
 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 1  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

  

 

     
   DOI Prefix: 10.33685/1317 - 519X-ISSN 2311               2022 يونيو  -76العدد  - التاسعالعام 

 

Lebanon - Tripoli /Abou Samra Branche P.O.BOX    -   www.jilrc.com  -   literary@journals.jilrc.com 

 

 جملة علمية دولية حمكمة ومفهرسة عامليا تصدر دوريا عن مركز جيل البحث العلمي

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2311-519X


 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 2  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

  

  



 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 3  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 4  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 

 

 

 

 

 مركز جيل البحث العلمي
 جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

519X-ISSN 2311 

    تصدر شهريا جملة علمية دولية حمكمة

Lebanon - Tripoli /Abou Samra Branche P.O.BOX    -   www.jilrc.com  -   literary@journals.jilrc.com 

 طاليبسرور  : أ.د.املشرفة العامة

 . غزالن هامشيداملؤسسة ورئيسة التحرير: 

 هيئة التحرير:  

 .الجزائر /  أ.د. شريف بموس ى عبد القادر، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

 . ليبيا/  د. أحمد رشراش جامعة طرابلسأ.

 .الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة ـ، د. لحسن عزوز ـ  

 .املالك السعدي/ املغربمصطفى الغرافي، جامعة عبد  د.

 جامعة باجي خمتار/ اجلزائر، الطاهر رواينيةأ.د.  رئيس اللجنة العلمية:

 العلمية:اللجنة 

 . فلسطين/  أ.د. إحسان يعقوب حسن الديك، جامعة النجاح الوطنية

 الجزائر.  مولود معمري،  آمنة بلعلى جامعة .أ.د

 .. أمين مصرني ـ املدرسة العليا لألساتذة/وهران ـ الجزائر دأ.

 . الجزائر / سعيدة  ، جامعة الدكتور موالي الطاهر د. دين العربيأ.

 . العراق/  أ.د. ضياء غني لفتة العبودي، ذي قار 

 . عبد الوهاب شعالن ـ جامعة محمد الشريف مساعدية ـ الجزائر أ.د.

 . العراق /جامعة البصرة  البدراني،محمد جواد حبيب  أ.د.

 .مداني زيقم جامعة سوق أهراس  أ.د.

 . العراق/  منتصر الغضنفري جامعة املوصل أ.د.

 . العراق /كريم املسعودي جامعة القادسية   د.

   . املغربالقاض ي عياض / مليكة ناعيم، جامعة  د. 

 أعضاء جلنة التحكيم االستشارية هلذا العدد:

عبود التميمي  )جامعة ديالي، العراق(أ.د. فاضل    

 د. سليم حمدان )جامعة الوادي. الجزائر( 

 د. سليم مزهود  )جامعة عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، الجزائر( 

 د. عبد القادر بن فرح  )جامعة سوسة، تونس(

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

 د.فيصل ابو الطفيل ـ )جامعة السلطان موالي سليمان، بني مالل، املغرب(

 د. محمود خليف خضير  )الجامعة التقنية الشمالية، العراق(

 د. نصرالدين الشيخ بوهني  )جمعة حائل، السعودية(

  د. وليد العرفي  )جامعة البعث ـ سوريا(

 لتعريف:  ا
محكمة دولية  علمية  ومفهرسة    مجلة 

البحث  دوريا  تصدر  عالميا   عن مركز جيل 
والفكرية   األدبية  بالدراسات  ي 

وتعن  العلمي 
ثابتة   علمية  ولجنة  تحرير  هيئة  اف  بإشر
أساتذة وباحثي   من عدة دول   مشكلة من 

ي كل عدد. 
 وهيئة تحكيم تتشكل دوريا ف 

DOI Prefix: 10.33685/1317 

 اهتمامات المجلة وأبعداها: 
عىل   ي  واألدب  الفكري  الخطاب  ينفتح 
سياق   ضمن  ويتموضع  اعتبارات،  عدة 

، يجعل من تمثالته   سوسيو  ي وسياسي
  ثقاف 

الجمالي    
فبي   متباينة،  موضعيات  تأخذ 

الواقعي   وبي    تماس  مسافة  والفكري 
 والجمالي نقاط التقاء تكشفها المواقف. 

ام ومسؤولية،   ا منا بأن الحرف الت  
ً
وإيمان

مجلة جيل   فإن  وارتقاء،  الكلمة وعي  وبأن 
المجلة   والفكرية  األدبية  الدراسات 
تختص   ي 

والن  المحكمة  الدولية  األكاديمية 
النقدية  بن  والمقاربات  األدبية  البحوث  شر 

إل   جديدا  تقدم  ألن  تسع  والفكرية 
 الساحة الفكرية العربية. 

 األهداف:  
الحوار   • وتعزيز  األصيلة،  المعرفة  نشر 

الرأي   نشر  خالل  من  ي 
العقالب  العلمي 

 والرأي المخالف. 
العلم  • وطلبة  الباحثي    حاجات  تلبية 

ي  
ف  ي 

المعرف  االكتفاء  ناحية  من  سواء 
مواضيع محددة تتماسر وهدف المجلة  
البحوث   وتشجيع  النشر  ناحية  من  أم 

 الرصينة والمبتكرة. 
ي حدوده التميت   بي   الكلمة   •

خلق وعي قراب 
تقدم  ال  ي 

الن  المبتذلة  والكلمة  األصيلة 
مع   النشر  استسهال  ظل  ي 

ف  جديدا 
و نية.   المتاحات االلكت 

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2311-519X


 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 5  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

  

   

 

 

 مركز جيل البحث العلمي
 جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

 شروط النشر
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تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، .كل عددمن نخبة من الباحثين وهيئة تحكيم تتشكل دوريا في  
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مر في الوقت نفسه، ويتحمل الباحث كامل املسؤولية في حال  • أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة، أو مؤت

 اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. 

 • أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:  

 . باللغة العربية واالنجليزية عنوان البحث -

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

 البريد اإللكتروني للباحث.  -

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

 باللغة العربية واالنجليزية.  الكلمات املفتاحية بعد امللخص -

 .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 Arabicالخط ) اللغة العربية: نوع  -
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 • أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. 

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

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:• ترسل املساهمات بصيغة الكترونية 
ً
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 االفتتاحية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  وكل معلومة تؤثث عقولنا وفق منطق االستبدال واالختالف،  كل فكرة تعيد ترتيب خارطة اإلنسان املعرفية،

لذلك تسير بحوث كل عدد وفق هذا    للتطور أو للتلف وللتغاير،بل وتمأل مسافات الصمت بأمتعة فكرية قابلة  

وهنا ال مكان للجزم   قادمة،  لدراسات يعد انفتاحا على إشكاليات أخرى هي في حد ذاتها بذرة    مقالفكل    املنطق،

 وال لتأليه الذات وغلق باب االجتهاد.  واليقينية وال الدعاء امتالك الحقيقة وطمس جهود اآلخر ،

ذن حياة ثانية ووجود استقصائي يسهم في تعزيز النبش ومعه في تشكيل الهويات التي تتجاور فيها  كل فكرة إ

 . املمكنات واالعتبارات بعيدا عن التعصب والخيالء املعرفي

اعتبارا من ذلك يقدم هذا العدد كما األعداد السابقة سياحة معرفية ترتكز على االختالف والتنوع ومحاوالت  

هذا الرهان ماثل مادامت املجلة تستمر بجهود أسرتها بعد فضل هللا ،لذلك أجد أنه  و    األسئلة ..،  التثوير وإثارة

 أن أشيد بالجهود املبذولة في كل عدد وأن أوجه شكري في كل افتتاحية لكل فرد منها .  ي الضرور من 

 دم األعداد إن شاء للا في األخير أهنئ كل املشاركين مع تمنياتي للبقية أن يوفقوا في نشر موادهم في قا

 

 . 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

 مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي ©

 



 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 9  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

  

 قراءة في رواية املتمردة ملليكة مقدم: شعرية الفضاء في الرواية النسائية 
The poetics of space in the female novel: A reading of the rebellious novel by Malika Moghaddam 

 ، الجزائر قسنطينة –أستاذة محاضرة باملدرسة العليا لألساتذة ، منى بشلم  د.

BECHLEM Mouna, Lecturer – higher normal school- Constantine, Algeria 

 

 

 

 : ملخص

تطرح هذه الدراسة سؤال الفضاء في الرواية النسوية الجزائرية و ذلك بغية الكشف عن أصناف األفضية التي توظف الكاتبة  

 و الدالالت التي ترتبط بهذه األفضية.   

"وهران" و املهجر  وإذ نخص رواية املتمردة ملليكة مقدم فألنها روائية عاشت بأفضية متنوعة فانتقلت بين الصحراء و املدينة  

باريس، فكيف أثر هذا الثراء في تجربتها الروائية. تكشف لنا الرواية عن انحصار في تعامل الروائية مع الفضاء فهي تكتب من داخل  

غلق  الغرفة، الفضاء املغلق، لتسرد الفضاء املفتوح "الصحراء" . ما يجعل من الفضاء مكونا اشكاليا في كتابة األنثى التي ترتبط بامل

 و املحدود، و ناذرا ما تتمكن من استكناه الفضاء العام و املفتوح ، الذي يبقى مجاال للهيمنة الذكورية.

 الفضاء الروائي ، التقاطبات املكانية، الرواية النسوية ، مليكة مقدم، الفضاء الداللي    الكلمات املفاتيح:

 

Abstract 

his study raises the question of space in the Algerian feminist novel, in order to reveal the types of spaces that 

the writer employs and the connotations associated with these spaces. 

And if we choose the novel of the rebel by Malika Moghaddam, because she is a novelist who lived in a variety 

of places and moved between the desert and the city “Oran” and the diaspora Paris, which enriched her literary 

experience. The novel reveals to us a confinement in the novelist's dealing with space, as she writes from inside 

the room, the closed space, to narrate the open space "the desert". What makes space a problematic component in 

the writing of the female, which is linked to the closed and limited, and rarely manages to seize 

Keywords: Narrative space, spatial polarizations, feminist novel, Malika Moghaddam, semantic space 
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 مقدمة 

اتخذته إطارا للحدث متفاعال مع    -إن صح التعبير-اختلفت الروايات في تعاملها مع الفضاء كمكون سردي، فالرواية التقليدية  

قل  الشخصية وعاكسا ألجوائها النفسية، فاهتمت بوصفه، لكنه لم يشتغل في النص إال كإطار، أما مع روايات التجريب فقد انت

ليحتل مكانة هامة في بنية وداللة النص الروائي، ما يفتح باب السؤال عن هذا املكون السردي وكيفية تشكله في النص وعالقاته 

السردية، و الدالالت التي يولدها، وبحثنا إذ يتغيا البحث في أفضية رواية نسوية فإن التفضئة تعد أكثر إشكالية  مع باقي املكونات 

إبداعيا، و بالنظر النحسار   التي ال يمكنها ولوجها فكيف لها أن توظفها  العديد من األفضية،  املتمردة،  املرأة العربية دون  رواية 

بكل   الصحراوية  األفضية  تنقطع  ال  ذلك  مع  الصحراوي،  الفضاء  خارج  بهجرتها  ينتهي  الذي  و  املكان،  عن  االبعاد  هذا  تعكس 

السرد، ليس فقط في الطبقات السردية املسترجعة من ذاكرة الطفولة بالصحراء، بل    حموالتها الثقافية و التراثية من الحضور في

حتى في الطبقات التي تسرد حياة املهجر، و لإلحاطة بهذا الحضور املكثف للمكان في مدونتنا، اعتمدنا على تحليل شعرية الفضاء  

اء على مسارات متعددة شكلتها جهود الباحثين حول هذا املكون  التي ال تمثل مسارا إجرائيا بل يمكن في تحليل الفضاء الروائي االتك

الذي همش مقارنة باالهتمام الكبير الذي حظي به مقابله الزمن ، رغم أنه من الثراء بحيث لم تحط به مقاربة واحدة ما جعلنا  

 يبدو األكثر شمولية و نضجا.    بورنوف  و حتى مشروع األمريكي كيسنر الذي و نستفيد من جهود كل من جنيت و لوتمان و بشالر 

 شعرية الفضاء الروائي :  .2

تشكلت دراسات الفضاء الروائي في شكل مسارات بحثية مستقلة، رغم ما يطبع  املسارات من تباين وتشتت فإنها تقدم إضاءة  

" لغاستون La poétique de l’espaceاألدبي "ال غنى عنها لدراسة الفضاء الروائي، من اوائل الدراسات الغربية التي تناولت الفضاء  

وهي الدراسة التي تستلهم عمق التأمل الفلسفي املتكئ على املنهج الظاهراتي في دراسة القيم الرمزية   Gaston Bachelardباشالر  

ماكن املنفتحة، الخفية أو  املرتبطة باملناظر التي تتاح لرؤية السارد أو الشخصيات في أماكن إقامتهم كالبيت والغرف املغلقة أو األ 

الهامشية.. أو  املركزية  معا الظاهرة،  والقارئ  الكاتب  تخيل  فيه  يتضح  كمسار  تعمل  التي  التعارضات  من  غيرها    و 

(weisgerber,1978,p.9)     .سعيا منه للقبض على الدالالت واملعاني وتحديد القيمة االنسانية للمكان في ذاكرة اإلنسان ووجدانه

هذه العالقة التي تربط الفضاء باألدب فيما اصطلح عليه بالفضاء الداللي املتحقق في النص عن    G. Genetteو قد رصد جنيت  

 طريق الصورة، والدالالت املجازية. 

لوتمان الذي يشاطر جنيت فكرة أن اإلنسان يعبر بالعالقات الفضائية عن عدد من العالقات األخرى، ويرجع سبب  أما يوري 

ذلك إلى أن اإلنسان يدرك العالم إدراكا بصريا، مما يؤدي به إلى اعتماد لغة العالقات الفضائية في »وصف الواقع، وينطبق ذلك 

بعيد"...و   -يمين"، "قريب  -أسفل"، "يسار    -فمفاهيم مثل "أعلى    (49، صفحة  2011)الظل،    أيضا على ما هو إيديولوجي صرف«

مثل"قيم معاني جديدة  فتكتسب  هو فضائي  ما  على  تشتمل  ثقافية  نماذج  بناء  في  تستخدم  "حسن -غيرها  قيم"،  س يء"،    -غير 

ألخالقية العامة التي ساعدت اإلنسان )على  األغراب". ليخلص إلى أن نماذج العالم االجتماعية والدينية والسياسية وا  -"األقربون 

إضفاء معنى على الحياة التي تحيط به تنطوي دوما على سمات مكانية تأخذ أحيانا شكل تضاد ثنائي ينطوي على سمات مكانية، 

ة في شكل  مشكلة بذلك تراتبية سياسية أو اجتماعية تشدد على التعارض الحاصل بين "الطبقات العليا" والطبقات الدنيا" وتار 

 تقابل صفات أخالقية بين "اليمين" و"اليسار".  

جان  و   G.Matoréوجدت دراسة لوتمان هذه حول التقاطبات باعتبارها أداة انتاج للداللة، امتدادا عند كل من جورج ماتوري 

 L’espaceنساني  ؛ حيث سيعمل األول على توسيع منظورات لوتمان حول الفضاء في كتابه الفضاء االG.Weisgerberفيسجربر  

humain   الزموري،   مالحظا كثافة حضور املصطلحات الفضائية في قاموسنا، مما جعله يشدد على تصنيف هذه املصطلحات(



 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 11  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 L’espace romanesqueأما فيسجربر فيقدم أهم إضافة في هذا املنحى، من خالل مشروعه الفضاء الروائي    (32، صفحة  2010

ية اللغة في تشييد فضاء الرواية، وتنويع تضاريسه وإبراز تمظهراته على عكس فضاءات أخر كفضاء أهم الذي لفت فيه االنتباه إلى

السينما واملسرح التي يتم إدراكها بواسطة حاستي السمع والبصر بينما يدرك الفضاء الروائي بوساطة اللغة اللفظية املكتوبة،  

فضاء عبر تحققات تخييلية تتصل بوصف األحياز املكانية، وقياس لتصبح نسقا يؤسس لفضاء املحكي األدبي وينظم مواصفات ال

تضاريسها وامتداداتها، مؤكدا بهذا على خطورة اللغة في تشخيص األمكنة وتنويعاتها ما بين واقعية ورمزية وعجائبية، فالفضاء 

 ن إمكانية تشكيل األلفاظ املتخيلة. الروائي ال يكون بالضرورة حقيقيا بل غالبا ما يتم انتاجه من قبلنا حيث يتم استيالده م

املسارات البحثية و غيرها وأسس ملفهوم اإليهام الثانوي، كما اعتبر شعرية الفضاء   .إ. كيسنر من هذه استفاد األمريكي جوزيف

، 2003  )كسنر،  منهجا في قراءة الرواية، محددا مفهوم اإليهام الثانوي بأنه تواجد أحد عناصر شكل من أشكال الفن في شكل آخر

الفن    (23صفحة   في هذا  الفضائية  الفنون  الفضاء من  الرواية هو ظهور عنصر  في  للفضاء  الثانوي  بعبارة أوضح، فإن اإليهام 

الزمني، والتي لن يقتصر تأثيرها على الجانب الشكلي فقط، كما قد نختصرها متسرعين في حجم الكتاب أو لون الغالف، بل إنها  

التي سترتبط تمتد حتى مضمونه، بل وأهم من ذلك إن الفض  الدالالت  اء يحدد طريقة تشييد النص _ معماره _ كما أنه يحدد 

 بالحكاية من خالل تحديد أماكنها.

أولهاـ من حيث إنه ايهام ثانوي فعال وواسطة تتحقق عبرها الخصائص الفضائية   يؤدي اإليهام الثانوي للفضاء أربع وظائف:

 الكلمية من خالل االرتداد والتعاقب اآلني.في الفن الزمني، ويتم تلقي الصورة والتركيبات 

الثانية: تتجلى من خالل األنواع الهندسية كالنقطة والخط واملستوي واملسافة ألن اللغة عمودية ، 2003)كسنر،    الوظيفة 

 مفضاة أكثر منها أفقية وتتابعية (28صفحة 

النحت، وفن العمارة، التي تمد األدب باملشهد، وخلق  الوظيفة الثالثة: تكمن في عالقة الرواية بالفنون الفضائية كالرسم، و 

الكلمة، والجملة،   البالغية وعناصر  برتراد راسل من خالل »املجازات  يميزه  الذي  التوالي،  الوظيفي على  الشخصيات، والشكل 

 (29، صفحة 2003)كسنر،  والفقرة، والفصل في أي رواية كلها معمارية في نزوعها نحو تسييج فضائي«

فة الرابعة: تؤثر على الفعل التأويلي حيث إن النص يخلق حقال "مطابقا مولدا" في حضور القارئ الذي يدخل في عالقة  الوظي

 دينامية مع النص. 

 بنية التقاطب املخاتلة املهجر/الوطن:  . 3

تبة من الثنائية املضادة في رواية املتمردة ملليكة مقدم يحضر املكان بشكل مكثف حتى لتبدو الرواية رواية مكان، اتخذت الكا

تقنية لتفضئة نصها، و هي آلية » مشحونة دالليا و رمزيا نتيجة دمجها في املنظومة الثقافية العامة عن طريق اللغة فأصبحت بما  

اية  ( فتقسم أماكن الرو 74، صفحة  2000تتوفر عليه من كثافة داللية...تحدد الرؤية العامة للكائن تجاه الواقع والعالم« )حسين،  

الفرنسية   -إلى "هنا" و "هناك"، فانكتبت الرواية بشكل متناظر وفق سرديتين، األولى سردية مدينية تروي سيرة املهجر و املدن 

، و تحمل عنوانا  ى بفعل التذكر حيث تقيم الساردة و تضطلع بفعل الحكي، و سردية الصحراء التي ترو   -تحديدا مدينة مونبولييه

فرعيا "هناك" مقابل العنوان الفرعي "هنا" ، اسما اإلشارة الذين يتناوبان على عنونة اللوحات السردية داخل فصول الرواية، حيث 

الحكي، أما الهناك فهي للبعيد ليس جغرافيا فقط بل و زمانيا أيضا، إنها تشير  تشير هنا إلى القريب مكان اقامة الساردة و مكان  

إلى زمكان الطفولة التي عاشتها في الجزائر تحديدا في الصحراء بمنطقة القنادسة، غير أن الذاكرة التي تسرد ال تكبحها التقسيمات  

الساردة و ماضيها ليحتل الحاضر و يحتل املكان الجديد و التي اعتمدت الكاتبة فحتى في مقاطع "هنا" تحضر الصحراء، و ذاكرة  
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فال تصفه  و ال ترسم معالم حياتها فيه، كأنها تعيش منفى  هو املهجر، الذي يتخذ صورة منفى يقف بينها و بينه حاجز نفس ي، 

 تشكله في النص، و منفية لغويا مزدوج  منفية ثقافيا عن مصادر اللغة التي تكتب بها )الفرنسية( و موروثها، و حتى فضائها الذي ال

عن أجواء الصحراء التي تكتب عنها بلغة اآلخر، مع ذلك تتشكل الصحراء كهاجس  في النص ال يتوقف سرد املكان الصحراوي إال  

 أنثروبولوجيلتعود إليه الساردة بكل محموالته الثقافية واالجتماعية، و حتى الجغرافية، كأن الكتابة عند مليكة مقدم » سجل  

( و تصور  249، صفحة  2011للعادات و التقاليد واألساطير، دبج برؤيا رومانسية تميط اللثام عن األسرار و الخبايا « )ابراهيم،  

 الساردة بصورة ضحية ملحيطها الذي يدفعها نحو العزلة و االغتراب فتنتهي إلى الكتابة.  

