيها ويأتي بالرجز من

ذكره ليوم الزويرين حيث قال وقد أكثر الشعراء في ذكر هذا اليوم وال سيما االغلب العجلي   ومن ذلك أرجوزته 

  :التي أولها

   إن سرك العز فجحجح بشجم

 : يقول فيها 

 

َصْم 
َ ْ
 َجاُءوا ِبَزْوَرْيِهْم َوِجْئَنا ِباأل

 

ْيِث ِمْن َباِقي ِإَرمْ 
َّ
الل

َ
َنا ك

َ
ْيٍخ ل

َ
 ش

 
َ
ْيٌخ ل

َ
ُبُهْم ش

ْ
 َنا ُمَعاِوٌد َضْرَب ال

َصْم 
َ
ق
ْ
ْمُح ان ا الرُّ

َ
ْيِف ِإذ  َيْضِرُب ِبالسَّ

اْنَهَزمْ 
َ
اًرا ف

َ
اٍر َصكَّ غ

َ
ْيُر غ

َ
 َهْل غ
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   وبعد ذكره مقطوعته هذه من االرجوزة السابقة قال : وله فيها أرجوزته التي اولها 

  يا رب حرب ثرة االخالق

 هذا البيت الذي جاء خلوا من ذكر الزويريين  وهو بّين أن الراجز ذكر هذا  
ّ
اليوم في أرجوزته التي لم يذكر منها إال

  التي ال شك أنه ذكرها في األرجوزة بعد هذا البيت

  نقد ابن االثير للشعر في العصور اإلسالمية

كل العصور اإلسالمية منذ    هنا نتتبتع اآلراء النقدية البن األثير في كتابه الكامل في التاريخ فيما أورد من شعر في 

موي والعصور العباسية، ولعلنا  628البعثة حتى نهاية تاريخه  
ُ
ه وتشمل عهد البعثة والخالفة الراشدة والعهد األ

نقف عند تعليقاته على أبيات الشعر بعد إيرادها في املناسبات ومناسباتها، ويذكر أحيانا على سبيل االختيار جزءا 

ويذّيل بقوله: وهي أكثر من ذلك. قال ابن األثير في غزوة بدر: كان األسود بن عبد يغوث     كبيرا من أبيات القصيدة 

لها   البكاء عليهم وبينما هو كذلك سمع امرأة تبكي على بعير  قد أصيب له ثالثة من ولده وذهب بصرة من كثرة 

    :أضلته، فقال

َها َبِعيٌر 
َ
ْن َيِضلَّ ل

َ
ْبِكي أ

َ
ت
َ
 أ

ى 
َ
ْبِكي َعل

َ
 ت

َ
ِكْن َوال

َ
ٍر َول

ْ
 َبك

ى َبْدٍر َسَراِة َبِني ُهَصْيٍص 
َ
 َعل

ى َعِقيٍل 
َ
ْيِت َعل

َ
ي ِإْن َبك ِ

ّ
 َوَبك

ي َجِميًعا  َسّمِ
َ
 ت

َ
يِهْم َوال ِ

ّ
 َوَبك

اٌس 
َ
ن
ُ
ْد َساَد َبْعَدُهْم أ

َ
 ق

َ
ال
َ
 أ

ُهودُ  ْوِم السُّ  َوَيْمَنَعَها ِمَن النَّ

ُجُدودُ 
ْ
اَصَرِت ال

َ
ق
َ
ى َبْدٍر ت

َ
 َعل

ُزوٍم َوَرْه 
ْ
َوِليِد َوَمخ

ْ
ِبي ال

َ
 ِط أ

ُسوِد 
ُ ْ
َسَد األ

َ
ا أ

ً
ي َحاِرث ِ

ّ
 َوَبك

ِديِد 
َ
 ِمْن ن

َ
ِبي َحِكيَمة

َ
َما أِل

َ
 ف
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ْم َيُسوُدوا 
َ
 َيْوُم َبْدٍر ل

َ
ْوال

َ
 َول

 

مجرورات والتي   -يعني الثالث والرابع والخامس-قال ابن األثير ناقًدا األبيات: لهذا البيت والبيتان اللذان بعده  

قصيدة وال حاجة أن نقول في القصيدة إقواء وهي اختالف املجرى في كسر وضم فذاك في البيت تظهر مدخلة في ال

   الواحد، أما وقد اتفقت ثالثة أبيات فاألظهر إنها وحدها قصيدة وكذلك الثالثة املرفوعة

  ) وسلم وهي قولهأورد ابن األثير بعض أبيات لعبد هللا بن الزبعرى السهمي) ( يعتذر فيها للرسول صلى هللا عليه 

):  

ِليِك ِإنَّ ِلَساِني 
َ ْ
 َيا َرُسوَل امل

يِّ 
َ
غ
ْ
ِن ال

َ
اَن ِفي ُسن

َ
ْيط َباِري الشَّ

ُ
 أ
ْ
 ِإذ

ي  اُم ِبَرّبِ
َ
ِعظ

ْ
ْحُم َوال

َّ
 آَمَن الل

ا ُبوُر 
َ
ن
َ
 أ
ْ
َتْقُت ِإذ

َ
 َراِتٌق َما ف

ُبوُر 
ْ
ُه َمث

َ
 َوَمْن َماَل َمْيل

َت 
ْ
ن
َ
ِهيُد أ ي الشَّ ْفس ِ

َ
مَّ ن

ُ
ِذيُر ث  النَّ

 

 :) له أشعار كثيرة غير ذلك يعتذر فيها للرسول صلى هللا عليه وسلم(. وفي حادثة مقتل سيدنا عثمان  
ً
ثم عّقب قائال

بن عفان )رض ي هللا عنه( أورد ابن األثير أشعاًرا كثيرة تنم عن غضبه واستنكاره للفاجعة، وأثبت أشعاًرا لحسان 

 عليها ) وقد
ً
( يعني ما فيه من ذكر لعلي بن أبي طالب   بن ثابت، وقال تعليقا

ً
زاد أهل الشام هذا البيت ولم أر له وجها

 (  ) ()كرم هللا وجهه

ا 
َ
ان اَن َبْيَن َعِلّيٍ َواْبِن َعفَّ

َ
ِبُرِني       َما ك

ْ
خ

ُ
ْيَر ت

َّ
ْيَت الط

َ
ْيَت ِشْعِري َول

َ
 َيا ل

 أبيات من الشعر المرأة تبكي ولداها و 
ً
كانت ال تعقل وال تصغي وال تزال تنشدهما في أورد صاحب الكامل أيضا

 (  ) املواسم، وهي زوجة عبيدهللا بن عباس وهي قولها

ْيِن ُهَما 
َ
ذ
َّ
يَّ الل َحسَّ ُبَنيَّ

َ
 َيا َمْن أ

ْيِن ُهَما 
َ
ذ
َّ
يَّ الل َحسَّ ُبَنيَّ

َ
 َيا َمْن أ

ْيِن ُهَما 
َ
ذ
َّ
يَّ الل َحسَّ ُبَنيَّ

َ
 َيا َمْن أ

ّلِ َواِلَهٍة َحْيرَ 
ُ
َهٍة ِمْن ذ

َّ
 ى ُمَدل
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ُت َما َزَعُموا
ْ
ق ُت ُبْسًرا َوَما َصدَّ

ْ
ئ ّبِ
ُ
 ن

 
ً
ى َوِدَجْي إْبَنيَّ ُمْرَهَفة

َ
َحَنى َعل

َ
 أ

 
ُ
َدف ى َعْنُهَما الصَّ

َّ
ظ

َ
ش

َ
ْيِن ت

َ
ت رَّ الدُّ

َ
 ك

 
ُ
َيْوَم ُمْزَدَهف

ْ
ي ال ِ

ّ
ُمخ

َ
اِم ف

َ
ِعظ

ْ
 ُمخُّ ال

 
ُ
ف

َ
َتط

ْ
َيْوَم ُمخ

ْ
ِبي ال

ْ
ل
َ
ق
َ
ِبي َوَسْمِعي ف

ْ
ل
َ
 ق

ى 
َ
 َعل

ُ
ف

َ
ل َدا السَّ

َ
 غ

ْ
 ِإذ

َّ
ال
ُ
ْيِن ذ  َصِبيَّ

وا 
ُ
َرف

َ
ت
ْ
ِذي اق

َّ
ْوِل ال

َ
ق
ْ
ِكِهْم َوِمَن ال

ْ
 ِمْن ِإف

 
ُ
َرف

َ
ُم ُيْقت

ْ
ث ِ
ْ

اَك اإل
َ
ذ
َ
َفاِر، ك ِ

ّ
 ِمَن الش

 

( في هجاء ابن زياد وعلق على بيت واحد وقال: هي من   أورد ابن األثير قصيدة طويلة ليزيد بن مفرغ الحميري)  

   (  )كتاب األغاني والبيت هوقصيدة طويلة في 

َبَواِلي
ْ
اِم ال

َ
ِعظ

ْ
ْوِلي       َراِسٌخ ِمْنَك ِفي ال

َ
اُء َما َصَنْعَت َوق

َ ْ
ِسُل امل

ْ
 َيغ

من آراء بن األثير في الشعر عندما يأتي ببعض األبيات مضبوطة بالشكل يذكر اسم املرجع الذي نقل منه الضبط  

 ومن ذلك عندما أورد ثالثة أبيات  
ً
    (  )ملروان بن الحكم قالها متمثال

ٍة 
َّ
ط

ُ
َعِزيِز ِبخ

ْ
ْيَسْت ِلل

َ
ل
َ
َها ف

ْ
ذ
ُ
خ

َ
 ف

 
ً
ة
َّ
ط

ُ
ْوَم َساُموَك خ

َ
ق
ْ
َعاِمُر ِإنَّ ال

َ
 أ

اِصًحا
َ
ْوِم ن

َ
ق
ْ
ْنَت ِلل

ُ
ا َما ك

َ
َراَك ِإذ

َ
 أ

ٍل  ِ
ّ
ل
َ
 َوِفيَها ِفَعاٌل اِلْمِرٍئ ُمَتذ

َزِل 
ْ
ْزٌل ِبِمغ

َ
ِجيَراِن غ

ْ
ِلَك ِفي ال

َ
 َوذ

اُل 
َ
ِبِل ُيق

ْ
ق
َ
ْدِبْر َوأ

َ
ِو أ

ْ
ل ُه ِبالدَّ

َ
  ل

 

 . فقال: ضبطنا هذه األبيات الثالثة من الطبري 

 الحسين بن علي بقوله
ً
 (  )أورد ابن األثير ليزيد بن معاوية عند ذهابه إلى الحج مخاطبا

َعَجْب 
ْ
 َيا َصاِح ِلل

َ
ال
َ
 أ
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َهَواِت  َفَتَياِت َوالشَّ
ْ
ى ال

َ
 ِإل

هْ 
َ
ل
َّ
ل
َ
 ُمك

ٌ
 َباِطَية

ْت َوِفيهِ 
َ
ِبل
َ
ِتي ت

َّ
 نَّ ال

ِجْب 
ُ
ْم ت

َ
َك َول

ُ
 َدْعَوت

َرْب 
َّ
ْهَباِء َوالط  َوالصَّ

َعَرْب 
ْ
 ال

ُ
ْيَها َساَدة

َ
 َعل

ِثْب 
َ
ْم ت

َ
مَّ ل

ُ
اَدَك ث

َ
ؤ
ُ
 ف

 

علق ابن األثير بقوله )أعتقد هذه األبيات مصنوعة منحولة فلم يكن يزيد من البالهة بحيث يعرض على الحسين  

وقد أحسن ابن جرير كل اإلحسان في إهمالها ولعلها اخترعت بعد زمانه( )  (  . ومن  شرب الخمر واتباع الشهوات ،

مالحظاته النقدية عندما يذكر أبيات وبها بيت لم يذكره الطبري، يذكر البيت ويعلق عليه بقوله إنه سقط من ابن 

    (  )جرير، قال ذلك عندما أورد قول سراقه البارقي في مدح إبراهيم بن األشتر

ِحٍج 
ْ
ٌم ِمْن َعَراِنيَن َمذ

َ
ال

ُ
ْم غ

ُ
اك

َ
ت
َ
 أ

ِم هاِلٍك 
َ
ْعظ

َ
َيا اْبَن ِزَياٍد ُبْؤ ِبأ

َ
 ف

ُهْم  ِ ِإنَّ
َّ

 َّللا
َ
ة
َ
ْرط

ُ
ْيًرا ش

َ
ُ خ

َّ
 َجَزى َّللا

وِل 
ُ
ك
َ
ْيُر ن

َ
ْعَداِء غ

َ ْ
ى األ

َ
 َجِريٌّ َعل

ْيِن َصِقيِل 
َ
ْفَرت ي الشَّ ْق َحدَّ َماض ِ

ُ
 َوذ

َفْوا ِمْن ُعَبْيِد 
َ
ِليِليش

َ
ْمِس غ

َ
ِ أ

َّ
 َّللا

 

وقال : )في هذه األبيات بيت سقط لم يذكره الطبري وهو البيت الثالث الذي يقول فيه: ضربناك بالسيف الحسام  

بحدة( )  (  وفي خبر بعد ذكر عبدهللا بن الحر ومقتله أورد شعره عندما كسر باب السجن وأخرج زوجته ومن معها  

  : (  )من نساء الخوارج : قال في ذلك

ِني نَّ
َ
 أ
َ
ْوَبة

َ
مَّ ت

ُ
ِمي َيا أ

َ
ْعل

َ
ْم ت

َ
ل
َ
 أ

َحى ْجَن ِفي َسْوَرِة الضُّ ي َصَبْحُت الّسِ ِ
ّ
ن
َ
 َوأ
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ى َبَدا ْجَن َحتَّ َما ِإْن َبِرْحَنا السَّ
َ
 ف

َتاٍة َحِبيَبٍة 
َ
ِسيٌل َعْن ف

َ
دٌّ أ

َ
 َوخ

ِحِج 
ْ
اِئَق َمذ

َ
َحاِمي َحق

ْ
َفاِرُس ال

ْ
ا ال

َ
ن
َ
 أ

 ِ
ّ
ًتى َحاِمي الذ

َ
ّلِ ف

ُ
ِج ِبك  َماِر ُمَدجَّ

ِج  نَّ
َ
ْيُر ُمش

َ
ْمِس غ ْرِن الشَّ

َ
ق
َ
َناَجِبيٌن ك

َ
 ل

ِج  لُّ َداٍن ُمثجَّ
ُ
اَها ك

َ
ْيَنا َسق

َ
 ِإل

 

وقال ابن األثير عقب إيراده لألبيات وهي طويلة وعلق على كلمتي )مشنج ، و ومثجج( قال هي غير مناسبة وغير  

  (سائلالئقة ، وإنما الالئق أن يقال : )مثجثج، بمعنى 

   (  )قال ابن األثير: قال الطفيل بن واثلة يذكر قتل عبد ربه الكبير وأصحابه

ا َعَبَد َرّبٍ َوُجْنَدهُ  ْد َمسَّ ِمنَّ
َ
 ق

َزاَحُهْم 
َ
ى أ َجْيِش َحتَّ

ْ
ُهْم ِبال

َ
 َسَما ل

 
ٌ
َعاَمة

َ
 ن

َّ
ْفِر ِإال

ُ
ك
ْ
ِريُّ ال

َ
ط

َ
 َوَما ق

اَن َوْجُههُ 
َ
ا َهاِرًبا ك رَّ ِمنَّ

َ
ا ف

َ
 ِإذ

 
َ
ل
َ
ِفَراُر َوِإنَّ َجَرْت ف

ْ
 ْيَس ِبُمْنِجيِه ال

اِسِم   
َ
ق
َ ْ
ى َسْبُيُهْم ِفي امل ْمس َ

َ
أ
َ
اٌب ف

َ
 ِعق

اِعِم 
َ
ْرِض ن

َ ْ
ًوى ِمَن األ

ْ
ْرَماَن َعْن َمث

َ
 ِبك

اِئِم 
َ
ْيَر ن

َ
ُه غ

َ
ْيل
َ
ي ل ِريٌد ُيَدّوِ

َ
 ط

َعاِلِم 
َ ْ
ُهَدى َوامل

ْ
ْصِد ال

َ
ِريًقا ِسَوى ق

َ
 ط

ّجٍ 
ُ
ُك ِفي ل

ْ
ُفل

ْ
َبْحِر َداِئِم ِبِه ال

ْ
 ِمَن ال

 

 أورد ابن األثير قول لقيط بن يعمر األيادي في  
ً
وعّقب على ذلك بقوله : هي أكثر من ذلك تركناها لشهرتها. وأيضا

 (  )صفة أمير الجيش

ُم 
ُ
ك ِ َدرُّ

َّ
ْم ّلِِل

ُ
ْمَرك

َ
ُدوا أ ِ

ّ
ل
َ
 َوق
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َعْيِش َساَعَدهُ 
ْ
اُء ال

َ
ا ِإْن َرخ

ً
َرف

ْ
 ُمت

َ
 ال

ْوِم  َد النَّ ُم ُمَسهَّ
ُ
وُرك

ُ
غ
ُ
ْعِنيِه ث

َ
 ت

َرهُ 
ُ
ط

ْ
ش

َ
ْهَر أ ا الدَّ

َ
َفكَّ َيْحِلُب َهذ

ْ
 َما ان

ُرهُ  ّمِ
َ
ُه َماٌل ُيث

ُ
ل
َ
غ

ْ
ْيَس َيش

َ
 َول

هُ 
ُ
ْزٍر َمِريَرت

َ
ى ش

َ
ْت َعل ى اْسَتَمرَّ  َحتَّ

ِلَعا
َ
َحْرِب ُمْضط

ْ
ْمِر ال

َ
َراِع ِبأ ِ

ّ
 َرْحَب الذ

َعا 
َ
ش

َ
ُروٌه ِبِه خ

ْ
ا َعضَّ َمك

َ
 ِإذ

َ
 َوال

َعا َيُروُم ِمنْ 
َ
ل
َّ
ْعَداِء ُمط

َ ْ
ى األ

َ
 َها ِإل

َبَعا  ْوًرا َوُمتَّ
َ
ِبًعا ط وُن ُمتَّ

ُ
 َيك

َعا 
َ
ف ُه الرَّ

َ
ٌد َيْبِغي ل

َ
 َول

َ
ْم َوال

ُ
 َعْنك

 َضَرَعا 
َ

ْحًما َوال
َ
 ق

َ
ّنِ ال  ُمْسَتْحِكَم الّسِ

 

 . قال: وهي قصيدة طويلة وهذا هو األجود منها. أي أنه انتقى األبيات الجيدة منها 

عن أخبار يزيد بن مزيد الشيباني أورد ما مدحه به مسلم بن الوليد وكان مرافقه في الحرب الذي قتل وفي حديثه 

  (  )فيه الوليد بن طريف رأس الخوارج، ذكر بن األثير هذه األبيات من قصيدته

َحْرِب  
ْ
ِتَراِر ال

ْ
رُّ ِعْنَد اف

َ
 َيْفت

ى ُمَهٍج ِفي َيْوِم ِذي َرَهٍج 
َ
 ُموٍف َعل

ِق َما َيْعَيا الّرَِجاُل ِبِه َيَناُل ِبا
ْ
 لّرِف

ِل 
َ
َبط

ْ
َفاِرِس ال

ْ
َر َوْجُه ال يَّ

َ
غ
َ
ا ت

َ
ِسًما ِإذ

َ
 ُمْبت

َمِل 
َ
ى أ

َ
َجٌل َيْسَعى ِإل

َ
ُه أ نَّ

َ
أ
َ
 ك

ى َمَهِل 
َ
ِتي َعل

ْ
 َيأ

ً
ْوِت ُمْسَتْعِجال

َ ْ
امل
َ
 ك

 

 فأكثر  
ً
الشعراء من مراثيه، ومن أحسن ما  وقال : وهي حسنة جدا. وأضاف كان يزيد ممّدحا جواًدا كريًما شجاعا

 (  ) قيل في املراثي ما قاله في رثائه أبو محمد التميمّي وقد أثبتها لجودتها
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ْوَدى َيِزيُد؟
َ
ُه أ نَّ

َ
ا أ َحقًّ

َ
 أ

اَهْت 
َ
 ف

َ
ْيف

َ
َعْيَت َوك

َ
ْدِري َمْن ن

َ
ت
َ
 أ

ْوَدى؟
َ
ِم أ

َ
ِْسال

ْ
ْجِد َواإل

َ ْ
َحاِمي امل

َ
 أ

َرى 
َ
ْل، َهْل ت مَّ

َ
أ
َ
ْت ت

َ
َم َمال

َ
ِْسال

ْ
 اإل

 وهل شيمت سيوف بني نزار 

 وهل تسقي البالد عشار مزن 

 أما هّدت ملصرعه نزار 

 وحّل ضريحه إذ حّل فيه 

ْنَفكُّ َعْيِني 
َ
ِ َما ت

َّ
َما َوَّللا

َ
 أ

ْوٍم 
َ
ِئيِم ق

َ
ْجُمْد ُدُموُع ل

َ
ِإْن ت

َ
 ف

ِشيُد 
ُ ْ
اِعي امل َها النَّ يُّ

َ
ْن أ َبيَّ

َ
 ت

أّن ِبَها
َ
َفَتاَك؟ ك

َ
ِعيُد  ِبِه ش  الصَّ

ِميُد؟
َ
 ت

َ
ْرِض َوْيَحَك ال

َ ْ
َما ِلأل

َ
 ف

َوِليُد؟
ْ
اَب ال

َ
 َدَعاِئُمُه؟ َوَهْل ش

بود
ّ
 وهل وضعت عن الخيل الل

 بدرتها وهل يخضّر عود 

 بلى، وتقّوض املجد املشيد 

 طريف املجد واملجد التليد 

ُجودُ 
َ
َبًدا ت

َ
ْيَك ِبَدْمِعَها أ

َ
 َعل

ْيَس ِلَدْمِع ِذي َحَسٍب ُجمُ 
َ
ل
َ
 ودُ ف

 