ينقل شيئا من فضاء املهجر، الذي رغم أنه املكان الذي ينكتب فيه  ليأتي فضاء الكتابة طافحا بانشغاالت الوطن األصلي و ال  

النص إال أنه ال يحمل شيئا من سماته، فالكاتبة ممزقة بين ال انتماءين، فال هي امتلكت وانتمت ملكانها األصلي "الصحراء" و ال هي 

يادة و للبحر، و هي أماكن تحمل الدالالت ذاتها التي  سبرت أغوار املكان الجديد فهو ال يرد إال في شكل إشارات متباعدة، للبيت، للع

تحملها األفضية الصحراوية، فالفضاء الصحراوي متداخل مع شخصية الساردة و هو خالق أبعادها النفسية والسوسيوثقافية،  

نيا، وجودا وذاكرة  والوعي به مكون أساس ي من مكونات الوعي بشرط الكتابة عند مليكة مقدم و ساردتها )الكاتبة( جماليا وتكوي

وهوية، فالصحراء تطبع هذا النص بطابعها الثقافي و الطبوغرافي و نفسية الساردة لم تتغير  رغم االنتقال بين فضائين متناقضين،  

ما بين صحراء الجذب و العطش إلى منبوليي املدينة التي لم تصف ال أمطارها وال ثلوجها، بل اكتفت بوصف الريح التي تذكرها  

الصحراء. » أحس بالضجر، و أصغي إلى ريح الطرمنطان . و الرياح املزمجرة )...( ربما تقودني إلى الصحراء . فهناك تمنح ريح   برياح

حتى على مستوى الداللة يلتبس الفضاء الفرنس ي بالصحراوي   (11)مقدم، د.ت، صفحة    الخماسين لفصل الربيع رائحة التراب...«

 للحكي.  ليلتقي كل منهما في كونه فضاء

 فضاء الحكي :    -البيت . 4

تشرع الساردة بالكتابة في بيتها بمونبولييه و ان كانت تمارس الكتابة في العيادة أيضا، إال أن نصفية البيت هي الفضاء الذي  

صارت تعوض التنقل في الرحل و انتهت إلى االستقرار، و   خصصته للكتابة وسرد الحكايات كما تصفها، لتشبه جدتها التي كانت من

حلول   و  السيول  اجتياح  ليلة  كما حصل  لضيوفهم  أو  للساردة  حكاياها  وسرد  الذاكرة  فضاء  في  بالتنقل  الصحراوي  الفضاء 

ال يختلف في ذلك  الضيوف ببيتهم للحماية، فكانت تسرد لهم حكايا الرحل، فالبيت هو فضاء للحكي، سواء كان شفاهيا أم مكتوبا  

بيت الصحراء عن بيت مونبولييه، كالهما بيت لألنثى و فضاؤها للحكي، الذي يعوضها و يشفي النقص الذي تحسه، فالجدة تنفس  

 و الساردة تعوض جراح الوطن في التسعينيات و ما شابها من عنف بالكتابة عنه.   ، عن افتقار الترحال بالحكي عنه

الت ذاتها التي دفعت الساردة لهجرة البيت الصحراوي، إنه مكان للضجر ، للوحدة، لألالم النفسية  يرتبط البيت املديني بالدال

، هو فضاء القطيعة التي تأتت بعد هجران الحبيب لها فغادر و تركها بالبيت العابق بالذكريات، كذلك كان بيت الصحراء فضاء 

سنة دون عودة لبيت الصحراء،    13نحو الثانوية أوال ثم الهجرة التي استمرت  للقطيعة التي مارستها هي ذاتها مخلفة البيت و مغادرة  

أما سبب هذه القطيعة فهو ثقافي في الحالتين، بمنبولييه هجرها حبيببها بسبب الكتابة التي وقفت حاجزا بينهما: »أفكر في الظالم 

د قطعت نفس ي عنها كي ال أموت اختناقا. و اآلن، ها أنا  في قبيلتي التي ولدت فيها، لم أهجرها عن رفض أو عن تذوق للمغامرة. لق

   ( 18ـ17)مقدم، د.ت، صفحة    أفترق عن الرجل الذي أحب ألنه هو الذي يختنق من رؤية الجسد و العقل املتواطئين مع الكتابة«

غرفة الضيوف جعلته  أما في الصحراء فكان التعلم و الكتب هي سبب القطيعة مع العائلة بعد أن استولت على فضاء خاص هو  

فضاء للقراءة و النوم و كان بمثابة الحرب املستترة مع األم، تحولت إلى قطيعة نفسية مع العائلة بالكامل، و بداية العيش معزولة  

طوال عنهم : »استيالئي على هذه الغرفة أعطى االنطالق للحرب، التي ظلت مستترة إلى هذا اليوم، ما بين أمي و بيني )....( القراءة  



 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 13  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

، لتتحول قاعة الضيوف إلى معراج للحرية، تختار (112)مقدم، د.ت، صفحة    الليل و النوم صباحا، و العيش بمعزل عن اآلخرين «

بفضله الساردة طريقة عيشها، و تقاوم محيطها بكل أنساقه ، فهي اختارت الكتب وسط ثقافة شفوية، و اختارت العزلة في القبيلة  

العائلة، و بفضل هذه نهائيا لتقتلع ذاتها من    و  الذهاب بعيدا، و مغادرة الصحراء  الخطوة األولى على طريق الحرية سيتأتى لها 

الصحراء و من الجزائر ككل، غير أن هذه األفضية تظل تسكنها، و تحضر لتحتل فضاء املهجر، فأخبار الوطن في الجرائد و هي  

مق جراحها، كما أن الدالالت التي ترتبط بفضاء الصحراء و الوطن ككل هي تبتاع منها الكثير لتتابع الوضع بالوطن رغم أنه يع

نفسها التي تربطها باملهجر، فالعنف و القتل الذي ارتبط بتسعينات الجزائر، هو نفسه يهدد حياتها في املهجر، فالذين اغتالوا  

و توالى جيران عيادتها بإخبارها بأنهم يتلقون  ت، طاهر جاووت في الجزائر يهددون كل من يهددهم قلمه، فأحرِقت سيارتها، و ُهدد  

تهديدات بقتلها ،كأن املهجر الذي وهبها الحرية للتعلم و العمل، و العيش كما تشاء، لم يتمكن من منحها اإلحساس باألمان، و ال  

ذ بالتنبي قبل  مثلت وطنا  التي  باالنتماء لفرنسا  تفقد االحساس  الخليج  بعد حرب  باالنتماء فهي  أخيرا حتى  نفسها  لك، فتصف 

بعديمة الجنسية، و تتحول فرنسا إلى فضاء معاد، تصفه باملستعمر على اختالف اشكال االستعمار التي يمارس، ما يجعل من  

فضاء املهجر مساويا في عدائيته لفضاء الصحراء، محمال بالدالالت ذاتها من موت و عنف، و ال انتماء، إنها لم تعد تنتمي إال لثقافة  

حد /الثخم » ثقافة مقاومة و مضادة لجماليات الحداثة الرائجة، ألنها ثقافة ساهم في انتاجها آداب املقموعين و املهمشين و  ال

النقيض« الذين يعارضون جماليات "املركز" و يقفون منها موقف  املنفيين  فتنحاز    (21، صفحة  2005)الشحات،    املنبودين و 

أمراض الكلى وتفتح عيادة للطب العام في حي للمهاجرين، فيكونون عائلتها الجديدة، عائلة  للهامش، و تترك املشفى و التخصص ب

من املهمشين »إن الحي الذي يقيمون فيه ينشر حولي باستمرار، مذاقاته و أريجه العائلي. هذه األشياء العائلية هي ما أبحث عنه.  

التجديد و و لكن املنة األكثر عمقا تأتيني من نظراتهم. صرفت كثيرا   بها و كي أزن قدرتها على اإلصالح و على  الوقت كي أعي  من 

، الحي املهمش الذي تقيم  (119)مقدم، د.ت، صفحة  اإلحياء. العيون نفسها بدأت، هنا، في إعادة إصالح و ترميم ما خرب هناك.« 

ا الفرنسيين  البرتغاليين و قلة من  و  األتراك  املغاربة و بعض  أخيرا  به غالبية مهاجرة من  الفئة املسحوقة تخلق  ملهمشين، هذه 

اإلحساس باالنتماء لدى الساردة /الكاتبة، ويقع التقاطب أخيرا بين الـ هنا و الـ هناك، لترمم هنا ما خربته هناك، و تشفى جراح  

بها فضاء الصحراء بل األنا بفضائها الجديد الفضاء الهامش ي الذي يخلق األلفة  و تعالج ما بنفس الكاتبة من تمزقات و عزلة سب

الوطن ككل، غير أن هذه التمزقات ال تجد لها في النص مبررا واضحا، فالساردة و هي تروي هذا النص الذي يتشابك فيه التخييلي  

لية  بالسيرة الذاتية، تخلق مبالغة في الشعور بالنبذ في حين أنها على امتداد النص كانت تروي سيرة لالبتعاد الطوعي عن العائلة األص

، و ال هوية لها، أدى هذا الضرب  االنتماء»سيرة ذاتية مضخمة و تأمالت وجودية مبهمة تصور حاالت إنسانية مزعزعة يتعذر عليها  

ألسباب غير واضحة    (251، صفحة  2011)ابراهيم،    من الكتابة إلى حيرة وعتمة وسخط ، و ارتفعت فيه درجة حرارة الغضب«

 غالبا.  

ن "هنا" و "هناك" املهجر/الوطن  هو على املستوى الجغرافي وعلى املستوى البروكسيمي، حيث حققت  فالتقابل بين الفضاءي

لها هنا ما كانت تصبو إليه من اكتساب فضاء خاص بها فامتلكت املنزل و العيادة، و صار لها سرير خاص، تبتعد به عن السرير 

يختلفان من حيث كونهما عنيفين، مهددين للحياة، و يفتقران لأللفة، العائلي الذي كان يجمعها بأشقائها، غير أن الفضاءين ال  

املهمشين   بها  تجد  التي  للعزلة  نقطة  إنه  العائلة،  فقدان  تعوضها عن  التي  املرض ى،  إقامة  هو  هامش ي  حي  في  إال  تجدها  ال  التي 

 واملبعدين عن عائالتهم، الذين يشبهون حالة العزلة التي آلت إليها. 

 الغرفة نقطة لعزل الذات :  . 5

تبدو الساردة كنقطة منعزلة في فضائها، إنها تقيم وحيدة ببيتها بعد أن هجره جان لويس، و في العيادة تعمل بمفردها، و حتى  

ة  حين تستعيد ذكريات الصحراء تروي كيف انتقلت إلى غرفة منفردة بعيدا عن باقي العائلة. إن تقنية النقطة الفضائية تربط عالق



 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 14  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

تبادلية بالجانب املوضوعاتي في الرواية، لتتشرب نوعا خاصا من موضوعات، هي تلك املتعلقة بالعزلة، النبذ االجتماعي، الوحدة  

الرواية، من حيث إن  في  الصورة الحاسمة  » فتقوم بدور  العزل،  أشكال  اإلبعاد...وغيرها من  اليتم، قضايا  األنانية،  الوجودية، 

غير أن العزلة في هذا    (49، صفحة  2003)كسنر،    يشكل الحقل الذي تكون فيه هذه "النقطة" معزولة.«  "مستوى" املجتمع )...(

النص حالة اختيارية، إن الساردة منذ بدايته تسعى للخروج من املمارسات الجماعية، إنها ليست حالة من اإلبعاد أو النفي، بل هي 

قة خاصة في العيش تؤثثها الكتب و القراءة و لغة مستعمر يجهلها حتى الوالدان  رغبة واعية في الخروج عن النسق العائلي و شق طري

التي شرعت بممارستها منذ مرحلة الطفولة و استمرت   (11)مقدم، د.ت، صفحة    »لقد كان األرق و العزلة و القراءة حرياتي األولى« 

بيت متنقلة بين غرفه و أسرته دون أن تتمكن من بلوغ معها حتى في مهجرها، حيث تقابلنا الفاتحة الروائية بوصف وحدتها في ال

االحساس باأللفة فتستعيد ذاكرة املكان الصحراوي، غير أن الصحراء ال تصور في الرواية في صورة يوتوبية لبيت الطفولة، بل هي 

ية، وهي تقيم في غرفة الضيوف على العكس من ذلك تأتي بدالالتها السلبية العطش، و العزلة  فعائلتها تقيم في بيت بعيد عن القر 

 بعيدا عن باقي أفراد عائلتها، بعد أن تنقلت من سرير إلى آخر.  

يتداخل فضاء الغرفة حيث تعزل الساردة ذاتها بفضاء السرير في هذه الرواية إن الغرف ال تجيء إال للحديث عن سرير أو عن  

دالالتها لتختصر في السرير، و مرد هذا إلى حالة العزلة املهيمنة  فراش، حتى غرفة العيادة تصفها بسريرها، كأن الغرف تفقد كل  

على النص بالكامل، و التي تخلق اإلحساس بالحرية لدى الساردة، فهي حين تستعيد غرفة بيت الطفولة حيث كانت تتشاركها مع  

و تجعلها سببا    (15)مقدم، د.ت، صفحة  "والديها و تتشارك فراشها مع باقي أخوتها تصفها "كمظاهر الظلم األولى، و بدايات الشقاء

في أرقها الذي سيستمر معها حتى زمن الكتابة، و ال تحس حريتها إال باقتالع نفسها من ذلك الفراش املشترك و االنتقال إلى غرفة  

ظ عليه، أما باقي الضيوف حيث تنعزل ملمارسة القراءة ليال و النوم صباحا، و ترى في هذه العزل منعرجا نحو الحرية عليها الحفا

الغرف في الرواية فهي أيضا ال تذكر إال مقترنة بأسرتها، منها غرفتها في املدرسة الداخلية حيث تصف مباشرة سريرها و الخزانة ، 

ثم أسرة الطالبات، غرفة نومها الرئيسية و السرير الذي صنع جون لويس و تحطمه لتقتني آخرا، غرفة معدة للضيوف تعرج على 

ثم ترفض النوم به، النصفية و هي مكتب خصصته للتأليف و به سرير أيضا، غرف املرض ى التي تصفها من خالل أسرتها،  سريرها  

 فالسرير هو الفضاء األساس ي في هذه الرواية و لذا جاء  الفصل األول من الرواية بعنوان السرير الواقف. 

الح  و  بالنوم،  املرتبطة  الهناءة  و  للخصوصية  هذه  السرير فضاء  كل  عنه  تسقط  فهي  له  الوقوف  اضافة صفة  أما  ميمي، 

مقدم سريرها   مليكة  فلماذا جعلت  الوظيفة،  لهذه  فنفي جذري  أما وقوفها  بوظيفتها،  لتضطلع  ممددة  تأتي  الدالالت، فاألسرة 

الت  النسيج  التفسير تأتي به من التراث الشفوي الصحراوي و هي تضمن الرواية حكاية عن صناعة  راثية أيضا، حيث واقفا، إن 

في عالقة حب  (34)مقدم، د.ت، صفحة  خرى أوصف املنسج بالسرير الواقف لشبه شكله من جهة ولجمعه بين حبيبين من جهة  

، السرير فضاء الحب في الحكايا، أما  انبثقت من اعجاب بالزرابي، جعلت الحبيببين في الحكاية الشعبية يقفان معا أمام املنسج

املنسج في بيت الساردة فلم يخلق الحب بل صنع خيبة األم التي لم تتقن هذا الفن وخيبة الجدة التي لم تتمكن من نقل فنها التراثي 

التي    للجيل كاألسرة  منكسر  سرير  إلى  يتحول  بتفكيكه،  تنتهي  التي  الخيبة  هي  جديدة  دالالت  الواقف  السرير  ليتخذ  الجديد، 

تصفها مقارنة إيها باألسرة الواقفة »هذه األسرة ليست أسرة واقفة، إنها مكّسرة و   ستعايشها في حي املهاجرين بمونبوليي و التي

( فصفتي الوقوف و االنكسار ال تحمل داللتها الحرفية كما في النص التراثي بل  118ت صموضوعة في أقص ى األمكنة«)مقدم،د.

إنها تضاد بين حال القوة و الصمود مقابل الضعف و الوهن، إنه فضاء نفس ي يعكس حياة الشخوص أكثر مما يصف حال السرير، 

 إنها أفضية النفس في قوتها أو إنكسارها.  

الداللة األولى و هي العزلة مهما اختلف توظيفه في هذا النص ، فالسرير الواقف هو فضاء لعزلة غير أن السرير ال يبتعد عن  

العشيقان في نص الحكاية الشعبية حيث اختليا بعيدا عن زوج الحبيبة، و أسرة املرض ى املكسورة معزولة عن الحياة تصفها بـ 
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ن اآلخر، عن العائلة البعيدة في مواطنهم األصلية، العزلة عن الحياة "أقص ى درجات العزلة في زوايا البؤس و االقتالع" والعزلة ع 

 واالنغماس في البوس و الفاقة،  و العزلة بعيدا عن الحب و العائلة كسرير بيتها، الذي هجره  جان لويس بعد  سبع عشرة عاما. 

ه الحبيب و بقيت فيه لوحدها، تصارع ذاكرة  وهي تفتتح الرواية بهذه الثيمة مباشرة واصفة  فضاء للوحدة و العزلة، فقد غادر  

املكان ، ذاكرة الرائحة و الصورة التي شكله عليها جان لويس ذاكرة املكان:» لقد غادر هذا الصباح ، أنا وحيدة في السرير، وحيدة 

)مقدم،   في ذاكرة السرير«  هذا املساء في رائحتنا، بالرغم من أن الشراشف تم تبديلها و لكن الرائحة مازالت هنا، في نسيج القماش

فالسرير الذي كان فضاء للحب والحميمي و االنغماس في حالة من األلفة تحول إلى نقطة معزولة قلقة، إلى فضاء   ( 9د.ت، صفحة  

ضاغط يهاجم الساردة بالذكريات و يسبب لها األرق فتنتهي بتحطيمه، و جلب سرير آخر ال ذاكرة له ، ليفقد الدالالت العدوانية  

يعود إلى داللته الطبيعية فضاء لالنكماش على الذات فاإلنسان » يعيش في  تذبذب جدلي بين الرغبة في االنتشار و االنطالق من  و

، صفحة  2002)قاسم،    قوقعة إلى أخرى في حركة طرد مستمرة و بين الرغبة في االنكماش و التقوقع في حركة جذب إلى الداخل« 

األلفة و الفرح في طفولتها حين كانت تأوي إلى فراش جدتها، الفضاء العابق برائحة زكية و حكايا    هي الرغبة التي حققت لها  (38

الصحراء و الرحيل و الخيول، و الحنو العائلي الذي يحملها على النوم في طمأنينة و سالم في حضن الجدة، وفي املهجر تعود إلى 

هبها إياها، فال تجدها بل تصف حالها في السرير باالنكماش في فضاء بارد  السرير تبحث هذه املشاعر التي كان وجود جان لويس ي

 معزول يسبب األرق.  

 :   الفضاء الصحراوي . 6

بالنسبة ملليكة مقدم تتساوى الصحراء والجزائر، إنها ال تفصل بين الفضاء الكلي وهو البالد بكاملها والصحراء التي تمثل جزءا   

فقط منها، لكن السرد ال ينتقل باألفضية الشمالية بل فقط بالصحراء مقابل أفضية مهجرها. ارتبطت الصحراء بدالالت متنوعة،  

ية من عطش حرارة واتساع وموت إذ تصف الصيف بـ "األيام الجهنمية" والصحراء: »الفضاء الفارغ،  أولها جسدت صورتها النمط

غير أنها ناذرا ما تأتي على وصف هذا الفضاء الصحراوي خارج    (111)مقدم، د.ت، صفحة    هو الخارج. هو الصحراء. هو املوت«

يت وما تتضمنه من خزان للمياه، تحول إلى مصدر رزق والدها. فحتى  البيت، باستثناء مرات قليلة وصفت فيها املساحة املجاورة للب

سماء الصحراء بمشهد نجومها الفريد تصفه من داخل البيت السبب في ذلك هو وجود املظليين واحتاللهم الفضاء الخارجي ليال، 

توح محتكر للجنس اآلخر، للرجال  لكنه ليس السبب الدائم ملنع األنثى من اكتشاف الفضاء الخارجي ووصفه، بل ألن فضاء املف

حتى أن الفتيات الالئي يتجرأن على اجتياز هذه األفضية قاصدات املدرسة يتعرضن للعنف اللفظي و حتى الجسدي و »على اآلباء 

ة في أن يتحملوا النقد و التنصل و املواجهة الجسورة للتقاليد، إنهم يعرضون بناتهم لالستنكار والشجب و ألقوال خسيسة و مهين

الشارع، هذا إذا لم يصل األمر إلى حد رجم سيقانهن بالحجارة ألنهن تجرأن على دعس أراض كانت لحد الساعة محصورة بالذكور«  

محاولة عبوره فقط دون الطموح إلى اكتشافه أو استغالله تفض ي  فالفضاء املفتوح حكر على الذكور و   (122)مقدم، د.ت، صفحة  

ابا اجتماعيا تفرضه الذكورة عليها، حتى أن األسطورة حين تروي عن طارغو شبح امرأة تسكن الصحراء  باألنثى إلى تحمل العنف عق

الفضاء  لتتمكنا من عبور  بزي رجالي  تذكرا متنكرتين  فإنهما  إيبرهاردت  إيزابيل  اإلمالء عن   تروي حصة  أو  املسافرين،  تظلل  و 

 الصحراوي.  

ا إليها خفية أو  هذا جعل األفضية الصحراوية املفتوحة في  التي تتسلل  لنص قليلة جدا، وهي حين ترد تمثل مهربا للساردة، 

 تنطلق إليها هاربة. 

أما حين تصف القصر والسبخة والضريح والقرية والحي الفرنس ي في مقابل الحي العربي و اليهودي، فإنها ال تصفها متنقلة فيها  

لذي ال تبلغها فيه ألسنة و ال أيدي اآلخر الذكر ليعنفها، تقض ي به وقت  بل فقط تطل عليها من بعيد، ثم تلجأ للكثيب املعزول ا
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 ( 113، صفحة  2010)النصير،   ووجوده)ا( هنا ال يتحقق بسبيل العيش...بل في تأكيد الذات إزاء املحيط الواسع املتناهي«  قصيرا »

تي تفتقر لحنان األم فهي األخرى تفضل أبناءها  لتعود مستعدة ملواجهة قسوة الحياة والصحراوية وكذا قسوة حياتها األسرية ال

الذكور وتدللهم  وتحاول جعلها تخدم أخوتها الذكور بينما »هم ليسوا فقط أحرارا، و لكنهم أيضا محل دالل و غنج و مالطفة. أما  

، وألن الفضاء (112حة )مقدم، د.ت، صف أنا فال حق لي في أي ش يء من كل هذا و ما علي إال أن أخدم و أذعن و أن ألوذ بالصمت«

 املغلق )البيت( هو اآلخر ليس ملكا لها، وال هو وفر لها الحنان الذي تحتاجه أي طفلة فإنها فضلت العزلة.

أما الفضاء الصحراوي في الرواية فيتجلى من خالل الثقافة املحلية، فالساردة تأتي على ذكر تفاصيل اليومي فتأثث سردها  

املسرجات، الكانون، حصيرة الحلفاء، بطانية الصوف. كما تأتي على سرد تفاصيل مهنة النسيج التي   بعناصر من البيئة املحلية:

تلقنها الجدة لألم و بكل مراحلها التي تمتد ألسابيع في »الغسيل و في كشط و ندف و نسج وتخضيب و صبغ جزازات الخرفان، و  

إلى عمل اآلن شالت صوف تتراكم و تتكدس، خضراء وحمراء وبيضاء وني لية وصهباء، جاهزة ملا هو شاق، وهو تحويل الشغل 

مكتمل)...( أمي منهمكة في مهنة النسيج. جالسة في بدلتها النسائية وظهرها متقوس بشكل خفيف، وهي تحاول جاهدة إدخال حبال  

تأتي الساردة   (31،32د.ت، صفحة    )مقدم،  قصيرة ملونة في لحمة النسيج. تقوم بتثبيتها بعقد قبل أن تقوم بقطع وتوازن طولها....«

على ذكر كل مراحل اإلعداد للنسيج ثم الشروع به لتتناول كل تفاصيل العملية التي تعد تمثيال »للغة طبيعية محكية بعالمات 

ألنثى  من النسيان، إنها لغة ا  (131، صفحة  2006)هرابي،    وبإشارات خطية منقوشة)...( إن للحياكة حامال ماديا يعمل على حفظها« 

داخله،  لها  توافر  بما  إال  التعبير عن وجودها  مغلق ومنعها من  في فضاء  انحسارها  بها  وتقاوم  النسيان من جهة  بها  تقاوم  التي 

فالحياكة برموزها وتنوع أشكالها و ألوانها، لغة إبداعية تزاولها األنثى لتخلق فضاء فني تتواصل من خالله مع من يحسن قراءته، 

ي أنثوي محفوظ على املنسج الذي تسميه الكاتبة "السرير الواقف" لتشكل الحياكة بؤرة السرد في الفصل األول  فيتخلق تاريخ فن 

التي ترتبط أيضا بأولى قصص الحب التي  املعنون بالسرير الواقف في تشبيه ألداة النسيج بالسرير لكن بوضع عمودي "واقف"، و 

ا الساردة حكيها، الرتباطها بمهنة النسيج التراثية وبالحياة الصحراوية بشكل  تسمعها الساردة، قصة من التراث الشفوي تضمنه

عام، حياة األنثى داخل البيت الصحراوي، فالبيت هو الفضاء املهيمن على هذا النص سواء في املهجر أو في الصحراء، ترتبط به  

ضية مغلقة، سواء في الصحراء أو حتى في املهجر.  الساردة بشكل كبير و ال تصف إال تواجدها به و جل أحداث النص تدور في أف

 وحضور تراث البيئة املحلية بكل أشكاله تراث مادي وغير مادي الطابع الذي يميز الفضاء الصحراوي في نص مليكة مقدم. 

أودعها  في هذه القصة الشعبية يقع خبير في النسيج بحب النساجة من خالل زربية معروضة، لتتحرر األنثى من السجن الذي  

إياه زوجها، و تبلغ السعادة مع هذا الخبير بالزرابي و يجمعهما السرير الواقف، الفضاء الفني و التواصلي الذي تتحرر فيه األنثى 

 من قيد األفضية املغلقة التي فرضتها عليها حياة الصحراء و أعراف أهلها.  

» الحياكة   إلى اإلقرار بفشلها وتترك النسيج إلى الخياطة، ألن  مع ذلك ال تتمكن كل النساء من هذا الفن فوالدة الساردة تنتهي

الحفيدة في و هو ما تمثله الجدة و   (131، صفحة  2006)هرابي،    قابلية املرأة الرافضة لقيودها لكي تكون مختلفة عن اآلخرين«

اء بينها و بين ابنتها الساردة، فالجدة  الرواية أما الوالدة فعلى العكس من ذلك هي من النساء الخانعات و هو ما خلق فجوة وجف

مثل الحفيدة تسعى لتخليد ذاكرة، هي ذاكرة الرحل الذين شرع االستقرار يقتلها، فلم يتبق لها غير الفن لتخليد ذاكرتها فكان  

لق أفضيتها الخاصة الحكي والحياكة هما سالحها ملقاومة النسيان، و ملقاومة الحياة الصحراوية التي يهيمن على أفضيتها الرجل فتخ

املرأة   هذه  تحديدا، إخالص  »إنه،  الكتب  بين  الخاصة  أفضيتها  لتمتلك  للحفيدة  الحماية  توفر  التي  هي  و  والحياكة،  الحكي  في 

الحاكية، ذاكرة ثقافة شفهية، من يحمي و يرعى مجهوداتي للتعلم...جدتي التي تحتاج كثيرا إلى نقل ذاكرة الرحل املهددة ذاكرة 

ريق االنقراض: "إن استقرار الذين كانوا رحال، هو املوت الذي بدأ يستبد بقدمي" و أما اآلن ، فأنا ال أملك سوى سفر  شعب في ط

فالجدة التي كانت من البدو الرحل الذين امتلكوا الفضاء الصحراوي و عاشوا فيه و عايشوا   (44)مقدم، د.ت، صفحة    الكلمات...« 
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ى وأن تجد األنثى لنفسها فضاء خاصا، تعيش فيه و له أحيانا، و تعرف أن فقدانه هو املوت  تقلباته، تعرف قيمة الفضاء لألنث

 البطيء الذي يكتسحها، هذا ما جعلها حامية للحياة التي اختارت حفيدتها، داخل األفضية املتخيلة التي تخلق الكتب.  

ا بنفسها، لتهرب إليها ليس من قسوة الطبيعة فقط  فاألنثى في الصحراء "الفضاء الفسيح املتسع" ال تملك سوى أفضية تخلقه

 بل و هو األهم من قسوة العادات و األعراف الصحراوية.  

 خاتمة:  . 7

بنت مليكة مقدم روايتها املتمردة بتقطيع مكاني وفق طبقتين هما "هنا" و "هناك" بشكل متناوب، ما يجعل قارئها يعتقد للوهلة 

متقاطبة، غير أن بنية التقاطب هذه مخاتلة إذ أن الساردة التي هجرت "هناك" الصحراء و الوطن، نحو هنا املهجر  األولى أن أماكنها  

 مونولييه، بقيت تحمل أماكن الصحراء بذاكرتها، و قد هيمنة هذه الذاكرة على الفضائين معا الهنا و الهناك 

الوحدة، فكان كالهما فضاء معاديا للساردة، إلى أن اكتشفت حيا  فارتبط كال الفضاءين بالدالالت ذاتها، و أهمها العزلة و  

فقيرا و شرعت بالعمل به، فشرع بترميم ما تحسه من خراب بذاتها، فكان الفضاء الهامش ي هو فضاءها األليف، الذي خلق لها  

 اإلحساس باالنتماء. 

، إال أنها لم تجد االنتماء ببلدها الجديد "وطنها بالتبني"  تعيش الساردة حالة من املنفى املزدوج فهي رغم أنها غادرت الوطن طوعا  

خاصة بعد حرب الخليج، و ال هي تمكنت من الفكاك من ارتباطها بالوطن األصلي و ال الشعور باالنتماء إليه، بسبب جفاء عالقاتها 

 العائلية من جهة و أحداث التسعينات من جهة أخرى.  

فلم   الساردة  على  إذن  العزلة  الرجل،  هيمنة  على  ألنها حكر  بالنص  نذر وجودها  و  املفتوحة  األفضية  توصيف  تتمكن من 

اقتصر وجودها على األفضية املغلقة التي مثلت نقاطا لعزل الذات عن باقي محيطها، في الصحراء ابتعدت عن عائلتها لتعيش و 

 ذي تهرب إليه مشكلة جراحات الوطن.  بأفضية متخيلة في الكتب، و في املهجر خسرت حبيبها بسبب الكتابة، الفضاء ال

 وظف ليحمل دالالت كثيرة وإن كانت العزلة أهمها،  
ً
في أفضية عزلتها وهي غرف غالبا كانت تتجه دوما لوصف السرير فضاءا

ا  فإنه خلق عن طريق التقابل بين حاالته املختلفة دالالت متضادة بين فكان فضاء أليفا للحميمي و األمان مرة، و فضاء ضاغط

 للعزلة و االنكسار و الوحدة مرات عدة.  

تحضر الصحراء بشكل مكثف في الرواية، لكنها ال تتجلى بمناظرها الطبيعية بل بالحياة األنثوية و األفضية الفنية التي تخلقها  

 داخل الفضاء املغلق للبيت، كالحكي والحياكة.  

دها النفسية والسوسيوثقافية، و الوعي به مكون أساس ي  فالفضاء الصحراوي متداخل مع شخصية الساردة و هو خالق أبعا

من مكونات الوعي بشرط الكتابة عند مليكة مقدم ، فالصحراء تطبع هذا النص بطابعها الثقافي و الطبوغرافي و نفسية الساردة  

 لم تتغير رغم االنتقال بين فضائين متناقضين 
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 . رؤية شعرية . سوسيولوجيا االنتحار .

Suicide sociology ... poetic vision 
ل راهي الحسناوّي 

ّ
 جامعة املثنى/كلية التربية للعلوم اإلنسانية)العراق( ، أ.د. عامر صال

Amer Sallal Rahi Al –Hasnawi, Al -Muthanna University/College of Education for Humanities (Iraq) 

 

                                                  

 لخص: امل

ذين أنتجاُه من جهة أخرى، والشاعر في ِكال الوجهتين     
ّ
ا كان الشعر ديوان العرب من جهة، ومرآة عاكسة للبيئة والعصر الل

ّ
مل

ل: الواجهة اإلعالمية لتلك البيئة وذلك العصر؛ ومن هنا فقد جاء هذا البحث لبيان الرؤية الشعرية لواحدٍة  
ُ
ل لسان حال، أو ق

ّ
يمث

ماعية املستعصية التي عصفت باملجتمع العربي على مختلف األزمان، تلك هي ظاهرة االنتحار، فربأ البحث  من خطر املشاكل االجت 

السوسيولوجيا،   أرباب  حّدها  التي  االنتحار  أشكال  استظهار  ثم  واملجازية،  منها  الحقيقية  السياقية،  دوالها  في  استقصائها  على 

 خصبة لها في املنظومة الشعرية؛ واألسباب التي تقف وراء استشرائها على مّر العص 
ً
ور، بعدما وجدت هذه األشكال واألسباب أرضا

 من وجوه املعالجة من حيث التنبيه  
ً
ولعّل استظهار الشعر لتلك الظاهرة ورصدها من لدن الشعراء يتأتى بوصف هذا الرصد وجها

جائحة، ومن ثم إيجاد الحلول الناجعة لدرئها وتعزيز    لخطرها واإليماء إليها من أجل تحجيمها والحيلولة دون استفحالها وصيرورتها

   .
ً
 قيمة اإلنسان بنفسه، وتدعيم الهوية اإلنسانية التي حباها هللا تعالى بالتكريم لدى ولد آدم عامة

 شعر العربيال  –رؤية  – االنتحار   -سوسيولوجيا  الكلمات املفتاحية: 

Summary:  

When poetry was the Diwan of the Arabs on one hand, and a mirror reflecting the environment and the era 

that it produced it,  on the other hand. The poet, in both sides, represents a mouthpiece, or to say: the media 

interface for that environment and that era. Hence, this research came to clarify the one poetic vision of the danger 

of the intractable social problems that have afflicted the Arab society at various times. This is the phenomenon of 

suicide which stands behind its spread throughout the ages. These forms and causes found fertile ground for it in 

the poetic system, and perhaps the recitation of poetry for that phenomenon. Its monitoring by the poets comes 

by describing this monitoring as one of the aspects of the treatment in terms of alerting to its danger and nodding 

to it in order to reduce it and prevent its escalation and its becoming a pandemic, and then finding effective 

solutions toward off it, enhancing the value of the human being himself. In addition to that, it comes to consolidate 

the human identity that God Almighty has loved by honoring the sons of Adam in general. 

   Keywords: Sociology - Suicide - Vision - Arab poetry 
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 توطئة:

 إّياهما في كلماته وبين طّيات شعره    
ً
ال
ّ
 عليهما، ومتمث

ًّ
 لروح عصره، داال

ً
 لبيئته، وانعكاسا

ً
ل مرآة

ّ
؛  مّما الشّك فيه أّن الشاعر يمث

م وتلك الشكاية، دليل  
ّ
والسيما حين يتشّبع املحيط من حوله بالشكوى، ويستشري فيه كل ما يلذع باأللم، ومن البدهي اّن هذا التأل

م الرضا، الذي يفض ي إلى السعي لتغيير هذه الحال السيئة، ولعل تلك ُعّدة الشاعر وغاية مجتمِعه املستقبلية، وأملهما  على عد

ته فحسب بل يجب أن  
ّ
الوحيد لإلصالح املنشود على صعيد الفرد واملجتمع على السواء، فالشعر ال تتوقف قيمته على متعته ولذ

ة من 
ّ
ذ
ّ
 منها ما ُيستعمُل في يكون قبالة تلك املتعة والل

ُ
فعة وفائدة متحّصلة منه، وهذا ما نلمسه في قول الفارابي))واألقاويُل الشعرية

افعِة في الوصو  عِب، وأموِر الجّدِ التي هي جميُع األشياِء النَّ
َّ
ستعمل  في أصناِف الل

ُ
، ومنها ما شاء  أن ت تي هي جدٌّ

ّ
ِل إلى أكمِل  األموِر ال

 القصوى((املقصوداِت اإلنسانيِة،  
ُ
ل في إسهامه بارتقاء اإلنسان من  (1)وذلك هو السعادة

ّ
، فالجانب النافع واملفيد في الشعر يتمث

خالل تأثيره في سلوكه وتوجيه أفعاله لتحقيق الغاية القصوى من وجوده وهي السعادة التي تعّد من أكمل املقصودات اإلنسانية، 

الشاعر في مجتمعه الذي ال يقّل أهمية عن دور أي مؤسسة اجتماعية أو تنموية    وهذا األمر من دون شّك ينسحب على ماهية دور 

أو إعالمية، فهذه املؤسسات من لّب وظيفته، ومن مكمالت رسالته النهضوية؛ فال وجود للمرء الشاعر خارج رحم املجتمع، والبّد  

 .(2) من تماهي األنا وذوبانها في كيان النحن

 لفاعلية أثر ا   
ً
ات  وتأكيدا

ّ
لشعر والشاعر وإسهامها في البناء والتقويم املجتمعي سنحاول الوقوف هنا عند واحدة من املحط

 وهي ظاهرة االنتحار وكيفية  
 
الجّدية التي هّزت كيان املجتمعات بالنظر لسوداوية أفكارها، وكآبة أبعادها، وقتامة موضوعها، أال

.تصّدي الشعراء لها عبر مختلف عصورهم األدبية وتش
ً
 وإيجابا

ً
 خيصهم لحيثيات تلك الظاهرة سلبا

إلغالق أكثر تلك املكتبات ومحدودية وقت عمل بعضها  -وبالنظر لصعوبة استحصال بعض املصادر الورقية من املكتبات   

عملي أوقات  مع  وتعارضه  كورونا  جائحة  بسبب  العنكبوتية،    - اآلخر  الشبكة  على  البحث  عّول  ببعض   والسيمافقد  ق 
ّ
يتعل ما 

عة االنتحار، وقد انتظم البحث في ثالثة محاور رئيسة: أولها في املفهوم والنوع  و الدواوين، وكذلك بعض املعلومات املهمة عن موض

الحلول   على  اليد  وضع  حاول  فقد  الثالث  املحور  أما  الظاهرة،  هذه  أسباب  في  بحث  وثانيهما  واالصطالح،  اللغة  صعيد  على 

ور قد اجترحناها من قريض الشعراء سواء أكانت على سبيل الحقيقة والقصد، أم تأّولناها على واملعالجات، ومصاديق هذه املحا

، ومن الجدير بالتنويه اّن مادة بعض املحاور قد فرضت نفسها على البحث من حيث عدم تقّيده  وفق ما يقتضيه املقام والسياق

 عن كينونة االنتحار من األمراض االجتماعية العصرية هي أو مراعاته للّسبق التاريخي بين النماذج الشعرية املستشهد به 
ً
ا، فضال

 .. وهللا املوفق.من فرضت تلك التقدمة للشعر الحديث على حساب القديم في تلك املواضع املوما إليها

 

 

 

 

 

 

 . 1184كتاب املوسيقى الكبير: الفارابي: تحقيق غطاس عبدامللك خشبة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، )د.ت(: ( 1)

 .261: 2017، يناير 8عماد عبد اللطيف، مجلة الذاكرة، العدد  ينظر: ماهية الشعر ووظائفه وأدواته: ( 2)
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 االنتحار مفهومه وأنواعه:  •

:  -أ 
ً
 االنتحار لغة

      
ً
فِس عمدا ، هو قتُل النَّ ر 

 
حـ  اإلنساِن لنْفسه قصد  إفنائهـا،  (1) ورد في اللغة، االنتحار مصدٌر للفعل ِانت 

ُ
، بعبارة أخرى هو إصابة

ر نفسه(( ح 
 
حر الرجُل اي ن ت 

ْ
حِر الذي هو أعلى الصدر، وُعبر  بـه  (2)ويقاُل:))ان   ، أي أّن االنتحار   مأخوذ من النَّ

ً
ه غالبا

ّ
للغالب؛ بمعنى ان

ْدِر، ِمن الُعُنِق  ى الصَّ
 
ْعل

 
ُرها ِمْن أ ح 

 
فِس ون كة.(3) ما يكون قتُل النَّ

 
ل  السرعة في اله 

ً
 ؛ داللة

 أخرى، ومن ذلك: التفت     
ً
، واملجاز تارة

ً
 أرباب اللغة إلى بعض أنواع االنتحار على سبيل الحقيقة تارة

، وُيعرف كذلك (4))) تعريُض الّسمعة والنفوذ لخطر الزوال، إضرار بالذات، أو جلب الكارثة عليها((: املتأتي مناالنتحار األخالقيّ  -1

 ، ويتخذ سبيلين:(5) بـ] انتحار األّمة [

؛ وذلك  (6) إلى انتحار عبد املحسن السعدون   *أولهما: مباشر: أي أّن املنتِحر ُيقِدم على قتل نفسه بيده، كما في إشارة الرصافي 

 :(7) في قوله

 عبد املحسن انتَحرا 
َ
عِب ُمستِعرا     يوَم ابُن سعدون

َّ
ى في قلوِب الش  شبَّ األس َ

مِع  منغِمَرا        يوٌم  بــــــــِه  كلُّ  عيٍن  غيُر  مبصرٍة     إنساُنها  في  الدَّ
َ
 إذ كان

َبَرا 
َ
ى  إلـــــــــى  أقصاهما  الخ افديِن  أس ًى    غداة  أدَّ   رجَّ  الر

ُ
 يوٌم  بِه  البرق

 للشجاعة واالستقامة والكفاءة اإلدارية، وكان دائم       
ً
لقد كان عبد املحسن السعدون شخصية فريدة من نوعها؛ إذ كان مثاال

ل ظاهرة متميزة وفريدة  
ّ
الخشية على سمعته والتمّسك باملبادئ العليا وكان يتقن اللغة التركية كاتقانه للغة العربية، فالسعدون مث

العربي والعراقي على السواء، والسيما في النصف األول من القرن املاض ي، فانمازت سيرته ومسيرته أنه عاصر  في املشهد السياس ي  

؛ أّما سبب انتحار السعدون فقد  (8)عهدين مهمين في تاريخ العراق الحديث، هما: العهد العثماني األخير، وعهد االنتداب البريطاني

 على مهاجمة بعض النواب ف
ً
ي مجلس النواب لسياسته ووصفوها بالعمالة لبريطانيا ورفضه بشدة لتلك االتهامات جاء احتجاجا

 .(10) ، وقد جرى له تشييع رسمي وشعبي مهيب في بغداد إحتفاًء بوطنيته(9) م1929تشرين الثاني 13فقّرر أن ينهي حياته بتاريخ 

 

 . 4/2176م: 2008-هـ1429، 1، القاهرة، ط1أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط  ينظر: معجم اللغة العربية املعاصر: ( 1)

 . 5/197( لسان العرب: ابن منظور: دار صادر، بيروت، )د.ت(، مادة)نحر( 2)

 . 5/195( ينظر: نفسه: مادة)نحر( 3)

 . 2177-4/7621معجم اللغة العربية املعاصرة: ( 4)

، كلية التربية  -قسنطينة-ينظر: التصّور االجتماعي لظاهرة االنتحار لدى الطالب الجامعي: بوسنة عبد الوافي زهير، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري(  5)

 43م: 2008-م2007للعلوم االنسانية واالجتماعية، 

د أربع وزارات. وهو أحد الرموز الوطنية العراقية، وعضو املجلس م( من مواليد محافظة ذي قا1929-م1889عبداملحسن باشا السعدون)(  6)
ّ
ر. تقل

 التاسيس ي وثاني رئيس وزراء في العهد امللكي في العراق بعد نقيب اشراف بغداد عبد الرحمن الكيالني النقيب. 

 . 322م: 1953- هـ7313، 4ديوان الرصافي: شرح وتحقيق مصطفى السقا، دار الفكر العربي، مطبعة االعتماد بمصر، ط( 7)

 . 2017ابريل 4ذكريات بغدادية: انتحار رئيس وزراء.. واعتقاالت جماعية للشيوعيين: زيد خلدون جميل، صحيفة رأي اليوم،  ( 8)

 .147- 146م: 2015-هـ1436، 1لبنان، ط-محمد سهيل طّقوش، دار النفائس، بيروت ينظر: تاريخ العراق الحديث واملعاصر: ( 9)

 . 74- 3/73م: 2008-هـ 1429، 7بيروت، ط -تاريخ العراق السياس ي الحديث: عبدالرزاق الحسني، دار الرافدين، لبنان ينظر: ( 10)
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ما بيد اآلخر كما نلحظه في قول عمر بن لجأ أّما الثاني: غير املباشر: وهو عدم إقدام املنتحر على قتل نفسه     
ّ
 :(1) بيده وإن

ِحُر 
َ
 ِبها     َجّباَر َمذِحَج َوالَجّباُر َينت

َ
حُن الناِحرون

َ
يَمَن ن

َ
 َوَيوَم ت

ذِحج وتميم، وهنا يفخر عمر  (2) أشار الشاعر بـ]يوم تيمن      - بانتصار قومه[ إلى الكالب الثانية وهي من وقائع الجاهلية بين م 

ذِحج، وإعمالهم السيف في نحور أعدائهم املتكّبرين الذين لم يقبلون النصيحة في العودة إلى أدراجهم، ومن ثم فهذه   -تميم على م 

ذِحج، عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي بعد وقوعه في أسِر التميميين، فطلب منهم قبل   الهزيمة أفضت إلى انتحار زعيم م 

 لنفسه وشرفه الذي أريق ماؤه واستشعاره للذّلِ  موته أن ي
ً
 عقوبة

ً
سقوه خمًرا ثمَّ يعمدوا إلى قطع عرقه األكحل؛ حتى يموت نزفا

 بعد 
ً
، ويعيش لحظاته غصة بعد ذهاب ملكه وهزيمته؛ إذ كان سيد قومه وفارسهم، فأنشد قصيدته التي مطلعها وهو ينتظر املوت 

 :(3)غّصٍة 

وَم ما بياأال ال تلوماني كفى 
َّ
وم خيٌر وال ِليا          الل

َّ
 وما لكما في الل

، وبطريق غير مباشرة؛ فالعمدية تتبّين من خالل طلب عبد يغوث طريقة قتله التي       
ً
وكما نلحظ فاالنتحار ههنا قد وقع عمدا

 فيها إر   -وقتئذ-لم تكن من السهولة بمكان، وهي املوت البطيء؛ إذ كان بإمكانه
ً
احة سريعة للنفس من تجّرع األلم كأن  أن يختار موتة

نا بعبد يغوث 
ّ
؛ وكأن

ً
 بالسيف في أحشائه، أو قطع رأسه، أو شنقه، وغيرها من سبل االعدام واالنتحار في اآلن معا

ً
 مباشرا

ً
تكون طعنا

 أراد أن يحفظ لنفسه ما بقي من النزر اليسير للكرامة. 

حاب -2 ًتا باملطر(انتحار السَّ  ومن دون سابق إنذار من تغّير  (4)(: وهو))انبعاقه ُمصّوِ
ً
، ويأتي هذا االنبعاق أو االنهمار فجأة

حالة املناخ؛ ولشّدة انصبابه وغزارته فهو يؤدي إلى انشقاق األرض تحته، وهذا اللون من االنتحار قد ورد على لسان الراعي النميري  

 :(5)بقوله

 
ً
  فيِه       (6) َوَرّجافا

ُ
زن

ُ
ِحنُّ  امل

َ
طارا   ت

َ
است

َ
  ف

َ
َز  ِمن ِتهاَمة َرجَّ

َ
 ت

َحَر  ِانِتحارا 
َ
ِانت ثقاَل  َو

َ
لقى      ِبها األ

َ
أ
َ
َمرَّ َعلـــــــــى  َمناِزِلها  ف

َ
 ف

 لهذا اللون من االنتحار بالخروج الجماعّي لبعض الحيتان مناالنتحار الجماعيّ  -3
ً
البحر إلى    : ضرب اللغويون املحدثون مثال

اطئ بة على الرغم مّما نقلته لنا املدّونات التاريخية من (7) الشَّ
 
ل
 
ه من باب الشيوع والغ

ّ
نا بهم قد قصروه على جنس الحيوان أو أن

ّ
. وكأن

 من طائفة يهود السيكاري في القرن األول    960عمليات انتحار جماعية لطوائف بشرية، ولعّل أقدمها انتحار  
ً
امليالدي، ويعّد  شخصا

 إذ ذهب ضحيته    1336انتحار ليتوانيا عام  
ً
   4000هو األضخم تاريخيا

ً
 أّن ُبعد  هذه الحوادث عن مسامع العرب  (8)شخصا

ّ
؛ إال

  
ً
مثال الجماعي  لالنتحار  الشعراء  ، وضرب 

ً
الحيوان حصرا على  االنتحار  من  اللون  هذا  بقصر  يزعم  البحث  آنذاك جعل  األوائل 

 

 . 105م: 1983-هـ 1403، 3يحيى الجبوري، دار القلم، الكويت، ط شعر عمر بن لجأ التيمي: تحقيق ( 1)

 . 2/68ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، )د.ت(: تيمن: أرض بين تميم ونجران بعالية نجد.  ينظر: معجم البلدان: ( 2)

 . 129: 1961بيروت، -ينظر: أيام العرب في الجاهلية: محمد أحمد جاد املولى وآخرون، املكتبة العصرية، صيدا( 3)

 . 4/2177معجم اللغة العربية املعاصرة: ( 4)

 . 141م: 1981- هـ1401فرانتس شتاينر بفيسبادن، بيروت، ديوان الراعي النميري: تحقيق راينهرت فايبرت، دار النشر ( 5)

 الرّجاف: البحر. ( 6)

 . 4/2177ينظر: معجم اللغة العربية املعاصرة: ( 7)

 /. 2م: 1908- هـ1326ديوان أحمد نسيم، مطبعة اإلصالح، مصر، ( 8)
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قِدم على االنتحار جّراء مكابدتها  بانتحار الِعير
ُ
عاُم؛ إذ كانت هذه الحيوانات ت

َّ
، وهي قوافل اإلبل والبغاِل والحميِر التي يُجلب عليه الط

 في هجاء أحمد  
ً
ة أرزاقها، وهذا ما نلمحه حاضرا

ّ
ِبها ملا تنوء به من أحمال ثقيلة وملسافات طويلة وسط الفيافي املجدبة مع قل ص 

 
ون

، أسود البشرةنسيم مليمون أ
ً
، وكان عبدا

ً
 :(1) حد رجاالت الحكم العثماني في عهد الخديوي بمصر، وقد وافته املنّية منتحرا

س يـوَم القبِض عزرينا
ّ
 رغَم أنِفَك يا ابَن العبِد ال قدرا    كي ال تدن

ْ
 ُمت

    ألـــــــــَق  غيَرَك   لم
ً
 بماِء      لو    طينا

ً
  طينا

َ
ؤِم  نحاله    لكان

ُّ
 معجونا الل

 
َ
أِبينا انتحاَر   إذا انتحرت

َ
حِش الهجِو  ت

ُ
ا إليَك  ِبف

َ
 العيِر نجزُرها    جئن

 
َ
 قارونا   محاسَن يوَم  املوِت   فــــال

َ
 أو كنت

ً
 إسكندرا

َ
و كنت

َ
 نذكــُرها     ل

س ملك املوت حين قبض روحه لنجاستها     
ّ
ه قد دن

ّ
    -أي الروح -يخاطب الشاعر مهجّوه املسّجى في ملحودته بأن

ً
 ومعنويا

ً
ماديا

 عن كونك  لم تستدّر عطفنا  
ً
كونها قد ُجبلت من أسوء طينة؛ فسجّيتك اللؤم والدناءة، ونحن غير مأسوفين  على رحيلك، فضال

  ،
ً
ولو قدر لنا وحضرناك  لحظة تفكيرك باالنتحار فال ننآك  عن اإلقدام عليه، زْد على ذلك فأنا أقف عليك  بختام حياتك منتحرا

ه حتى بعض الحيوانات أفضل منك والسيما  
ّ
؛ بل إن ِطس 

 
اليوم ألوّبنك  بهجو القريض وفاحش التقريظ فشأنك شأن أي حيوان ف

نقل والتجارة، وفي مماتها فباإلمكان ذبحها وهي في النزع األخير واإلفادة منها،  الِعيُر؛ كون الفائدة متحّصلة منها في حياتها من خالل ال

أي  - أّما املؤّبن املهجو فإن حضر ال ُيعد وإن غاب ال يفتقد، فتأريخه حافل باملوبقات إزاء الشاعر وبني جلدته؛ وهذا ما حّمل األخير

صوصيتها األثنية من حيث القداسة والدناسة فجاء باالسكندر  إلى مقارنة ميمون بشخصيات لها مرجعياته الدينية وخ   -الشاعر

األكبر أشهر الفاتحين عبر التأريخ، وقارون عنوان الثراء الفاحش مصاديق الكتنفاء ذلك املقّدس للسلبية في بعض جنباته فالفتح  

قِة، في قبالة إنطواء ا ل في  يعني االنتصار وهذا االنتصار يرافقه جّم غفير من األرواح املزه 
ّ
س على اإليجابية في جزئية منه تتمث

ّ
ملدن

كينونته وعلى الرغم من طغيان قارون وبغيه على خالقه فقد صار ُيضرب به املثل فيما ُيستعظم قدره لثرائه؛ ليصل الشاعر من  

 بالسلبيات فليس هناك من حسنٍة ت
ً
قا ذكر في صحيفِة  كّل ذلك في مهجّوه إلى أسفل درٍك من السوء والفحش من جهة كونه مغر 

 أعماله. 