 (  )وفي أخبار األمين أورد بن األثير قول بعض شعراء بغداد في ذمه ومن حوله من مستشاريه

َوِزيرِ 
ْ
 ِغشُّ ال

َ
ة
َ
ف

َ
ِخال

ْ
َضاَع ال

َ
 أ
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ٌر ُمِشيٌر 
ْ
َفْضٌل َوِزيٌر، َوَبك

َ
 ف

ُرورٍ 
ُ
ِريُق غ

َ
 ط

َّ
اَك ِإال

َ
ِشيرِ   َوَما ذ

ُ ْ
ِميِر َوَجْهُل امل

َ ْ
 َوِفْسُق األ

ِميرِ 
َ ْ
 األ

ُ
 ُيِريَداِن َما ِفيِه َحْتف

ُرورِ 
ُ
غ
ْ
ُرُق ال

ُ
َساِلِك ط

َ ْ
رُّ امل

َ
 َوش

 

وعلق ابن األثير بقوله بعد إيرادها: هي عدة أبيات تركتها ملا فيها من الفحش والقذف ولقد عجبت ألبي جعفر  

  . كيف ذكرها 

نا أكثره ألنه بعد موته خارج التأريخ . وقد أسرف  قال ابن األثير في مقتل األمين: أكثر الشعراء في مراثيه وهجائه ترك

   الحسين بن الضحاك في مراثيه ، وذم املامون ومما قيل في ذمه

 ِلَم نبكيك؟ ملاذا؟ للطرب ... يا أبا موس ى وترويج اللعب 

 ولترك الخمس في أوقاتها ... حرًصا منك على ماء العنب 

 ى  كوثر  ال   أخش ى   العطبوشنيف   أنا  ال   أبكي   له     ...       وعل

وقال وفيه أكثر من ذلك تركناه خوف اإلطالة ) ( في تاريخه ملقتل محمد بن هاني الشاعر االندلس ي) (قال ذلك ما  

 ( ) ينسب اليه ولم اجده في ديوانه

وُح 
ُ
ِسيُح          َحلَّ ِبَها آَدُم َون

َ ْ
 امل

َ
اَدة

َّ
 َحلَّ ِبِرق

 
َ ْ
و امل

ُ
ُ ذ

َّ
ْىٍء ِسَواُه ِريُح َحلَّ ِبَها َّللا

َ
لُّ ش 

ُ
ك
َ
 َعاِلي    ف

وعقب ذلك بقوله:هذا البيت غير مستقيم الوزن وفي ذكره مقتل ابن بغية وزير عضد الدولة قال رثاه ابو الحسن  

 ( ):االنباري بأبيات حسنة في معناه هي

ْعِجَزاِت 
ُ ْ
َك ِإْحَدى امل

ْ
َحقٌّ ِتل

َ
َماِت   ل

َ ْ
َحَياِة َوِفي امل

ْ
وٌّ ِفي ال

ُ
 ُعل

ِت 
َ

ال اَم الّصِ يَّ
َ
َداَك أ

َ
وُد ن

ُ
اُموا   ُوف

َ
َك ِحيَن ق

َ
اَس َحْول نَّ النَّ

َ
أ
َ
 ك

 .وقال وهي طويلة

وفي ذكره لحوادث سنة ثالثمائة وخمسة وثمانين من الهجرة ذكر وفاة اإلمام أبو الحسن علي بن احمد بن مهدي  

 ( ) اللسان يتقى سفهه ومن جيد شعرهقال:كان منحرفا عن علي بن ابي طالب رض ي هللا عنه وكان خبيث 

 في وجه إنسانٍة كلفت بها                 أربعة ما اجتمعت في أحد
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 الوجه بدر والصدغ غالية               والريق خمر والثغر من َبَرد 

هما  وفي خبره عن قبض علي أبي القاسم املغربي) (وأبي القاسم سليمان بن فهد من صنائع املغربي حيث قبض علي

  ( )قرواش بن املقلد ) (قال بن االثير  في ذلك يقول الشاعر ابن الزمكدام

 
ً
َمة

ْ
ل
ُ
ِعيِدّيِ ظ

َ
َبْرق

ْ
َوْجِه ال

َ
ْيٍل ك

َ
 َول

دٌ  رَّ
َ
ْوٌم ُمش

َ
ْوِمي ِفيِه ن

َ
ْيُت، َون  َسرَّ

هُ  نَّ
َ
أ
َ
ِتَفاٌت ك

ْ
ٍق ِفيِه ال

َ
ْول
َ
ى أ

َ
 َعل

ُروِنِه 
ُ
وِل ق

ُ
اِنيِه، َوط

َ
غ
َ
 َوَبْرِد أ

ْهٍد َوِديِنِه 
َ
ْيَماَن ْبِن ف

َ
َعْقِل ُسل

َ
 ك

ِبِه َوُجُنوِنِه 
ْ
ط

َ
ُبو َجاِبٍر ِفي خ

َ
 أ

 

عّقب ابن األثير بقوله بعد إيراد هذه األبيات: هذه األبيات قد أجمع أهل البيان على أّنها غاية في الجودة لم يقل  

 .خير منها

 

 :الخاتمة

على بعض االبيات التي استدل بها على االحداث التاريخّية حتى   بعد ايراد االراء النقدية لصاحب الكامل تعليًقا

 :ه نخلص الى هذه النتائج628نهاية عصره الذي عاش فيه  

أوال: جل اآلراء النقدية البن األثير في كتابه الكامل من قبيل النقد التأثري الذي ال يلق صاحبه نظرة معمقة للنص  

يالم املؤلف في ذلك رغم أنه عاش في عصر خطا النقد فيه خطوات نحو او تعليل للحكم النقدي الذي أطلقه، وال  

 .التعليل أو نضج الأّن الكتاب في التاريخ

ثانيا: جاءت معظم آراء ابن األثير النقدية في الشعر الذي أورده في طول القصائد أو شهرتها أو جودة من نختاره  

 .من أبيات في كلمات مقتبضة 

د أسباب الشعر ومناسبته توافقا مع احداثه؛ أي ما يسميه النقاد حول النص وهي مفاتيح  ثالثا: اهتم املؤلف يإيرا

 .مهمة لفهم الشعر وانتقاده

رابعا:هناك اراء قليلة حول أوزان الشعر وقوافيه كاإلغواء وضبط الشعر وما يتعلق باالنتحال؛ اي نسبة األبيات  

 .يق لألبياتالى غير قائلها، وغير ذلك مما يدخل في النقد العم
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 " الروائي العربي، من كاتب إىل مربمج"

Arab novelist, from writer to programmer 

 املغرب  -إعداد الطالبة الباحثة: حنان الراجي را. جامعة ابن زهر أكادير

Prepared by:Hanane RAJIRA, IBN ZOHR AGADIR- MOROCCO 

 

 

 

Summary: 

Technology has touched everything around us, so the change it transmits reached even the word, 

which is no longer sufficient in the new literary production that led to the creation of new concepts 

for the writer, the recipient and the text. So the features of literature enriched by technology 

changed, and their product was interactive digital literature. 

The interactive novel is one of its manifestations. It is a game in which the writer alone does not 

have its rules, but the receiver participates in it, because he can determine its paths. Therefore, it is 

open to the participation of the readers it's production, because today's reader is constantly trying 

to live up to the level of participation in making events. And the interactive text, accordingly, does 

not believe in the single creator, but rather adopts the collective authorship. Each reader completes 

it in his own way, according to his intellectual vision and mood. 

Key words: Technology - digital literature - computer - interactive novel 
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 :ملخص

التغيير الذي تبثه حتى الكلمة، التي ما عادت تكفي في اإلنتاج األدبي  لقد مست التكنولوجيا كل ش يء حولنا، فطال  

أخصبته   الذي  األدب  مالمح  فتغيرت  والنص.  واملتلقي  للكاتب،  جديدة  مفاهيم  خلق  إلى  أفض ى  الذي  الجديد 

  .التكنولوجيا، فكان وليدهما األدب الرقمي التفاعلي

ال يمتلك الكاتب وحده قواعدها، بل يشارك فيها املتلقي، ألنه  وتعد الرواية التفاعلية إحدى تجلياته. وهي لعبة،  

يرقى  أن  باستمرار  يحاول  اليوم  قارئ  كتابتها، ألن  في  القراء  إذا مفتوحة ملشاركة  فهي  تحديد مساراتها.  يستطيع 

التأ يتبنى  بل  الواحد،  باملبدع  يؤمن  ال  لذلك،  تبعا  التفاعلي  والنص  األحداث.  صنع  في  املشاركة  ليف  ملستوى 

 ..الجماعي. فكل قارئ يكمله بطريقته الخاصة حسب رؤيته الفكرية، ومزاجه

  الرواية التفاعلية  -الحاسوب   -األدب الرقمي -الكلمات املفاتيح: التكنولوجيا

 

 

 :التقديمعلى سبيل  

لطاملا تعاقبت مجموعة من العلوم على إخصاب رحم األدب، فكما تتمازج العلوم وتتداخل، ويفيد بعضها من  

االخر. فإنها والشك تلقي بظاللها على األدب. ورغم أن هذا األخير يبدو وكأنه بعيد عن أي تطور تكنولوجي، نظرا 

خير   فإن  التكنولوجيا،   تقدمه  عما  طبيعته،  العصر  الختالف  يؤكده  ما  بينهما،   التالقح  إمكانية  على  دليل 

االبن  ذاك  الرقمي  األدب  كان  وقد  الحديثة.  والتكنولوجيا  املعلوماتية،  الثورة  من  األدب  إفادة  من  التكنولوجي، 

م الشرعي، للعالقة بين األدب والتكنولوجيا. وال يخفى على أحد اليوم، ما يميز هذا النوع من األدب الذي غير مفهو 

العملية اإلبداعية ككل، وأثر بشكل كبير على عملية تلقي األدب، لكونه ال يستهدف متلقيا عاديا، بل يبحث عن  

ذاك املتلقي الذي يستهويه األدب، وفنيته، وتجذبه التكنولوجيا وعلميتها. فقد كان األدب الرقمي على غرار مختلف 

و  العصر،  روح  عن  صريحا  تعبيرا  اإلنسانية،  التكنولوجي. الكتابات  املجال  يعرفها  التي  التطورات  من   
ً
استفادة

فدخول االدب عوالم الرقمية صار أمرا حتميا ال مفر منه. ألنه الكفيل بضمان االستمرارية لألدب، واملحافظة على 

 .مكانته كونه مرآة للعصر، وعاكسا لكل التطورات والتغيرات التي يشهدها

أفكارا ونظريات ومفاهيم من علوم مختلفة، فينهل من علم االجتماع ومن   ويمكن القول بأن األدب يتشرب اليوم 

التفكير  بين  أية حواجز ممكنة  تمحى  أنه صارت  النفس.. حتى  والكيمياء والتاريخ وعلم  الطب والتاريخ والفيزياء 

ارف والفنون والعلوم. العلمي واألدبي. خاصة الرواية التي تتسم باالنفتاح الكبير على مختلف األجناس األدبية، واملع

وهذا االختراق البين لتلك الحواجز، إنما هو نابع من رغبة قوية في إغناء جوهرها، وتمييز خطاباتها، وتنويع متلقيها.. 
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فال يخفى عليك وأنت تقرأ رواية من هذا القبيل، وتجول بين أحداثها املتتابعة، ومضات من تفكير ماركس أو فرويد 

نشتاين.. كما ال يمكن أال تحس في خطابها حرية، وانفتاحا غير مسبوقين. وُبعَد أفٍق منقطع أو إدوارد سعيد أو اي

النظير. فلقد صرنا اليوم نسمع عن موضوعات شتى، ما كان ملتلقي األدب سابق عهد بها، كانت من بين ما خلفته  

التصال الحديثة على تيمات رواية الخيال  عالقة األدب بالثورة املعلوماتية الحديثة. ومن أبرزها نذكر، تأثير وسائل ا

العلمي، وجعل أدوات االتصال مادة روائية، وتأثيرها على البناء الروائي، وتغير الرواية في عصر الصورة، وتحول  

 ..اللغة السردية في الرواية الحديثة، وظهور الرواية التفاعلية

سابقيه، وصارت املعارف والعلوم متاحة بالنسبة    ال مشاحة في القول بأن االنسان املعاصر صار يعرف أكثر من

له مقارنة مع ما كان عليه الحال قديما. تتراكم املعارف، وتتطور العلوم، وتتضاعف املعلومات من حولنا، لدرجة 

لم يعد االنسان قادرا على مواكبة هذا التقدم السريع، الذي طال كل ش يء. فخلق نوعا من الفوض ى، وتساؤالت  

ضعه داخل السيرورة الكونية. ويقينا تاما بأن االستمرارية تتطلب التغيير. وهذا األخير يتطلب إعادة كثيرة عن و 

النظر في ذواتنا، وما يحيط بهذه الذوات. وربما تكون الرواية عامال مهما في تحقيق هذا الفهم، ألنها تمثل صورة عن  

ال يغادر تفكيرنا. بل هي تجسيد للمجتمع الذي نحلم    حياتنا، والزمن الذي نعيشه. وتعبيرا صارخا عن القلق الذي 

به، والحياة التي نريدها. وما السرديات التفاعلية بشكل عام، إال إشارة  الستجابة األدب لضرورات التغيير، الذي 

 ..ليةفرضته الحداثة، والثورة املعلوماتية. وذلك اللقاء هو ما خلف لنا شعرا تفاعليا، وقصة تفاعلية، ورواية تفاع

والشك أن القارئ العربي يتساءل باستمرار عن سبب كون كتابة النص املترابط في الثقافة العربية جد محدودة. 

ففي العالم العربي، ال تزال الوسائط املتفاعلة بعيدة عن االستعمال الصحيح والكافي. فبقدر ما يعد اعتمادها 

الجواب عن هذا السؤال للتفكير في تعامل العالم العربي خجوال هنا، فقد قطعت أشواطا مهمة في الغرب. ويقود  

ككل مع التطور السريع لنظريات علوم التكنولوجيا الجديدة، للتواصل واالعالم. الذي يتسم بكثير من املحدودية. 

عن   وهي عناصر ال محيد عنها للتفكير في ممارسة كتابة النص املترابط. كما يمكن االشارة كذلك إلى ابتعاد الكتاب

دخول عالم الوسائط املتفاعلة، وعزوف املثقفين عن اعتماد البرمجيات الحديثة. فالحديث عن رواية تفاعلية في 

املشهد العربي، باعتبارها نصا رقميا، يخلق قطيعة تاريخية وأدائية مع ما قبلها من نصوص ورقية، ال زال مرمى في 

   .ن هذا القبيلبداية الطريق. خاصة مع قلة االنتاجات الروائية م

وبهذا املعنى، فإن الروائي املعاصر يجب أن يأخذ كل االكتشافات العلمية الحديثة، والتطورات الهائلة واملعقدة  

في حقول العلوم املختلفة، بعين االعتبار، خاصة حين تعتمد الرواية في تفاصيلها، على واحد من هذه العلوم. ولكي 

في ما يأتي من عقود، فال مفر لها من البحث عن التجديد، خاصة مع وجود   تستمر الرواية جنسا أدبيا مقروءا

منافسين أقوياء، كالسينما والتلفزيون والهاتف واالنترنيت.. فال مهرب للروائي اليوم من ضرورة االطالع على روح 

تمع من تغيرات سريعة العصر وقيم وفكر وتطورات الحياة التي يعيشها. حتى تكون كتابته عكسا جليا ملا يعرفه املج

 ..ومتباينة
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 :في جماليات النص التفاعلي .1

وصارت   باإلنسان.  يحيط  ما  كل  التقدم  فشمل  املعلوماتية،  الثورة  عصر  و  الرقمي،  العصر  البشرية  ولجت 

ء التكنولوجيا تتجه إلى فرض هيمنتها التامة على كل مرافق الحياة ومستوياتها. بل إنها املسؤولة عن تغيير كل ش ي

يحيط باإلنسان. فأقبل «األدب على التكنولوجيا، ومن جهتها، فرضت التكنولوجيا أدواتها على األدب وعلى العملية  

اإلبداعية بمجرد تداخله معها، وإفادته منها. وهذا أمر طبيعي، إذ ال يمكن لألدب أن يعيش منفصال عن العالم 

حقيق هذا املطلب، أي التعبير عن العصر بصدق وواقعية، ال  الذي ُينَتظر منه أن يعبر عنه، وأن يكون مرآته. ولت

التكنولوجيا   بين  التزاوج  هذا  وحين حدث   «   . عنه  التعبير  يتوخى  الذي  العصر  أدوات  استخدام  من  لألدب  بد 

األدبية   يجمع  جديدا،  ثوبا  ترتدي  املميزة  عناصرها  واستحالت  اإلبداعية،  بالعملية  يتعلق  ما  كل  تغير  واألدب، 

لكترونية معا في جنس جديد. حتى مفهوم الكتابة قد تغير، فصار االنتقال من األدب الكتابي، إلى األدب الرقمي واال

  .أمرا حتميا، ملجاراة التطور الذي صاحب عصر املعرفة الرقمية

 

 تحوالت عصرالتكنولوجيا                                          

 

ذوق، واألسس الجمالية لألدب. حيث « يجد األدب نفسه بين اختيارين أحالهما  فتغيرت طرائق التلقي وأنماط الت

مر. فإما أن يدخل تحت العباءة كغيره من أنواع النشاط الفكري والعملي لإلنسان. وإما أن يقبع في زاوية محصورة 

التي بالدفء الداخلي والحد األدنى من االشعاع   » وهذه املرحلة االلكترونية  يعيشها النص األدبي،   جدا ويقنع 

تشكل انتقاال واضحا من عهد إلى عهد، كذاك االنتقال الذي كان من املشافهة، إلى حضارة الكتابة قديما. وقد 

التي  وااللكترونيات  التكنولوجيا  حضارة  إلى  الورق  حضارة  من  اإلنسانية  آداب  انتقال  العشرون  القرن  «شهد 

حد أو قيد،  والبد أن تكون مثل هذه الطفرة ذات أثر بالغ.. »   وال أخذت تتغلغل في مختلف جوانب الحياة دون  

يتعلق األمر هنا بنوع النص املنتج، أهو إلكتروني أو ورقي. بل يتعدى ذلك إلى طبيعة النص، ونوعية األفكار التي 

 .يطرحها، ومدى عكسها لوقائع ومجريات العصر، والتغيرات التي يشهدها باستمرار

عن إنتاج هذا النص األدبي املميز، إلى الحديث في ذات االن عن تضارب املصطلحات التي تعبر  ويقود الحديث   

الرقمي األدب  ومنها:  التفاعلي littérature numérique عنه،  املبرمجlittérature interactive واألدب  واألدب   ، 

littérature prorgammée واألدب االلكتروني ، littérature électroniqueاملترابط ، وغيرها  hypertext ، والنص 

كثير، يعبر عن توجه كل دارس أو باحث، حسب معرفته، ورؤيته، وخلفيته، أو حسب بلد انتمائه.. حيث نجد مثال 

ظهر مصطلحي األدب الرقمي واألدب اإللكتروني، ذائعي الصيت في الساحة الثقافية الفرنكفونية، وفي املقابل، ي

النص   كون  اعتبار  األنجلوسكسونية. على  الثقافة  في  املتشعب  النص  أو  املترابط،  النص  حضور قوي ملصطلح 

وتقني،   والي،  مما هو صوري، وصوتي،  تتكون  التي  األخرى،  التفاعلية  النصوص  من  مع مجموعة  يترابط  األدبي 
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)أد هو  آخر  إعالمي  استخدام مصطلح  أوروبا  فضلت  حين  «في  الديجبتاليوإعالمي..   )األدب  أو   ، الصورة(    ب 

(Littérature digitale /Digital  الذي يحيل على الصورة الرقمية من جهة، و مجال التصوير االنعكاس ي و املسح ،

األدب   وهو  كبير،  بشكل  اخر  مصطلح  استعمال  يشيع  أوربا  في  هناك  أن  كما  أخرى.»     جهة  من  االشعاعي 

مؤلفات  «،  Cyberlittérature السبيبرنيتيقي وعلى  واالوتوماتيكية،  وااللية  الذاتية  البرمجة  على  يحيل  الذي 

األنترنيت ومفهوم الشبكة. بيد أن املصطلح يقص ي ما يسمى باألقراص املدمجة، و يتعالى عن الكثير من املرفقات 

   .»  واالنشاءات االلكترونية االخرى 

ات. والذي يالحظه املتلقي، بانتقاله من بلد آلخر، أو قراءته  ورغم هذا االختالف الكبير بين املصطلحات، والتسمي

لهذا الباحث أو ذاك. إال أن هذه املصطلحات تتفق على كون املنتج األدبي الذي يخرج إلى الوجود، ذا أبعاد فنية 

لعناصر  وجمالية وأدبية مختلفة عن النص املنتج ورقيا. كما ال يمكن فصل هذا النوع من األدب، عن مجموعة من ا

األدب   تحيل  التسميات  هذه  فكل  والفيديو..  والصورة  الصوت  وهي  هويته،  وتحدد  فيه،  تتحكم  التي  واملؤثرات 

الرقمي إلى وسائطه الحاسوبية التي تعمل على رسم معامله. فإنه أدب يعتمد اإلعالميات وسيلة للتحقق، والتميز.  