:   -ب
ً
 االنتحار اصطالحا

وفي االصطالح، االنتحار: كل حالة موت ناجمة عن طريٍق مباشر أو غير مباشر عن فعل إيجابي أو سلبي قامت به الضحية     

. واستقصت الباحثة بوسنة عبد الوافي زهير العديد من مفاهيم االنتحار لدى أهم علماء  (2)نفسها، وهي على يقين بما سينتج عنه

 
ً
ه ظاهرة اجتماعية، ومشكلة االجتماع؛ ولعّل أبرزها إجماال

ّ
ه عدوان ضّد الّنفس، شعوري أو إرادي يفض ي إلى املوت. )أو( أن

ّ
: بأن

 ما يزهق روحه بسبب عجز عن مواجهة الواقع، أو لفشل شخص ي في املشكالت الطارئة، أو يأس لعدم القدرة  
ً
طبية، تجعل شخصا

عة أو املستجدة واملفاج
ّ
 .(3) ئةعلى التكّيف مع الظروف غير املتوق

 

 . 11/12/2016عمليات انتحار جماعي في التاريخ: عمر حميد،  10ينظر: أكبر ( 1)

 . 10: 2011: االنتحار: إميل دور كايم، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، ينظر( 2)

 . 45-43ينظر: التصّور االجتماعي لظاهرة االنتحار: ( 3)
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وعلى غرار ما رصدته اللغة من أنواع لهذه الظاهرة والتقطتها عدسة املنظومة الشعرية، كذلك كان للباحث االجتماعي وقفته       

التصنيفية الخاصة، فقد جعل عالم االجتماع)إميل دور كايم( االنتحار على ثالثة أشكال قد عالجها الشعراء العرب، فصدحت 

 تلك األلوان في قريضهم، وتتمثل باآلتي:حناجرهم ترّدد أصداء 

، وترجع أسبابه إلى قضايا فردية ومعطيات شخصية، فيعمد إليه الفرد من  (1) : ويسمى كذلك باالنتحار األثري االنتحار األناني -1

ك األسري الذي يعانيه بعض األفراد، نتيجة خيانة أحد  (2)تلقاء نفسه
ّ
طرفي للعالقة األسرية  ، ومن أمثلة هذه املعطيات، التفك

 في قول بشار بن برد
ً
 : (3)وهذا اللون من االنتحار يمكن أن نلمسه حاضرا

م 
َ
 يا ُعَمُر     ل

ُ
قيت

َ
د ل

َ
َبُر   َعن  َحبيَبتي  َيأِتني   َحسبي ِبما  ق

َ
 خ

ه 
َ
ُهما     ش

َ
بل
َ
هراِن  َمرَّ  ق

َ
هٌر   َوش

َ
ُر  ُمّراِن ِمنُهما   راِن  ش

َ
 َصف

ِحُر 
َ
نت
َ
أ
َ
 ف
ً
 صاِحبا

ْ
ت

َ
حَدث

َ
م  أ

َ
نُدُبها     أ

َ
أ
َ
ت ف

َ
 ِشعري  مات

َ
يت

َ
 يا ل

بحضرة        إزائها  الحارة  وأشواقه  العاطفي)الزوجة(  الشريك  قيا 
ُ
ل في  العارمة  برغبته  الشاعر  تظاهر  بيتين  أول  في  نلحظ 

الوسيط)عمر( بعد طول غياب ليس بالقصير من ِقبِلها؛ ولعل تكرار الشاعر للفظة)شهر( بصورتها املفردة واملثناة في البيت الواحد  

 عن قصر مدة الوصل بالزوجة وسرعة مغادرتها لعّش الزوجية، األمر  
ً
يش ي بتكرار حالة القطيعة وعدم االستقرار بينهما، فضال

   الذي أفض ى إلى إفصاح بشار 
ً
 بيده أم بموته منتحرا

ً
عن حقيقة مشاعره تجاه زوجته ورغبته في االنفصال عنها سواء بموتها قتال

 عن تبّجح الشاعر في 
ً
بحجة عشقها لرجل آخر، ومن ثم فهذه الرغبة السلبية تومئ إلى عمق الفجوة الحاصلة بين الزوجين، فضال

 باملجتمع وإيمانه بقدراته الخاصة  إقدامه على االنتحار بذريعة خيانة زوجته إّياه يدّل  
ً
على أنانية بشار وعدم إحساسه بكونه مرتبطا

بالقْتل ثم  أنفسهم. وُيعر ف ذلك  ثم قْتل  رين 
 
 لخطر قْتل آخ

ً
امليول االنتحارية ُعرضة إّن))األشخاص ذوي  إذ  في تحديد مصيره؛ 

 . (4)االنتحار أو باالغتيال ثم االنتحار((

اإليثاري  -2 بالغيري :  االنتحار  كذلك  ملتطلبات  (5) وُيعرف  واستسالمه  الفرد  لدن  من  االجتماعي  التضامن  في  اإلفراط  وأساسه   ،

 عن الواجبات االجتماعية التي تتطلب منه في ظروف معينة الخضوع لها ومن ثم  
ً
مجتمعه التقليدية منها، والطقوسية، فضال

 إثر ضغوطات تلك املتطلبات وهيمنتها
ً
؛ وهذا اللون من اإليثار املجتمعي والحّس الوطني املفرط هو ما  (6) تسليم حياته رخيصة

 -أودى بحياة عبد املحسن السعدون 
ً
 بقوله  -كما مّر آنفا

ً
 : (7)وأشار له الرصافي ثانية

هـرا 
ُ
 مــحــمــوٌد مــقــاُمــهــا    هــذا بــمــصـر  وهـذا هـا هـنـا اشـتـ

َ
 ســعــٌد وســعــدون

هــمــا قـ
َ
 قـد انـتـحـرا كــال

ً
ـعــدا

َ
 ال سـ

َ
ُه     لكــّن ســعــدون

َ
ـتـ ــفــِس أمَّ

َّ
 ـد فـــــــــَدى بــالن

 بهموم شعبه حّد التخمة إّبان االحتالل البريطاني؛     
ً
ففي البيت الثاني إشارة بّينة من الشاعر في كينونة السعدون كان مشبعا

املحتل الباغي لوحده على الرغم من مساعيه الحثيثة الستعادة حقوق أبناء جلدته وإنصافهم، لكن ما باليد حيلة في الوقوف بوجه  

 

 . 39ينظر: نفسه: ( 1)

 .170ينظر: االنتحار: ( 2)

 .264/ 3م: 1957-هـ1376لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ديوان بشار بن برد: تحقيق محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة ( 3)

 2019/ 20/6مايو كلينك(،  (Mayo Clinicاالنتحار واألفكار االنتحارية: ( 4)

 . 265( ينظر: االنتحار: 5)

 .39ينظر: التصور االجتماعي لظاهرة االنتحار: ( 6)

 .325( ديوان الرصافي: 7)
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إذ كانت غايته املنشودة واملفعمة بشعوره الحي وعقيدته الراسخة، سعادة األمة والوطن، ولعّل تلك الغاية وهذه الحقيقة تتضح  

ُت هذا الحياة التي لم أجد فيها لذة وال ذوقا وشرفا.. الشعب ينتظر  جلّية في وصيته التي كتبها قبيل انتحاره، جاء فيها:))… سئم 

يظنون أنني خائن للوطن وعبدا    االستقالل خدمات بينما اإلنكليز ال يسمحون بتقديمها وليس لي ظهير. وإن العراقيين من طالب  

 بنفسه،  ، وهكذا فق(1)لإلنكليز. ما أعظم هذه املصيبة؟؟ أنا الفدائي األشد إخالصا لوطني((
ً
 وشعبا

ً
د آثر السعدون العراق أرضا

 والجود بالنفس أقص ى غاية الجود.

الفوضوي   -3 الشرعياالنتحار  النظام  فقدان  عن  الناجمة  الفوضوية  به  ويراد  املعايير  (2):  نقص  في  يكمن  أّن سببه  أي   ،

 :(3) االجتماعية في مجتمع ما، وحصول فوض ى جماعية فيه، نحو قول الشاعر أديب التقي

ر
ُ
ك
ُ
فاســـد  َواآلثـام  َوالن

َ
ُسها     َهـــذي  امل ِ

ّ
دن

ُ
ت  ت

َ
د  بات

َ
ِة  ق حبَّ

َ
 َويح  امل

ر
َ
ق  َوض

َ
ــــــــــــــم  َيعل

َ
هِرهُم     َوِللَعفـــــــــاف  َول

ُ
وا  ِلط نا  َحبُّ

َ
بل
َ
لــــــى ق

ُ
ين  األ

َ
 أ

 الِلسان َوَعـ
َّ
ل ِمن َهذي الَحياة ِإذا     َعف

ُ
ر الُحبُّ يصق

َ
ظ

َ
لب َوالن

َ
 الق

َّ
 ــــف

ر
َ
ك
َ
وم  َوُهـــَو  ُمبت

َ
ه  الَيـــــــوَم  ق ردَّ

َ
      ف

ً
ِحال

َ
سوق  ِلَهذا الَعهد ُمنت

َ
 الف

َ
 كان

نتحر 
َ
خالق ت

َ
رى األ

َ
ي ال أ

َ
     يا داُر ك

ً
ِزال

َ
فس ي  فيِك  ُمعت

َ
نحُر  ن

َ َ
 ِإني  أل

 على       
ً
حسرة عميقة تعتلج كيان الشاعر، ومن جّرائها صار يمّني النفس باالنتحار بعد انقالب املوازين الحاكمة للمجتمع رأسا

وانعكاساته  هر 
ُّ
والط العفاف  ى 

ّ
وول املنكر،  وتسّيد  املآثم  استشرت  إذ  النص؛  آخر  في   ] األخالق  انتحار  بعبارة]  أجملها  التي  عقب 

اّن  األدهى  بل  في اإليجابية،  الفوضوية  فهذه  ثم  ومن  لها،   ال حصر 
ً
أبوابا للمعاص ي   وطرق 

ً
ألوانا للفسوق  افترع  الجديد  النشء   

فهذه   شّك  دون  ومن  وأفوله  اضمحالله  إلى  تومئ  املوروثة  أخالقياته  عن  وتنّصله  قيمه  تبّدل  من  للمجتمع  الخلقية  املنظومة 

 بنفسه عن أبناء املعطيات قد انسحبت على رغبة أفراده في االنتحار، إذ ص
ً
نائيا الفرد يستشعر الوحدة، ويميل نحو العزلة  ار 

املترّدية،   األخالقية  الجائحة  هذه  بعدوى  باملفاسد سيصيبه  موبوء  اجتماعي  محيط  وسط  والبقاء  االختالط  اّن  جلدته خشية 

 وبمزاج س يء معظم الوقت، ومن ث
ً
 عادة ما يكون سلبيا

ً
  ومعلوم اّن الشخص املنعزل اجتماعيا

ً
م فهذا الشخص يكون أكثر عرضة

 له فيكتوي بنار مجتمعه 
ً
. والسيما بعد اتخاذه من مبدأ)آخر العالج الكّي( شعارا

ً
لإلصابة بمشاكل نفسية قد تدفعه لالنتحار الحقا

 الذي سّوغ له كل هذه املعطيات املدقعة في سلبيتها.    

افع االنتحار وأسبابه:  •  دو

ة اإليما  -أ 
ّ
 ن بالقضاء والقدر: ضعف الواعز الديني وقل

على الرغم من شجب الدين الحنيف لالنتحار وقطعيته في النهي عن اإليذاء املتعّمد للذات بقصد إنهاء الحياة، فقد جاء األمر  

ِحيًما(( ]النساء: ْم ر 
ُ
ان  ِبك

 
  ك

َّ
ْم ِإنَّ َّللا

ُ
ك ُفس 

ْ
ن
 
وا أ

ُ
ْقُتل

 
 ت

 
ال ده تعالى في موضع آخر    [،29اإللهي بلزوم الحفاظ عليها بقوله سبحانه: )) و 

ّ
وأك

ِة(( ]البقرة:
 
ك
ُ
ْهل ى التَّ

 
ْم ِإل

ُ
ْيِديك

 
ُقوا ِبأ

ْ
ل
ُ
ال ت [، وفي السياق نفسه أشار النبي صلى هللا عليه وسلم إلى قيمة اإلنسان وضرورة  195بقوله: )) و 

 

العراق:  (  1) في  امللكي  املعاصر،  1958  –  1921العهد  العراق  تاريخ  في  انتحار سياس ي  أول  السابعة: ظاهرة  الحلقة  الرافدين ،  مركز  القطان،  عدنان 

 . 2020أبريل,  19للدراسات االستراتيجية، األحد 

 .301ينظر: االنتحار: ( 2)

 https://www.poetsgate.com/Poet.aspx?id=3711ديوان أديب التقي: موقع بوابة الشعراء، حمد الحجري: ( 3)

https://www.poetsgate.com/Poet.aspx?id=3711
https://www.poetsgate.com/Poet.aspx?id=3711
https://www.poetsgate.com/Poet.aspx?id=3711
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ُه((:))إّن هذا اإلنسان  بالذّب عن حرمته من لدن اإلنسان عينه؛ كونه بنيان الرّب الجليل فقال
 
ملعوٌن من هدم  بنيان

 
؛ (1)نياُن هللِا ف

ومن ثّم فإقدام املرء على االنتحار ضرٌب من الجهالة وضعف إيمان، وسخرية بقضاء هللا تعالى، وهذه الحقيقة قد وقف عندها  

 الراغبين في االنتحار بقوله
ً
 :(2)الشاعر أحمد نسيم محاججا

حـاجـيـَك مـا تـبـغـيـِه من شرِف  
ُ
 ضــعــيــف أخــو جـهـِل أ

ّ
ــُه إال

َ
 القتِل   ولم يــرض

بِل   السُّ
َ
 فـقـِرِه    إلى الحـتـِف أعـمـى ضـلَّ واضـحة

َ
 الفـتـى يـمـشـي مـخـافـة

ُ
 رأيــت

 ِمَن الفضِل 
ً
فِس شيئا

َّ
 يـحـاوُل أن يـعـزي إلى الفـضـِل بعَدها    ومـا عـّد قـتـَل الن

ا طــاَح مــن يـأٍس عـرفـ
َ
      بـأقـضـيـِة الرَّحـمـِن فـي ُحـكـِمـِه الَعدِل إذ

ً
 نـاُه سـاِخـرا

وكما نلحظ فالتذّرع بالواعز االقتصادي املعيش ي وما يرتبط به من ضائقة مالية أو ما شابه من افتقار وعوز، وعدم الحصول     

ين والعقل، فليس في االنتحار من  على وظيفة ما أو حرفٍة معينة، هي أسباب واهية من وجهة نظر أحمد نسيم؛ إذ   ال يرتضيها الّدِ

 الحياة ال تتّوقف عليه؛ ويغدو انتحاره 
ُ
الفخار والتباهي من ش يء؛ قدر كينونته دليل إدانٍة لضاللة ذلك املنتحر وعماه، فعجلة

 غير مأسوٍف عليه ويصدق بحّقه القول املأثور] إ
ً
ن حضر  ال ُيعّد وإن غاب  وسط هذا الّزخم البشري الذي ضاقت به األرض ذرعا

 ال مقام له فيها، ليخلص الشاعر إلى مكانه ُبعيد االنتحار ولبثه في  
ً
 ويأسا

ً
ال يفتقد [، فضعيف العزم والرأي، خائر القوى عجزا

 أسفل درٍك من الجحيم، فيقول: 

 العـزِم عـن طلِب 
ُ
مـا    يـضـيـُق ضـعـيـف

َّ
ـروُر وإنـ

َ
نـيـا الغ ـِت الدُّ

َ
غِل َومــا ضــاق

ُّ
  الش

ـة    إذا   نـحـن   بـتـنـا  عـاكـفـيـَن عـلى عجِل 
َّ
  عــليــِه  وســبـ

ْ
 نــراُه فــلم  نــعــكــف

ـيـِق  واألزِل  ُه   فـي  مـعـرِك  الّضِ
َ
ُه     مــنــيــتـ

ُّ
 ربــ

َ
ف

َّ
 وشـــرُّ انـــتـــحـــاٍر  مــا  تــكــل

 عاج 
َ
نـيـا إذا كـنت ال تـطـلِب الدُّ

َ
ّلِ فـ

ُّ
يِم والذ  على  الضَّ

ً
     عـن  الدأِب  مـفطورا

ً
 زا

 التجارب والضغوطات النفسية املؤملة:   - ب

أّن مشاعر        املعلوم  امليول االنتحارية، فمن  إلى  الوحدة والحيرة باليأس والفشل قد تفض ي بالشخص  إّن اختالط مشاعر 

بتجربة مؤملة، نحو: فقد عزيز، أو ابتعاده عنه، كتجربة الزهاوي* مع اليأس لها دور كبير في التمهيد لالنتحار، إلى جانب مروره  

 : (3) حبيبته نّوار التي غادرته دون أوبة، فيقول 

  وولوعُ 
ٌ
      ِلـــــــي  بالقبوِر  صبابة

ً
  جسَمِك  ناعما

ُ
  دفنت

ُ
 نّواُر منذ

َ
 أ

 ال تناُم ِمَن  عيني  
ُ
خينة ى      السَّ ه  امللسوعُ     األس َ

ُ
ى  تنـــــــاَم  عيون  حتَّ

ي   يشتِري   َمن  ِ
ّ
    من

َ
ـــــــــي  ِللحياِة  أبيُع    جميَعها       الحياة ِ

ّ
 ِباملوِت  إن

 

اف: جماُل الدين الزيلعّي، عناية سلطان بن فهد الطبيش ي، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، امل(  1) ملكة العربية  ( تخريج أحاديث الكشَّ

 . 1/346م: 2003-هـ1424، 1السعودية، ط

 /. 2ديوان أحمد نسيم: ( 2)

 على ثالثة ابيات هي: األول والخامس والتاسع، أّما بقية 166ديوان جميل صدقي الزهاوي:  (  3)
ّ
، ولم يقف الباحث في نسخة الديوان التي اعتمدها إال

 https://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=55563  األبيات فوجدها في ديوان الشاعر املوجود على موقع بوابة الشعراء، حمد الحجري:

https://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=55563
https://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=55563
https://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=55563
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َ
  الحياة

ّ
    إن

ٌ
ُه  مجدوعُ        أعُيني     ِفــــي    قبيحة

ُ
 والعيُش  فيَهــــــا  أنف

ى       َوعليَّ  بعدِك  اُر ِمَن األس َ وِسيُع     يا  نوَّ
َ
ه  ل

َّ
  الفضـــاُء  وإن

َ
 ضاق

ســــــلَّ 
َ
جبُتهم        قالوا  ت

َ
سطيُع    بغيِرهــــــــا  فأ

َ
 ال أ

ُ
 كنت

ْ
ِتي إن

َ
 ما  حيل

  أبِكي َوقد     
َ
 ال

َ
  ترون

َ
شييُع   أبِكي  وكيف

َّ
اُر  َوفاتني الت   نوَّ

ْ
ت

َ
 رحل

  ولم
ْ
ت

َ
عمُرَك  في الغراِم شنيُع    حياتي  ترحْل     رحل

َ
 بعدها       هذا  ل

ه     زاَل  وجـــــــــٌه  تألــــــــــــَق  ثمَّ   
َّ
ن
َ
ماِء   برٌق  ِبحاشيِة        كأ  ملوعُ     السَّ

ني     
َّ
ى  الُبكــــــاِء  ألن

َ
م أنتحْر  ولقد  مض ى أسبوعُ      َيا  الِئمّي  عل

َ
 ل

 مفعٌم بالحزن واألس ى       
ٌ
والسوداوية املخيمة على أجواء القصيدة وقبلها على قلب الشاعر، الذي تنازعته أسباب عدة  وصف

 من أفول نجم نّوار ومواراتها في ملحودة قبرها فقّرر أن يبيع حياته البائسة بثمن بخٍس،  
ً
كانت مدعاة إلقدامه على االنتحار: بدءا

ر الفرصة السانحة له في حضور مراسيم تشييعها، ِزْد  ومّما زاد من مضاضة ألم الشاعر وجموح رغبته في االنتح
ّ
ار هو عدم توف

على ذلك أّن األمر الثالث الذي عّمق هّوة األلم النفس ي في ذات الشاعر هو ذلك الالئم البغيض الذي يبصق بسمومه الحانقة على 

 
ً
 إّياه إلى تعجيل اللحاق بها ومستغربا

ً
في اآلن نفسه إبطائه عنها، ومن ثم فنظرة الفرد لذاته    مسامع الزهاوي بين الفينة والفينة داعيا

وتضافر تأثير املحيط السلبي)الالئم( سيكون له األثر األكبر في واقعه املعيش ونظرته للحياة واملوت، ))فالكثير ممن يسهل دخولهم  

ك االكتئاب الذي يقودهم للسؤال عن في دّوامة لوم ذواتهم وإدانتها على كّل األخطاء واألحداث السلبية الحاصلة يقعون في شرا 

 في حال قارنوا أنفسهم باآلخرين من حولهم((
ً
 في  (1)جدوى الحياة ودورهم فيها، خاصة

ً
، ووجه املقارنة في النص أعاله نجده قابعا

نا بالالئم يوقظ جذوة االنتحار من سباتها وهي قابعة في الالوعي ويرسلها إلى الوعي  
ّ
حينما يستغرب على الزهاوي  البيت األخير، وكأن

بقائه على قيد الحياة وقد مض ى على غياب نّوار في ثراها مدة أسبوع في حين أّن سواه من املحّبين قد أدركوا محبوباتهم ولحقوا بهنَّ 

 على جناح السرعة بمجرد سماعهم ملوتهّن.. فما بالك لم تنتحر؟؟!!! 