حيط الرقمي، وإنشائه مرتبطا بالعوالم االفتراضية، والتقنية ولكنه اليزال في مرحلة البناء، كون وجوده مقرونا بامل

  .الحديثة

وحين نتساءل عما يميز هذا النوع من األدب عن سابقه، نجد أن أهم سمة تميزه هي إخراج املتلقي من املساحة  

طيع التحكم  املحددة واملحدودة للورقة في األدب الكتابي، ووضعه في مساحة غير محدودة في فضاء افتراض ي، يست

فيه. فيمكن له تغيير طول أو عرض الفضاء على شاشة حاسوبه، بدل أن يلفي نفسه أمام ورقة ال يستطيع لتغيير  

، من صوت وصورة ومقاطع Multimédia أي ش يء بها سبيال. وذلك بغض النظر عن اعتماد الوسائط املتعددة

باإلضاف املتلقي،  لدى  السمع  حاسة  النص  هذا  فيشغل  اليوم فيديو..  القارئ  أمام  فصار  البصر..  حاسة  إلى  ة 

أشكال ال عهد له بها من قبل، أشكال تتماش ى وبيئة الحاسوب واالنترنيت، اللذين يمثالن عنصرين مهمين ال يمكن 

تحقق التلقي دونهما. كما « تتماش ى مع طبيعة التقنية الجديدة، وال يمكن قراءتها إال من خالل الحاسوب، وهي 

، ألنها اعتمدت في نسيج تصميمها على عناصر السرد القصص ي، وعلى رأسها الكلمة، لكنها لم تكتف أشكال سردية

   »..بها بل أضافت إليها عناصر ومؤثرات أخرى تناسب وسيطها الجديد

وبهذا املعنى، فالرواية الرقمية، تختلف عن كل األشكال السردية األخرى، فباإلضافة إلى كونها غير ورقية، ترتبط 

البصرية   الحاسوبية  املؤثرات  إلى  تتجاوزها  وإنما  تعبيرية،  أداة  فقط  الكلمة  تتخذ  ال  فإنها  بالحاسوب.  قراءتها 

ي يقوم على السرد بالكلمات، وبعدها تستفيد مما يتيحه لها  والسمعية. فتبنى على املنجز التقليدي للرواية، الذ

الحاسوب من إمكانيات تقنية. وال غرو في كون الحديث عن الكتاب االكتروني بصفة عامة، يدعونا إلى  «الحديث 

 ، ومحتوى الكتاب الرقمي املحمل في االلة(Hardware)  عن جزأين مختلفين، مكملين لبعضهما، وهما: الة القراءة

(Software) فالكتاب االلكتروني يعني هذين الجزأين معا.»   وذلك ما يدعونا إلى القول بأن الرواية الرقمية، هي ،

رواية تقنية بامتياز، وهي كتابة إبداعية والية وإعالمية..« فهي مغامرة في الزمن الرقـمي االفتراض ي وفي املكان الرقمي 
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ض ي..»   وهي باإلضافة إلى تخطيها عالم الطباعة الورقية،  «فالكتابة الرقمية االفتراض ي وفي الواقع الرقمي االفـترا

خاضعة للعمليات الرياضية واملنطقية واللوغاريتمية، وخاضعة أيضا للبرمجة الهندسية الدقيقة التي تجمع بين 

ترابطي وإلكتروني  النصية والصوتية والبصرية والحاسوبية، ضمن بوتقة إعالمية واحدة، وتخضع ذلك كله ملا هو  

» وتبعا لذلك، فمصطلح النص التشعبي، أو النص التفاعلي  «هو مصطلح يستخدم لوصف الروايات أو   وتفاعلي.

القصص القصيرة املكتوبة بنص تشعبي وفي بعض األحيان تحتوي على صورة أو فيلم مصاحب أو صوت. و يمكن  

لعاملية، ولكن يتم توزيعها أيًضا عبر أجهزة تخزين قائمة  الوصول إلى أعمال األدب الرقمي هذه على شبكة الويب ا 

   ».بذاتها مثل األقراص املدمجة

النوع من   ، تظهر ميزة مهمة تميز هذا  التفاعلية"  "الرواية  التي تتم فيها مالحظة تسمية  وإنه منذ الوهلة األولى 

رقمي وقارئه، حيث إن هذا السرد الجديد االبداع، وهي التفاعل. فهناك نوع من الدينامية التي تنتج بين النص ال

هو نتاج حركات، يتوقف بعضها على البعض االخر، تتم بين جهاز الكمبيوتر، أو مجموعة البرامج التي يعتمدها، 

وبين القارئ. فغياب أي منهما كفيل بعدم تحقق التفاعل. فتتعذر عملية قراءة النص من األساس. ومن جهة أخرى  

  .اجه ، يتوقف على وجود االلة، والبرامج. فمن دونهما لن يكون هنالك نص أصالفإن وجود النص، وانت 

الكاتب   أو  الروائي،  تفاعل  في،  روائي  نص  إلنتاج  الرقمية  التقنية  مع  التفاعلية  مظاهر  إجمال  يمكن  وعموما، 

ا بين  التفاعل  لغة محددة. وهذا  باعتماد  الكمبيوتر،  املنتج على صفحة شاشة  النص  لكاتب وااللة،  الرقمي مع 

يسهم في انتاج نصوص تعتمد باإلضافة إلى الكلمة، على األنيميشن، فيكون فيها حضور الصورة والحركة والصوت  

واللون.. ثم، انتاج النصوص التشعبية، التي تتضمن نقاطا يتفاعل معها القارئ لحظة التلقي، فيجد نفسه أمام  

حداث النص. فيكون املتصفح لهذا النوع من النصوص األدبية قادرا  مزيد من املعلومات وإثارة ال محدودة تتعلق بأ

على تغيير مسار األحداث، والنهايات، باختيار إحدى طرق املتابعة في النص. وبالتالي، ف كل ش يء «يتغير في نظام 

لطبيعة   تبعا  مغاير،  أدبي  لشكل  يؤسس  البناء  نظام  فإن  وبالتالي   ، مختلفة  الوسائط  ألن  الرقمي  اللغة  النص 

الجديدة والتي تأتي بلغة املعلوميات، وتنجز مساحة مفتوحة للنص، معها يتحرر القارئ من التعاقد املألوف في 

الكتاب الورقي )بداية ونهاية(، فالقارئ عبر تقنية الرابط يمتلك سلطة تدبير النص، من خالل خياراته في تشغيل 

    ».الروابط أو تركها، أو التعامل مع بعضها فقط

وتكمن جمالية هذه النصوص في اعتمادها كذلك مختلف الخصائص االلكترونية، فترتبط فيها النصوص على  

تباينها، كتابية كانت أو تشكيلية أو موسيقية. أو كانت خرائطية أو رسوما توضيحية أو جداول أو رسوما متحركة، 

النص وفهمه فهما أفضل. وهكذا، يظهر    أو صورا ثابتة، أو متحركة. فتقدم إضاءات أو إضافات لتجلية معاني

«أمام القارئ نّص يطلب أكثر من مجرد عبور عالماته ورموزه بصريا على نحو ما هو معتاد في مطالعة النصوص  

التقليدية. النص الرقمي التفاعلي يدعو القارئ إلى تنشيط هذا الرابط أو ذاك، وقد يترتب عن كل اختيار الدخول  

، بل قد يطلب النص من القارئ القيام بما هو أكثر: أن يتدخل مباشرة في الحكي باملساهمة في مسلك جديد للقراءة

الرواية  تجاوزت  فقد  املعنى،  وبهذا      « تتعذر.  أو  القراءة  تتوقف  أن  يمكن  بدونها  أكثر  أو  بإنجاز عملية  أو  فيه 
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ا  فصار  الواحد.  املبدع  حول  يتمحور  الذي  األدبي  االبداع  مفهوم  أهم  التفاعلية  الرقمية،  إلى  باإلضافة  ملتلقي، 

العناصر اإلبداعية في األدب الرقمي بشكل عام، فأصبح دوره يمتد إلى االستخدام و املمارسة، بدل مجرد التلقي.  

صنع  في  املشاركة  ملستوى  يرقى  أن  يريد  بل  إليه،  يقدم  ما  لكل  السلبي  باالستقبال  يرض ى  يعد  لم  اليوم  فقارئ 

التف  النص  و  يكمله األحداث.  قارئ  فكل  الجماعي.  التأليف  يتبنى  بل  الواحد،  باملبدع  يؤمن  ال  لذلك،  تبعا  اعلي 

  ..بطريقته الخاصة حسب رؤيته الفكرية وتعاطفه مع الشخصيات، ومزاجه

 

  :البصرية  -بين عناصر السرد القصص ي واملؤثرات السمعية .2

ي، فهو انعكاس طبيعي للمرحلة التي دخلها االنسان  ال يختلف اثنان في كون النص الرقمي نتاجا للعصر التكنولوج

اليوم. وملا كان لكل عصر وسائله الخاصة التي تعبر عنه، وتحتوي تغيراته، وتطوراته، فإن األدب الرقمي هو الوسيلة  

ل  األقدر على التعبير عن وقائع ومتغيرات العصر الرقمي. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النص الرقمي، التفاعلي، يخو 

تصل  روابط  على  النقر  خالل  من  املوضوع،  بذات  تتعلق  تفصيال،  أكثر  جديدة،  معلومات  عن  البحث  لقارئه 

الكلمات بمعلومات أخرى ال تظهر إال بعد النقر على تلك الروابط. وبالتالي فهذه النصوص اإلبداعية، ال يمكن 

الذي يجده املتلقي أمامه، نصا مفتوحا، ال شكل قراءتها إال باتصال الكمبيوتر بشبكة االنترنيت. فيكون هذا النص  

يحدده، وال فضاء يؤطره. فتختلف بدايته ونهايته باختالف املتلقين. و يمكن تصفحه، وفي ذات االن، االنتقال إلى  

في علم الحاسوب   (Hypertext)  أماكن أخرى من خالله، والتجول بين معطيات إلكترونية مختلفة.  فالنص « املفّرع

 في شبكة من هو تس 
ً
مية مجازية لطريقة في تقديم املعلومات يوصل فيها النص والصور واألصوات واألفعال معا

املوضوعات ذات العالقة دون  (browse) الترابطات مركبة وغير تعاقبية، مما يسمح ملستعمل النص أن يتصفح

 من تأسيس مؤلف وثيقة النص  التقيد بالترتيب الذي بنيت عليه هذه املوضوعات، وهذه الوصالت تكون غال
ً
با

الوثيقة.»    وهذا النص النشيط    -كما يعتبره البعض– املفّرع، أو من تأسيس املستعمل، حسبما ُيمليه مقصد 

يبتعد عن كل ما له عالقة بخطية السرد النص ي، بل إنه يتحرى بالدرجة األولى إعطاء مساحة شاسعة من الحرية، 

  .ما، في توالي األحداث في النص. يختار خطية قراءته كما يريدوإدماج املتلقي ليكون فاعال مه

الكتاب   كون  على  نؤكد  أن  البد  فإننا  الرقمية،   الواقعية  رواية  عن  أو  التفاعلية،  الرواية  عن  تحدثنا  وسواء 

االلكتروني بشكل عام،  يكتسب جماليته الخاصة من خالل عناصر تغدو ضروربة، و البد من حضورها، بالنسبة 

هذا النوع من االبداع.  فالكلمة ليست هي األداة الوحيدة لهذه الرواية، بل إن الكلمة تبقى جزءا من كل، «وأداة ل

من عدة أدوات.. على الروائي نفسه أن يتغير، فلم يعد كافيا أن يمسك الروائي بقلمه ليخط الكلمات على الورق،  

شموليا بكل معنى الكلمة، عليه أن يكون مبرمجا أوال، وعلى   فالكلمة لم تعد أداته الوحيدة، على الروائي أن يكون 

على أقل تقدير، كما عليه أن يعرف فن اإلخراج   HTML إملام واسع بالكمبيوتر ولغة البرمجة، عليه أن يتقن لغة

بداع السينمائي، وفن كتابة السيناريو..»   لكن، رغم مساحة الحرية، الالمحدودة، التي يقدمها هذا النوع من اال 
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لكاتبه ومتلقيه على حد السواء، فهناك دائما إشكال يرتبط بضبط لغة البرمجة، ومدى القدرة على استعمالها.  

فمن ناحية« تمنح الكتابة على جهاز كمبيوتر حريات جديدة، يصبح النص أكثر مرونة.  ومن ناحية أخرى ، فإن 

أما إن بحثننا أكثر في مميزات    ».بقوانين الخوارزمياتمفهوم األدب املبرمج يجعل منشئيه يواجهون قيوًدا مرتبطة  

األعمال اإلبداعية من هذا النوع، فإننا نجد أن أعمال محمد سناجلة مثال، الذي يعد أديبا وروائيا، رائدا في األعمال  

السينم والتصوير  الغرافيك،  من  «تستفيد  فأعماله  الواقعي.  الرقمي  األدب  إطار  في  املندرجة  ائي،  اإلبداعية 

الجديدة.  امليتاميديا  وتقنيات  باك،  والفالش  وامليكساج،  واملونتاج،   ، والتقطيع  والغناء،  املوسيقي،  والتصويت 

وهذا ما جعل نصوص محمد سناجلة أمام إشكالية صعوبة التصنيف والتجنيس، بسبب انزياحها عن املعايير 

. فهل نعتبر ما كتبه محمد سناجلة موسيقا أو رواية أو الفنية الكالسيكية.. املعروفة في الكتابة الورقية السائدة.

قصة أو سينما..؟! »  فباإلضافة إلى اعتماد الكلمة، يكتب الروائي بالصورة والصوت والحركة، ويستعين بالصورة  

أو  الثابتة واملتحركة، واملؤثرات السمعية والبصرية املختلفة، فتكون الرواية فضاء يتم فيه اعتماد مقاطع فيديو،  

السردية، وعلى مستوى   البنية  روائيا جديدا، على مستوى  نمطا  تقدم  بذلك  أفالم سينمائية.. وهي  مشاهد من 

وتطلعات   اهتمامات  عن  يعبر  أدبا  الروائي  يقدم  املضمون، حيث  على مستوى  وكذلك  السردي،  واملتن  الشكل، 

اض ي. ونكاد نجزم بأن الروائي اليوم، صار املجتمع الرقمي، وبطل التغيير، الذي يعيش فيه، وهو االنسان االفتر 

يجب أن يمتلك مهارات الفنان التشكيلي، واملصور وامللحن واملوسيقار ومهندس الحاسوب، ملواكبة التطور السريع  

التطور   عصر  في  االنسان  لحياة  مناسبة  أكثر  صورة  األدبية  الكتابة  وإلعطاء  به،  يحيط  ما  كل  يعرفه  الذي 

 .التكنولوجي

رك داخل فضاء الرواية التفاعلية، البد أن نجد تكسيرا مدهشا ألفق التوقع عند القارئ الذي يكون  ونحن نتح 

متعددة وسائط  تعتمد  شاشة  والروابط  Multimedia أمام  واملوسيقى،  واللون  والصورة  اللوحة  فيها  تتضام   ،

فضا ألف  بعدما  النظير.  منقطع  وتعاقب  واسترسال،  سالسة  في  العابرة،  متراصة واألشرطة  مكتوبة،  ورقة  ء 

السطور. وهذا الخروج عن املألوف يصعب تقبله، لكون النص الورقي شكل ملدة ليست بالقصيرة منطلقا للتذوق 

واأللوان  املوسيقى  و  والحركة  النص  تجمع  التي  التناصية  التوليفة  هذه  وحضور  والتخييل..  والتأويل  والفهم 

بعد جمالي، وتحد القارئ أمام  التلقي مميزة، ومختلفة. ال تمنح مفاتيحها    والصور، يضع  فني، تكون فيه عملية 

للقارئ العادي. فهذا «األدب املقيد، يجعل قبل الكتابة برنامجا رسميا محددا بدقة، يجب على املؤلف االمتثال  

   ».له، ويتم تقييم قيمة إنتاجه جزئًيا من خالل قياس تمسكه بهذا املظهر الخارجي للنص

ال أن نعترف بأنه باإلضافة إلى جمالية النص األدبي التفاعلي، وفنيته. وبغض النظر عن كونه يخلق  وال يسعنا إ

التلقي   عملية  يسهل  كذلك  فهو  والنص.  املتلقي  وبين  واملتلقي،  الكاتب  وبين  ونصه،  الكاتب  بين  متينة  عالقات 

ستمع إليها بنقرة واحدة. تأخذه إلى صوت  بالنسبة للقارئ. فحين تتعذر عليه مثال قراءة قصيدة شعرية، يمكنه أن ي

جميل ماتع، ف  «يمكنه االستماع ألداء مقطوعة قصيرة عن طريق النقر على زر للربط بهذه القصيدة، باإلضافة 

إلى إمكانية تضمين الصور املتحركة لعرض تطور ما أو لقطات فيديو قصيرة لتوضيح  نقطة ما، هذا ويمكن أن  
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ظهار النتائج. فالروابط املتعددة غيرت في شكل النص بما يخدمه، ويسهل على القارئ  تكون الجداول متحركة إل 

     ».الدخول في فسيفسائيته

أما ما ال يخطر على بال القارئ، قبل تصفحه لرواية رقمية، فهو أن يفتتن افتتانا كليا بلعبة الشكل. ويمكن أن  

يحي ما  إلى  النص،  في  الكامنة  املعاني  القارئ  البصرية  يتجاوز  االمكانات  توظف  تكنولوجية،  أبعاد  من  به  ط 

والصوتية. فينتقل القارئ بينها مستمتعا بكل ما تقدمه له من اضافة و تجديد.. فتجوال القارئ ذهابا وإيابا بين  

  الروابط، واختياره النقر هنا وهناك، يعطي القراءة بعدا حركيا ديناميا، مسليا. فيعطي الكاتُب/ املبرمج، مسبقا 

مجموعة من اإلشارات التي يختار منها املتلقي ما يناسبه، ليبني قراءته الخاصة. فكل حركة دينامية هي سبيل إلى  

خلق  يتم  كما  قارئ،  كل  مع  تكتسبها  باستقاللية  األخيرة  هذه  فتتمتع  مختلف،  قراءة  تصميم  أمام  املجال  فتح 

و«املتعة يجدها املتصفح للنص الرقمي حين ينتقل بين  انسجام بين كل عالمة مما يختاره القارئ، وما تحيل إليه. 

الروابط وحينما يجد مكونات غير لغوية يسيطر فيها الجانب  البصري، خاصة الحركة والفيديو والصور. فتشد 

  .انتباهه ويسعى إلى االنتقال في النص  و بين الروابط ألجل االستكشاف وتحقيق املتعة 

السناجلة في روايته "ظالل العاشق" يخصص أيقونة للمتلقي حتى يتفاعل مع   ولهذا نجد الكاتب الرقمي محمد

روايته، ونعت هذا  التفاعل باللعب )أكتب روايتك )لعبتك( فالقارئ العب، والرواية لعبة.»    كما يعطي  فرصة  

املؤلفة والذات    االنخراط واملشاركة للمتلقي، حتى بعد فراغه من القراءة. لخلق التواصل والتفاعل، بين الذات

  .القارئة

 

 

 

 

 

 

استثمار   الرقمية. فركز على  بالتكنولوجيا  ارتبط  فنيا جديدا حين  بشكل عام حقال  واألدب  السرد،  لقد دخل 

الخصائص التقنية للحاسب االلي، فلم يعد يكفي متلقي الرواية التفاعلية إيجاد مقومات النص السردي، التي 

بالقصير. فالعناصر السردية التي استقرت منذ زمن في ذهن متلقي النص السردي بشكل  استمتع بها وقتا ليس  

عام، رواية كانت أو قصة أو حكاية بوصفها مكونات قصصية، ال تتشكل هوية أي نص سردي دونها. حيث تعتمد 

روب القص  النصوص السردية، أو الحكائية على هذه العناصر منفردة أو مجتمعة لتعبر عن ذاتها. ذلك أن ض

بشكل عام، تجعل من تلك العناصر مكونات فنية وجمالية خالصة. والتي هي الحدث والزمان واملكان والشخوص  
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والحوار والوصف والسرد.. ربما لم تعد كافية اليوم لتحقيق املتعة لقارئ عصر التكنولوجيا. فمنظومة الروابط  

للت حميل، فضال عن طريقة التصفح، واالضافة وإعادة تمنحه أكثر من مجرد نصوص كتابية، تعطيه االختيار 

  . البرمجة

إن هذا العالم الروائي الجديد، هو مكان حافل بمساحات شاسعة من االنتظار والتوقع، ترتدي فيه كل املفاهيم 

املألوفة لباسا مختلفا، فيصير الثابت متحوال. حيث يحيد فيه الزمان عن مفهومه التقليدي، فيتخذ شكال غير  

تالي وخطي، و تصير فيه الشخصية الرقمية أكثر تحررا من الواقع والخيال كما في الرواية الورقية، كما أن املكان،  مت

في عدة احتماالت. فيتخذ بذلك صفة   إلى مجرد حيز مجهول، غير محدد، متموقعا  العالم االفتراض ي  في  يتحول 

ة، حيث تغيرت ماهية ودور الكلمة في اللغة الرقمية الجديدة، الالمكان. أما اللغة الروائية ، فلم تعد لها تلك املركزي 

فصارت جزءا ال يكتمل له معنى من دون حركة وصوت وصورة..  «ويمكن ببساطة القول بأن عالم الغد هو عالم  

مليء بالصور والصوت عبر الوسائل املختلفة )تلفزيون، راديو، حواسب، جرائد، مجالت، إعالنات(، ويمكن وصف  

     ».الكتابة عن طريق الوسائط -فة القادمة بأنها ثقافة القراءةالثقا

 

 الرواية التفاعلية، وتلقي القارئ العربي  .3

والوسائط  الروائي،  النص  بين  الحاصل  التالحم  الناتج عن  األدبية،  األجناس  عائلة  إلى  الجديد  الوافد  إن هذا 

رواية، قد أخرج املتلقي من ضيق املساحة املحدودة   -بالتكنوالتكنولوجية الحديثة، فيما يمكن االصطالح عليه  

للورقة في األدب الكتابي. وأعطاه حرية أكبر في التفاعل مع النص، عن طريق التحرك بالفأرة، واالنتقال بين العوالم 

تنبؤ بها. ولقد صار  باالنتقاء بين الروابط والخيارات املتاحة، وبالتالي يجد املتلقي أمامه مسارات متعددة ال يمكن ال

من الصعب وسم متلقي الرواية التفاعلية اليوم "قارئا" فقط، ألن فهم هذه األخيرة ال يتوقف على القراءة فحسب، 

بل هي عناصر شتى تتضافر لتحقق الفهم لديه، حيث يسهم ما تتيحه الوسائط الرقمية املتعددة من صورة وصوت  

 .وحركة ولون.. بشكل كبير في تحقيقه

ألف قارئ الرواية شكال معينا للرواية التقليدية، فتربى لديه ذلك الذوق املرتبط بخبرته القرائية. فصارت    لقد

الرواية  بأن متصفح  اتفاق  بينهما شبه  فيكون  الكاتب كذلك.  به  يعترف  الذي  و  عنده،  التلقي  جزءا من مفهوم 

ن حيث بداياتها ونهاياتها. وتختلف فقراته  الورقية، سيجد أمامه نصا يمأل الصفحة البيضاء، تتساوى أسطره م 

من حيث حجمها. أما النص بحد ذاته فتغلب عليه لغة السرد والوصف، وتسلسل األحداث، والترابط املنطقي..  