كاملّرار بن منقذ الذي أشاط عاذله من الغيض حينما لم يعره هو وشريكته    وليت  الزهاوي سار على حذو الشعراء األوائل     

 صاغية لكّل ما تفّوه به من مزاعم، حتى كادت عدم مطاوعتهما ألقواله الدنيئة التي رام من ورائها الفرقة والقطيعة بين املّرار  
ً
أذنا

 :(2)وشريكته، أن تفض ي بانتحار ذلك العاذل، فخاطبه الشاعر بقوله

 يَ 
ْ
يَر ُمّر

َ
 غ

ً
ِعْمَن الَعيَش ُحلوا

َ
ا     َوط

َ
ط

َ
طاِء  الق

ْ
ق
َ
ت
َ
   ك

َ
اَوْرن

َ
ز
َ
 ت

ِحْر 
َ
ت
ْ
ْوم  َين

َ
ِة  ل       كاَد  ِمن  ِشدَّ

ً
م ُيطاِوْعَن  ِبُصْرٍم عاِذال

َ
 ل

اللون من الضغط       آماله وطموحاته، وهذا  الفرد بعدم قدرته على تحقيق  النفس ي من شعور  الضغط  يتأتى  النفس ي  وقد 

 :(3)نطالعه في قول صالح الشرنوبي

ا  الَحجْر 
َ
  هذ

ُ
 عن نفِسِه    إال  كمـا  يعرف

ُ
 يعرف

َ
 حيَران ال

 

 . 2018/ 2/10ليس بسبب الضغط أو االكتئاب أو اإلحباط.. هذه هي األسباب الحقيقية التي قد تدفعنا لالنتحار: غيداء أبو خيران، عربي بوست، ( 1)

 . 89، )د.ت(: 6ضليات: املفضل الضبي: تحقيق محمد أحمد شاكر وعبدالسالم محمد هارون، دار املعارف، القاهرة طاملف( 2)

 450م: 1966ديوان صالح علي الشرنوبي: عبدالحي دياب، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، مصر، ( 3)
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َجْر 
َ
نيا إذا ما انف  الدُّ

ُ
 يبِكي  ِبال دمٍع  وِفي قلِبه     َما ُيغرق

ْر 
َ
ُه     أن  يشتِكي  آالَمــــــُه  ِللبش

ُ
  لـــــــُه  ضعف

َ
 ورّبما  زان

 
َ

ُه  يخش 
ّ
بُر ِفيَها انتَحْر لكن ُهم      ِفي محنٍة الصَّ

َ
 ى  مواسات

      
ً
فالتخّبط والحيرة واضحة على محيا النّص، فهناك جمٌّ كبير من املشاعر املكبوتة التي ُيراد لهذا اإلنسان الذي غدا متحّجرا

 بفعل الضغط النفس ي املحدق به، على الرغم من حاجته  في أن ينفث ما يعتلج صدره من هموم وآالم ومكابدات 
ً
 وعقليا

ً
عاطفيا

آلخر، وفي هذا الصدد يرى علماء االجتماع أّن الشخص الذي يفكر في االنتحار قد ال يرغب بإنهاء حياته  لكّنه نأى عن شكايتها ل

طلب   في  يفشل  ه 
ّ
أن  

ّ
إال األمر  هذا  على  لإلقدام  دعاه  ما   

ً
خطبا هناك  أن  حوله  من  وإخبار  املساعدة  طلب  يحاول  لكنه   ،

ً
فعليا

فسية للفرد، الذي يغدو حبل االنتحار يلوح أمام ناظريه بوصفه الحلَّ املناسب  ، وهذا يعني استمرار ترّدي الحالة الن(1) املساعدة

للراحة التي ينشدها لنفسه ولآلخرين بعدما فاض نهر اليأس وانقطع حبل الصبر وما عاد في النفس طاقة تحّمل، وآن األوان لهذه 

.  النفس في أن تلقي ما على كاهلها من أعباء، وسبيلها في ذلك هو اللحاق ب
ً
 ويأسا

ً
 ركب الّصبر الذي انتحر جزعا

ق آماله وطموحاته في   
ّ
ومن مصاديق الكبت النفس ي الداعية لالنتحار ما نلمسه لدى شريحة عريضة من الشباب حينما يعل

وتتبّدد   القيام بثورات واحتجاجات ضد األنظمة السياسية التي يراها ظاملة أو فاشلة في بلده، ومن ثم ال يكتب النجاج لتلك الثورة

األحالم بالخيبة واالنكسار الذريع الذي يلحق االثنين)الثورة والثائر(، فعندئذ تتأّجج مشاعر الرغبة والتفكير في االنتحار لدى ذلك 

ة على االنتحار بقوله
ّ
 :   (2) الثائر، وقد كان للشاعر بركة محمد* رؤيته لهكذا لوِن من الدافعية الحاث

 ومــقــد 
ْ
 ضــاعــت

ٌ
شاِد ثــورة ُه لم يـنـتـهـْك سبَل الرَّ

َ
 اٌر وأهــٌل     ليـتـ

نِكي بِه  بين العباِد 
ُ
ـْل    غـيـَر مـا  يـ

َ
  لم يـن

َ
 عـليـال

ً
 ظــلَّ مــدحــورا

  وانتحر 
َ
     فـاحـتـواُه النـيُل  يوما

ُ
اُه الهـوان

َ
 ســئَم العــيـَش وأضـنـ

ي حديثه عن حال ذلك الثائر املنتكس بتالش ي مآالته ورغباته في العيش  تصريح من الشاعر مزدحم بمكبوتاته النفسية ف     

ب نفسه عن ضياع كل األشياء الجميلة التي كان يكتنفها باألمس القريب ويحتويها، واليوم 
ّ
الهانئ الرغيد بعد فشل ثورته، فصار يؤن

، وتدّرع ال
ً
 فتفاقمت صحته اعتالال

ً
ة
ّ
، فضجر البقاء بين أناس أراّد لهم اغتدى صفر اليدين بعدما زاد الطين بل

ً
هوان والنكاية جلبابا

الحرية والعيش الكريم؛ لكن ما يؤسف له تشّفي هؤالء الناس به بعد فشل الثورة في تحقيق مآربها، فمخضته القالقل في دوامة  

ال أو  والعار  العدمية  مشاعر  وهم  دخوله))في  بعد  الالمتناهية،  النفسية  والصراعات  العشوائية  والرفض من  بالذنب  شعور 

واإلحساس بأنهم غير مرغوب فيهم ممن يحيط بهم، ويبلغ األمر ذورة سوئه حينما يبدأ الفرد بالتفكير أنه ال ثمة أمل في التغيير  

ليه،  ؛ وهكذا تضاءلت قيمة الحياة بين ناظريه وهان املوت ع(3)وإصالح الذات، فتبدأ األفكار االنتحارية بالنشوء والتكّور في عقله((

 .
ً
 فخلد إلى النيل منتحرا

 األدمان وتبعاته االقتصادية واالجتماعية: -ج

 

وها، ( 1)
ّ
 . 2019/ 2/ 13ينظر: أسباب االنتحار وأعراض ما قبل االنتحار: فريق حل

 https://diwany.orgديوان بركة محمد: موقع ديواني: ( 2)

 . 2/10/2018ليس بسبب الضغط أو االكتئاب أو اإلحباط: غيداء أبو خيران، عربي بوست، ( 3)
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رات كتناول الكحول والخمر وكذلك املخدرات، أو عدم اإلقالع عن ممارسة      
ّ
يعّد اإلدمان بمختلف صوره من تعاطي املسك

 للميول االنتحارية التي تسببها اآلثار النفسية لإلفراط في إدمان هذه املحّرمات،  
ً
 شائعا

ً
بعض ألعاب الرهان املحرمة كالقمار، مدخال

  
ً
ص من  التي تستفحل مستقبال

ّ
إلى إصابة املرء املدمن بأفكار وهالوس وضالالت، تفض ي نهايتها إلى اختيار طريقة مأساوية للتخل

 آثاره الجانبية السلبية بقوله
ً
 :(1) حياته، وقد وقف الزهاوي إزاء إدمان الخمرة  مفّصال

رِف 
َّ
د تناُل ِمَن األمواِل والش

َ
لِف    َوق

َّ
فض ي إلى الت

ُ
 الخمُر بالعقِل قد ت

ى ِفي هواَها املرُء لم يقِف إ
َ

ا مض 
َ
 ذ

دريِج  ينتحُر 
َّ
ما هـــــــو  بالت

َّ
  ِلعادِتِه     فإن

ً
 َمْن  ُيدمن الخمَر مغلوبا

وشرفه       إلنسانيته  الفرد  إضاعة  خالصتها:  الزهاوي  لدن  من  إدمانها،  ومخاطر  الخمر  معاقرة  ملضار  دقيق  تفصيلي  بيان 

ل باالنتحار. ومقدساته، ومختلف عالقاته االجتما
ّ
 عية، فينحدر به إدمانه إلى املآل األخير املتمث

 إّياه      
ً
 :(2) وفي املقابل تصّدى الشاعر نجيب حداد ملضاّر إدمان القمار والرهان الحرام بقوله ذاّما

اِر عاُر    وشرُّ  معايب  املرِء الِقماُر 
َّ
 لكّلِ  نقيصٍة في الن

 
َ
ذي ال

َّ
اُء ال  ُبرَء ِمنُه     َوليَس ِلذنِب صاحِبه اغتفاُر هَو الدَّ

ماُر  يِد ساحِتها الدَّ ات    وفي  تشّيِ
َ
شاُد  لُه املنازُل شاهق

ُ
 ت

تُه  ُجباُر 
َ
يها     َوكــــــــــــلُّ  َدٍم  أراق

َ
ريَق َدٌم عل

ُ
م أ

َ
 منازُل  ك

ـــــَيأٌس  فانتحاُر 
َ
إفالٌس  ف

َ
  ِبها ُسهاٌد     ف

َ
ازلين

َّ
 نصيُب الن

 عن إدمان الخمر في ش يء، إن لم يكن أشّد ضراوة من الثانية؛ كونه السبيل       
ً
 وعرفية

ً
 شرعية

ً
القمار حرمة ال يقّل إدمان 

إلدمان الخمرة وسواها من املخدرات والكحول، وإشارة الشاعر إلى كينونة القمار داء ال دواء له، وال ملدمنه اغتفار حقيقة قاّرة ال  

نها ضرب من املبالغة بالنظر آلثاره السلبية على الفرد واملجتمع على السواء، فهو عامل مساعد بطريقة مباشرة  سبيل لنكرانها أو كو 

أجل   من  للقتل  تلجأه  قد  باملقامر  تلحق  التي  الجسيمة  املادية  فاملشاكل  والسرقات،  الجرائم  معدالت  الرتفاع  مباشرة  غير  أو 

مباشر  تبديد  فالقمار  األموال،  على  السلبية    استحصاله  آثاره  عن   
ً
للثروات، فضال الحالة  وجائر  على  وتأثيره  املقامر،  على وعي 

ه يخلق لديه مشكالت في الصحة العقلية كالقلق واالكتئاب، حتى تصل به الحال إلى االنتحار؛ 
ّ
النفسية واملزاجية له، ِزْد على ذلك أن

 إفالس دنيوي أخروي. نتيجة دوام تفكيره في املكسب والخسارة، فخالصة إدمان القمار  

 

 

 

 

 

 238ديوان جميل صدقي الزهاوي: ( 1)

 .60-59م: 1905، 2ديوان نجيب سليمان الحداد، مطبعة جرجي غرزوزي، اإلسكندرية، ط( 2)
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 الغزو الثقافي والتقليد واملحاكاة: -د

فيرتر"     "تأثير  على مصطلح  االجتماعية  العلوم  بسبب    (1)تعّول  االنتحاري  السلوك  ز  عّزِ
ُ
ت التي  دة 

ّ
املقل لآلثار   

ً
مرادفا بوصفه 

األلعاب   ببعض  املتمثلة  الحديثة  التكنلوجيا  استخدام  وإساءة  اإلعالم  كوسائل  الخارجية  وسائل   اإللكترونيةاملؤثرات  وكذلك 

نا نلمس بوادر هذا التقليد األعمى في قول الزهاوي 
ّ
 :(2) التواصل االجتماعي؛ ولعل

ذُر 
ُّ
م  تغـــــِن  الن

َ
ل
َ
نذَرُهم    يحتجُّ  ف

َ
م  ِمن  ُحّرٍ  قد  أ

َ
 ك

ى  سِكُروا  ى ثِملوا حتَّ  شرُبوا  ِمن خمرِة نصرِتهم    حتَّ

م يُك  ينتظُر 
َ
وا  َما  ل

ُ
    فعل

ً
م  يُك  معقوال

َ
وا  َما  ل

ُ
 قال

  َسينفـج
َ
د َجِهلوا    أنَّ  الُبركــــــــــان

َ
 َوق

َ
ون

ُ
وا يؤذ

ُ
غط

َ
 ُر ض

ا ِانتُصروا 
َّ
د َبطُروا مل

َ
م ق

َ
َتهم    أ ــــــوُم  رويَّ

َ
ضاَع  الق

َ
أ
َ
 أ

رُر 
َ
  آفُتهــــــــــــا  الغ

ُ
ة تُهم    َوالقـــــــوَّ   غرَّ

َ
ة   القـــــــوَّ

ّ
 َبل  إن

  َوَيعتذُر 
َ
ــــــــــرق

َّ
  الش

ُ
رُب ِبَما يأِتيِه    يغيظ

َ
 َمــا  زاَل الغ

ــر 
َّ
يكــــــاُد  الش

َ
ــــــــــــــد  كابَد  ينتحُر ف

َ
تِه    ِمّما  ق مَّ

ُ
 ق  ِلغ

ُر 
َ
وِت  لـــــــُه  َوط

َ
  ِبال    َوطٍر  ِبامل

ُ
ا بقــَي  اإلنسان

َ
 وإذ

ر هو وسواه من األصوات الحّرة النزيهة من مغّبة التأثير الغربي املاسوني لبالد الشرق؛      
ّ
ُيبدي الزهاوي امتعاضه لكثرة ما حذ

ليس ه بأفكاره لكن  العسل  في  السّم  الغرب  لهم بعض هذا  دّس  بعدما  القشور  وراء  فانجّروا  قلٍب وعى،  أو  أذٍن صغت  من  ناك 

[ وترغيبهم على معاقرة الخمرة حّد الثمالة]شرُبوا ِمن خمرِة نصرِتهم[، وتحبيب الدماء والعنف  
ً
م يُك معقوال

 
ا ل وا م 

ُ
إلى  اإللحادية]قال

[، فهذا اللون من الغزو العلمي والثقافي الذي تعّرض له الشرق لعاب اإلنفوس أطفالهم بواسطة بعض األ
ون 

ُ
وا يؤذ

ُ
غط لكترونية]ض 

 جعلهم كالقطيع والراعي يتبعون عزف نايه لكّنهم ال يدركون هل يسير بهم إلى املروج الخضراء أو إلى املجزرة؟  
ً
، والعرب خاصة

ً
عامة

هم[ بسبب   ت  ــوُم رويَّ ضاع  الق 
 
 سمومه وثقافته املوبوءة وشرور تكنلوجيته القذرة في فقد]أ

ّ
هذا التضليل اإلعالمي الغربي الذي بث

ونهم كالدمى، فانتكس الشرق ونكص على عقبيه بعدما أشاعت  
ّ
بعض برامجها التي احتكرت عقول الصبية والشباب، وصاروا يحرك

ابتذل الفساد وفعل املحرم في كل ما حوله حتى  الحرية والديمقراطية، وهكذا ركبت األجيال  األفكار املاسونية  ات تحت عنوان 

الجديدة تيارات االنحراف والشذوذ العقائدي واالجتماعي، وغدت املوبقات وفعل الفواحش ديدن بعضهم، وحينما وجدوا أن ال  

أوا في االنسحاب تدريجًيا  ملجأ أو مهرب  من تلك الِشراك التي أحكمت قبضتها عليهم؛ أصبحت لديهم رغبة عارمة في االنتحار فبد

 

الروائي األملاني غوته وعنوانها "آالم فيرتر"، وكانت على شكل مذكرات تحكي قصة الشاب "فيرتر" غير السعيد، 1774في عام  (  1) شرت أول أعمال 
ُ
، ن

في -ها مخطوبة لصديقهالعاطفي واليائس في حب شارلوت زوجة صديقه. وهي محاكاة لواقع الكاتب غوته الذي كان أسير حب شارلوت بوف، وكانت حين

د ، الذي ُيمكن اعتباره سيرة ذاتية للكاتب، ُيطلق البطل النار على نفسه بعد حب مشؤوم. بعد مدة وجيزة من نشر الرواية، كان هناك العدي-هذا العمل

الكتاب في عدة أماكن. ومن هنا جاء  من التقارير التي رصدت أعدادا من الشبان الذين يستخدمون الطريقة نفسها لالنتحار، وقد أّدى ذلك إلى حظر  

دة.  ِ
ّ
 مصطلح "تأثير فيرتر"، املستخدم في األدبيات الفنية لترميز حاالت االنتحار املقل

 .5/12/2019ينظر: االنتحار بالتقليد.. ملاذا يجب أن نتوخى الحذر في نشر حوادث االنتحار؟: مادلين املشارقة، شبكة الجزيرة اإلعالمية، 

 . 117م: 1924-هـ 1343اوي، املطبعة العربية، مصر، ديوان الزه( 2)
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االجتماعية   واألحداث  باألنشطة  اهتمامهم  وفقدوا  وعائلة،  مقربين  أصدقاء  من  املحيط  بكل  عالقاتهم  ت 
ّ
وتشظ الحياة،  من 

طر[، وهناك دراسات عن مخاوف تأثير اإلعالم في زيادة  ا بقــي  اإلنساُن ِبال و 
 
وممارسة هوايتهم، وأصبحوا في عزلة عن الجميع]وإذ

نتِحر لكثافة تداول تفاصيل ومشاهد  م
ُ
دون امل ِ

ّ
عرف بـ "ُمحاكاة االنتحار" التي تجعل أوساط الشباب ُيقل

ُ
عدالت االنتحار، في ظاهرة ت

ُيعانون من درجة االكتئاب نفسها أو   الذين  الشباب  أنها تدفع بعض  ))التأثير الحقيقي ملقاطع االنتحار، وكيف  انتحاره، ومدى 

نتِحر إلى اإلقدام على االنتحار باعتباره الخالص والحل  اإلحباط الذي عانى  
ُ
إن التعاطف الذي ُيبّينه    -ومن الجدير بالتنويه  –منه امل

نتِحر يزيد من رغبة "الراغب في االنتحار" في اإلقدام على االنتحار، ألن حاجته األساسية هي 
ُ
رواد مواقع التواصل االجتماعي مع امل

 .(1)طالبه((التعاطف، واالستماع له ومل

 :(2)من قول الطغرائي انطالقالكن     

 األمِل 
ُ
سحة

ُ
فَس  باآلماِل  أرقُبها    َما أضيَق العيَش لوال ف

َّ
علُل الن

ُ
 أ

 ألخيه وقع فيها( وإن شاء هللا تعالى بوجود األخيار الشرفاء من بني العرب سينقلب السحر  
ً
 باملثل القائل:)من حفر حفرة

ً
وتأسيا

 
ُ
وت الساحر  الجهود  على  بتضافر  املطلق  اإليمان  من  البّد  وهنا  واندحارها،  بانتحارها  فجيعة  شر  الصهيونية  املاسونية  فجع 

وتوحيدها، ورصَّ الصفوف ورصفها ملواجهة هذه الهجمة اإلعالمية الشرسة للغزو الثقافي املعادي للعروبة واإلسالم والقضاء على 

حفاظ على شباب أمتنا من الضياع والضالل وكبحه عن التمادي في غّيه، وهذا هو النصر الهيمنة الفكرية املاسونية ودرئها؛ ألجل ال

بره، وإيقاظ املجد العربي البعيد الغور في التاريخ من سباته وبعثه من جديد بسواعد 
 
بذاته، وفقٌء لعيِن فتنة صهيون، ومن ثم ق

فها الشاعر صال 
ّ
 :(3)ح الشرنوبي بقولهأجيال الربيع العربي، وكّل هذه املعطيات قد وظ

تولُ 
َ
    الَوهِم،  والوهـــــــُم  ق

َ
 خلف

ُ
 وجَرى صهيون

ضـــولُ 
ُ
ــى  قبــــــَر  أمانيِه     وأغـــــــــــــــراُه  الف

َ
 فبن

ســــــولُ 
َ
  الك

ُّ
 وأراَد  للُا  أن  ينتحَر    الحـــــــــــــــــظ

    غثــاًء  
ُ
ا َما شاَء صهيون

َ
 فــــــــــــيَّ  َسَيولُ فإذ

ليــُق 
َ
صِر    إيمـــــــــــــــــــــــاٌن  ط

َّ
ا  ِبالن

َ
ا  ولنـــــ

َ
تين

ّ
 وأ

حيُق  هُر السَّ نُه  الدَّ
ّ
ِذي     كف

َّ
  املاض َي  ال

َ
 نبعث

 الحلول واملعالجات:  •

رسالة الشعر النبيلة ال تقتصر على بيان أسباب االنتحار ومسوغاته فحسب، بل حاول في بعض املناسبات واملواقف أن يضع  

التفكير به من عقول املقِدِمين عليه، ومن تلك املعالجات التي رصدناها في ديوان الشعر العربي وجاء   إلجهاضالحلول الناجعة  

 شرة، أو بصورٍة تأّولها البحث، ما يأتي:عرضها إّما بصورة قصدية مبا

 

 . 5/12/2019( االنتحار بالتقليد.. ملاذا يجب أن نتوخى الحذر في نشر حوادث االنتحار؟ مادلين املشارقة، شبكة الجزيرة اإلعالمية، ( 1)

 306م: 1986-هـ1406، 2طيحيى الجبوري، مطابع الدوحة الحديثة،  علي جواد الطاهر و ديوان الطغرائي: تحقيق ( 2)

 .110ديوان صالح الشرنوبي: ( 3)
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تنمية الوازع الديني بشكل كبير؛ إذ إّن االنتحار يكثر لدى األشخاص الذين ال يتمتعون بقدٍر كاٍف من الشعور الديني والصلة    -

 :(1) باهلل تعالى، وهذا األمر قد نّبه إليه أبو القاسم الشابي بقوله

َدُر يا ليُل َما تصنُع 
َ
     هذا  الوجوَد  ومــــن  أعدائها  الق

ْ
نت

َ
ُس التي َسك

ْ
ف
َّ
 الن

نيا  وتنتحُر  ـــــــــُض  الدُّ
ُ
  فهل  ترف

ً
َمٍل     ِإذا

َ
  هذا  غيُر  محت

ُ
ت

ُ
ْسك

َ
 ترض ى  وت

وَ 
َ
ه  خ

ُّ
ل
ُ
ُه  َجَزٌع      بـــــــــــاٍك  ورأٌي  مريٌض  ك

ُّ
ل
ُ
َعْمــــــــــــــري  ك

َ
 ُر وذا  جنوٌن  ل

ظُر 
َّ
 الخلُق َما عاشوا فما الن

ُ
ْرُب  من  حباِئِلِه       ال ُيفلت

َ
ما  املــوت  ض

ّ
 فإن

َدُه      علـــــى  الخليقِة  َوْحٌش  فاتٌك  َحِذُر 
َّ
اُه  وَعق ُز  َعمَّ

ْ
 هذا  هــــــــــــــو  اللغ

ال     ابي في هذا النص بأسباب أخرى لالنتحار تتمثل بالعقد 
ّ
إلى الجنون ومن ثم  يطالعنا الش نفسية واآلراء املريضة املفضية 

 بواحٍد من الحلول التي يمكن عّدها وسيلة رادعة لالنتحار باالتكاء على مقولة أبي  
ً
االنتحار، لكّنه من جهة أخرى نلمحه مصّرحا

مر عن طريق التذكير باملوت نفسه،  ، فعمد الشاعر ههنا إلى الحّض من اإلقدام على هذا األ (2)نواس))وداوني بالتي كانت هي الداء((

  
ً
 الخطى نحوه مسرعين، والجزع من الحياة؟؟!! فهو سيدركنا حتما

ّ
جلة في املوت وحث : ِلم  الع 

ً
 مستعّجبا

ً
نا به يخبرنا مستفهما

ّ
وكأن

خذ املرء من وسائل دفاعية وحصون لحجبه، أو على أقل تقد
ّ
ير عدم التحّسب  وال سبيل لدفعه أو صّده إذا ما أقبل حينئذ مهما ات

 إّياها، وهذا هو لغز األلغاز  
ً
البشر الخوض فيها، فالتفكير   وواألحجية التي يتحامى بن لوقت حلوله وطرقه ألبواب النفس قابضا

ل؛ إذ إّن من املحال إدراك كنه املوت. 
ّ
 عندها يتعط

 التفاؤل وزرع روح األمل من أهم العوامل الداعمة لتجاوز محنة  -
ّ
التفكير باالنتحار، وذلك عن طريق التركيز على العناصر  بث

فيه   الثقة  وزرع  وتنميتها  العناصر  تلك  استعمال  إمكان  كيفية  إلى  والسعي  االنتحار،  على  قِدم 
ُ
امل املرء  شخصية  فى  اإليجابية 

وجوده فيها، وهذا ما يمكن أن نستشّفه  يشعر في أثناء تلك املحنة أنه ال قيمة لها وال قيمة ل  يالحياة الت   يبإحساسه في أهمية وجوده ف

 :(3) من قول إلياس أبو شبكة

جفاِنــــــــَك  الَحَوُر 
َ
ُم  فـــــــي أ      َوال  ُيَجهَّ

ٌ
وَبَعة

َ
شقيَك  ز

ُ
يُل  ال ت

َ
غى  الل

َ
 َمهما  ط

َبيــــَك 
ُ
  َعلـــــــى  جاِنَبي  َوق

ّ
ُه     ِإال

ُ
هوي َصواِعق

َ
ِحُر  ُصلٌب َعلــــى الَدهِر ال ت

َ
نت
َ
 ت

ِضروا 
ُ
ِم ِاحت

َ
ّلٍ  أ

ُ
اِقِدِهم      ِسّياِن  ناموا َعلى ذ   َوالناُس ُعمـــٌي  ِفي  َمر

ُ
 َيقظان

ِكُر 
َ
يـــــــــــِل  ُمعت

َ
نــــــا  َوعباُب  الل

ُ
      ُعيون

ً
ة
َ
يَل  هاِنئ

َ
نـــاُم  الل

َ
ينــــا  ن

َ
 عـــــــــاٌر  َعل

شَهُد الُصبَح ُعرَس 
َ
ِفُر َوت

َ
     َعلـى  َجبيِنَك  نــــــوٌر  ِمنُه  َينض

ً
 الُصبِح ُمنَعِقدا

املرء         [، وضرورة إبعاد كل سوداوية وتشاؤم يقع في ناظري 
ٌ
ة ع  وب  ز  شقيك  

ُ
دعوة مفعمة باألمل وكسر لقمقم اإلحباط] ال ت

ي برباطة ال
ّ
 عن التحل

ً
ُر[، فضال و  جفاِنك  الح 

 
ُم في أ هَّ  ترفع من هّمته ومن ثم  وخلده] ال ُيج 

ً
جأش والصالبة، فهذه املعطيات جميعا

تنأى به عن الرغبة في االنتحار، مع األخذ بالحسبان على تحويل مسار تلك الرغبة وتنميتها من ناحية عكسية من خالل إسقاطها 

 

 .226م: 1999، 1لبنان، ط -ديوان أبي القاسم الشابي، دار صادر، بيروت( 1)

 .2/ 3م: 1988- هـ1408ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي: تحقيق إيفالد فاغنر، دار النشر فرانتز شتايز فيسبادن بشتوتغارت، ( 2)

 . 34-33م: 2019آللهة: الياس أبو شبكة، الناشر مؤسسة هنداوي س ي آي س ي، اململكة املتحدة، من صعيد ا( 3)



 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 33  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 في خطاب أبو شبكة  وكسر شوكة عواتيه هي الغاية، ث  -أي الدهر- على عاتق الدهر وجعل السعي إلى لّيِ عنق األخير
ً
م نلحظ تناميا

 بذلك غيره من الناس والسيما الذين  
ً
من خالل زرعه للثقة في نفس مخاطبه بنعته في أول البيت الثالث بـ)يقظان( وكونه مخالفا

 وهذا هو الع
ً
ا تساوت لديهم كفتي الذّل واملوت، ورضوا التقوقع على أنفسهم ال يحّركون ساكنا

ّ
ار بعينه بل  غدت حياتهم هامشية مل

البّد من مواجهة الحياة بكل صعابها وخوض غمارها، فحالوة األشياء وجمالها قد يتأتى في خواتيمها، فالبّد أن ينجلي الليل بخفافيش  

 ألهمية وجوده 
ً
 لقيمة اإلنسان في الحياة، وتأكيدا

ً
ظالمه وينبلج وجه الصبح وّضاًء بعرس عصافيره وهو ما يحمل بين طّياته تعزيزا

 ي بنائها.    ف

لزوم تحفيز املرء الراغب باالنتحار على العمل والشعور باملسؤولية تجاه عمله؛ إذ إّن األزمات االجتماعية والضائقة املالية قد    -

تعّمق من هّوة القطيعة مع املجتمع والحياة، فإجهاض هكذا تحفيز قد يفاقم من حجم األزمة النفسية لدى الفرد والسيما حين  

 في قول الزهاوي في بعض رباعياتهنكّرر عل
ً
 : (1)  ى سامعيه ألفاظ االنتحار، وهذا اللون من املثّبطات املوهنة للعزيمة نلمسه حاضرا

ى 
َ
ثيني عِن الفرا   ِق وَما ِفيِه ِمن أذ  حّدِ

 لـــو امتّد حبذا 
ُ
 حبذا ذلك الحديـــ    ــــث

***** 

نــــــــــــــــي    النتحـــاٍر محـــــــــاول أرحمينـــي 
ّ
 فإن

ني بعــــــــــــــــــَد ساعٍة    لقتيــــــــــــــــــــــٍل وقاِتِل 
ّ
 إن

***** 

 ِلقــــــــوٍم تنّعُمـــــــوا 
َ
 انتِحـــْر واتــــــــُرِك الحَيا   ة

 منهُم 
َ
 إًن يُجْز أن يعيَش نا   ٌس فَما أنت

واالنتحار،    فهذا      واألذى،  نحو:)الفراق،  سلبي،  هو  ما  كّل  على  املنضوي  الكالم  أصناف  من  املحّبذ  وغير  املنبوذ  التصّرف 

درجة من االكتئاب أو اإلحباط املقاربة لتلك التي  يعاني   والقتل، وترك الحياة، وعدم جواز العيش( أمام األشخاص الذين لديهم 

نتِحر، لها كبير  
ُ
األثر في تحفيز إقدام هؤالء األشخاص على االنتحار، وقبله جمود تفكيرهم نحو كل ما هو سلبي، فمن املعيب منها امل

هين فحسب، والواجب هو تنمية 
ّ
وغير الالئق تحسين هكذا صور مؤملة تجّسد لهم انحسار العيش في هذه الحياة على األغنياء واملترف

ساعدتهم في تحفيز التفكير اإليجابى إليجاد حلول أخرى ملواجهة مشاكلهم غير االنتحار مهارات التكّيف واملرونة لديهم مع ضرورة م

ص من الحياة، وهذا األمر يتأتى من تأكيد التنسيق والتعاون بين قطاعات املجتمع املختلفة الخاصة منها والعامة كالصحة،  
ّ
والتخل

القطاعات الفّعالة األخرى. وتكاتفها وتآزرها من  والتربية والتعليم، والعدل، والعمل والشؤون االجتماعية، واإل  عالم، وغيرها من 

أجل توحيد الجهود، ومن ثم الوصول إلى درجة من التكامل والشمول، إذ ال يوجد نهج واحد، أو قطاع وحده يمكن أن يؤثر بمفرده 

 . (2) على قضية معقدة كاالنتحار

 

 

 .404ديوان الزهاوي: ( 1)

 .2019حزيران  26ينظر: ظاهرة االنتحار بين الشباب: ملاذا تتزايد: جميل عودة إبراهيم، شبكة النبأ املعلوماتية، ( 2)
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 الخاتمة: 

إلى مكانة     ص هذا االستقصاء الشعري 
ُ
بها    خل التي تنوء  الشعر املجتمعية بوصفه وسيلة إعالمية ناجعة ملعالجة املشاكل 
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تفحالها، وتنبيه املجتمعات للقيام بدورها الحيوي  في سبيل معالجتها وإجهاض هكذا أمراض اجتماعية والعمل على درئها قبل اس 

لة باالنتحار، من خالل قيامها بتقديم الدعم االجتماعي لألفراد املعّرضين ملخاطره، 
ّ
والفّعال في الوقاية من أحد تلك األمراض املتمث

 واملشاركة في رعايتهم ومتابعتهم ودعمهم. 
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 املجاز استراتيجيات  في  مقاربةعند علماء التراث  والقراءةالتأويل 
Interpretation and Reading for Heritage Scholars : an Approach to Metaphor Strategies 

 الجزائر  - تيارت - القادر كحلول /جامعة ابن خلدون  د د. عب

Dr. Abdelkader Kahloul/ Ibn Khaldun University, Tiaret, Algeria 

 

 

 

 : ملخص

جرت األلفاظ وُزحزحت  
ُ
إن املجاز إمكانية تأويلية محفزة لفعل القراءة تثير العديد من صور املعاني والدالالت التي تتوالد كلما ف

اإلثارة   يبتغ ي، عبر هذه الدينامية يحاول املؤول إيجاد فجوات يلتجأ إليها الكاتب أو الباث حين  الحقيقة وأبعاد املجازبين معالم  

املتلقي.   ثم إن املجاز سبيل بالغي أشد وقعا على  القراءات و والجمال،  تثبت نوعا من  التي  التأويالت  تلك  الباب  في هذا  يهمنا  ما 

كالم    من واملقاربات التراثية سواء تعلق ذلك بكالم العرب أو النص القرآني، إذا فاملجاز ممارسة ثابتة وأداة ُوظفت لفك ما استغلق  

نات املجاز ومحاولة اإلسهام في إثبات نوعا من  العرب عامة والنص القرآني خاصة، حاولُت من خالل هذه املقالة البحث في إمكا

حيث أشار علماء اللغة حديثا إلى أن املوروث العربي تضّمن رؤى واضحة في كثير من قضايا القراءة   ،املمارسات القرائية التراثية

 تقدير.والتأويل وضبط مقاصد النص والتي ربما لم تدركها النظريات الغربية إال منذ قرن من الزمن على أبعد 

 املجاز.  -الحقيقة  –التراث -القراءة  – التأويل  : الكلمات املفتاحية

Summary: 

The metaphor is a stimulating interpretive possibility for the act of reading that raises many images of meanings 

and connotations that reproduce whenever words explode and shift between the features of truth and the 

dimensions of the metaphor. Through this dynamic, the interpreter tries to find gaps that the writer or sender can 

resort to when he seeks excitement and beauty, then metaphor is a rhetorical way that affects the recipient more.  

What concerns us in this section are those interpretations that prove a kind of readings and traditional approaches, 

whether it is related to the words of the Arabs or the Qur’anic text, so metaphor is a fixed practice and a tool that 

was employed to decipher what was closed from the words of the Arabs in general and the Qur’anic text in 

particular. Through this article, I tried to research the possibilities of metaphor and try to contribute to proving a 

kind of traditional reading practices.as linguists recently pointed out that the Arab heritage included clear visions 

in many issues of reading, interpretation and controlling the purposes of the text, which occidentals’ theories may 

not have realized until a century ago at the latest. 

Keywords : Interpretation - Reading - Heritage -Truth - Metaphor. 
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 : مقدمة

بات النص القرآني موضوع الدراسات اللغوية والداللية واإلعجازية ملا يحمله من قيمة جمالية أبهرت املتلقين وتجاوزت ماحازوه  

اللغوي، حيث صار البحث   الداللي وتماسكه  القرآن ذلك أن تميز  من فنون البالغة والبيان، النسجامه  فيه ألجل إجالء معاني 

أساليبه فرض على املهتمين إيجاد آليات لفهم داللته وتراكيبه والوقوف على مكمن وسر خرقه للمعيارية اللغوية تارة وفي إضفائه 

عة ملقاربة الخطاب غموضا على معنى نستسيغه بالتدبر والقراءة تارة أخرى وهذا ما دفع املفسرين إلى اعتماد آليات لغوية متنو 

القرآني فاعتمدوا التفسير والتأويل وعلم األصول والصرف والنحو والبالغة إضافة إلى علم الكالم والفلسفة قصد فهمه وتدبره 

إلى الدالالت املحتملة وصوال إلى أحكام الوجوب والتحريم  وتحسس معانيه، فلم يتوقفوا عند املعاني الظاهرة بل تجاوزوا ذلك 

والعموم وغيرها، فكان استقراؤهم مميزا وأدواتهم خاصة، وهذا ما حفزنا إلى رصد الجذور األولية للقراءة والتأويل عند  والخصوص  

اللغوية  اإلسهامات  أن  اتفقوا  النقاد  أكثر  أن  علمنا  إذا  النصوص، خاصة  لفهم  ووظفوها  استعملوها  وكيف  املفكرين  أسالفنا 

بحث فيها ما يستحق من عناية واهتمام حيث ما تزال مجاالت كثيرة في تراثنا بكرا تحتاج إلى نظرة  ألسالفنا في التراث العربي لم يرق ال

لذلك اقتصرت هذه الدراسة على ما يخدم هذا   تباينت محاوالت عدد كبير من الباحثين في علم التراث،لقد    لغوية علمية واعية.

الحديثة بصفة عامة سعيا وراء إبراز تلك الجهود ووقوفا عند مقاصد الخطاب،  املوضوع بناء على ما توصلت إليه البحوث اللغوية  

 حيث اقتصرت الدراسة على آلية املجاز وماله من أثر في تعدد الدالالت وتنوع املعاني.

   هدف الدراسة:  -

لتقديم صورة بسيطة إلحدى  هذه الدراسة فيكمن في الربط بين تراثنا اللغوي والدراسات الحداثية في مجال القراءة    مبتغىأما  

تجليات آليات القراءة عبر سبل املجاز وطرق تأويلها، محاولين تقص ي آثار القراءة والتأويل خاصة فيما تعلق باألدوات املوصلة إلى  

إيمان الغربية ومناهجها وصفا وتحليال،  التراث ومقابلته بالدراسات  فه علماء 
ّ
ا منا أن  املعنى ومحاولة الجمع والتحليل بين ما خل

إلى نتائج وأحكام من شأنها خدمة املسار  البحث العلمي عمل تكاملي، تتضافر فيه الجهود السابقة والالحقة من أجل الوصول 

 العلمي. 

 مشكلة الدراسة:   -

  صية عرف تطورا ملحوظا من حيث املناهج والنظريات واآلليات وطرق معالجة النص، وأمام هذه التطوراتحقل الدراسات النّ 

ارتأيت مقاربة الظاهرة بإثارة بعض األسئلة الهادفة كونها تعبر عن حيرة سكنت فكري وأملت بوجداني: كإشكالية القراءة والتلقي 

ومدى اإلفادة منها على مستوى التنظير واإلجراء؟  وأثرها في تراثنا كيف نجد بذورها وتجلياتها؟  وما حدود التماس بين القدامى  

ى قراءة النصوص؟ هذا ما أجتهد في تلمس بعض اإلجابات العلمية الصارمة لجملة ما أثير عبر هذا البحث  واملحدثين على مستو 

 األكاديمي، املعتمد فيه على منهج وصفي تحليلي زاوجت بينه وبين املنهج املقارن حسب ما تقتضيه الدراسة.  

 القراءة والتلقي بحث في املصطلح:  .1

لجذور    التاريخي  التنقيب  "إن  القراءة  التواصل"Lectureآليات  علينا  يحتم   " Communication  املناهج مختلف  "مع 

النقدية والروافد األساسية لهذه النظرية، والتي تكونت في أغوار نظرية النقد ونمت ثم نشطت فرضيتها فصارت من أهم ركائز 

النضج الفكري واملنهجي إال عبر معطيات تزود بمختلف   " ال يكتب لهاThéorie "   كما هو معلوم إن أي نظرية، و  الدراسات النقدية

التي   اليونانية  الدراسات  بداية من  انشحنت بحموالت كثيرة  التي  التلقي  انطبق على نظرية  ما  املناهج والنظريات األخرى، وهذا 

باملتلقي" والتطهير" récepteurاهتمت  املحاكاة  نظرية  خالل  من  )الجمهور(   "Catharsisالتع ومفهوم  فلسفية "  أرضيات  وهي  الي 
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" التلقي  التفاعل" "Théorie de la Réceptionتأسست عليها نظرية  نتج عن هذا  واالندماج والتداخل خلط  "Interactionولقد 

فرضت مصطلحات ومفاهيم مبتكرة تعذر من خاللها احتواء مجالها الداللي خاصة في 
 
وعسر في تحديد املجال التاريخي للنظرية، ف

إلنتاج األدبي. إن »نظرية التلقي نشأت من حوار عميق مع املناهج التي هيمنت بعد الحرب العاملية الثانية كالشكالنية ظل تطور ا 

الخلفيات  "Structuralismeوالبنيوية" ومع  لألدب،  النفس ي  والتحليل  املاركسية  واملقاربات  التواصل  ونظرية  والسيميوطيقا 

املناهج«.األبستمولوجيا والفلسفية واإليديولوج تلك  التي وراء  في    1ية  البارز  الدور  لها  نتاج مناهج مختلفة كان  التلقي  فنظرية 

في العقود األخيرة من    " Esthétiqueإن »التحوالت العميقة التي شهدتها الدراسات األدبية والنقدية والجمالية"  ، ظهورها واكتمالها

ثمرة من ثمار التطور الفكري الحديث، والفلسفات املتعاقبة واإلنجازات العلمية، التي ما لبثت ترج املعتقدات  هذا القرن، كانت  

رجا، إلى درجة تدع إلى االعتقاد بأن العقل البشري أوشك على أن يستنفذ قدراته الكاملة، ويعطي كل ما لديه من طاقات خالقة،  

وفي هذا السياق املعرفي لم يكن الوعي النقدي والفكر الجمالي في منأى عن هذه التحوالت الجذرية التي تركت أثارها الواضحة في 

القراءة (  بـ )نظرية  التلقي مخلفة أسئلة جوهرية تمخضت عنها تصورات نقدية وجمالية شكلت ما يعرف   Théorie de"  طبيعة 

lecture)التلقي )جمالية  أو   "  "Esthétique de la Réception" .»2  املصطلحية املفاهيم  من  هائال  كما  خلف   ما   وهذا 

"Terminologie" .للتلقي وجعل املشتغلين في حقل القراءة والتلقي يكابد ألجل حصر حدا فاصال يلقى اإلجماع بين أهل االصطالح 

  أن مادة التلقي تدخل ضمن املفهوم العام لالستقبال العربية فإننا نجدإذا أردنا البحث عن املعنى اللغوي للتلقي في املعاجم  

يا«  قيانا ومالقاة وتلق 
ُ
. أي  3وقد ورد لفظ التلقي في لسان العرب بمعان متقاربة حيث يقول ابن منظور: »لقي  فالٌن فالنا والقاه ل

فالتلقي أو االستقبال بمعنى واحد    4الن أي يستقبله«. صادفه واستقبله فاملتلقي بهذا املعنى هو املستقبل، وقال »فالن يتلقى ف

" Réceptive" أي تلقي، ويقال "Receptionعند ابن منظور، وقد يعود هذا التنوع إلى االستعمال عند العرب يقال في االنجليزية "

يا، سببه التطور الحياتي ملستعملي  إن ما طرأ على مادة لقى دالل  5" أي تلقى استقبل أخذ.  Toreceivceأي متلق أو مستقبل ويقال " 

املصطلح وكذا التنوع والتطور في األغراض والسلوك وعليه تم توظيف الكلمة ونقلها إلى سياقات أخرى جديدة مما أكسبها كما ثريا  

 من التوليدات الداللية.  

قول ما لم يقله النص، إما إعجابا   وال محا"  Acte de lecture"  من خالل فعل القراءة " Sensفالتلقي هو تلك الفعالية في املعنى"

أو رفضا وهذا يتوقف على حنكة املؤول وقدرته على محاورة النص، محاوال إبرام صفقة مع هذا الكائن، كاشفا عن عوامله ألن  

لنصوص  "جمالية لApprocheاملتلقي في هذه النظرية طرفا فاعل متفاعل في عملية القراءة ألن نظرية التلقي ليست مجرد مقاربة"

 في مستواها التحليلي فقط، إنما هي نسق فكري عام يعتمد املنهجية والتخطيط الذاتي القائم على العلمية.  

 القراءة والتلقي في النقد العربي القديم:  .2

اتفق أهل الدراية من األدباء والنقاد وأصحاب السير أن التلقي وليد البيئة العربية، فهي أمة سماع وتلق بسبب الشفوية؛ إذ  

كانت مادتها األولى إن صح التعبير تصريف الكالم شعرا ونثرا، فال يملك الرجل العربي ما يسد به فجوات عقله إال تلك األبيات  

 
بو    -  1 العربي    نظريةحسن،  أحمد  الرباط، ط  الحديث، منشوراتالتلقي والنقد  البيضاء،  الدار  النجاح،  اإلنسانية، مطبعة  األدب والعلوم  ،  1كلية 

 .  07م، ص: 1994
 . 152م، ص: 2003، 1يوسف أحمد، القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم املحادثة، منشورات االختالف، الجزائر، ط - 2
 . مادة" لقي".4065/  6ج، م1993، 3العرب، دار صادر بيروت، طلسان ال الدين محمد، ابن منظور ابو الفضل جم - 3
 .685/ 08املصدر نفسه، ج -4
 . 365م، ص: 1996، 08روحي البعلبكي، املورد، قاموس عربي انجليزي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، طينظر:  - 5
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لها دهرا فُيرفع بها ذكره في أفاق القبائل واألمم، ولكن ال يكون هذا باألمر اليسير حيث يعمد هذا الباث يتلذذ بها حينا ويطرب ألج

( إلى نحت الكلمات وصهرها في قوالب ال يمكن تجاوزها وإال تلقته سيوف األلسنة باللوم والسخرية، وهذا ما جعله  Poète)الشاعر  

االحتضار وليس له وراء هذه الصعاب إال إرضاء السامع )املتلقي( ... الذي يراقبه    وهو يصنع ذاك الصنيع وكأنه في مرحلة سكرات 

اعتمادا على الذوق. وليس الذوق ملكة بسيطة كما قد ُيتوهم، ولكنه مزيج من العاطفة والعقل والحس ويقام عود هذا الذوق  

هذبون الكالم ويقدمونه ويصدرون فيه األحكام تارة  اعتمادا على صفاء الذهن وجودة القريحة وسالمة الفطرة، وهذا ما يجعلهم ي 

فكان الشعراء يتكلفون في شعرهم فنونا من التكلف، إذ كانوا عماال    ،ويحفزونهم بالعطايا تارة أخرى لدفعهم على صناعة الكالم

 1صناعا يعملون بشعرهم عمال ويصنعونه صناعة ويتعبون فيه أنفسهم تعبا شديدا. 

ق والرفق والتخلص إلى حبات القلوب وإلى إصابة عيون املعاني ويقولون: أصاب الهدف:  يقول الجاحظ: »وهم يم
 
دحون الِحذ

وهذا ما يدل على أن في   2إصابة من األول...«.  إذ أصاب الحق في الجملة ويقولون قرطس فالن وأصاب القرطاس وإذا كان أجود 

بيئتهم بأدواتهم الخاصة وليس هذا كله إال نموا واضحا لروح نقد عامة    البيئة الجاهلية قراء يحسنون التعامل مع املقروء، بآليات

إذن فهي ثمرة قراءة أولية تعتمد على الذوق واإلحساس ولكنها    3سرت بين شعراء الجاهلية، حتى يؤثروا في سامعيهم تأثيرا كامال. 

وتتفاخ وتطرب  تتلذذ  جميعا،  العرب  فيها  تشترك  فقراءة  آخر  إلى  متلق  من  تعمق  تختلف  وقراءة  أولية سطحية  قراءة  وكأنها  ر 

ألصحاب االختصاص من الشعراء وهم: »الذين كانوا ال يكتفون بإظهار اإلعجاب أو السخط وإنما يعمدون إلى إبداء املالحظات  

مارسات قرائية  هي م  4واآلراء على ما يسمعون إما من تالميذهم إن كانوا معلمين وإما من عامة الشعراء إن كانوا نقادا محكمين«. 