ولذلك، فحين يجد املتلقي نفسه أمام أدب رقمي، يعطي العالمة دورا هاما، وتتضام فيه الكلمة والصورة والحركة  

ع مفهوم الرواية والتلقي بشكل عام، وبالتالي سيكون صعب التقبل. ف «يرى الرافضون والصوت. فذلك سيزعز 

يمتلك موهبة   إال من ال  إليه  يلجأ  اإلبداعية، ال  العملية  أنه جنس هجين، ودخيل على  التفاعلي(  )األدب  لفكرة 

فكثيرون إذن، أبدوا     حقيقية، فيحاول تعويض ذلك باستثمار الخصائص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.»    
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تحفظا حول هذا االبداع األدبي الجديد، لكن في ذات االن، استبشر به البعض، واعتبروه مشروعا يناسب تطلعات 

الروائيين، واملبدعين بشكل عام، الراغبين في التجديد. واملؤمنين بقدرة هذا األدب على التعبير الصادق عن العصر  

رية الجنس األدبي ال تنتج إال عبر مخاض عسير، يوازيه انتاج وفير، يمكن القياس الحالي. وال يمكن انكار كون نظ

 .عليه

وإنه بمجرد أن بدأت تبدو في أفق اإلبداع العربي بعض التجارب الرقمية، حتى تنامت األسئلة وتوالدت بشكل  

العربي الجديد عن روح العص الرقمي  في إمكانية تعبير هذا األدب  الذي  نعيشه، وفي مدى  كبير. انصب أغلبها  ر 

استطاعة التجارب اإلبداعية العربية الرقمية سد الفجوة الشاسعة التي يعرفها األدب العربي في الوسط الرقمي. 

بصرف النظر عن التساؤل عن قدرة املبدع العربي، على استثمار معطيات التكنولوجيا الحديثة، إلنتاج ابداعي في 

ة ككل. فاملالحظ أن االبداع العربي، اليزال أسير النص الشفهي والكتابي، بل مستوى التطور الذي تشهده الحيا

وال يزال متخبطا بين قبول ورفض النص االلكتروني كشكل من أشكال االبداع الحديث. «  فما يزال دخولنا عصر 

مة رؤيتنا إلى طرائق  املعلومات متعثرا بطيئا، وال يواكبه نقاش معرفي يمكن أن يوجهه ويؤطر مساراته، ويحدد من ث

وبلغة  قديمة  بأفكار  ندخل عصرا جديدا  أن  يعقل  ال  إنه  تهمنا،  التي  القضايا  بصدد مختلف  وتساؤلنا  تفكيرنا 

   »..قديمة

شكال التواصل بالدرجة األولى. فقد شكلت الثورة في مجال أ ويعود تردي أوضاع الواقع األدبي الرقمي العربي، إلى 

الرتقاء االنسان، وتطور منظومة االتصال، خاصة عبر الشبكة العنكبوتية، في حين الزلنا  التكنولوجيا دافعا مهما 

الحواسيب،  استعمال  انتشار  فرغم  األدبية.  النصوص  وارسال  انتاج  في  التقليدية  الطريقة  اعتماد  نالحظ 

ثقافتنا العربية محدودة جدا، واالنترنيت في العالم العربي، إال أن املواكبة، واملساهمة في كتابة النص املترابط في  

بل ما  «تزال ضعيفة جدا، وقاصرة وناقصة.»    بل إن ما يعيشه العربي اليوم إزاء هذه املرحلة الجديدة، أشبه 

بالدهشة. فلم يستوعب بعد هذه املرحلة االنتقالية التي اليزال يتصارع فيها الوعي القديم بالحديث، والزال النص  

ر، في ظل دخول النص االلكتروني ساحة األدب. في حين تعرف عملية اإلنتاج األدبي الرقمي الورقي يحاول االستمرا

التقنية  والعوالم  الرقمية،  الثقافة  في  الكلي  االنخراط  بحكم  وأمريكا،  أورويا  من  كل  في  النظير  مقطع  انتشارا 

في الكتابة األدبية واالبداعية نظرية    واملعلوماتية. فيعد« الحقل الثقافي الغربي سباقا إلى استعمال الوسيط الرقمي

مرحلة  «كون  ورغم  وأملانيا..»     وبريطانيا،  وفرنسا،  وكندا،   ، االمريكية  املتحدة  الواليات  في  وخاصة  وتطبيقا، 

ثورات   اآلن عن  الحديث  ويمكننا  الغرب.  في  أشواطا عديدة  فقد قطعت  بداياتها  في  تزال  ما  املتفاعلة  الوسائط 

ملجال. في واقعنا العربي ما تزال الوسائط املتفاعلة غير موظفة بما فيه الكفاية وفي مختلف مرافق  متالحقة في هذا ا 

    ».الحياة

أما التجربة العربية في هذا املجال، فالزالت تعرف تأخرا واضحا في مجاراة انتاج االبداع األدبي الرقمي في الغرب.  

ملجتمع العربي، الذي التزال عالقته بالتكنولوجيا تعرف تحديات  وذلك يمكن إرجاعه للحياة العامة والعلمية في ا

ليست بالقليلة. ورغم ذلك، فهناك تجارب إبداعية قليلة، تحاول أن تبدع في هذا املجال. حيث «حققت املمارسة  
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د في اإلبداع العربية في املجال اإلبداعي الرقمي تراكما ال بأس به مقارنة بالسنوات املاضية ومثال ذلك رباعية الرائ

-( و)ظالل العاشق  2002-( و)صقيع  2002-( و)شات2001-الرقمي محمد سناجلة حيث تميز في (ظالل الواحد

   »     (2012-لتاريخ السري لكموشا

وتعترف زهور كرام بأن التجربة العربية في مجال االبداع الرقمي ما تزال في بداية الطريق، حيث لم تحقق تراكما  

ا، وذلك يعكس في نظرها عالقة العرب بالتكنولوجيا، وعالقته بمسايرة التطور السريع، الذي تلزمه سرعة واضح

االنخراط واالندماج. «  ما يزال االقتراب من النص الرقمي في التجربة العربية باهتا، ما عدا تجربة الكاتب األردني 

راكما بعد، لكي تخلق املناخ الذي من خالله يتطور محمد سناجلة وبعض الكتاب العرب  فإن التجربة لم تحقق ت 

ما يسمى بالنص األدبي الرقمي.»    وفي  نفس االطار، أي عن محدودية كتابة النص التفاعلي في العالم العربي، 

تطور  تعاملنا مع  وأن  الكفاية،  فيه  بما  تتطور عندنا  لم  «النظرية  لكون  يعود  ذاك  بأن   ، يقطين  يضيف سعيد 

ألدبية الجديدة، ما يزال ناقصا، وتطور نظريات علوم التكنولوجيا الجديدة لإلعالم والتواصل ما يزال  النظريات ا 

عندنا في باب املجهول. وكلها عناصر ضرورية ملمارسة كتابة النص املترابط. كما أن عزوف الكتاب واملثقفين عن 

يساهم في طبع املمارسة باملحدودية. »   كما    دخول عالم الوسائط املتفاعلة واالشتغال بالبرمجيات عامل إضافي  

ال يمكن إغفال عنصر مهم، وهو االقتناع التام لدى الروائي العربي بكون الكلمة أبلغ مما عداها. كونها أقوى إيصاال 

الحاسوبية،  التقنيات  أهمية  يعي  الذي  معه محمد سناجلة،  يتفق  ما ال  املتلقي. وهذا  تأثيرا على  وأكثر  للمعني، 

رها في جالية، وبنية الرواية التفاعلية. «فنص على تقليل الكلمات واألحرف وعدد الصفحات، ألنه مدرك أن  ودو 

الصورة والصوت يغنيان عن كثير من املفردات، التي يراكمها الروائي التقليدي في روايته.»    وآنذاك فقط سيكون  

باإلضافة إلى االبداع املوسيقي، مصممة خصيصا    النص مبهرا، حيث ستكون كل املرئيات من صور ثابتة ومتحركة،

 ..للنص الروائي. فتصير الكلمات أشبه بالسيناريو الذي تصوغ داللته املسموعات واملرئيات

 

 :على سبيل الختم

الرواية الرقمية مختلفة كل االختالف عن غيرها من النماذج التخييلية التقليدية،   يمكن القول في األخير، بأن 

ف باإلضافة إلى الخيال املعرفي املطلق، التقنيات الرقمية التي تتغير وتتطور باستمرار، فتستثمر جميع لكونها توظ 

اإلمكانيات التي يتيحها الحاسوب، وتعتمد تقنياته املختلفة،  النتاج نص متعدد العالمات، اللغوية وغير اللغوية، 

لتقنية  الحديثة، إلى أبعد الحدود. فتعتمد بعد أدبيتها كالصورة والصوت واللون.. فالرواية التفاعلية تتماهى مع ا

على توظيف عناصر امليديا املتنوعة. وقراءة هذا النوع من االبداع تستلزم االندماج بشكل كلي في استكمال هيكل 

رواية النص، واالنخراط بشكل فاعل في انتاجه، واملساهمة في بناء دالالته ومعانيه، وتشكيل عوامله. بحيث تنبني ال

الرقمية على نظام الروابط، التي يتولد من خاللها النص عند كل نقرة. فيختار بنفسه مسار األحداث. خالفا للرواية  

   .الورقية التي تفرض نظاما وصيغة محددة للقراءة، منذ بداي أحداثها إلى نهايتها
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في وضع كل من الكاتب واملتلقي   ولقد ساهم هذا النص الذي يعد وليد عصر املعلومات، والتطور التكنولوجي،

ألن   العنكبوتية.  الشبكة  إمكانيات  واستثمار  الحاسـوب،  استخدام  على  ينفتحـا  بأن  يلزمهما  حقيقي،  تحد  أمام 

األدب مستقبال لن يفهم بعيدا عن الوسيط التكنولوجي. ولكن هذا النص الـروائي التفاعلي، خلخل كذلك أركان  

له تستلزم الجـمع بين ما هو أدبـي وما هو علمي. فكان أن وجد النقاد أنفسهم أمام  نظرية األدب، ألن أية مقاربة  

ومصطلحاته   الخاصة،  مفاهيمه  عن  الجديد  األدب  هذا  بحث  محاولة  تشابكـها  من  زاد  كثيرة،  إشكالية  أسئلة 

 ..النوعية

د التي ترسمها نظرية األدب.  وإن املتتبع لسيرورة وتطور الجنس الروائي على مر العصور، يالحظ أنه يكسر الحدو 

فلقد أصبحت لها قدرة غير مسبوقة، على استيعاب مختلف املعارف، والفنون والعلوم.. ولقد صارت الرواية بحق، 

على قدر كبير من املعرفة. فغدت مثقفة أكثر، وصارت صورة واضحة لتداخل مختلف العلوم. فاستفادت من هذه  

بنية ج في  لتتشكل  املتنوعة  على املشارب  فتثور  علمي.  بمنظور  الحياة  مع  تتعامل  أساليب خاصة،  وتبني  ديدة، 

املتلقي   تطلعات  وتناسب  املتزايدة.  وضروراته  الراهن،  العصر  متطلبات  لتالئم  جاهز.  كل  وتقديس  التقليد 

العملية    االفتراض ي. ولذلك، صار لزاما على الروائي اليوم، أن يتحرر من الصورة النمطية التقليدية لعالقة عناصر

اإلبداعية ببعضها. وأن يتجاوز االليات التقليدية في تشكيل وتقديم النص األدبي. فكا من الضروري أن يتقن فن  

اإلخراج السينمائي واملونتاج، والبرمجة.. وغيرها. لكن ومع هذه األهمية التي يحظى بها هذا الوليد الجديد، إال أن  

ظيره في العالم الغربي. وذاك يعكس بجالء تلك العالقة التي الزالت متوترة بين اإلنتاج العربي الزال باهتا، مقارنة بن

وهو  الجوهري،  محركه  في  انخراطا  يقتض ي  الزمن،  هذا  في  االنخراط  أن  مع  والتكنولوجيا.  العربية،  مجتمعاتنا 

 .املحرك التكنولوجي
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 ملخص 

شكلت العوملة ظاهرة حضارية مركبة ترفع التحديات في وجه عديد املجاالت واملفاهيم اإلنسانية. ومن املفاهيم  

الثقافة، ومفهوم ا التحديات: مفهوم  بنينة هذه  التي فرض عليها مواجهة هذه  إلى  التربية. وسعيا  لهوية، ومفهوم 

التحديات التربوية بشكل ديدكتيكي، ننطلق من أن تدريس األدب وفق منظور تقني وأحادي يلغي أي حضور لبناء 

القيم وللتفاعل بينها، بينما يسهم تدريس األدب وفق منظور جمالي فني مقاِرن في بناء القيم اإلنسانية املروجة من 

دب عبر آلية التحيين، وكذا املتضمنة في بنيته من خالل تذوق الجمال، واالستمتاع بالقراءة، واالنفتاح خالل األ 

 .على اآلخر

 تربية -املقارنة -األدب -ديدكتيك -كلمات مفتاحية: العوملة

abstract 

Globalization has been a complex cultural phenomenon that raises challenges in many fields and 

human concepts such as culture, identity, and education. In order to build these educational 

challenges in a didactic way, we proceed from the fact that teaching literature according to a 

technical and unilateral perspective eliminates any presence of values and interaction between 

them. While, teaching literature contributes an aesthetic comparative artistic perspective to build 

human values that are promoted through literature throughout the mechanism of revival, as well as 

embedded in its structure by tasting beauty, enjoying reading, and being open to others. 

Keywords : globalization- literature- didactic- comparison- education. 
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 مقدمة

تطرح العوملة عديد التحديات املنبثقة من سياق ظهورها التاريخي الذي وسمها بالسلطوية واالمبريالية والسعي  

التنميط. ولعل من أبرز املفاهيم التي فرض عليها مواجهة هذه التحديات: مفهوم الثقافة، ومفهوم الهوية، نحو  

ومفهوم التربية. لقد تعدد املفاهيم املقدمة لكل مفهوم بتعدد زاوية النظر التي تحكم كل دارس، ولعل زوايا النظر 

السياقات التاريخية. وعليه، نجد أن ثمة اتجاهان في نفسها ترتبط بمفاهيم التواصل والتراث والعوملة باختالف  

تحديد املفاهيم: أحدهما؛ يسمه االنغالق في تعريف الثقافة والهوية والتربية، واآلخر؛ يطبعه االنفتاح والتعددية 

 .والتنوع

غي وسعيا إلى تفعيل هذه التصورات بشكل ديدكتيكي، ننطلق من أن تدريس األدب وفق منظور تقني وأحادي يل

القيم   بناء  في  مقاِرن  فني  جمالي  منظور  وفق  األدب  تدريس  يسهم  بينما  بينها،  وللتفاعل  القيم  لبناء  أي حضور 

اإلنسانية املروجة من خالل األدب عبر آلية التحيين، وكذا املتضمنة في بنيته من خالل تذوق الجمال، واالستمتاع 

يك االلتقائية كسبيل قد يكون ناجعا في تدريس اآلداب املختلفة بالقراءة، واالنفتاح على اآلخر. إننا نطرح الديدكت 

لغة وثقافة بشكل يمكن املتعلم من الوعي بخصوصيته الثقافية من جهة، ويتفاعل مع الثقافات األخرى من منظور  

التكافؤ من جهة أخرى. وبذلك، يتحقق مفهوم موسع وشمولي ومتوازن ملصطلح العوملة كحامل لسمات التعدد، 

 .صفة التنميط ال

 :وبناء على ذلك، نسعى إلى بسط تصورنا لتدريس األدب في عصر العوملة بمنظور مقارن وفق محورين

 (.املحور األول: تحديد املفاهيم )العوملة/ الثقافة/ الهوية/ التربية -1

  .(التقائية الديدكتيك -املحور الثاني: تدريس األدب التقائيا )التقائية األدب-2

I. ة وتعالق املفاهيم العومل 

 الثقافة/ الهوية والعوملة  -أ

ارتبطت الدراسات الثقافية بصفة مميزة لها، أال وهي صفة "الثقافي". ولعل راهنية "الثقافة" وإلحاح طرحها في  

املجتمعات املعاصرة التي تعيش ظواهر العوملة والهوية والثقافة والهجرة وغيرها، تجعل هذا النقد مناسبا لطبيعة  

تجدات مجتمعاتنا التي أصبحت محكومة باالتصال باآلخر. غير أن هذا االتصال اختلفت دوافعه وتعددت  ومس

بين السياس ي والعسكري واالقتصادي وغيرها؛ حيث إن سياقاته هي التي حددت مظاهره، ألن "التثاقف ال يحدد 

اقتصادي )هجرة( أو سياس ي )تبعية خارج السياق، الذي يتميز بظروف خاصة بنمط تاريخي )عبودية /استعمار( أو  

 . " الدول(. فالتثاقف يختلف باختالف السياق وعالقات الهيمنة الواقعية أو الرمزية

الثقافي  املعطى  فإن  التثاقف  في حصول  أهمية  ذات  والسياسية  واالقتصادية  التاريخية  السياقات  كانت  وإذا 

بين املتزايد  االتصال  هذا  جعل  تجلياتها  ملختلف  لتعميقه،   الحاضن  وداع  مؤيد  بين  تموقف  محط  الثقافات 



 2021  سبتمرب  71  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 99  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

أفكارهم وقيمهم   -ومتحفظ وداع للحيطة في النظر إلى دوافعه وتجلياته. ذلك أن "االتصاالت بين الناس وثقافتهم

تتزايد وتتعمق على نحو غير مألوف. فالتلفاز يصل اليوم إلى األسر في كل مكان )...( وفيما يتعلق   -وأساليب حياتهم

رين يعد استقبال ثقافات جديدة أمرا مثيرا، فيما ينظر آخرون إلى ذلك بقلق. ألنهم يحاولــــون التأقلــم مع عالم بكثي

 . "يتغير بســــرعة 

ولعل مصدر القلق الذي يعبر عنه املتحفظون على فعل العوملة في الثقافة يرجع إلى نزوع العالم نحو النمطية في  

الثقافية. غير أن العوملة لم تستطع توحيد القيم الثقافية كلية، ألن الفاعلية اإلنسانية حيوية بعض التجليات  

ومنفلتة من التنميط، فـ"املثاقفة ما بين ثقافتنا وثقافة العوملة شأن حاصل ويحصل وسيحصل، ولكن املوقف 

و  العربي  املناخ  مع  يتعامل  الذي  النقدي،  العقل  هو  العالقة  في هذه  والهضم الفيصل  التمثل  من  بكثير  الغربي 

 . "واإليمان بالذات والهوية، بعيدا عن أي استنساخ مشوه أو أي استالب ثقافي

وإذا كان العقل النقدي واإليمان بالذات وبالهوية مصدر الحفاظ على تميز الهويات فإن بنية الثقافة ذاتها يكمن  

ذوبانها أمرا صعبا. فالثقافة في أبسط تعريفاتها هي "مجموع   فيها من التعقيد والتركيب ما يجعل إمكان انحاللها أو 

داخل  فردا  باعتباره  اإلنسان  لدن  من  املكتسبة  والتمثالت  الفعل  ومخزونات  والعادات  املواصفات  من  مركب 

هر  مجتمع ما" . وعليه، تشكلت الثقافات املختلفة ومنها الثقافة العربية ونظيرتها الغربية، فاختلفتا في بعض املظا 

والتصورات، واتفقتا في البعد اإلنساني الذي يجمع كل الثقافات. وفي هذا اإلطار شكل التعليم فرصة للتعرف على 

ثقافة األنا وثقافة اآلخر والوعي بآليات اشتغالهما. وقد مثل تدريس املؤلفات الفرنسية باملدرسة املغربية مناسبة  

عها وفق سياقات مخصوصة؛ فالتفاعل مع املؤلفات الفرنسية من الحتكاك املتعلم بالثقافة الغربية والتفاعل م

لدن متعلم مغربي تحكمه تمثالت هذا املتعلم حول الثقافة الفرنسية، والتي تشكلت من خالل اطالعه الشخص ي 

في مادة   الفرنس ي  التاريخ  التلميذ على  إلى اطالع  التواصل واالتصال. إضافة  الفرنسية عبر وسائط  التجارب  على 

تشكيلها  ال في  تتقاطع  التي  الغربية  الثقافية  املعطيات  الفلسفة وغيرها من  مادة  في  الفرنس ي  الفكر  تاريخ، وعلى 

 .مجموعة من املواد الدراسية بشكل قريب من النسقية

إن قوة املوروث الحضاري تجعل من مفهوم الهوية مفهومها قريبا من االنغالق إلى حد كبير. بينما تشكل الهوية 

مستمرة من التحوالت والتشكالت التي تميز بين قوة املاض ي والحاضر، بل تخلق تراثا تركيبيا تندغم فيه   سيرورة 

 .مالمح املاض ي والحاضر معا

ولعل ما يدعونا إلى تبني هذا التوجه في تحديد مفهوم الهوية هو ما انحرف املفهوم السائد نحوه من تبن للقيم 

التفاعل. بل وصل األمر إلى استخدام البعض للهوية بمفهوم املاهية. وهذا ما  الثابتة والجامدة، ورفض للحركية و 

الذي يقوم دائما بخلق فضاء من   "Archosotope" نبه إليه عالء عبد الهادي في قوله: ")...( مفهوم جامع النظير

في مقاومة أي خروج طموح ومؤثر نح التي تؤدي دورها  الثقافية  لتبدأ املفاهيم والتصورات، والقيم  و السيطرة، 

 . "بالهوية في تحولها من كينونة متغيرة إلى وهم متخيل يدفعه فهم ما إلى حسبانها ماهية
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 التربية والعوملة -ب

لطاملا اعتبرت التربية فعال ممارسا على الطفل إلكسابه قيم التعلم والثقافة؛ بمعنى أنها تحوله من حالة الطبيعة،  

تلتها حالة "الثقافة األ  التي تزامنت مع حالة "الثقافة املجموعية"* )املقصود هو مجموعة األقران والتي  سرية"* 

أنواع  التي تخضع لفعل القصدية. ذلك أن  إلى حالة "الثقافة املؤسسية"*  في الحي أو القرية(،  واملحيط القريب 

األ  في  والثابتة  الكائنة  الثقافية  البنية  فيها  وتتحكم  بشكل عفوي،  تقع  األولى  أما التثاقف  القريب.  واملحيط  سرة 

املؤسس ي  التربوي  وتوجهاتها   التثاقف  تنسجم  ثقافية  بنية  إلقرار  تسعى  سياسية  جهات  إلرادة  فيخضع 

اإلديولوجية. فاملربي ال يعدو أن يكون منفذا لتلك التوجيهات وصانعا ملواطن الغد وفق ملمح سطر سلفا من لدن 

  .جهات عليا

شف عن الهرمية التي تخضع لها املنظومة التربوية منذ التعليم األولي، ومرورا بالتعليم  إن ما تم رصده في امللمح ليك

التي  التعليمية  األهداف  تكون  وبذلك  التأهيلي.  الثانوي  التعليم  إلى  ووصوال  اإلعدادي،  الثانوي  ثم  االبتدائي، 

ة قصد تحقيق كفاية أساس تحققت في كل حصة على حدة بمثابة جدول ينضاف إلى أمثاله خالل السنة الدراسي 

مرجو تحققها في نهاية كل سنة دراسية، والتي تنضاف إلى كفايات أساس أخرى لتفض ي إلى تحقق "هدف نهائي 

اإلعدادي  واالبتدائي  )األولي  التعليمية  األسالك  من  كل سلك  نهاية  في  نهاية    -لإلدماج"  في  وبذلك نصل  الثانوي(. 

مواطن مغربي  بمواصفات محددة من قبيل التشبع بقيم الحوار والتسامح    /التعليم العام إلى تكوين ملمح متعلم

 ...واالنفتاح، والتشبث بالقيم اإلنسانية واإلسالمية والوطنية

إن هذا النموذج التربوي ليستمد واقعيته وسالمة طرحه من النماذج التاريخية التي وطدت إديولوجيتها من خالل  

ة الطبقة السياسية كما هو الشأن بالنسبة للدول الليبرالية في أوروبا وأمريكا نظم تربوية منسجمة مع إيديولوجي

كالصين.  الدول االشتراكية  السوفياتي وبقية  بالنسبة لالتحاد  الشأن  الشيوعية كما هو  الدول  الشمالية، وكذا 

 ."بويةوهذا ما أشار إليه محمد عابد الجابري في كتاب "من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا التر 

إنتاج   وإعادة  توطيد  في  وتسهم  لتسايرها  التربوية  النظم  واختلفت  إال  الدول  طبائع  اختلفت  ما  فمتى  وهكذا 

التنشئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والنفسية.   إلى فاعلية  التربية  اإليديولوجية نفسها. وبذلك تتحول 

فها عملية اجتماعية، تتلون من حيث أهدافها ووسائلها  وفي هذا الصدد يقول محمد عابد الجابري: "التربية بوص

ومعرفتها للطفل بلون مجتمعها بلون عصرها، فال النظريات التربوية، وال الطرق البيداغوجية، وال معارف املربين 

 .  "بالطفل، ال ش يء من ذلك يعلو على املجتمع، على تناقضاته وصراعاته

التداخل الحاصل   باعتبارها مستقاة من  من خالل ما سبق، نلمس  إليها سلفا(  الثقافة األولى )والتي أشرنا  بين 

األسرة وجماعة األقران، والثقافة الثانية التي روج لها داخل املؤسسة التربوية حيث إن تناقضات الواقع وصراعاته  

جياسون  ميزت جوسلين  وقد  فيه.  وتؤثر  التربوية  املؤسسة  عالم  أبينا،  أم  بين  (Jocelyne Giasson) تلج، شئنا 

ثقافتين، كذلك، في قولها: "األولى ]تقصد أقسام أو أنواع الثقافة[ هي تلك املرتبطة بحياتنا اليومي، ثقافة العائلة 
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بخاصة، بل كذلك الثقافة السائدة في محيطينا الحياتي: جماعة األقران، ثقافة عامة، وسط العمل. أما الثقافة 

در  إلى  تنقل  التي  تلك  فهي  املؤلفات  الثانية،  في  املتضمنة  الثقافة  أو  العاملة  الثقافة  إنه  نعيشه؛  ما  ثانية  جة 

 . "واإلنجازات الكبرى للبشرية

إذا كنا فعال أمام نوعين من الثقافة )كما ورد سلفا( التي تعمل على بلورة فكر املتعلم/ املواطن وشخصيته، فإن  

ا األولى  الثقافة  في  التنوع  هذا  ساير  قد  التربوي  وبذلك  الفعل  لألسرة.  واالجتماعي  الفكري  باملستوى  ترتبط  لتي 

 الثقافة املؤسسية لتتلون بلون الثقافة األولى. 
ُ
أ َفيَّ

ُ
سيعمل على إعادة إنتاج النمط نفسه في الثقافة األولى. وعليه، ت

لتقدم االجتماعي وهذا ما اعتبره الجابري فعال طبقيا قائال: "والنتيجة هي أن الهدف من التربية سيكون، ال تحقيق ا

للمجتمع ككل، بل الحفاظ على الوضع القائم، وإعطاء كل فرد نوعا من التربية يتناسب مع مستوى الفئة التي 

فئوية   واليونان من  الرومان  كان سائدا عند  بما  الجابري  استشهد  . وقد  والفكري"  املادي  إليها، مستواها  ينتمي 

يُ  حيث  التربوية؛  والفئوية  تتالءم  اليدوي  اجتماعية  للعمل  األخر  والبعض  الفكري،  للعمل  املواطنين  بعض   
ُ
أ َهيَّ

 .(...العبيد -العمال -)الفالحون 

غير أننا نرى في العملية التربوية مناسبة لالنفالت من ربقة إعادة اإلنتاج التي تسعى التربية التقليدية إلى تكريسها.  

تتيح   ذاتها  حد  في  الفرنسية  فات 
َّ
املؤل دراسة  فكرة فعملية  من  والخروج  وجود،  هو  بما  اآلخر  اكتشاف  للمتعلم 

مركزية األنا والعربي واإلسالمي. إنها مناسبة لتحقق التفاعل الثقافي واإلبداعي؛ حيث يلتقي الحس اإلنساني بين 

ثقافتين في ظل تمايزهما املشروع والطبيعي، كما تلتقي طرائق التعبير عن القيم واملوضوعات والحاالت في شكل 

تاريخية كل  لتراكم فكري معبر عن  الفنية الحاملة  النظر وفي املقومات  في زوايا  يلغي االختالف  إبداعي سردي ال 

 .ثقافة

وإذا كانت للنظرية املاركسية تأثيرات كبيرة في األدب والتربية بالدول االشتراكية والشيوعية فإن لفكر جان جاك  

في "مقال خاص بالفهم  (John LOCKE) في "إميل" أو "عن التربية"، وجون لوك (Jean Jacques ROUSSEAU) روسو

في "مبادئ علم األخالق"، تأثيرا كبيرا على الفعل التربوي األوروبي  (Edmund SPENSER)البشري"، وإدموند سبنسبر

التربوية ذات  (DEWI) ي فيه. كما كانت أفكار ديوي الذي تشبع باملبادئ الليبرالية فأصبح فعال حرا ال تدخل للمرب

 .الطبيعة البراغماتية منسجمة والفكر الفلسفي النفعي الذي تبلور وتطور في أمريكا

وقد   الحداثة  موجة  أمام  نفسها  وجدت  أن  بعد  الفكري  ملمحها  تشوه  فقد  اإلسالمية  العربية  مجتمعاتنا  أما 

واقع   عمقها  انحطاط  مرحلة  من  للتو  اإليدولوجيا خرجت  بين  االنسجام  منطق  اختل  أن  فكان  استعماري. 

اإلسالمية والنظام التربوي. وهو ما جعلنا أمام تشوه أو تالقح ثقافي غير متكافئ عمق واقع التشرذم الفكري عند  

ة تطور العرب. فـ"الواقع أن املشكلة بالنسبة إلينا هي أضخم وأكثر تعقيدا. فنظامها التعليمي الحالي لم يكن نتيج

ذاتي لنظامنا التعليمي القديم، بل هو نظام منقول إلينا مع االستعمار )...( هذا إلى جانب بقايا من تعليمنا القديم 

 . "الذي ورثناه من فترة االنحطاط الطويلة التي عرفتها حضارتنا
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  -بية. وهذا ما يستدعي مناإن أهم ما يثير االهتمام في القولة السابقة هو حضور الفكر االستعماري في الدول العر 

التربوية والبنية  اإليدولوجيا  بين  التناظر  بنية  أن    - وفق  غير  االستعمارية.  اإليدولوجيا  يوافق  منتوجا  ننتظر  أن 

العكس هو ما وقع، فقد ظهر جيل يعارض االستعمار ويكافح من أجل االستقالل، وهو ما عبر عنه الجابري في 

لصورة، وهناك جانب آخر، الجانب النقيض نعم، إن لكل أطروحة نقيض ومن قوله: "ولكن هذا جانب واحد من ا

 . "صلب املدرسة يخرج باستمرار الرفض والتغيير 

ومادامت املدرسة على هذه الشاكلة من املقاومة فإن ثمة ما يمكن أن يقوي تصورها وآليات عملها. ذلك أن الفكر  

ة ومنهجية؛ حيث تنفتح املدرسة على تجارب جديدة غير التجارب  ما بعد الكولونيالي قد يوفر للمدرسة أرضية فكري 

الحل  بوجود  وتسليم  التجارب،  هذه  بمركزية  إيمان  الغربية  التجارب  هذه  في  فاالنحصار  واألمريكية.  األوروبية 

يمنة  عندها ال عند غيرها. وفي سياق تدريس املؤلفات باملدرسة املغربية، نجد تقوقعا في تدريس مؤلفات فرنسية وه

السياق   فإن  الوضعية  هذه  في  فعلها  فعلت  قد  التاريخية  الظروف  كانت  وإذا  مصرية.  عربية  مؤلفات  لتدريس 

الحضاري املعاصر يستدعي منا إعادة النظر في هذا املعطى. ذلك أن حضور املؤلفات الفرنسية مرتبط بتجربة 

املجتمع  يعيشه  الذي  الحضاري  بالسياق  ارتباطه  من  أكثر  الالتيني   استعمارية  السردي  اإلبداع  وقوة  املغربي، 

فات  
َّ
والشرقي اآلسيوي يستحق التوجه إليه الكتشاف العالم الرحب، ال العالم الغربي فقط. كما أن تدريس مؤل

مصرية مرتبطة بريادة اإلبداع السردي املصري عربيا منذ أواخر القرن التاسع عشر، وقوة اإلبداع السردي املغربي 

   .وضوع دراسة من لدن متعلم مغربي يتقاسم معه الهوية الجماعية أو املجموعية نفسهاتؤهله ليكون م

مختلفة   بأشكال  الجديد  الوافد  هذا  مع  العربية  الثقافية  املرجعية  تتفاعل  املتعدد،  االتصال  هذا  ظل  وفي 

ف فرنسية كما هو الشأن ب
َّ
النسبة لـ"اليوم األخير باختالف أنشطة التعليم وممارساته الصفية. ذلك أن تدريس مؤل

في حياة مدان" و"كانديد" سيؤدي إلى تعبئة موارد املتعلم في جل املواد الدراسية وفي كل مراحل ومناسبات تشكل 

للتعامل مع معطيات جديدة من مثل: نقد الحكم باإلعدام، واإليمان باإلنسان أوال   -ثقافته )املسجد األسرة...( 

تغيير جذ إلى  والدعوة  نفس  وأخيرا،  إلى  النظر ستحيلنا  زوايا  اختالف  ولعل  واالجتماعي.  السياس ي  النظام  في  ري 

املعطيات   هذه  رفض  إلى  سيدعو  من  سنجد  حيث  العوملة؛  تجاه  العربي  العالم  مثقفو  عنه  عبر  الذي  املوقف 

ستطالعنا آلراء  املستِجدة، ومن سيفتح املجال أمام التفاعل النقدي والصراع املعرفي الخالق. وهذا ما سنجده في ا

الشأن هو  هذا  في  عليه  املعول  ويبقى  فات. 
َّ
املؤل في  الواردة  الغربية  األطروحات  بعض  بحصوص  التالميذ  بعض 

للحوار املعرفي واملنهجي الحر  بالتدخل برأيه الشخص ي وخلفياته، بل ببسط أرضية  ديدكتيك ال يسمح لألستاذ 

 .كتسابها بشكل مجاني وعمودي واملباشر بين جماعة القسم لبناء قناعاتهم، ال ال

ولعل ما سلف ذكره يستدعي منا التساؤل عن موقع الهوية من املنظومة التربوية ويصبح السؤال أكثر إلحاحا في 

ظل تدريس نصوص أدبية تمتح من ثقافات/ هويات مختلفة. فهل االختالف أمر واقع يجب تعزيزه برسم حدوده؟ 

 ي لوحدة الحضارة اإلنسانية القائمة على املشتركات القيمية والعلمية؟ أم أن االختالف ما هو إال مظهر سطح
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 (العوملة .. وحدة الفكر املتعددة )التعدد في ظل الوحدة -ج

الثقافي  والذوبان  والحوار  االنفتاح  لروح  كاستجابة  الثقافي  التالقح  بين  الصراع  املتالقح    -يشكل  يواجه  كتحد 

فيها  -ثقافيا خاض  التي  النقط  الخطاب    أبرز  علينا  ويقترح  وغيرها.  والعوملة  والهوية  الثقافة  بقضايا  املشتغلون 

التأويلي نظرة أكثر عمقا في النظر إلى املوضوع، ففي املقاربة التأويلية "نجد أن مفهوم الهوية الثقافية ينبثق من  

ك" ما هو "أجنبي غريب" وفي "قرار استراتيجي" هو قرار "فعل الفهم" ذاته، املتمثل في قدرة املؤول على "استمال 

فعل االستمالك هذا، تنتفي الحدود الصارمة بين ما هو من صميم الهوية )االنتماء إلى تراث ثقافي ما( وبين ما هو  

  . "من قبيل االختالف والغيرية

في النظر  إعادة  وإلى  الذات ومع اآلخر،  املتصالح مع  نوع من االنفتاح  إلى  املقدم سلفا  الطرح  الحدود   ينزع هذا 

الصارمة بين الهويات الثقافية. ويستمد هذا التصور مشروعية أقوى في ظل مجتمعاتنا املعاصرة التي تتوافر فيها 

وسائل االتصال والتواصل بشكل غير مسبوق في الثقافات اإلنسانية املاضية. فـ"بناء على هذا التصور للحقيقة  

ينحل مفهوم الهوية ذاته ويتفكك حتى ال يصير مدركا إال في   -من منظور التأويل، أي من منظور الفهم واملشاركة

فيغدو بـ"الغيرية"،  لذلك  -عالقته  "بالهوية  -تبعا  للقول  الثقافية معادال  بالهوية  الذي    -القول  األمر  ثقافة"،  بين 

أو على    - أن تستدعي غيرها من الثقافات  -على اعتبار كونها ضمن الفضاء التأويلي للحقيقة  -يفرض على كل ثقافة

ال كعناصر «خارجة عن ذاتها» ، بل كمكون جوهري وشرط أساس ي إلمكان وجودها،   - األقل عناصر ثقافية أخرى 

وهذا بين متى تأكد لنا بأن أية هوية هي حصيلة مهارة تاريخية، ال مكتملة يحكم تاريخيتها بالذات، أي اعتبار كل 

 . " »هوية بمثابة مشروع »  ال « معطى

تماء إلى ثقافة ما واستبطان معطياتها الثقافية املركبة ال يشكل صمام أمان للكائن الثقافي. ذلك أن  غير أن االن

منعطفات التاريخ وتالقح األنساق الثقافية قد يؤدي إلى انشطار الهويات ثقافية وخلق مركزية ثقافية متسلطة  

ا يحيل جروحا وندوبا منها ما َحَفَرُه الوجود  كما يذهب إلى ذلك محمد برادة في قوله: "إن الفضاء املؤطر لثقافتن

األجنبي، ومنها ما ترسخ بتأثير من الفكر املتجمد أو املحاكاة املتهافتة .. من ثم انشطار الهوية و تشظيها وهي تالحق  

 . "... نموذجية وهمية في املسكن و الزي و اللغة والعادات واألذواق واالستهالك

تيارات الفكرية )املتجمدة أو املقلدة( في بناء سيرورة ثقافية ما من خالل التحكم في ومنه، فإن اتباع تيار من ال

السلطة يؤدي إلى تشكل ثقافة رسمية تتشظى فيها الهوية الثقافية ويفعل فيها التاريخ والالوعي واإليديولوجيا. وقد 

من حيث العالقة الجدلية التي يكشفها بين أثار انتباهنا التصور الذي يتبناه محمد برادة ملفهوم "الالوعي الثقافي" 

على  الالوعي(  )يقصد  املصطلح  لهذا  استعمالي  يقتصر  "ال  قوله:  في  نلفيه  ما  وهذا  فيها،  والتأثير  بالثقافة  التأثر 

تمتلكنا   نملكها،  التي  الثقافة  أن  يفترض  الذي  الثقافي  الالوعي  معنى  من  أكثر  يقترب  وإنما  النفساني،  التحديد 

كون هي شرط اإلمكان على مستوي اإلنجاز امللموس لنوايانا الفنية والفكرية " . إن املقاربة املقدمة تجعل بدورها، وت

"الالوعي الثقافي" آلية من اآلليات التي تخدم الدراسة الثقافية، ولعل املعجم الذي وظفه برادة يحيل على ذلك  
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ربط الذي ذهبنا إليه عندما نجد برادة وقد أوغل في البحث  )الثقافي، التملك، النوايا، الفنية، الفكرية(. ويتعزز ال 

عن عالقة املمارسات األدبية باإلرث الثقافي، وهو ما يكشفه قوله: ")...( إال أن قيمة االهتمام بالالوعي الثقافي ال  

قين إلى تتجلى فقط في تفسير طرائق و أشكال استبطان اإلرث الجماعي الذي تحول من خالل مناهج التعليم والتل

الوعي فردي، بل تتجلى أساسا في إظهار ما تخفيه املمارسات األدبية والفكرية املؤطرة "للخبرات" الرمزية في حقلنا  

التي تحكم قراءته وتوجهها، كما حكمت ووجهت فاعلية   التأويلية  القارئ  ما يحكم فاعلية  . ولعل ذلك  الثقافي" 

  .الكاتب أثناء إنتاجه للنص

يدعو إلى البحث في األطر التي تحدد/ تكبل طريقة اإلنتاج والتلقي في ظل املواضعات الثقافية في إن قول برادة ل

الفكر واألدب وغيرها من الحقول. وهو ما يتقاطع و ما يذهب إليه عبد هللا الغذامي حول مفهوم "املؤلف املزدوج"، 