أساسها االنطباع والذوق تهذبت واستقام عودها بفضل حركة االنتقال الذي شهدها النص في تلك البيئة من مرحلة الشفوية إلى 

 مرحلة  التدوين.  

صات  لم ترق هذه القراءة إلى التعليل العقلي القائم على التنظير العلمي أو التأسيس املنهجي، بل هي مجرد قراءة شكلت اإلرها 

املتلقي إنه  العقول واأللسنة وتهذبت بفضل اختالف  النصوص، ثم ما فتئ أن تحولت  األولى للفعل القرائي قديما في تعامله مع 

النص القرآني، حيث تأسست النقلة من الشفوية إلى الكتابة من ثقافة البديهة واالرتجال إلى ثقافة الرؤيا والتأمل. وهذه العناية 

صدها جلب املتلقي واستعطافه وتيسيرا له لفهم النصوص، وما يمكن استنتاجه أن النقد العربي األدبي أولى  الفائقة باملعنى مق

عناية كبيرة بالتلقي حيث إنه كان حاضرا في كتابات النقاد إال أنه كان بسيطا وال يرقى ملستوى التنظير الحديث: »ففي تراثنا النقدي  

لها إلى النضج الذي وصلت إليه هذه النظرية الحديثة، وان أصحابها يصدرون عن وعي والبالغي نصوص ال نستطيع أن نزعم وصو 

بت واستقامت مع النص القرآني والذي يمثل أرقى مستويات القراءة والتلقي:    5مماثل«. 
ّ
حيث كانت هناك إشارات وشذرات، تهذ

آلداب األخرى، وهذه امليزة مستمدة من عاملين أساسيين  »وللعرب ميزة في نظرية التلقي قد تجعل اآلداب العربية افتراقا عن بعض ا

األول القرآن الكريم، إذ أوجد نوعين من التلقي أحدهما مرتبط باآلخر، هما التلقي الشفاهي والقراءة، فاإلنصات لتالوة القرآن، 

ع إذا والسماع تلق شفاهي دون والتلقي الشفاهي سيظل ما بقيت للزمان بقية، إذ ال يكتفي بقراءة القرآن فقط فالبد من السما

يمكن أن نجزم أن التلقي العربي متفرد متميز باعتماده على عامل املشافهة والسماع، إذ يعمد املتلقي إلى إصدار أحكام    6شك«. 

 
 .12م، ص: 1994، 10ينظر: احمد الشايب، أصول النقد األدبي، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر، ط -1
 . 1/147م، ج1998، 07السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طالبيان والتبيين، تح: عبد  أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، -2
 .23م، ص: 1954، 1، دار املعارف، القاهرة، طالنقدشوقي ضيف، ينظر:  -3
 . 27ص:  ،النقدشوقي ضيف،  -4
 . 15م، ص: 2006، 1اإلمارات العربية املتحدة دبي، طفاطمة البريكي، قضية التلقي في النقد العربي القديم، دار العالم العربي للنشر والتوزيع،  - 5
 .285، ص: م.1999، 1ط بيروت، لبنان،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  العرب،استقبال النص عند  محمد املبارك، - 6
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وقد حاولنا    1نقدية توجيها وتصحيحا وتقويما للخطأ، فإذا »نظرنا من زاوية التلقي فإن البالغة العربية القديمة هي بالغة التلقي«. 

" لبعض املتون واملدونات النقدية التراثية والتي اهتمت بالقارئ واملتلقي وقد وقفنا عند بعض أعالم  Induction" تتبع واستقراء

التمعن ودراستها وقراءتها   أعدنا  ما  إذ  الحديث  النقد  في  أكثر حضورا  زمانهم، وهي  أفكارهم  تجاوزت  القديم حيث  العربي  النقد 

 بمفاهيم نقدية حديثة. 

 ه(:471)ت: عبد القاهر الجرجاني  .3

يعتبر بحق شيخ البالغة العربية والفصاحة وإعجاز القرآن، فلو ركزنا على نظرية النظم مثال والتي أولت اهتماما كبيرا باألقطاب 

والقراءة األدبية معتمدا فيها على العالقات بين األلفاظ  الثالث للعملية اإلبداعية لوجدناها شكلت الجمع فيها بين القراءة النحوية  

واألسباب تحقيقا ملواطن الجمال، ترتيبا وتركيبا، وهذا ما وقف عليه عبد املالك مرتاض في تقاليد القراءة العربية ووجدها بأنها  

د إلى نظرية في اللغة أرى فيها ويرى معي  وألن منهج عبد القاهر يستن  2تعمد املستوى اللغوي واملستوى النحوي واملستوى األسلوبي.

كل من يمعن النظر أنها تتماش ى مع ما وصل إليه علم اللسان الحديث من أراء، حيث يقرر ما يقرره علماء اليوم من أن اللغة ليست  

بق بأفكاره  مجموعة من األلفاظ بل مجموعة من العالقات، وهذا مما ال يدع مجال للشك أن الرجل كان صاحب بعد نظر؛ حيث س

 وقد أولى عناية كبيرة باملتلقي في طيات كتبه من خالل تركيزه على كيفية التأثير فيه والوصول إليه.   3. حدود زمانه

فالقارئ في نظر الجرجاني صاحب خبرة وملكة تحتم عليه توظيف كامل آليات القراءة وصوال إلى مقاصد النص وإن كانت هذه  

بالصعاب فهي: »كالجوهر في الصدف ال يبرز إال أن نشقه عنه، وكالعزيز املحتجب ال يربك وجهه حتى تستأذن العملية محفوفة  

فاملتلقي عند الجرجاني  4عليه، ثم ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه، وال كل خاطر يؤذن له في الوصول إليه«. 

بين النص والقارئ واكتمال العملية    "Interaction "  ي الحديثة فيما يتعلق بالتفاعلمنتج ثان للمعنى وهذا ما نجده في نظريات التلق

اإلبداعية في تكاثر الدالالت. فالفهم واإلفهام، ومطابقة الكالم ملقتض ى الحال كلها قضايا حرص من خاللها النقد العربي القديم 

 على توجيه الشاعر أو الناثر )الباث(.

عرب القدامى قد تعاملوا مع النص وضروب الكالم بالتركيز عن وعي بالذي يتلقى هذا النص، كون  مما يعني أن الدارسين ال

الع التلقي من مستلزمات  باألحرى  أو  اإلبداعية. ماملتلقي  النصوص من    5لية  بتقويم  الِوسع  يبذلون  جل خدمة  أوهذا ما جعلهم 

جنون بحثا عن الكلمات وانشغالهم بما يجذب املتلقي وصوال إلى  املتلقي، وقد وصلتنا أخبار الشعراء وقد وصل بهم الحال حد ال 

حيث يقول: »وسمعت بعض أهل األدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها ه( 276)ت: استرضائه وهذا ما يسوقه ابن قتيبة 

ا الضاغنين عنها ... فشكا شدة  بذكر الديار والدمن واآلثار فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهله

ألن   إليه  األسماع  إصغاء  به  ويستدعي  الوجوه  إليه  ويصرف  القلوب  نحوه  ليميل  والشوق  الصبابة  وفرط  الفراق  وألم  الوجد 

هي إذا مكابدة وصعاب    6التشبيب قريب من النفوس، الئط بالقلوب ملا قد جعل هللا في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء«. 

 
 .73املرجع نفسه، ص:  - 1
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ومسالك يتلمس من ورائها الباث إقبال املتلقي عليه، والتودد إليه إكماال لدائرة التواصل وترصدا لهذا النص قراءة وفهما وتأويال 

 وترويضا وصوال إلى املعنى. 

التلقي ونحن ال نريد أن نقحم)إقحام( " فIncorporationمن كل هذا نلمس بدايات فعلية في عالم  التلقي الغربية  ي " نظرية 

موروثنا العربي بكل ما تحمله من أفكار ولكن نريد أن نؤكد أن هناك تلقيا من نوع خاص منفرد ببيئته وبمراحله التي تّدرج ونما فيها  

واستقام عليها، حيث شهد كما سردنا تحوال جذريا بنزول القرآن )النص(، الذي حث املتلقي من الوهلة األولى على القراءة،  يعتبر  

من أكثر النصوص حثا على القراءة واستدعاء لها، فهو فضاء داللي وإمكان تأويلي وكل قراءة له هي اكتشاف جديد    النص القرآني

أو تكشف النقاب عن طبقة من طبقاته الداللية. أبعاد النص  إذن فالقراءة والتلقي أصالن    1ألنها تستكشف بعدا مجهوال من 

 يزاتهما وخصوصياتهما. متأصالن في األمة العربية على الخصوص لهما م

 ه(:322)ت: ابن طباطبة  .4

القاهر الجرجاني   )ت:  كما نجد في كتاب ابن طباطبا عيار الشعر اهتماما ظاهرا باملتلقي وكذا في كتاب أسرار البالغة لعبد 

وإذا أردنا رصد وتتبع قضية التلقي وجدناها بين ثنايا كتب كثيرة في التراث ال يسع املجال لذكرها كلها، ولكننا وجدناها ماثلة  ه(  471

يوضح فيما تعلق بالعالقات وأقدار الكالم بين  ه(  255)ت:  بيين وعيار الشعر وأسرار البالغة، فهذا الجاحظ  في كتب البيان والت 

« والسامع »املتلقي« فيقول: »وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاني، ويوازن بينها وبين أقدار املستمعين، وبين أقدار  الباثاملتكلم »

ما، ولكل حالة من ذلك مقاما حتى يقسم أقدار الكالم على أقدار املعاني، ويقسم أقدار  الحاالت فيجعل لكل طبقة من ذلك كال 

،  وهذا ُيظهر العالقة بين النص واملتلقي والتي تبنى على  2. املعاني على أقدار املقامات وأقدار املستمعين على أقدار تلك الحاالت«

أساس الكالم ومناطه فهو: »عنصر محدد وأساس في العملية البيانية بل  الذوق الجمالي.  يقول الجابري إن الجاحظ جعل املتلقي 

 ، فغاية املبدع، املتلقي وكيفية التأثير فيه، وهذا ما أشار إليه الجاحظ في قوله هذا. 3. وبوصفه الهدف منها«

 للتلقي والذي  ،  أبو عثمان عمرو بن الجاحظ
ً
يوجه فيه الراغب في تكلف صناعة  ويعتبر عيار الشعر البن طباطبا أهم أنموذجا

وقد تطرق النقاد وعلماء    4الشعر ألجل الجودة الشعرية، فالكتاب وثيقة نقدية تتحد فيها أعراف النظم الشعري بأعراف تلقيه. 

طلح  التنقيب عن املصطلحات التراثية النقدية التي وردت في كتب التراث والتي لها عالقة وطيدة بالنظريات الحديثة، ومنها مص 

   5. »االعتدال«  واملقصود به: »عملية توازن يحقق من خاللها الشاعر األنس واأللفة، وحسن تلقي النص«
ّ
من    وال يكون ذلك إال

خالل دقة الباث فيما يريد تبليغه للمتلقي بتحقيق ش يء من التوازن في البناء والتلقي معا. وكذلك مصطلح »اللذة« والذي »يحمل  

الذي تحققه درجة معينة من االنسجام في وعي املتلقي فتحدث هذه االستجابة التي تسبب الشعور باللذة،   في طياته مفهوم األثر

 فكانت اللذة هدف يتقاسمه الكاتب أو املتكلم واملتلقي بل يسعى كل منهما إليه.  6في أنها تعمل سمة تقويمية لقبول النص«. 
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     Readingالقراءة املاهية واملفهوم: .5

شغل مفهوم القراءة حيزا كبيرا في الدراسات النقدية املعاصرة حيث عكف الباحثون على دراسته من سبل مختلفة تخضع  

اختالف في الرؤى وتنوع في الطرح والتناول والفهم. وإذا كان للدراسات األدبية والنقدية تشعبات  ملرجعيات أدبية شتى، مما أدى إلى  

ظهر مصطلحات علمية
ُ
كلما توغل البحث، حيث تعاقبت على   ديناميكيا تتجدد "Termes Scientifique " معرفية جاز لها أن ت

جليا في شكل لطائف وإشارات لم تخضع للتنظير املنهجي بقدر ما التراث قراءات شتى اقتضاء لضروب الكالم املتنوعة، فظهر ذلك  

كانت مؤسسة على الذوق واالنطباع،  ومن ثم ارتبطت هذه املمارسات القرائية بنصوص الشعر التي ُعرفت قديما باملحاكمات 

ءة التي من شأنها أن تعمل دالالت  الشعرية في مقامات متخصصة لها ظروفها، مما يفهم من تلك املحاوالت أنها باكورات في حقل القرا

لغوية ومقامية، لقد كانت في بادئ األمر مصطلحا ذهنيا عقالنيا يقع استجابة ألثر نص ي مدون فهي فعل اكتشاف قبل أن تكون  

إلى  التلقي  ينتقل من مستوى  الفهم واالستيعاب حيث  أجل  طاقاته وحواسه من  يجند كل  الذي  القارئ  فعل كشف من طرف 

 نتاج واإلبداع.مستوى اإل 

 : " Tropes" إشكالية املجاز .6

واملجاز في معجم العين بمعنى: »جزت الطريق    ،لم يتحدد مصطلح املجاز عند اللغويين القدماء بمدلوله الذي عرف به من بعد

ي:  جوازا، ومجازا، وجواًزا ... واملجاز: املصدر واملوضع واملجازات أيضا... وجاوزته جوازا في معنى جزته، والتجاوز أال تأخذه بالذنب، أ

وعرفه ضياء الدين ابن     ،دون مآخذه  فاملجاز في اللغة يعني العبور واملرور فنقول جاز الش يء أي تعداه، وتجاوزه، تركه  1. تتركه«

بقوله: »وأما املجاز فهو ما أريد به غير املعنى املوضوع له في أصل اللغة وهو مأخوذ من جاز هذا املوضع إلى هذا  ه(  637)ت:  األثير  

... وحقيقته هي االنتقال من مكان إلى مكا إذا اسم للمكان الذي يجاز فيه  إليه، فاملجاز  إذا تخطاه  ن فُجعل ذلك لنقل  املوضع 

واملقصود باملجاز في قول ابن األثير هو أن تتعدى املعنى الظاهر املوضوع إلى معنى خفي تجوزا، كأن    2األلفاظ من محل إلى محل«. 

 نعبر ونرتحل من املعنى املوضوع في اللغة إلى معنى قريب منه. 

وتعدى عند محله املوضوع له إلى غيره، ملناسبة بينهما، أما من حيث  فاملجاز عنده: »ما جاوز  (  ه816ت:  )أما الجرجاني الشريف  

الصورة أو من حيث املعنى الالزم املشهور أو من حيث القرب واملجاورة كاسم األسد للرجل الشجاع، وهو اسم ملا أريد به غير ما 

ومن التعريفات السابقة للفظ املجاز والتجاوز      3وضع له، وهو )مفعل( بمعنى )فاعل( من جاز إذا تعدى وكألفاظ يكنى بها الحديث«. 

نخلص إلى أنه يتعدى اللفظ املعني الذي وضع له في اللغة إلى معنى آخر متخطيا بذلك املعنى الحقيقي للكلمة اعتمادا على قرينة  

:    عبد القاهر الجرجاني  ما، اتفق علماء اللغة واألصول على داللته االصطالحية والتي استمدت من املعنى اللغوي للكلمة فيعرفه

 4بأنه: »هو كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها ملالحظة بين الثاني واألول«. 

 
مادة .  1/272م.، ج  2003،  1يق: مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحق  -1

 جاوز"."
املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، املكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان،   األثير،أبو الفتح ضياء الدين ابن  -2

 . 1/74م، ج1979، 3ط
ه(، تح: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، 816علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني معجم التعريفات، على بن محمد الشريف الجرجاني )ت:-3
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 .351ص:  م،2001، 03ط  بيروت، لبنان،: محمد الفاضلي، املكتبة العصرية، قيقأسرار البالغة، تح الجرجاني،عبد القاهر  -4
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فاملجاز عنده: »داللة على جميع الصور البيانية تارة وعلى املعنى املقابل للحقيقة تارة أخرى، بل على  ه(  392)ت:  أما ابن جني   

التعريف يتضح أن الحقيقة واملجاز ظاهرتان    1ة من اقتران األلفاظ باملعاني«.معالم الصورة الفنية املستخلص  فمن خالل هذا 

تنقطع، مما يجعل    يتضحو متقابلتان.   املعاني وكأنه يمدها بحركة متواصلة وديمومة ال  بين  باالرتحال  أن املجاز يسمح لأللفاظ 

النص منفتحا على قراءات متنوعة مثمرة بشرط توفر القرائن وعدم الخروج عن السياق العام. عند استقرائنا لتطور مصطلح  

اهاتهم تبين أن ثمة خالفا بين العلماء؛ إذا تباينت آرائهم بشأن وقوع املجاز في املجاز وجدنا أراء متباينة للعلماء على اختالف اتج

القرآن فأنكرت وجوده في اللغة تبعا لذلك، وكان من أكثر املنكرين لذلك وأشدهم الظاهرية، حيث أخذوا بظاهر الكتاب والسنة 

كر عند املفسرين من أمثال  وأعرضوا عن التأويل والرأي.
ُ
ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وكذلك ورد عن أهل اللغة   فمصطلح املثل ذ

مما يدل على أن املجاز كان له حضور ولكن بمسميات أخرى، ، وقد تعددت وجوه اللفظ عند علماء البالغة والتفسير وقّربت  

القة بين املعنى الدراسات املفسر من مفهوم املجاز حيث نرى أن مصطلح )املجاز( يتقدم خطوة لألمام، إذ يكشف مقاتل عن الع

األصلي واملعنى املجازي فكلمة مجاز ظهرت عند علماء التراث بأسماء أخرى كما أن هذه األلية استخدمت عندهم على نطاق واسع 

وهذا من خالل اعتمادهم على عالئقها بين أصل اللفظة واملعنى املجازي، وهذا الظهور أشير إليه بمصطلح املثل. وقد ذكره سيبويه 

 بغير اسمه، حيث سماه: اتساع الكالم واالختصار وهذا في تفسيره لقوله تعالى: ﴿(  ه180)ت :
َ
ْرَية

َ
ق
ْ
ِل ال

َ
قال: »إنما يريد أهل    2.﴾َواْسأ

 فهو يعني باختصار االتساع في املعنى املعتمد على فعل التأويل.     3القرية فاختصر وعمل الفعل في القرية، كما كان عامال في األهل«. 

ويعتبر أول    هـ(255)ت :قاد والباحثون في الشأن البالغي على أن املصطلح نضج على يد أبي عثمان الجاحظ املعتزلي  ويجمع النّ 

البالغي الحقا كقسيم للحقيقة. الحقل  في  الذي استقرت عليه  املجاز بمعناها  في كتبه    4من استخدم لفظة  ما ظهر جليا  وهذا 

النصوص فيلتمس لها معناها الخفي تأويال عابرا بذلك ومتجاوزا مقتض ى الظاهر، وخاصة كتاب الحيوان من خالل تفسيره لبعض  

حيث اعتبر من أنكر املجاز بأنه جاهل بكالم العرب، وكذلك ابن قتيبة من خالل كتابه تأويل مشكل القرآن ورده على من أنكروا  

 رادا أو فصال في كتاب. وجود املجاز في القرآن ونعتهم بالجهل، كما أنه ورد في كتب أخرى إما استط

 فعل التأويل وداللة اللفظ املجازي: .7

فالعقل هو الكاشف لهذا املجاز، فليس في املفردات ما يدل على املجاز وإنما نتوصل إلى املجاز عن طريق التركيب واإلسناد  

بينهما مع وجود قرينة مانعة من اإلسناد  اعتمادا على العقل والفطرة السليمة، ويكون إسناد الفعل فيه إلى غير ما هو له عالقة  

   الحقيقي، قال تعالى: ﴿...
َ
ون

ُ
ل
َّ
َوك

َ
ِهْم َيت ى َرّبِ

َ
ا َوَعل

ً
اَدْتُهْم ِإيَمان ُه زَ

ُ
َيات

َ
ْيِهْم آ

َ
 َعل

ْ
ِلَيت

ُ
ا ت

َ
فقد نسبت الزيادة وهي فعل هللا إلى اآليات    5. ﴾َوِإذ

 لكونه سببا لها.  

ع املجاز، وهناك من سماه باإليجاز، واإليجاز: في اللغة التقصير: فنقول: أوجزت  اشتهر عند العلماء أن الحذف نوع من أنوا

وفي االصطالح: التعبير عن املعنى بأقل ما يمكن من اللفظ مع الوفاء به، وإال كان إخالال يفسد    6الكالم، أي قصرته، وكالم موجز.
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 . 3/211ج م،031988،ط  ،رالقاهرة، مصتح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي،  الكتاب، سيبويهبشر عمر بن عثمان  وأبينظر:  -3
 .111ينظر: نصر حامد أبو زيد، االتجاه العقلي في التفسير، ص:   -4
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واإليجاز القصر والحذف، فالقصر: تقليل األلفاظ وتكثير املعاني، ومجاز الحذف، فوائده كثيرة فمنها التفخيم واإلعظام    1الكالم.

هن للمحذوف، فكلما كان الشعور باملحذوف أعسر كان االلتذاذ به أشد وأحسن، وأسراره كثيرة   ِ
ّ
وزيادة لذة بسبب استنباط الذ

املجاز أقوال، ومعنى  فيها  الذكر،   للعلماء  ترك  به ألن  الوصف  بمجّرده ال يستحق  فالحذف  بالش يء موضعه وأصله،  يتجوز  أن 

وإسقاط الكلمة من الكالم، ال يكون نقال لها عن أصلها إنما يتصور النقل فيما دخل تحت النطق، فيتغير بذلك املعنى ويترتب عليه  

 2تغير حكم من أحكام املجاز. 

   مثال في قوله تعالى: ﴿
ْ
ِزيرِ   ُحّرَِمت

ْ
ِخن

ْ
ْحُم ال

َ
ُم َول  َوالدَّ

ُ
ة
َ
ْيت
َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك

َ
، فقد دل العقل على الحذف واملقصود األظهر يرشد إلى  3. ﴾...  َعل

أن التقدير حرم عليكم تناول امليتة والدم ولحم الخنزير، ألن الغرض األظهر من هذه األشياء هو تناولها أن يدل العقل على الحذف  

الحذف   كثر والتعيين،  حيث  والبيان،  والصرف  النحو،  أبواب  من  كثير  في  منتشرة  ظاهرة  فهو  األطراف،  مترامي  بحث  عموما 

استعمال الحذف في الشعر الجاهلي، فـ »ما حذف منه الفعل كثرته في كالمهم حتى صار بمنزلة املثل، وقول ذي الرمة بصدد ذكر  

 الديار واملنازل: 

  
ٌ
ة
َ
ها ُعْجٌم وال َعَرب   ِدَياَر َمية إذ َميٌّ ُمَساِعف

َ
 * وال َيرى ِمثل

وموضوع الحذف مهم    4.بنصب )ديار( كأنه قال: أذكر ديار مية، ولكنه ال يذكر )أذكر( لكثرة ذلك في كالمهم واستعمالهم إياه

 يمكن حصره لعالقته بنظرية االقتصاد اللغوي التي كثرت حولها الدراسات النقدية مؤخرا ومجاز الحذف عموما مترامي األطراف ال

 في هذا البحث.  

َبِصيُر    وأما الزيادة فقوله تعالى:﴿
ْ
ِميُع ال ْيٌء َوُهَو السَّ

َ
ِلِه ش 

ْ
ِمث

َ
ْيَس ك

َ
على القول بزيادة الكاف، أي: ليس مثله ش يء، فإعراب    5. ﴾ل

كاف بل على وجوب زيادتها أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الو )مثله( في األصل هو النصب، فزيدت الكاف، فصار جرا،  

في هذه الجملة، فرارا من املحال العقلي الذي يفض ي إليه بقاؤها على معناها األصلي من التشبيه، إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية  

ى ولو حذف أو  فمن خالل آلية املجاز يصير ذلك الحرف املزيد مؤثرا في املعنى تأثيرا بليغا، إذ به يتحدد املعن  6. الشبيه عن مثل هللا

ير، لتغير تأويل القارئ وتعددت القراءات، فلو رجعت إلى نفسك قليال لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظا بقوة داللته، قائما  
ُ
غ

فلو أمعنا    7بقسط جليل من املعنى املقصود في جملته، وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة املعنى أو لتهدم ركن من أركانه.