ملعلن، وتشترك بغرس أنساقها من تحت نظر على اعتبار أن "الثقافة ذاتها تعمل عمل مؤلف آخر يصاحب املؤلف ا

بمشاركة  نقول  إننا  اإلبداعي)...(،  الجميل  شرط  حسب  اإلبداعية  كامل  إبداع  حالة  في  املؤلف  ويكون  املؤلف، 

الثقافة كمؤلف فاعل و مؤثر، واملبدع يبدع نصا جميال فيما الثقافة تبدع نسقا مضمرا، وال يكشف ذلك غير 

تتضح مالمح الفعل الجدلي الذي يحكم عالقة اإلنتاج اإلنساني بالثقافة، على اعتبارها أنها   النقد الثقافي" . وعليه،

عالقة مركبة ال يستقل فيها أحد الطرفين بفاعلية اإلنتاج أو التحكم بقدر ما تتقاطع خيوطهما. وفي هذا اإلطار، 

العالقة   هذه  بطبيعة  الواعية  اآلليات  من  آلية  الثقافية  املقاربة  التنبيه تشكل  فاعلية  نحو  تنزع  التي  الجدلية 

 .والكشف عن مكامن فعل السلطة والهيمنة ومختلف مراوغات الخطاب

التربوية   املنظومات  في  مركزيا  مفهوما  الهوية  مفهوم  فقد شكل  اإلنساني  الفعل  في  محورية  الثقافة  كانت  وإذا 

املعاد إنتاجها )تربويا( مختلفة كذلك، وقد تكون املختلفة. ومادامت اإليديولوجيات مختلفة فإن الهويات الكائنة و 

متعارضة مع بعضها. وبذلك تحتفظ "الهوية" باملقومات والخصوصيات التي تميز كل مجتمع أو مجموعة بشرية  

الهوية فـ"لفظ  وعليه  أخرى.  بشرية  مجموعة  أو  آخر  مجتمع  الثقافي  -عن  منظورنا  مقاومة   -من  لفظة  تصبح 

ر من املقوالت الثابتة لخطابات اإلرث الغربي في عصر التنوير مثل الليبرالية واملاركسية. لسياسات التعميم، ولكثي

وإن ظل املصطلح في العموم معبرا عن جماعة لها مصدر متفق عليه من مصادر االنتماء، فغالبا ما تتسم بوجود  

 . "خصائص مكتسبة من ميراث معرفي يمنحها خصوصيتها

ب فرق  إلى وجود  نخلص  وبين وهكذا  املستجدات،  وتبلور  املجتمعات  بتطور  التشكل  دائمة  الهوية كسيرورة  ين 

مع  متزامنة  املجتمعية  الهويات  كانت  فإذا  اإلنسانية.  املجموعات  بين  تمايز  وبنيوية  املاهية كخصائص جوهرية 

ال بين  التثاقف  هذا  يؤكد  التاريخ  إن  بل  كبير،  بشكل  واردة  تبقى  التالقح  إمكانية  فإن  اليونانية بعضها،  حضارة 

والعربية والفارسية والهندية وغيرها. وهذا ما أكد عليه عالء عبد الهادي في قوله: "ترتبط بنية الهوية على املستوى 

وهو الحقل الذي يشكله تقاطع مجموعة محددة من املجاالت  (cultural Field) "املعرفي بما نسميه الحقل الثقافي

 . "في زمن بعينه 
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هذا الحقل ليتسع للعديد من الهويات أو األنوات التي تتفاعل مع بعضها بشكل مباشر ومتزامن أو  وبذلك فإن  

بشكل غير مباشر وغير متزامن. ومن هنا، تتأكد لنا العالقة التالزمية بين األنا واآلخر "فاألنا في هذا الطرح حضور 

في   -حضر لذاته وملن يسميه آخر، وهو جزء منهال يتحقق إال بوجود ما نعتقده أنا أخرى نبدأ منها؛ هي نظير مست

 . "ال يمكن إغفاله -اآلن ذاته

وبناء على املعطيات السابقة، فإن كل هوية مجموعية ترتبط بالهويات األخرى في ظل الحقل الثقافي، وتنفصل 

تصال يتم على مستوى عنها في اآلن ذاته. وإذا كان االنفصال يتم على مستوى ما يرتبط باملاهية في كل هوية، فإن اال

  .ما يرتبط بالحقل الثقافي العام

وهكذا نلفي أن املاهية محدد جوهري لخصائص كل مجموعة على حدة بشكل نوعي متميز، فيما تشكل "الهوية  

املجموعية" مختلف القيم والسمات التي تسم بشكل حركي ومتغير مجموعة بشرية عن أخرى في ظل معطى التأثير 

دل بينهما وفي ظل الحقل الثقافي. فيما تتشكل الهوية الجماعية من القيم اإلنسانية التي ال تتطلب والتأثر املتبا

 .تأثيرا أو تأثرا لتتبلور في هوية جماعة ما، بقدر ما تعتبر معطى طبيعيا وإنسانيا موجودا بالقوة والفعل

ه باملاهية، وأن ما يسميه "بالهوية الكلية"  وبذلك نجد أن ما يسميه عالء عبد الهادي بالهوية الجزئية هو ما سمينا

هو ما سميناه "بالهوية الجماعية". بينما نضيف مفهوم "الهوية املجموعية" كمرحلة وسيطة بين "املاهية" و"الهوية 

 .الجماعية" لتؤشر على حركية التطور والتغير التي تسم الهوية الثقافية ملجموعة بشرية ما

الت  هذا  بين  التعالق  محوريان:  ويظهر  قطبان  يتجاذبها  املتعلم  ثقافة  أن  في  التربوية  واملنظومة  الثالثي  قسيم 

الثاني   أما  ثان.  في مستوى  في هويته املجموعية  ثم  أول،  في مستوى  الفردية  في مقومات ماهيته  يتمثل  أحدهما، 

تكون  وبذلك  واحد.  ثقافي  حقل  في  املجموعية  الهويات  تالقح  حيث  الجماعية  الهوية  الخطاب    فتحكمه  مقاربة 

الفرنس ي أو العربي في النصوص السردية مقاربة لهويتين جماعيتين وملاهيتين فرديتين تتمايزان أكثر مما تتقاربان.  

فيما يعكس الخطابان هويتين مجموعيتين تتنازعهما مؤثرات الجماعة وتفرد الذات املتفاعلة مع العالم، وهو ما  

اإلنساني الذي تتفاعل فيه الذوات مع بعضها وتخرج من وحدة الجماعة    يجعل الخطابين في حيز الحقل الثقافي

بفضائه  ترتبط  للتلميذ  املباشرة  فالثقافة  أخرى،  "وبكلمات  قولها:  في  جياسون  عنه  عبرت  ما  وهذا  واستهالكها. 

 . "العائلي، بينما تعود الثقافة العامة إلى  التراث املبني من لدن اإلنسانية عبر القرون

في أن جوسلين جياسون غير أن   بين ما ورد عند جوسلين جياسون، وما أوردناه في خطاطتنا، يكمن  االختالف 

اشتغلت على املكون الثقافي فقط، فاعتبرت الثقافة نوعين: ثقافة قريبة أو مباشرة ترتبط باإلرث األسري، وثقافة 

 passeur) الثقافي، باعتباره ممررا ثقافيا عامة ترتبط باإلرث اإلنساني. وبذلك حصرت وظيفة األستاذ في التمرير  

culturel)   من الثقافة األولى إلى الثقافة الثانية. وهذا ما يتوافق والطرح الذي قدمه الجابري، نسبيا، في كتابه "من

 ."أجل رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا التربوية 
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II.  تدريس األدب في عصر االلتقائية/ العوملة 

 التقائية األدب -1

اسة األدب تخضع ملسارات ائتالف واختالف من حيث اللغة واملقومات الفنية والجمالية والثقافة ونمط إن در 

 "التلقي وغيرها من املعطيات. وهذا ما سنحاول بسط نموذجه الثقافي، في رواية "اللص والكالب" وحكاية "كانديد

(Candide)وفق محوري التمايز والتقاطع الثقافيين كالتالي ،: 

 

 التمايز الثقافي   -أ

إيمانا منا بأن الرواية "تسهم في صوغ الهويات الثقافية لألمم، ملا لها من قدرة على تشكيل التصورات العامة عن 

الشعوب والحقب التاريخية والتحوالت الثقافية للمجتمعات" ، فإننا سنعمد إلى الكشف عن هذا االختالف الثقافي 

 ...الشخوص والرهان انطالقا من زاويتين اثنتين: تصوير

 تصوير الشخوص/ الشخصيات  -

أسهم تصوير شخوص النصين األدبيين في الكشف عن منظوريين ثقافيين مختلفين. فإذا أخدنا البطل كنموذج،  

  :نجد أن صورته قد اختلفت بين النصين كاآلتي

 (بطل اللص والكالب )سعيد بطل "كانديد" )كانديد(

 (اسمه يؤشر على حالة نفسية )السعادة- لسذاجة(    ) قابلية التعلم(اسمه يؤشر على حالة فكرية )ا-

 (...كراهية -يحمل دوافع متضاربة )حب - يحمل دوافع واضحة )الحب: حب املرأة واملعرفة( -

مأكل- (" martin ""le vieillard"مساعدوه يحملون فكرا )مارتان- )نور:  ماديا  عونا  يوفرون  -مساعدوه 

 ( طرزان: سالح  -سكنم

 .شخصية مسطحة ال مرونة في مواقفها- شخصية نامية قادرة على التعلم  والتطور -

 .لم يحقق هدفه وال راحته النفسية- حقق هدفه وأريحيته النفسية -

 

الظرف   إلى  راجع  تمايز  وهو  النصين  بين  الواقع  الثقافي  التمايز  عن  لتكشف  ذكرها،  السالف  األوصاف،  إن 

أفرز كل منهما؛ إذ "ليس ثمة مقارنة مجردة، فاملقارنة التي ال تتقيد بسياق ثقافي تفقد قيمتها  التاريخي والثقافي الذي  

املعرفية" . فمجتمع كانديد كان في أمس الحاجة إلى شخصية تنير الفكرة املراد إيصالها، وهذا ما جعل من السذاجة 

 -حويل القارئ املعايش لنفس الظرف إلى ساذجقيمة إيجابية تحمل في طياتها سمة القابلية للتعلم، مما يسهم في ت

يتعلم ويتشبع بقيم عصر األنوار. أما بطل "اللص والكالب" فاسمه يحيل على وضعية نفسية، أال    -بمفهوم فولتير
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وهي وضعية السعادة التي تدخل في عالقة مفارقة وتضاد مع واقع الشخصية في سياق املؤلف الذي يتسم بعدم 

 .رة. وبالتالي، فهي سعادة نفسية لها وجه اجتماعي مادي يكمن في العدالة االجتماعيةالرضا والحزن والحس

رافق   الذي  االختالف  هو  االجتماعي  املادي  والبعد  والفلسفي  الفكري  البعد  بين  االختالف  هذا  يعزز  ما  ولعل 

اعدوه من الفالسفة الشخصيتين على مستوى الدوافع والعوامل املساعدة. فإذا كانت دوافع كانديد واضحة ومس 

ليتمكن من التطور ليصل إلى مبتغاه، فإن دوافع سعيد املتضاربة وغير الواضحة ومساعديه من البسطاء والفئات  

 .(الشعبية ستبقيه على املوقف نفسه ليبقى في الوضعية نفسها )االستسالم والعودة إلى السجن

 الرهان  -

اسية ترتبط بأحداث معينة )الثورة_ القمع...(، بينما راهن  راهن املؤلف العربي على كشف زيف إيديولوجية سي 

ال رجال سياسة   -املؤلف الغربي على دحض أطروحة إيديولوجية لها امتدادات مجتمعية؛ حيث يحاور رجال فكر

 .ويعدد عناصر حجاجية تفند القول بالتفاؤل والقدرية، وتدعو إلى العمل -فقط

بين التشخيص والتعميم؛ حيث عمد الكاتب العربي إلى تشكيل أطروحة  لقد راوغ الخطاب السردي في مراوحته  

فكرية بطريقة أدبية ممتعة ومشوقة ينتظر من القراء أن يتبنوا موقفا مدعما لها. غير أن بعض الخطابات املباشرة 

خص  قد تجعل القراء يتموقفون من األشخاص، ال من األفكار. ذلك أن التبرير قد يكشف عن دعم للبطل/ الش

 :وعن تعاطف معه، ال عن اقتناع بفكره وإيديولوجيته. ومن تلك الخطابات املباشرة نجد

لست كغيري ممن وقفوا قبلي في هذا القفص، إذ يجب أن يكون للثقافة عندكم اعتبار خاص )...( ولكن يحدث  "-

 . "...أن يكون السلك املوصل للكهرباء قذرا ملطخا بإفرازات الذباب

خادم "رؤوف علوان"، كيف أقتل رجال ال أعرفه وال يعرفني )...( وأمس زارتني روحه فتواريت خجال أنا لم أقتل  "-

 . ")...( ماليين هم الذين يقتلون خطأ وبال سبب 

كغيري  )لست  التبريرية  البطل وخطاباته  مع  والتعاطف  التأثر  املؤلف  الغاية من  تجعل  مباشرة    - إنها خطابات 

يين هم الذين يقتلون خطأ...( التي ال تترك مجاال لالرتفاع عن املشخص ملعانقه القيم  مال -السلك املوصل للكهرباء

 .اإلنسانية النبيلة. وهو ما كشفته نتائج االستمارة سالفة الذكر

أما الخطاب الفولتيري، فكان خطابا غير مباشر وغير مشخص، نظرا لحاجة األطروحة الفكرية لقوة تجريدية  

 .انق اإلنسانيترفعها من الجزئي لتع 

فين؛ يكشف الرهان الذي راهن عليه نجيب محفوظ في 
ّ
كما حضرت اإلديولوجيا كنقطة تمايز أخرى بين املؤل

مؤلف "اللص والكالب" عن صراع إديولوجي حاد تؤججه الرغبة في االنتقام والكراهية. وإذا ما ارتفعنا عن املؤلف 

بة املؤلف، فسنجد تصارعا قويا بين إديولوجيات مختلفة، منها: ونظرنا إلى البيئة الفكرية التي وسمت مرحلة كتا

  .السلفي، واالشتراكي، والليبرالي
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لقد شكل املؤلف موطن اإلعالن عن إيديولوجية "فولتير"، وهي العمل واإليمان باإلنسان، في مقابل إيديولوجيتي 

، وذلك من خالل ثالث شخصيات ممثلة   والتفاؤل  السالف ذكرهما وهي شخصياتالتشاؤم    لأليديولوجيتين 

(derviche)  و( (le vieillardو(Pangloss).   ويبقى محور هذا الدرس هو التغير الذي طرأ على كانديد.؛ حيث تحول

إلى شخص حكيم ومجرب، يمتلك حسا نقديا يمكنه من مقاطعة أستاذه ومعارضة   التفاؤل  من ساذج ومفرط 

 .أفكاره

لحظة اللقاء األولى باملؤسسة الدينية لحظة انفعال، فإن اللحظة الثانية كانت لحظة انتقاد    وعليه، فإذا كانت

مبطن بدالالت نسقية وثوريات ثقافية توجه الجمل والعبارات والكلمات إلى خانة انتقاد وضعية الالمباالة، والزهد، 

  .غير املنسجمة مع خطاب الواقع والحياة  وغياب الصلة بالواقع، وترسيخ ثقافة الجمود واالستمرارية، والخطابات

أما مؤلف "كانديد"، فيجمع عدة حاالت ومواقف ومواضيع وتيمات تعكس سياق اإلنتاج املتمثل في معارك فولتير  

في القرن الثامن عشر؛ حيث تحتاج هذه املحطة إلى سند ثقافي يض يء األحداث التاريخية واالجتماعية والدينية  

الرق وعلى ضوء ذلك يمكن   -زلزال لشبونة   -ض الفصول من مثل: املحرقة ومحاكم التفتيشالتي تؤشر عليها بع

 (superstitions) ربط هذه املعطيات ببعض املواقف الواردة في املؤلف كاملوقف من الالتسامح الديني" والخرافات

 .ووصف الطقوس الدوغمائية على مستوى مناسبات الكنيسة

 التقاطع الثقافي  -ب 

انت املعطيات السالف ذكرها تكشف عن مواطن تمايز بين املؤلفين فإن هناك مظاهر للتقاطع من قبيل: إذا ك 

 :األستاذية والقيم اإلنسانية املشتركة، وهذا ما نوضحه في اآلتي

 مظهر األستاذية  -

بـكانديد بشكل    يشكل هذا املظهر نقطة ائتالف بين املؤلفين. حيث تجلى في عالقة األستاذية التي جمعت بانكلوس

مارتان من  كل  عالقة  وفي  التركي (Martin) صريح،   بكانديد (la vieille) والعجوز  (le vieux turque) والشيخ 

(Candide)  بشكل ضمني، فيما تبرز عالقة األستاذية بشكل صريح بين رؤوف علوان وسعيد مهران وبشكل ضمني

  .ي عالقة الشيخ الجنيدي بأتباعه، وعالقة املعلم باملتعلمينوعرفي بين الشيخ الجنيدي وسعيد مهران، كما تظهر ف

وبذلك، تكون هذه العالقة نقطة مشتركة بين ثقافتين، غير أن األستاذية لم تنحصر في بعدها اإليجابي بل كشفت  

علمية  كانديد(، فكانت املادة الت  -عن أستاذية سلبية في بعض الجوانب؛ حيث مررت خطابا تفاؤليا مزيفا )بانكلوس

ذات طبيعة فلسفية تنسجم وطبيعة املواضيع املثارة في محيط الكاتب الفكري. أما الصراع السياس ي، فلم يكن 

إال مظهرا من مظاهر الصراع الفكري، ولذلك اكتفى بالدفع نحو إصالحه ال تغييره جذريا. بينما مررت األستاذية 

وسر  الشعب،  من  البسيطة  للطبقات  مغريا  اشتراكيا  الحقد خطابا  مثيرا  خطابه،  على  األستاذ  انقلب  ما  عان 

والثقافي واالجتماعي  التاريخي  والسياق  ينسجم  ما  ≠مهران(، وهذا  )علوان  تلميذه  لدى  االنتقام  والكراهية وحب 
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والفساد،  االنتهازية  قيم  وتفش ي  العسكرية  واالنقالبات  السياسية  الصراعات  حيث  املؤلف  كتابة  واكب  الذي 

ديولوجية بين ديمقراطية وليبيرالية واشتراكية وإسالمية مما ولد رغبة في الثورة والتغيير الجذري  وتضارب الرؤى اإل 

  .لألوضاع، وإن كان ذلك يعوزه التنظيم والتخطيط والتفكير

 منظومة القيم اإلنسانية املشتركة  -

لثقافيين والسياسيين املختلفين.  يختلف املؤلفان في طبيعة األطروحة املدافع عنها تبعا لسياقيهما التاريخيين وا

غير أن الطموح إلى الرقي واالزدهار والدفاع عن اإلنسان جعل كال الكاتبين يدافع عن منظومة قيم إنسانية مشتركة  

تتضمن الحرية، واملساواة والعدالة والفصل بين السلط/ األجهزة. وفي املقابل، نلفي اتفاقا على محاربة نقيض تلك  

 ...من قبيل: الحكم الشمولي والسلطوي والعنصرية والسلبية والالتسامح والفكر الخرافي  القيم اإلنسانية

غير أن القول باالتفاق على مستوى منظومة القيم ال ينفي وجود اختالفات في زاوية النظر إلى بعض القيم بين  

تير في رفضه لطقوس شكر  عين عربية وأخرى غربية. فاملوقف من الخطاب الديني كان أكثر حدة وصرامة عند فول

اإلله الذي ال يحتاج هذا الشكر بقدر ما يحتاج أن يرى قيم التسامح والعدالة سائدة بين الناس، وإن كان هذا 

م حول االسالم مثال ، فيما نجد 1776املوقف سيصبح أكثر لينا  وتصالحا فيما سيؤلف فولتير من مؤلفات بعد  

ضوح عند نجيب محفوظ في تصويره لخطاب الشيخ الجنيدي كخطاب بعيد أن هذا املوقف كان مهادنا وفاقدا للو 

 .(عن مجريات الواقع السياس ي واالجتماعي، ومفارق للغة العامة )اللغة الصوفية

 التقائية الديدكتيك -2

تشكل الديدكتيك االلتقائية أساس اشتغال كل املواد األدبية من حيث نصوصها السردية. وهذا ما يتمثل عناصر  

ما يميز كل أدب/ ثقافة في ما   - في اآلن ذاته  -لتقاء بين اآلداب في ما يمكن تسميته باألدبية العامة، غير أنه يعكساال

  :يمكن تسميته باألدبية الخاصة. وسنعرض أهم خالصاتنا في اآلتي

 التقائية في الخلفية الديدكتيكية -

بنوع من االلتقائية في مراحل وأنشطة   -انديد""اللص والكالب" و"ك   -تتسمت منهجيتا تدريس النصين األدبيين

تدبيرهما. ذلك أن كال منهما استند في تحليل مكوناته إلى مرجعية ديدكتيكية التقائية واحدة. فديدكتيك النصين  

يستندان على خلفية نقدية متعددة األبعاد )سيميائيات(، كما يعتمدان على عناصر القراءة التي وردت عند أالن  

؛ أي على عناصر املنظورات الستة التي وردت في التوجيهات  Michel Schmit)) وميشيل شميت  (Alain Viala)فياال

السردية  والرؤية  الفاعلة  والقوى  والرهان  األحداث  التالي:  الشكل  على  وهي  املكون،  لتدريس  كمؤطرة  التربوية  

تنا  النفسية واألبعاد االجتماعية واألسلوب والبنية. لكن  ولها يتجاوز نواقص املنهجية املتبعة من حيث  واألبعاد 

الوصفية...( لخلق وحدة مرجعية ومنهجية    -إعادة ترتيب املنظورات السابقة وإضافة أنشطة إدماجية )السردية

 .ونسقية بين املقومات الجمالية من جهة، وبين املقومات ومعطيات الدالالت والتداول من جهة أخرى 
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 ة النقدية التقائية في توظيف الخلفي -

تنطلق من   التحليل؛ حيث  في جميع أطوار  التقائية تشتغل على خلفية سيميائية  نقترحه من ديدكتيك  إن ما 

ممكنات/ تداوالت وظيفية أو اجتماعية أو نفسية وغيرها، ثم تجد لها تحيينات في الدوال االجتماعية أو النفسية 

  .تفاعلي وحر ونسقي وباالستراتيجية نفسها في املادتين معاأو الفنية وغيرها، ليتم بناء الدالالت بشكل 

 التقائية في األنشطة الديدكتيكية  -

تعرف التمظهرات الديدكتيكية حضورا قويا ملنطق التماثل وااللتقائية. ولعل أول ملمح لهذا االلتقاء هو الحضور  

ية واملرحلة التحليلية واملرحلة التركيبية. ذلك  املشترك لثالث مراحل أساسية في التدريس، أال وهي: املرحلة التوجيه

أن السيرورتين تقدمان فرشا توجيهيا للنص، قيد التدريس، من حيث التجنيس والتعريف باملؤلف وقراءة صورة 

الكلية  الدراسة  بين  يزاوج  تحليال  املؤلف  تحليل  إلى  التالميذ  يعمد  ثم  العتبات،  )إن وجدت( وغيرها من  الغالف 

ل )التحيين(. وقد والجزئية،  املتعلمين  بسياق  النص  التحليل، وربط سياق  املعطيات سالفة  بتركيب  األمر  ينتهي 

حاولنا إقامة نوع من التقاطع األقرب إلى التطابق في املنهجية املقترحة سلفا، من خالل التوليف بين املستويات 

  :التالية

  .مستوى التداوالت -

 .مستوى الدوال -

 .املدلوالتمستوى   -

 التقائية في الخلفية النقدية -

في توظيف املناهج النقدية أثناء تدريس املؤلفات؛    -العربية والفرنسية  -إن ثمة اختالفا بين املنهجيتين القديمتين

إذ تكون بسيطة وأحادية في النص العربي، حيث يطغى منهج ما على بعد من األبعاد أو منظور من املنظورات الستة، 

تتقاطع مناهج متعددة في رسم بعد من األبعاد املراد تحليلها في املؤلف الفرنس ي. غير أن خصوصية تدريس فيما  

فين مختلفي اللغة والثقافة يتطلب استحضار خصوصية فعل التلقي وتحول املوضوعة واشتغال الثقافة عند 
َّ
مؤل

دام   وما  املغربية.  العربية  الثقافة  ذي  املغربي  املتعلم  السيميائية  املتلقي/  األرضية  اقترحنا  فقد  كذلك،  األمر 

كمرجعية نقدية مشتركة وجامعة تخول إمكانية توظيف جل اتجاهات التلقي واملوضوعاتية والثقافية وفق منظور  

 .نسقي يكشف عن صريح النصوص وعن مضمرها نقديا، وعن قراءة حرة ومبررة مدرسيا

 التقائية في املقومات الفنية والجمالية  -

التوظيف املشترك للمناهج النقدية يؤدي إلى بروز تقاطع في بعض املقومات الفنية التي وسمت بعض املناهج.  إن  

ومثال ذلك االشتغال على النموذج العاملي وعلى تطور البطل وفق مقتضيات املنهج السيميائي، وكذا على البنية 

 ...السردية
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والجمالية ال يعني أن ثمة تطابقا في طبيعة العناصر املجسدة  غير أن اإلقرار بوجود تقاطع في املقومات الفنية  

عن  تكشف  العاملي  النموذج  فعناصر  النص.  سياق  داخل  الوظيفية  أبعادها  في  وال  ظاهريا،  املقومات  لهذه 

خصوصية في كل نص على حدة، إذ إن املرسل في النص العربي )االنتقام وحب سناء( تمتزج فيه الدوافع والقيم 

كما أن املرسل إليه يختلط فيه  .(l’amour) بالدنيئة، فيما تقتصر على القيم النبيلة في النص الفرنس يالنبيلة  

)سناء العربي  النص  في  بالطالح  الفرنس ي  -الصالح  النص  في  الصالح  على  يقتصر  فيما   l’amour de) الخونة(، 

Cunégonde).   الفرنس ي في جوانب متعددة، ومن غير أن توسلنا بسيمياء الثقافة كشف لنا عن مضمرات النص

دا في الحب الذي لم يكن حبا حقيقيا بقدر ما كان سطحيا يوحي  "l’amour" أمثلتها املرسل واملرسل إليه اللذان ُحّدِ

  .بمظهر من مظاهر النفعية والتعارف املجتمعي التراتبي

 خاتمة

مة من دعامات منهاج تربوي يطمح إلى بناء  بناء على ما سبق، قد تمثل الديدكتيك االلتقائية في درس األدب دعا

مع   ومتفاعل  مجتمعه،  ووضعية  بوضعيته  وواع  التكافؤ،  بمنطق  اآلخر  على  منفتح  مواطن  متعلم/  ملمح 

مستجدات الحياة املعاصرة بحس نقدي، وغيرها من املعطيات التي تصب في مرمى بناء شخصية متوازنة ومبدعة  

التربية ا التغيير. إن  التغيير والكونية واإلبداع والتكامل واالستباق، ال تربية وقادرة على  إليها هي تربية  لتي نسعى 

املحافظة واالنغالق والتقليد والتخصص وإعادة اإلنتاج. ولعل تقديمنا لنموذج مقاربة النص السردي املنتمي إلى 

د، وتفاعل القيم الثقافية بين االتص ال واالنفصال خير دليل على أهمية  ثقافتين من حيث البناء الديدكتيكي املوحَّ

 .هذا النشاط التربوي في عصر العوملة وما تطرحه من تحديات تجعل التعدد بديال للتنميط
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      املدينة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو يف روايات مريد الربغوثي

     رأيت رام اهلل، وولدت هناك ولدت هنا أمنوذجا

The Palestinian City After the Oslo Accords in The Novels of Mored Albarghouti I 
saw Ramallah, and I was born there born here. 

 مدير مدرسة في وزارة التربية والتعليم/ قلقيلية / فلسطين ، مؤيد عبد الرؤوف محمود عودة

 طالب في برنامج الدكتوراة/ قسم اللغة العربية / جامعة النجاح الوطنية/ نابلس

Moyyad.Aalraof Odeh  ـ Alnajah University ـ Qalqilia/Palestine 

 

 :ملخص

هذا البحث دراسة تندرج ضمن ظاهرة جديدة اشتمل عليها االدب العربي الحديث، وهي ظاهرة املدينة في األدب، 

التغير والتطور الذي    ويتناول املدينة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو عند الكاتب واألديب مريد البرغوثي، ويبين مدى 

ظهرت عليه، والصورة املتحولة التي رسمها البرغوثي للمدن التي وردت في روايتيه )رأيت رام هللا، وولدت هناك ولدت 

 (. هنا

واعتمدت في دراستي على املنهج الوصفي التحليلي، من خالل وصف لبعض الظواهر التي تطرق لها البرغوثي،  

 .ك الصور التي حاول البرغوثي إبرازهاوتحليل النصوص للوصول إلى تل

  كلمات مفتاحية: املدينة، أوسلو مريد البرغوثي

Abstract 

This research is a study that falls within a new phenomenon included in modern Arab literature, 

which is the phenomenon of the city in literature and deals with the Palestinian city after the Oslo 

agreement by the writer Mureed Al-Barghouti, and it shows the extent of change and development 

that appeared on it, and the transformed image drawn by Al-Barghouthi for the cities mentioned in 

his two novels (I saw Ramallah, and I was born there. I was born here.) 

In my study, I relied on the descriptive analytical method, by describing some of the phenomena 

that Barghouti touched upon, and analyzing texts to reach those images that Barghouti tried to 

highlight. 

Keywords: The city, Oslo, Murid Barghouti 
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 :مدخل

 أجزاَء العمِل بعُضها ببعض، كما يعدُّ 
ُ
للمكاِن دوٌر هام في بناِء العمِل الروائّي، إذ يعّد العموَد الفقريَّ الذي يربط

 في  
ُ
، ألنَّ الصراَع في العمِل الفنّي بيَن الشخصياِت ال يحدث

ُ
 التي تتحرُك عليها األحداث

َ
ه  األرضية الفراِغ، بل يضمُّ

 .زماٌن ومكاٌن محددين

هذا ما كان من مريد البرغوثي قي روايتيه )رأيت رام هللا، وولدت هناك ولدت هنا(، فقد كانت املدينة الفلسطينية  

بعد اوسلو محور هاتين الروايتين، فجاءت الصورة عند البرغوثي مغايرة لتلك الصورة التي كانت محفورة في ذاكرته  

 .ثالثين عاًماقبل 

هل كان التفاقية أوسلو الدور األساس في تبدل هذه الصورة؟ وهل توقع البرغوثي أن يجد املدينة الفلسطينية 

 بغير الصورة التي بدت أمامه؟ وهل لعب الزمن والشخوص دوًرا في تغيير هذه الصورة؟

ع فجوة  أحدثت  أّنها  على  بشأنها  وغيرهم  السياسيون  يجمع  أوسلو  واملمارسة  واتفاقية  الفعل  واقع  بين  ميقة 

واملقاومة وبين واقع القول والتصريح واالستنكار، فلم تعد الثوابت التي تغنى بها الثوار في أماكن لجوئهم، ولم تعد 

املمارسات الثورية والعمليات الفدائية، كما كانت قبل توقيع اتفاق أوسلو؛ فانقلب الحال رأًسا على عقب، فالثوار 

ثواًرا اآلن على مكاتبهم يتقاضون رواتب ضخمة، واملقاومون وأبناء االنتفاضات الذين كانوا مقاومين تم   الذين كانوا 

كانت   التي  واملدينة  الفلسطينية،  املدن  حول  كاألفعى  يلتف  بات  واالستيطان  السلطة،  مؤسسات  في  تفريغهم 

لدبابات اإلسرائيلية، وتحدد جغرافيتها بناء  تسودها املحبة والوئام ودفاع أهلها عنها بما أوتوا، أضحت مستباحة ل

 . (على تقسيمات ابتدعها أوسلو، فمنها ما يقع ضمن مناطق)أ(، وأخرى ضمن مناطق)ب(، وثالثة ضمن مناطق)ج

  من هنا اخترت الكتابة في هذا املوضوع، متتبًعا ما في املدينة من مالمح الثبات والتغير بعد توقيع اتفاق

تحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتنبع أهمية البحث من كونه يعالج قضية جديدة طرأت على  أوسلو بين منظمة ال

املدينة الفلسطينية بعد هذا االتفاق، كاشًفا النقاب عن الصورة التي ظهرت عليه املدينة بعد هذا االتفاق، وهذا  

الفل في استجالء صورة املدينة  يثري الدراسات األدبية والتاريخية  املترتبة على هذا من شأنه أن  سطينية، واآلثار 

 .االتفاق

يهدف البحث الى تناول قضية جديدة تناولها األدب الفلسطيني بشكل خاص، تتمثل في صورة املدينة بعد اتفاق  

أوسلو، بغية الوصول الى نتيجة مفادها، أن الصورة النمطية للمدينة قد تغيرت، وطرأ عليها أنماط جديدة بعد 

 .وتوقيع اتفاق أوسل

وجاء هذا البحث كذلك في كوني فلسطينًيا، فكان حرًيا بي دراسة هذه الصورة وبيان اإلجراءات اإلسرائيلية على   

 .البشر والشجر والحجر، وهذا من شأنه أن يساعد في بيان األثر لهذا االتفاق على املدينة الفلسطينية
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دبية التي تناولت هذه الحقبة الحرجة، ومع ذلك فقد عثرت  يعاني الباحث ـــ غالبا ـــ من ندرة الدراسات النقدية واأل 

 :على بعض الدراسات التي لها عالقة باتفاق أوسلو بشكل عام كان منها

 ــ دراسة زين العابدين العواودة، البنية الداللية لخطاب السيرة الروائية الفلسطينية املنجز بعد أوسلو  1

 .ية وتجلياتها الفنية واملوضوعية في األرض املحتلة بعد اتفاق أوسلوــ دراسة حسين الصليبي الرواية الفلسطين2

  .ــ دراسة نبيل أبو علي، اتجاهات القصة القصيرة في فلسطين بعد اتفاق أوسلو 3

 .إضافة إلى ذلك فقد كان لبعض املصادر واملراجع أهمية كبيرة في إنجاز هذا البحث

طيني، وقلمه الراصد لتحوالت الواقع االجتماعي والسياس ي والفكري  فسّجل البرغوثي ذلك كله بعين املثقف الفلس 

والثقافي واالقتصادي في فلسطين الجديدة ، والفضاء املكاني األرض، الوطن الكبير فلسطين، والوطن الصغير، 

   . رام هللا، هو البطل الحاضر على الدوام في النص، إضافة الى املدن األخرى كالقدس، وأريحا وجنين وغيرها

فضاء أساًسا لكثير من الروائيين العرب، وكانت لهم مواقف متباينة    –موضوع هذا البحث    –وقد مثلت املدينة  

منها، فبعض هذه املواقف يمثل الرفض، والعداء، والكراهية غير املحدودة للمدينة، وبعض هذه املواقف يتمحور 

لحياة واملفارقات، يستطيع اإلنسان أن يجد فيه عوالم على أن املدينة عالم ضاج ومزدحم بالنماذج اإلنسانية وا

 . ال حَد لها من التجارب، وبذلك يستطيع أن يدين الحياة في املدينة من خالل انطباعاته لعواملها املختلفة

تتبع روايتي مريد البرغوثي) رأيت رام هللا، وولدت هناك   يعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي، من خالل 

البحث ولدت   الكامنة وراء ذلك، فجاء هذا  هنا(، وتحليل بعض النصوص ذات العالقة والوقوف على األسباب 

 .ضمن سبعة محاور تشكلت منها مدينة البرغوثي قي روايتيه السالفتين

 

 :عتبة العنوان

ويك" مجموعة من  جاء العنوان مناسًبا ملا يغري، جاذًبا قارئه املفترض، وناجًحا ملا يناسب نصه ، وهو عند لوي ه

الدالئل اللسانية، يمكنها أن تثبت في بداية النص من أجل تعيينه و اإلشارة إلى مضمونه اإلجمالي ومن أجل جذب  

 . "الجمهور املستهدف 

تفتح عتبة العنوان جملة من األسئلة تشوق املتلقي للبحث عن إجاباتها في بهو النص ودهاليزه، فالعنوان إذن هو  

القا يستخدمها  أولى عتبات  التي  الكلية  الداللة  فهو مفتاح  النص،”  يقيس دالالتها على جميع مضامين  التي  رئ 

القارئ الناقد مصباًحا يض يء به املناطق املعتمة في النص، والتي يستعص ى فهمها إال من خالل العودة إلى العنوان 

ساعدنا في فك رموز النَّص وتسهيل مأمورية  ، أو لنقل أنه املفتاح اإلجرائي الذي يمدنا بمجموعة من املعاني التي ت

خول في أغواره وتشعباته الوعرة  . الدُّ
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وهو مجموع النصوص التي تحيط بمتن الكتاب من جميع جوانبه:حواش وهوامش وعناوين رئيسة وأخرى فرعية  

ارًيا ومعرفًيا ال  وفهارس ومقدمات وخاتمة وغيرها من بيانات النشر املعروفة التي تشكل في الوقت ذاته نظاًما إش

ه يلعب دوًرا هاما في نوعية القراءة و توجيهها 
ّ
 . يقل أهمية عن املتن الذي يحفره أو يحيط به، بل إن

بـ)   وإذا ما عدنا إلى عنوانات روايات مريد البرغوثي نجد للمدينة حضوًرا مميزا فيها، فأولى هذه الروايات وسمها 

لفظت من  مركب  فالعنوان  رام هللا(،  به  رأيت  يضطلع  الذي  الجوهري  الدور  ندرك  النصية  العتبة  هذه  وعبر  ين 

الفضاء املديني، ويبقى السؤال معلًقا على من لم يقرأ الرواية، أية رؤية قصدها البرغوثي في عنوانه السابق ؟ وما  

  الحكم الذي بإمكاننا أن نطلقه على هذه الرؤية، أهي سلبية ام إيجابية؟

مريًرا عاشه الالجئ الفلسطيني الذي حرم من وطنه، ويبدو أن هذا الحرمان سيطول،  مثلت لفظة)رأيت( واقعا  

لفطة  أما  ذاته،  أوسلو  من  أكبر  استقرار وقرار  فالعودة  يستخدم عدت،  ولم  رأيت  البرغوثي  استخدم  لذا فقد 

  .)رأيت( فتمثل البرغوثي زائًرا عابًرا، أيام معدودات ويعود أدراجه من حيث جاء

لثانية، )ولدت هنا ولدت هناك( يظهر النسق الشاعري الذي يتجاوز ما هو مألوف، فالعنوان مستل من وروايته ا

عشق الروائي للمكان، ويعبر عن حب دفين ملرحلة الصبا، وتظهر في العنوان تلك املسافة الطويلة القصيرة، فهناك 

ت تعدد األمكنة عنده أمًرا بدهًيا، فارتبط وهنا اسما إشارة يمثالن تلك املسافة التي فرضت على الفلسطيني، وبا

 .العنوان باملكان الوطن، واملكان املنفى

 
ٌ
 مسلوبة

ٌ
 وحرية

ٌ
، بنوٌد مكتوبة

ُ
 :املحور األول: املدينة

التحرير من جهة   متنازعين إسرائيل من جهة ومنظمة  بين طرفين  أوسلو وقعت  اتفاقية  أن  تام  يقين  كلنا على 

الراعية  ثانية، وقد جاءت هذه   بالبنود واملواثيق املنصوص عليها، واملعتمدة من الجهات  لتلزم طرفيها  االتفاقية 

الحائط كل االتفاقيات واملواثيق، وهو ما   لالتفاق واألمم املتحدة، لكن على ما يبدو أن إسرائيل ضربت بعرض 

اطق املسماة)ِأ(، فالفعل على يصوره مريد أدق تصوير، فإن كانت هذه االتفاقيات تحرم على إسرائيل دخول املن

 :األرض يختلف عما خطته األقالم، يقول البرغوثي

ما زال اآلخرون هم األسياد على املكان، هم يمنحونك التصريح، هم يدققون أوراقك، هم يفتحون لك امللفات،   "

  "هم يجعلونك تنتظر 

األراض ي الفلسطينية، فالواقع الذي شاهده جعله يطلق  هذه الحقيقة املرة التي ملسها مريد في أول زيارة له إلى  

الى فتح وإغالق هذه املدن كيفما شاؤوا،   الفلسطينية، بل وتعداها األمر  حكمه على سيادة إسرائيل على املدن 

 :بأسباب وبدون أسباب

ا من عملي "
ً
  ."ات حماس كانت حكومة إسرائيل قد قررت إغالق الضفة منذ وصولي بسب االنتخابات العامة تخوف
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هذه هي اليد اإلسرائيلية وكأن املفتاح بيدها، تفتح وتغلق متى تشاء،" وال ننس ى اليد اإلسرائيلية في تدمير حضارة 

املكان وجماليلته، الدمار ليس خارجيا بالدبابات، كما هو اليوم، إنما ثمة دمار اقتصادي بالتضييق والحصار، 

 . "بدا، وأنت لست عبدا مستعنرا، وقد ولدتك أمك حّراناهيك عن الدمار الروحي في أن تكون مسع

الفلسطيني،  منها  ُيحرم  األديان  لكافة  مفتوًحا  دينًيا  مكاًنا  االتفاقيات،  ضمن  كانت  والتي  القدس  مدينة  حتى 

 :وتتنصل إسرائيل من عهودها تجاه هذه املدينة

طي اإلسرائيلي اآلن هو رب املدينة، أو يرغب  الشرطي وحده اآلن هو من يسمح لنا بالصالة أو يمنعنا عنها، الشر  "

صبوات  وال  فاقديها،  حسرة  ال  التمائم،  وال  السماوات  ال  ويقرر،  ينظم  من  هو  املسلح  الشرطي  رًبا،  يكون  أن 

  ."عشاقها 

التي أعقبت أوسلو بطريقة  الذين تعاملوا مع املرحلة  الفلسطينيين  الروائيين  البرغوثي واحد من  يبدو جلًيا أن 

رية مباشرة، تحدث فيها عن مساوئ االتفاق ومظاهر فساده، وما نتج عنه من تغير في األهداف واآلمال، تمشًيا تقري

 .  مع الواقع الجديد، وما فيه من مؤشرات واضحة للهزيمة بكل أسمائها ومظاهرها املتمثلة في بقاء االحتالل

ها السلطة الفعلية على األرض وتظهر فيها سلطة  تزخر روايات مريد البرغوثي بحوادث وممارسات عديدة، يظهر في

هللا  رام  أبناء  على  يومي  شبه  أمر  املدن  واقتحام  واالعتقاالت  فالحواجز  األرض،  على  املتنفذة  القوة  االحتالل 

 :)املحررة(، يقول في رواية ولدت هناك ولدت هنا

درًعا بشرًيا، يرغمونه على الصعود  أما اقتحام الجيش للبيوت داخل املدن فيتم باختطاف شخص ما واتخاذه   "

 . "إلى الدبابة

 :املحور الثاني: املدينة املحاصرة

يكفي لكل مدينة من مدن الضفة الغربية حاجز واحد؛ ليطلق على املدينة أنها مغلقة يمنع الدخول أو الخروج 

 وبيت لحم وغيرهما، فما  منها، أو قد يسمح ذلك بعد عناء ومشقة، إذا كان هذا حال املدن الفلسطينية كرام هللا

أمامه   الصورة  تتضح  املدينة  لهذه  ملريد  زيارة  وفي  واإلسرائيليين،  الفلسطينيين  بين  الصراع  منبع  بالقدس  بالك 

وأمامنا، ونعلم حجم املعاناة التي صبت على هذه املدينة بعد اتفاقية أوسلو، فبعد محاوالت فاشلة منه لدخول  

 :ارة تحمل لوحة صفراء إسرائيليةاملدينة، يدخلها هو وتميم بسي

 نصل الحاجز  "

ينظر الجندي اإلسرائيلي بإهمال إلى وجوهنا ويشير باملرور دون أن يطلب هوية أحد منا، ينط تميم من مقعده 

 .فرًحا، ويقبل رأس سام ويشكره

 :سام يجيبه بالعربية ولكن بلكنة أهل البيرة املولودين في أمريكا
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    "اب القدستميم، أنت اآلن على أبو 

بعضها   عن  تفصلها  وحدود  جغرافية،  حدود  أوسلو  اتفاقية  بعد  الغربية  الضفة  مدن  من  مدينة  لكل  أصبح 

البعض، وما يحدد حدود هذه املدينة من تلك حاجز للجيش االسرائيلي الذي يشعرك وكأنك داخل الى مقاطعة  

 :أخرى 

ا الحاجز العسكري اإلسرائيلي بين املدينتين واحًدا من  بعد اتفاقية أوسلو وملدة ثالث او أربع سنوات، كان هذ  "

مئات نقاط التفتيش الروتيني املنتشرة في كل مداخل املدن والقرى؛ لكنه سيتحول بالتدريج إلى نقطة حدود دائمة  

    "مشددة الحراسة؛ ملنعنا كلنا من الوصول إلى مدينة القدس

الرمزية الداللية  الناحية  من  والقدس  فلسطينية،   فرام هللا  مدينة  كل  هي  الروائي  نظر  وجهة  من  تكون  تكاد 

استطاع من خاللها أن يصور واقًعا فلسطينًيا جديًدا، ضمن مرحلة تاريخية جديدة، وهذا الواقع يمكن تلخيصه  

 .بأن مفاتيح هذه املدن بيد االحتالل طاملا أن مفاتيح أوسلو ذاتها بيد االحتالل

إحساًسا باملكان من خالل وصف الجزيئات املألوفة، وضروب األنشطة املختلفة،   بهدف الروائي إلى "منح القارئ 

ابتغاء إعطائنا ما يكفي لجعلنا نلقي بأنفسنا في أعماق العالم املوصوف؛ كي نفهم طبيعته بنفس الدقة التي نفهم 

 : بها عاملنا الخاص" ، فيقف البرغوثي على أدق التفاصيل التي سمعها وشاهدها بنفسه 

تحدث عن اإلغالقات املستمرة للضفة وغزة، بجرة قلم من حكومة إسرائيل، يمنعون حتى القيادات من السفر   "

إن أرادوا، تظن أنه بإمكانك الذهاب إلى القدس؟ أو حتى إلى غزة؟ أعلنوها منطقة مغلقة وحجتهم في هذه املرة 

 ."ةاالنتخابات، يمنعون املصلين من الوصول إلى الحرم حتى يوم الجمع

 : وقوله أيًضا

إسرائيل تغلق أية منطقة تريدها في أي وقت تشاء، تمنع الدخول والخروج أليام أو لشهور حتى تزول األسباب،  "

 ."وهناك دائًما أسباب، تنصب الحواجز على الطرقات بين املدن

األشياء أكثر وضوًحا.  فهاهو البرغوثي يلجأ إلى الوصف, ويبذل قصارى جهده للبرهنة على قدرته في  جعلنا نرى  

ذلك أن الوصف هو: " ذكر الش يء كما فيه من األحوال والهيئات"،  ثم يتساءل املتلقي لروايات البرغوثي عن جدوى  

بها   انتصف  التي  تلك  قسمة  وأية  والقرى؟  واملدن  بالطرق  التحكم  لإلسرائيليين  يتيح  الذي  االتفاق  هذا 

 .همالفلسطينيون من اتفاق ال يقدم معشار حق ل

 :املحور الثالث: املدينة املقاومة

مقاومة  في  الفلسطيني  اتبعها  متعددة  أنماط  إلى  البرغوثي  ويشير  الفلسطيني،  عند  املقاومة  أساليب  تنوعت 

املحتل، تشترك فيها النساء والرجال على حد سواء، فالنساء تخبئ املطاردين الفلسطينيين في منازلهن دون أن يدري  

 . رية يجريها أطباء متطوعون للمصابين حتى ال يعتقلوا من داخل املستشفياتبهم أحد، وجراحات س 
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التي تقام على  في تحدي االحتالل املجاهرة بالصالة على الحواجز  الفلسطيني  ابتدعها  التي  ومن األمثلة األخرى 

 :مداخل املدن

إليهم   " فينضم  للصالة،  النابلس ي وابنه  املتناثرة يقف  الحقائب  الذكور، فنضطر جميًعا بين  الركاب  عدًدا من 

  ."النتظار انتهائهم من الصالة، إنها ظاهرة جديدة أقصد هذه العلنية اإلسالمية في املجتمع

مع ما تعانيه السلطة من ترهل، ومع املؤشرات التي تشير إلى تفوق اإلسرائيلي عدة وعتاًدا، فلم يسقط من مخيلة  

املق الفلسطينية  املدينة  جنين الكاتب  فهذه  والقتل؛  الهدم  رغم  والخنوع  االستسالم  ترفض  التي  املدينة  اومة، 

 :تستبسل في وجه الدبابات اإلسرائيلية أثناء اجتياحها

في املستقبل بعد سنوات، سوف يجتاح الجيش اإلسرائيلي مدينة جنين، ويحاصر مخيمها ويمنع كل وسائل   "

يست االقتراب،  يتمكن االعالم وكل عربات اإلسعاف من  القليلة، وال  بإمكاناتهم  الدفاع عنه  في  املخيم  أهل  بسل 

  "الجيش من دخوله إال بعد أن يهدمه فوق رؤوس أهله 

املكان   يكتسب تصوير  لذلك  الجماعة؛  ما حرمت منه  إذا  أو  إذا ما اغتصب،  إنسانية  فاملكان يصبح إشكالية 

م مكان  عن  تتحدث  التي  الفلسطينية  للرواية  بالنسبة  الستعادته،  خصوصية  الشعب  نضال  وعن  غتصب، 

 . وإشكاليات هذا النضال سواء في املكان املغتصب أو في أماكن للجوء والشتات

 :املحور الرابع: املدينة املقدسة

يتطرق البرغوثي في روايتيه إلى صورة املدينة املقدسة وتحديًدا مدينة القدس، والهيئة الجديدة التي ظهرت عليها  

 :بعد اتفاق أوسلو

إنهم يحددون عدد الفلسطينيين فيها، وعدد البيوت الفلسطينية، والنوافذ والشرفات واملدارس والحضانات،  "

وعدد املصلين في يوم الجمعة واألحد، إنهم يحددون للسائح من أين يشتري هداياه، وأي األزقة يسلك، وأي البازارات  

 .  "يدخل

رة أعلى في اإلجراءات التعسفية ضد أبنائها، حتى الوصول إليها  هي صورة قديمة جديدة للمدينة املقدسة مع وتي

 أصبح شبه مستحيل دون موافقة إسرائيلية على ذلك، 

ذي ُيصاغ برؤاهم وطرائقهم في  
ّ
ل، ال يرى بعض الّدارسين أنَّ ما ُيكتب عن املدينة في الّرواية هو من قبيل املتخيَّ

نفَس   
َ
املدينة لها، وليس  تكوين أجزاء  الّسرد، بحسب تصّوره  يعاُد فيه   ، غويٌّ

ُ
ل املتلّقي هو فضاٌء  إلى  ها، وما يصل 

، ورؤيته لها وللعالم   .املدينة، وتكوين تصّور عنها، يرتبط بتصّور الّروائّيِ

ما سبق ال ينطبق على األديب الفلسطيني مريد البرغوثي، الذي ال يبدع قصة متخيلة للقارئ إنه يعيش ذاتية  

و  كان؟  كيف  معامله مجتمعه،  وتغيير  املكان  استالب  على  الصهيوني  الغزو  يقوم  إذ  عليه؟  الحال  أصبح  ماذا 
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أو   واآلثار اإلسالمية، بصورة معلنة  املدن  وتغيير معالم  املكان  يعملون على مسح هوية  أنهم  في  تكمن  والخطورة 

  خفية.

 هل ترى قوس البنايات في نهاية األفق؟  _"    

 ما هذا؟ -

 .إنها القدس -

 مش معقول، يمكن الوصول إليها مشًيا  -

  "يمكن الوصول إليها يا سيد تميم بتصريح إسرائيلي فقط ال غير -

مدينته ككل املدن ومن حقه أن يتفاخر بها لوال إحاطة الجدران بها، ومنذ أصبح عدد الجنود فيها عدد مقدساتها  

 :آالف املرات

ونقاط التفتيش، ومنذ مألتها املراكز الحكومية واملخبرون،    القدس مدينة ككل املدن منذ بنيت حولها الجدران  "

والقدس  الجيش،  ومعسكرات  البوليس  ومخافر  الجنسية  وقوانين  الكهرباء،  أعمدة  على  التلصص  وكاميرات 

  "أصبحت مدينة منذ أصبحت محرمة علينا

اغًيا، وفي ظل هذه القسوة هذه العبارات تنم عن اإلحباط الذي سيطر على الروائي، ليجعل من إحساسه حاًدا ط 

التي تعاني منها املدينة املقدسة، وفي ظل العمل على تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي لها، تجعل " الفرد يحس  

أن قيًما عزيزة على نفسه قد تحولت عن طبيعتها، وفي النفور من هذا الوضع يحاول املرء أن يجد لنفسه مهرًبا أو  

   "ممًرا

 

 :امس:املدينة والفساد املالي واإلداري املحور الخ

أظهر البرغوثي املدينة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية مدينة قائمة على الفساد واملحسوبية، وهو ما يحيلنا  

فيه الراوي إلى تصور واحد أن السلطة بعد اتفاق اوسلو لم تكن تملك أي تصور حول املدينة كمشروع حضاري  

وي على أشواق الرجال الغامضين وشهوتهم للسلطة من جهة، والسيطرة على فضاء املدينة جمالي، فهي عنده تحت

 :من جهة أخرى ، حتى أولئك الشرفاء الذين جاؤوا من املنفى انغمسوا في امللذات وانشغلوا بجمع املال

 ــــــ سألني كثيرون عن قبولك وظيفة مستشار فلم أستطع الدفاع عنك؟  "

 تستطيع الدفاع عني فما فعلته ال يمكن الدفاع عنه ـــــ طبعا لن  

 ـــــــ وملاذا فعلت ما فعلت وقد كان الوزراء يرجفون من مجرد ذكر اسمك كمحقق؟  
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 ــــــــ ال أحد يريد كشف الفساد حًقا، ولم أكن ألنجز شيًئا، عرضوا علي املنصب فقبلت  

 ــــــ وجهدك أين ذهب؟  

   ".ـــــ مع الريح 

أصبح العثور على شخص أمين على أموال السلطة كمن يبحث عن إبرة في كومة قش؟ وهل استشرى الفساد  هل  

 :املالي في مدينة رام اله بصفتها مركًزا ملؤسسات ووزرات السلطة، هذا ما يتضح من كالم البرغوثي حين يقول 

يؤتمن  " يبحثون عن شخص  إنهم  قالوا:  انقاذه،  يمكن  ما  إنقاذ  يريدون  النفقات  إنهم  يقلص  العام،  املال  على 

   "ويسرع العمل لتمام املشروع 

فرام هللا عند مريد البرغوثي غريبة جديدة، على نحو مفاِرق. رام هللا التي أنهكها االحتالل من ناحية، ورام هللا التي   

ارقة بكّل املقاييس، وإن تحاول أن تبحث عن ذاتها في ظّل السلطة. وال شّك عندي أّن رؤية رام هللا عند البرغوثي مف

كانت رؤية رام هللا، بعد هذا الغياب الطويل، إنجاًزا بحّد ذاته. رأى البرغوثي رام هللا عجيبة ومتعددة الثقافات ، 

 .العجب في أنه لم يكن يتوقع ما شاهده، والعجب في أن معاول الهدم من أبناء جلدتنا

 يسقط نظري على السيد نامق التيجاني فأتشاءم "

  أحب أن أرى هذا النامق ال

يثير   بشكل  العريضة  لثته  فتظهر  يضحك؛  أو  يبتسم  عندما  والرخويات،خصوًصا  باملخاطيات  يذكرني  منظره 

 . "أعصابي

  
ً

أجياال أنشأت  قائمة على االستغالل،  أوسلو، أشكال استبدادية، مدينة مشبوهة  بعد  السلطة  أفرزته  هذا ما 

 :صب، فأولئك املستفيدون هم من يخشون زوال السلطةهدفها األسمى السرقة واستغالل املنا

املستفيدون استفادة مادية مباشرة وفورية من الوضع الجديد، هم وحدهم الذين يرون فيه انتصاًرا يستحق  "

  "الرقص واالحتفال، ويدافعون عنه بال تحفظ

لتي يحملها املجتمع الفلسطيني فمجتمع املدينة أصبحت تمتلكه قيم مغايرة تختلف كثيًرا عن الصورة املثالية ا

 لنفسه، بأنه مجتمع يقاوم االحتالل، فاإلنسان فيها مهدد بالضياع في عالم األشياء املادية التي تسحقه وتستبد به

. 

هذا ما أدركه البرغوثي الذي حاول منذ رجوعه الى أرض الوطن بالشهادة، تقديم األفضل لسياسة وثقافة بلده،  

بواقع مري  أتت على لكنه اصطدم  في مدينة  الفعال  قيمته ودوره  يفقد  بدأ  للحقوق،  وإهمال ومصادرة  ر، فساد 

األخضر واليابس، إلى أن وصل به األمر إلى تقديم استقالته من منصب ــــ كان قد وافق على قبوله ـــــــ  ملا وجد الفساد  
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ولكن األمور عادت أسوء من السابق    قد استشرى باملؤسسة، حاول جاهًدا أن يغير، ُوعد بذلك عدل عن استقالته 

 :ليصل به األمر إلى نتيجة مفادها

 

 

 مرة اخرى أغادر "

 مرة أخرى انسحب 

 مرة أخرى أهرب 

 . "مرة أخرى أجبن عن مناطحة األوغاد 

 :املحور السادس: املدينة واملثقف

املثقفين؛   تجاه  يوجه شراعه  فهاهو  إال وطرقه،  باًبا  روايتيه  في  البرغوثي  يترك  في  لم  والجدلية  االنفصام  ليجد 

املدينة، انفصام وتناقض عاشه بعض املثقفين في ظل السلطة الجديدة، فاملثقف واكب الثورة الفلسطينية في 

املنفى، وعاش آالمها، تغنى بانتصاراتها، وبكى على انكساراتها، ولكنه غدا متماثال معها يحاول أن يتكيف مع الحياة  

 :لراتب ال املبادىء والثوابتالجديدة، تحكمه الوظيفة وا

الجسم األعظم من املثقفين الفلسطينيين تماهى مع السلطة، اقترب منها أكثر مما ينبغي له، ارتاح على مقاعدها، "

   . "ولذ له أن يقلدها ويتماثل مع صفاتها

ى واألفكار وكأنه  مع هذا لم يخل األمر من مواقف يظهر فيها الحس الثقافي املتقد، فبمسرح القصبة تجتمع الرؤ 

من   مجموعة  حضرها  أمسية  في  واألدب  للشعر  بشغف  استمع  باآلالف  حضر  الذي  والجمهور  عكاظ،  سوق 

    .الكتاب

 :نشطت في رام هللا فرق املسرح والتمثيل على يد املمثل واملخرج املسرحي، جورج ابراهيم

  . "املحترفين والهواة في تقديم أعمالها املختلفة على خشبته أحب أهل رام هللا املكان، ونشطت فرق املسرحيين  "

ولم تفت مريد وابنه فرصة نشر قصائد لهما في جريدة األيام، ناهيك عن نشر تميم ديوان شعر له بالعامية بعد  

  .طلب بيت الشعر ذلك

أن تطوًرا ما قد حصل عليها، وهذا ما الحظ الثقافية، فالواضح  املعالم  زيارته  أما فيما يخص  أثناء  البرغوثي  ه 

 :لجامعة بيرزيت
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على هذه التالل الجميلة اآلن، أبصر بعيني مدرسة بيرزيت القديمة، وقد أصبحت من الجامعات التي لها مكانتها  "

العلمية املعترف بها.... في جولتي في الجامعة؛ ملشاهدة حرمها وكلياتها ومبانيها الحجرية البيضاء ومدرجاتها، وجدتني 

   "على مدخل كلية العلومأقف 

ومما يالحظ على الفلسطيني الذي يعيش في ظل هذه الظروف الصعبة، أنه ورغم ذلك لم يغفل الجانب التعليمي  

الثقافي، فخالل زيارة البرغوثي لجنين يشد بصره التطور العمراني لهذه املدينة، وترقب أهل املدينة لصرح علمي 

 :كبير

 . "بناء الجامعة األمريكية في جنين كان الحديث دائًرا حول  "

 :املحور السابع: الجوانب االيجابية

رغم ما ذكرناه من جوانب سلبية وقصر يد السلطة على كثير من الجوانب السياسية واألمنية، ورغم التضييق  

ات استقاللية  والحصار الذي تتعرض له املدينة الفلسطينية بين الحين واآلخر، رغم ذلك كله تظهر املدينة وكأنها ذ

ذاتية، تتمع بش يء من النفوذ، فمدينة اليوم تنتشر في أرجائها الوزارات، وتمتلك حق إصدار هوية هنا أو تصريح  

 :هناك

   ."دخلنا على )أبو ساجي(، فقام من وراء مكتبه رافًعا هوية تميم بيده اليمنى، عانقه وسلمه الهوية

ار، إال أنها تقاوم وتأبى إال أن تكون مدينة جميلة، يتعايش فيها ورام هللا رغم ما ذكره الكاتب من تضييق وحص 

 :الجميع دون تمييز ديني أو عرقي

من األمور الجميلة في رام هللا، أنها مجتمع رحب وشفاف، نسيجه مسيحي إسالمي، تتمازج فيه طقوس أصحاب   "

.. الشرطة الفلسطينية تنظم املرور بكفاءة... الديانتين....، رام هللا ال تعرف أسئلة املذاهب والطوائف واملعتقدات.

  . "النظافة عادت اآلن كما عرفناها دائًما سمة من السمات املميزة لرام هللا

فهذا خليط من البشر يعيشون بوئام، بوحدة وطنية، تذوب في رام هللا الطائفية، وتتسع للمسلمين واملسيحيين  

 على حد سواء 

 :خاتمة

ث أرى أنه من الضروري التنبيه إلى أن روايتي البرغوثي جاءتا عقب زيارتين خاطفتين  وقبل طي صفحات هذا البح 

للدولة الفلسطينية الجديدة بعد اتفاق أوسلو، لذلك نلتمس له عذًرا بعدم وقوفه على بعض الصور التي بدت  

عندها، وهذه جملة من بوضوح في بعض املدن التي زارها، والتي كان التغير فيها بادًيا أكثر من صور أخرى وقف  

  :الثمار واملالحظات أقدمها في نهاية هذه السطور 
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ــ إذا كانت روايات البرغوثي تندرج تحت ما يسمى روايات املدن كما يظهر من العناوين، فإن الروائي تعامل معها  1

امن في مدينة رام  بصورة مختزلة جزئية، وتعامل مع املدينة بصفة عامة، دون أن يتعرف إلى الصندوق األسود الك

 .هللا وغيرها من املدن

الشخصية 2 جانب  إلى  اإليجابية  الشخصية  فقدم  مدينته،  منها  تشكلت  متعددة  بشرية  ا 
ً
أنماط الكاتب  قدم  ـــ 

 .السلبية، وقدم الشخصية املقاومة إلى جانب الشخصية املستسلمة

غرافًيا، فنجده تارة يقسو عليه وعلى بعض مظاهره، ــ يمثل املكان عند البرغوثي أكثر من كونه إطاًرا تاريخًيا أو ج3

 .وتارة أخرى نجد العشق املتأصل داخله تجاه هذا املكان

 . ــ أخذت روايات البرغوثي طابع السيرة الذاتية مع اعتماده الكبير على تقنية االسترجاع4

التي ظهرت  5 الصورة  إبراز  في  كبير  دور  أوسلو  البرغوثي التفاق  ملعارضة  كان  فطغت  ـ  الفلسطينية  املدن  عليها 

 .الجوانب السلبية على الجوانب اإليجابية بقصد أو بدون قصد
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