ءات الجمهور لهذه اآلية بناء على وجود الحرف واعتمادا على آلية املجاز، ثم تأويالتهم لها مجردة من الحرف لتباينت النظر في قرا

 القراءات واختلفت. 

فلو قيل: »ليس مثله ش يء« لكان ذلك نفيا للمثل املكافئ، وهو املثل التام املماثلة فحسب، إذ أن هذا املعنى هو الذي ينساق  

لفظ املثل عند إطالقه، وإذا دب إلى النفس دبيب الوساوس واألوهام: أن لعل هنالك رتبة ال تضارع رتبة األلوهية  إليه الفهم من  

 
 . 145م، ص: 2004،  1ط  ،ن بيروت، لبنا نهاية اإليجاز في دراسة اإلعجاز، تح: نصر هللا أوغلي، دار صادر،  الرازي،ينظر: فخر الدين  -1
 . 317ص: م،2001،03ط لبنان، بيروت، املكتبة العصرية، محمد الفاضلي، :حتأسرار البالغة، الجرجاني، كر عبد القاهر بينظر: أبو  -2
 .03سورة املائدة، اآلية:  -3
 . 1/280أبو بشر عمر بن عثمان سيبويه الكتاب، تح: عبد السالم هارون، ج  ينظر: -4
 .11سورة الشورى، اآلية: -5
العربية   ينظر: محمد عبد هللا دراز، عبد الحميد الدخاخني، النبأ العظيم )نظرات جديدة في القرآن(، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة  -6

 . 132م، ص: 1997، 1السعودية، ط
 .133نفسه، ص:  عينظر: املرج -7
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ولكنها تليها، وأن عس ى أن تكون هذه املنزلة للمالئكة واألنبياء أو للكواكب وقوى الطبيعة، أو للجن واألوثان والكهان، فيكون لهم  

علمه، وشرك ما في خلقه أو أمره ... فكان وضع هذا الحرف في الكالم إقصاء للعالم كله عن املماثلة    باإلله الحق شبه ما في قدرته أو

أما   1وعما يشبه املماثلة وما يدنو منها، كأن قيل: ليس هناك شيئا يشبه أن يكون مثال هلل، فضال عن أن يكون مثال له على الحقيقة. 

صود األولي من هذه الجملة وهو نفي الشبيه وإن كان يكفي ألدائه أن يقال: »ليس كاهلل  التأويل الثاني وهو أدقهما مسلكا، أن املق

ش يء« أو »ليس مثله ش يء« »لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه اآلية الكريمة، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد  

.فمثله تعالى ال يكون له مثل، تعني أن من كانت له تلك الصفات في  الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي ..

الحسنى وذلك املثل األعلى ال يمكن أن يكون له شبيه وال يتسع الوجود الثنين من جنسه، فال جرم جيء فيها بلفظين كل واحد منهما  

تشبيه املدلول عليه بالكاف، ملا تصوب إليه  يؤدي معنى املماثلة، ليقوم أحدهما ركنا في الدعوى، واآلخر دعامة لها وبرهانا، فال

دى به أصل التوحيد املطلوب ولفظ )املثل( املصرح به في مقام لفظة الجاللة أو ضميره نية على برهان ذلك املطلوب«
ّ
   2.النفي تأ

 وهذا من عجائب أثر الحروف في املعاني وارتكاز أحكام العقائد والعبادات واملعامالت عليها.  

جاز في تحقيق الفعل القرائي عجيب، إذ به تتسع املعاني وتتناسب وفق السياقات »فالقول بزيادة الكاف، أي: ليس  إن سر امل

وهكذا فالقراءة والتأويل أفعال تسهم في تنوع الدالالت   3مثله ش يء، فإعراب مثله في األصل هو النصب، فزيدت الكاف فصار جرا«. 

واتساع املعاني ومرونة األلفاظ وهذا ما يشير إليه علي حرب حيث يقول: »إن مفردة القراءة تجتاح مساحة الخطاب مقدمة بذلك  

اللغ التداولي وخرقها للمواضعات  الكلمة تحيا حياتها ويتسع معناها باتساع مجالها  وية عبر املجازات واالستعارات مثاال على أن 

إن املجاز اقتضته النصوص املفتوحة    4. الفردية وكل مجاز هو عبور نحو فضاء جديد تنكسر معه قوالب املعرفة وحتميات الواقع«

 وما يسمى اصطالحا في علوم القرآن باملتشابه وهو النص الذي يحتمل عدة تخريجات ومرادات بفعل االجتهاد وعمل العقل. 

لقد تقفى علماء التراث أثر املعنى فالتمسوه بين ثنايا الكلمات والتراكيب، واعتمدوا في ذلك على آليات متعددة وفق علوم وفنون  

كثيرة، كل بحسب ذوقه وتطلعه في علم النحو والبالغة واألصول والتفسير والتأويل، إذ جعلوا كل علم قائما على نظرية ابتدعوها،  

كن دونما تنظيم أو باألصح لم تخضع تلك املقوالت إلى العلم التنظيري املعروف في زماننا هذا، فهذه نظرية  فأسسوا لها وقننوا ل

بيت   في  اللفظة  الذي تسكنه  الحيز  أو  املكاني  التسلسل  على  اعتمادا  األلفاظ  في ضبط داللة  العلماء  اعتمدها جل  التي  النظم 

ظتين يتحدد معناها، وهذا ما نراه متجليا في كتب كثيرة من كتب التفسير ولكن ما  التركيب، فمن خالل تلك البنية للكلمة بين اللف

 نحاول التركيز عليه هو آلية املجاز وعالقتها بالفعل القرائي. 

 املجاز وعالقته بمقصدية الخطاب: .8

ي واملجازي فلم يتوصل الناس  كثير ما التبس األمر على املترصدين للمعاني في بحر األلفاظ إذا احتلت األلفاظ املعنيين الحقيق

إلى ترجيح يطفأ نار الخصام ويخمد فتيلها فدارت رحى الحرب بين الفرق اإلسالمية واملدارس الفقهية واشتد الصراع الفكري، وامتد  

محاولين    إلى العقائد والتوحيد والسبب في كل ذلك قصدية األلفاظ ومعانيها، وارتكز جل العلماء على آلية املجاز ِاتقاء للمحظور 

بذلك الدفاع عن العقيدة من خالل تقريب األمة اإلسالمية إلى فهم النص القرآني، وخاصة املتشابه منه، فكان املخرج من هذا 

 
 .133محمد عبد هللا دراز، النبأ لعظيم، ص:  ينظر: -1
 .143، ص: املرجع نفسهينظر:  -2
م، 2003،  1طالخطيب القزويني، تح: إبراهيم شمس الدين، اإليضاح في علوم البالغة، املعاني والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،    -3

 . 329ص: 
 16م، ص: 2005، 1علي حرب، هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط - 4
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األدلة  تزاحمت  إذا  خاصة  واملجازي،  الحقيقي  املعنى  بين  املؤول  يحار  فقد  البساطة  بهذه  األمر  ليس  ولكن  املجاز.   هو  الجّب 

وافقت القرائن، فال يهتدي إلى سبيل مع العلم أن هللا عز وجل أنزل كتابه على هذا القارئ العربي الذي نشأ  واحتشدت البراهين وت

 أنه الُتبس على القارئ األمر  
ّ
في بيئة عربية وقد عاين نزول الوحي، ومنح شرف مصاحبة فاهمه؛ إذ كان قرآنا يمش ي بين الناس، إال

 زماننا هذا واملنعزل واملنقطع عن ذلك النبع. وإذا كان هذا حاله فما حال القارئ في 

وسبب إشكال املتشابه أن القرآن الكريم يخضع في إلقاء معارفه العالية أللفاظ وأساليب معانيها محسوسة، ومن ثم لم تكن  

أولئ على  إال  املطلوب  وجه  فيها وخفي  التشابه  فوقع  واملجازات  الكنايات  على  باالعتماد  إال  املقصود  بتمام  نفذت  تفي  الذين  ك 

وكلمات القرءان مثقلة باملعاني مشحونة بمختلف الدالالت بل هي ذات نفس وروح  1بصيرتهم، وكانوا أعلى مستوى رفيع في العلم. 

تتحرك وفق الزمان واملكان ملغمة ،ومع ذلك يجب على القارئ أن يتوجس خيفة كما ثبت عن حال الرعيل األول رغم رسوخهم في  

ُم    لعلم بما شربوه من نبع النبوة الصائب، فاستثناهم هللا ووفقهم لفهم نصوصه الخفية فقال تعالى:﴿العلم بل هم مهد ا
َ
...َوَما َيْعل

ِم 
ْ
ِعل

ْ
 ِفي ال

َ
ون

ُ
ُ َوالرَّاِسخ  َّللاَّ

َّ
ُه ِإال

َ
ِويل

ْ
أ
َ
 2...﴾.ت

هللا املعبود واالمتناع عن الشبهة، فكأن    فالتأويل منزلة ال يبلغها إال ملن شاء هللا له ذلك، ألن الرسوخ في العلم يوازي الخوف من

تشابه على الناس واختلفت حوله القراءات حتى إن بعض  اصطفاه، وممافعل القراءة )التأويل( منزلة جليلة وفتح من هللا على من  

كرت في آي القرآن بأوجه كثيرة قال تعالى
ُ
    ِإنَّ :﴿التأويالت بلغت حد الزيغ والظالل لفظ اليد. وقد ذ

َ
َما ُيَباِيُعون

َّ
َك ِإن

َ
ِذيَن ُيَباِيُعون

َّ
ال

ْيِديِهْم 
َ
 أ
َ
ْوق

َ
ِ ف

َ َيُد َّللاَّ     ، وقال تعالى:  ﴿3. ...﴾  َّللاَّ
َ
َعاِلين

ْ
 ِمَن ال

َ
ت

ْ
ن
ُ
ْم ك

َ
 أ
َ
َبْرت

ْ
ك
َ
ْست

َ
 ِبَيَديَّ أ

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َ
ْسُجَد مِل

َ
 ت
ْ
ن
َ
َعَك أ

َ
اَل َيا ِإْبِليُس َما َمن

َ
ق

ِت ا وقال أيضا: ﴿  4.﴾
َ
ال
َ
 يَ َوق

َ
ْيف

َ
ِفُق ك

ْ
اِن ُين

َ
ت
َ
وا َبْل َيَداُه َمْبُسوط

ُ
ال
َ
وا ِبَما ق

ُ
ِعن

ُ
ْيِديِهْم َول

َ
 أ
ْ
ت

َّ
ل
ُ
 غ

ٌ
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
ِ َمغ

َيُهوُد َيُد َّللاَّ
ْ
اء...ل

َ
اعتمد     5. ﴾ش

أنهم اختلفوا    أهل التأويل في قراءة هذه النصوص على أدلة عقلية بعيدة عن األدلة اللغوية، وقد ارتكزوا في ذلك على آلية املجاز، إال 

في معناها، أتقرأ على ظاهرها دون تأويل أم تثبت داللتها على الحقيقة دون تكييف؟  وعليه فالهدف العلمي والدراسة األكاديمية 

تفرض علينا أال نقف عند قراءة واحدة أو مؤلف واحد لتميز كل قارئ حسب ما اعتمد من أدوات إجرائية خاصة لفك استغالق  

 القيم الجمالية التي يتحقق بها الفعل القرائي.  النص ووقوفا عند

لقد فسرها إمام املفسرين ابن جرير الطبري بعدما أبطل كثير من األقوال، حيث قال: »ما أعلم به عباده أن نعمه ال تحص ى،  

نى اليد في هذا  مع ما وصفنا من انه غير معقول: في كالم العرب أن اثنين يؤديان عن الجميع ما ينبئ عن خطأ قول من قال مع

وصحة قول من قال: إن )يد هللا( هي له صفة، قالوا: وبذلك تظاهرت األخبار عن رسول هللا، وقال به العلماء وأهل    .املوضع: النعمة

فقد دحض أقوال بعض الفرق كثيرة وأثبت داللة اليد على حقيقتها وانتصر لظاهر األلفاظ أي ما أثبته هللا لنفسه من     6التأويل«. 

 صفات في كتابه الجليل وكذلك ما تواترت به األخبار عن نبيه الكريم، عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم.   ال

 
 . 3/57م، ج1997، 1للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط األعلىامليزان في تفسير القرآن، مؤسسة  الطبطبائي،ينظر: محمد حسين  -1
 . 07اآلية: سورة آل عمران  -2
 .10الفتح، اآلية:سورة  -3
 . 75 ص، اآلية:سورة  -4
 .64 املائدة، اآلية:سورة  -5
تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت،    الطبري، أبو جعفر محمد ابن جرير    -6

 . 3/133م، ج1994، 1لبنان، ط
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ِت :﴿فالقول في تأويل قوله تعالى
َ
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ُ
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ْ
ِ َمغ

َيُهوُد َيُد َّللاَّ
ْ
اُء  ال

َ
َيش

»وهذا خبر من هللا تعالى عن جرأة اليهود على ربهم، ووصفهم إياه بما ليس من صفته، توبيخا لهم بذلك، وتعريفا من نبيه    1.   ﴾...

أياديه عندهم، وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم    ى هللا عليه وسلمصل به، وإنكارهم جميع جميل  قديم جهلهم واغتراسهم 

وكما هو معلوم من كتب السير أن الرسول ص كان     2أجذامهم، واحتجاجا لنبيه محمد ص بأنه له نبي مبعوث ورسول مرسل«. 

ها حتى ال يكشف أمرهم وإعالمهم به هي بمثابة حجة عليهم، بأنه نبي مرسل وال  يخبرهم دائما بأمور هي من كتبهم ولكنهم أضمرو 

َيُهوُد  ريب في ذلك يقول تعالى ذكره:﴿  
ْ
ِت ال

َ
ال
َ
  ﴾من بني إسرائيل:﴿  َوق

ٌ
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
ِ َمغ

﴾يعنون أن خير هللا متمسك وعطاءه محبوس  َيُد َّللاَّ

ج ثم يحاول إبطالها، بما يراه أقرب إلى املعنى املراد، حتى انه يصفهم وقد عمد الطبري إلى حشد كثير من الحج ، عن االتساع عليهم

بأهل الجدل، وكأنه ضمنيا من خالل هذا الوصف بان مقارباتهم باطلة واهية. ثم يواصل إبطال أقوالهم فيقول وإذا كان كذلك  

الوا: وأحرى أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون أن  بطل قول من قال: معنى: »اليد« من هللا القوة والنعمة أو امللك في هذا املوضع.  ق

 ... »يد هللا« في قوله: ﴿
ٌ
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
ِ َمغ

َيُهوُد َيُد َّللاَّ
ْ
ِت ال

َ
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َ
 هي نعمته.  3.﴾َوق

وا    قيل: »بل يده مبسوطة« ولم يقل: »بل يداه« ألن نعمة هللا ال تحص ي كثرة، وبذلك جاء التنزيل، يقول هللا تعالى:﴿.... ُعدُّ
َ
 ت
ْ
َوِإن

ْحُصوَها ...
ُ
 ت

َ
ِ ال

 َّللاَّ
َ
قالوا: وملا كانت نعمتين، كانت محصاتين، قالوا فإن ظن أن النعمتين بمعنى الكثيرة فذلك من خطأ    4. ﴾ِنْعَمة

َس وذلك أن العرب قد تخرج الجميع بلفظة الواحد عن جميع جنسه، وذلك كقوله تعالى ِذكره ﴿
ْ
ن ِ
ْ

َعْصِر، ِإنَّ اإل
ْ
ْسرٍ َوال

ُ
ِفي خ

َ
 ل
َ
 5.﴾ان

فالطبري يعتمد في بحثه عن مقصدية الخطاب وقوفا على الظاهر من األلفاظ مستعمال آليات أخرى غير املجاز ومع ذلك لفقت  

له تهم في عقيدته ودينه من أقرانه، فعاش الفتن واملحن، رغم ذلك يعتبر من كبار أهل التفسير عند أهل السنة والجماعة قاطبة  

، والتي "الظاهر املفهوم"ا من أهل الحديث أم الحنابلة أم الشافعية أم املالكية أما أسلوبه في التفسير فعرف بقضية  سواء كانو 

يتخذها أصال للكشف والترجيح بين األقوال والتوصل لقراءة الخطاب القرآني واعتماده الظاهر من النصوص منهجا اتخذه مخافة  

والتي تتمثل    القرينة"ذموم، وهو يعمد إلى أمر آخر يجعله شرطا من شروط التأويل وهي "انجراف وانحراف قلمه نحو التأويل امل

 في سبب النزول أو تفسير القرآن بالقرآن أو كالم العرب أو قرينة أخرى تجعله يصرف اللفظة من معناها الظاهر إلى املعنى الخفي.  

الحقيقة يجد القارئ املتهيب من خشية هللا نفسه على عتبة آلية  وأمام حرمة وقدسية هذه النصوص التي ال يمكن ردها إلى  

خاصة إذا علمنا أن الكثير من الفرق إنما ظهرت واختلفت بناء على تباين    املجاز تأويال ملا أشكل وتوارى، ولكن دون تجاوز الضوابط

لشريعة من غير ضوابط عرفية وقوانين لغوية »ألن الفرق اإلسالمية التي كان يكّفر بعضها بعضا نشأت من التأويل ل  طرق التأويل

ومنشأ هذا الخالف تعدد إسقاطات القّراء واحتجاجهم بغير ما جاء به     6مما أدى إلى التباغض والحروب وتمزيق الشرع كل ممزق«. 

 القرآن، كل حسب حزبه ومرجعيته.  

ت عديدة جلبت إليهم الشبهة ومعاداة أهل الحديث  ردة فعل وهذا ما جعلهم ربما وقعوا في إشكاال   األشاعرة  فجاء التأويل عند

أو النصية أي الذين يأخذون بظاهر النصوص دون تأويل.  فسبيلهم تأويل الظاهر نفورا من التجسيم أو التشبيه، فعطلوا داللة  
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من     1. هر القرآن«األلفاظ من حيث الظاهر قال الفخر الرازي: »إن جميع فرق اإلسالم مقرون بأنه البد من التأويل في بعض ظا

خالل هذا الرأي فإن التأويل عنده أمر ال مفر منه للقارئ في بعض متشابه القرآن؛ إذ ال يمكن بحال من األحوال رد الكالم إلى 

 
ّ
ارتبطت بتأويالت مهمة اعتمد فيها على   الحقيقة وإال اليد عنده  الخالق عز وجل وعليه فداللة  فقد ارتكبنا إثما عظيما في حق 

 متنوعة نحاول اقتفاء أثرها من خالل قراءته لهاته النصوص.  أدوات

وهذا ما جعل القراءات للنص الواحد تختلف حسب تأويل كل متلقي وثقافته وما يختلجه من عقائد وأحوال نفسية، وعلى كل  

و  الخطاب، وقد  قرائية وقوفا على مقصدية  التراث جهودا وإسهامات  أن ألهل  الشك  يحتمل  ال  بما  ثبت  لغوية  قد  آليات  ظفوا 

وسياقية كثيرة اختلفت حسب كفاءة وخلفية كل قارئ والعلم الذي بزغ فيه، وأكثر ما يشد الباحث في هذا املجال كما ظهر علم  

التفسير والتأويل وعلم األصول والبالغة والنحو وغيرها وإضافة إلى علوم أخرى كالفلسفة واملنطق، فلمسنا من خالل دراستنا أنهم  

النص القرآني مادة للبحث والتشريح، فتزاحمت أقالمهم وتسابقت للظفر باملعنى، وهذا ما جعل تلك الجهود القرائية تسعى اتخذوا  

 إلى أعلى مراتب الجمال البياني واإلبداع الفني الرتباطها بأعلى أنموذج للنصوص وهو النص الرباني.

راء النص و 
ُ
تصور املعنى عند أهل التراث والحداثة توضيحا ألهمية تلك الجهود  وقد حاولنا البحث والجمع والوصل بين طريقة ق

والكفاءات القرائية والتي ربما تحتاج من الدارسين والنقاد العرب إعادة قراءتها ومن ثم االستثمار فيها وتنظيرها وفق خصوصياتها  

ال تقل شأنا عما وصل إليه النقاد من نظريات    وتماشيا ومراعاة لتطلعات مجتمعنا وبما يفرضه علينا زماننا، ألن هذه اإلسهامات

خاضعا   القرائي  الفعل  فصار  وتباينت  اختلفت  أنها  الواحد  للنص  القراءات  هذه  من  والحاصل  الغرب.  عند  القراءة  حقل  في 

تي تم االستناد ملنظومات قرائية متعددة، أفرزت خالفا بين قراء القرآن، إذ هو في الحقيقة خالف في املرجعيات واألسس الثقافية ال

عليها، فأسهمت في صرف وتوجيه داللة النصوص، مما جعل بعض الفرق تنتهك قدسية وهيبة الخطاب القرآني ،فتحاول التغيير 

في البنية التركيبية ألجل التأويل دون مراعاة حتى ملسالك العرب في فنون القول، مما جعل كثير من القراءات توصف بأنها ترف  

 امت على أثرها حروب في العقائد مازالت تلقي بضاللها إلى يومنا هذا. تأويلي أو فوض ى ق

إن »طائفة من املفسرين من الفرق املبتدعة قد اتخذوا املجاز سلما للتأييد مذاهبهم املنحرفة ومعتقداتهم الباطلة وذريعة   

لحقيقية، أو تأويلهم إياها بمعاني غير صحيحة، للوصول إلى مبادئهم الخاطئة املبنية على إنكارهم ملعاني آيات األسماء والصفات ا

إذ نراهم يقفون أمام اآليات التي تبدو في ظاهرها غريبة مستبعدة موقف النفور من جواز إرادة املعنى الحقيقي، والتخلص من هذا  

ا ارتكبوا جريمة  التمثيل، وبهذا  أو  املجاز  الوحي عن حقيقتها وحملها على  أو  الظاهر املستغرب بصرف نصوص  لتحريف لفظيا 

لقد جاءت أراء األشاعرة في بداية األمر لفهم بيان أصول الدين باملنطق واالستدالل مستمدين ذلك من اآلراء الكالمية     2معنويا«. 

السابقة متخذين حال وسطا بين أصحاب الحديث وأهل السنة من جهة ومذهب املعتزلة من جهة أخرى، باستعمالهم العقل في 

الرد على املعتزلة رجحوا مقوله: »النظر واجب بالعقل«، من حيث هو مصدر اإللزام ملعرفة هللا، وبالرد أيضا على دقة حججهم ب

أهل النص من السنة وأهل الحديث الذين يميلون إلى اإليمان بالشرع ال غير، ومن هنا كانت أراء األشعرية الكالمية قائمة على  

 لى خالف املعتزلة الذين اعتمدوا في الفعل القرائي على املدارك العقلية . الجمع بين العقل واإليمان فاألشاعرة ع

ام  
ّ
ه( 221)تأما قراءة املعتزلة، فإنهم جعلوا األمر أكثر تعقيدا خاصة في تعاملهم مع بعض الصفات، إذ نفوا أغلبها، فهذا النظ

وهو من كبار املعتزلة يقول: إن صفات هللا إنما هي صفات سلبية ال تقتض ي للذات شيئا زائدا عليها، فإذا قلت إنه عالم أثبت هلل 
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ونفيت   ذاته  هو  له. علما  مقدورا  هناك  أن  على  ودللت  العجز  ذاته  وعن  الجهل،  ذاته  عن     1عن  فلسفية حادت  قراءة  إذن  هي 

الصواب، كما أنها ال تقوم على أي قرينة تذكر، وقد خالفت نصوصا قطعية ال تحتاج إلى تأويل في كتاب هللا. أما تأويالت الشيعة  

قراءة تعتمد باإلضافة إلى آلية املجاز على السياق، ثم إنهم في قراءة اليد يعمدون  فإنها ال تلتزم بمنهج واضح وآلية واحدة، كما انها  

 إلى إلباسها معاني كثيرة حسب موردها في النص، زيادة على ذلك فإنها قراءات تخدم املذهب ال غير.

ال تكلف وال تعسف وال جبر،  فالقراءة السليمة واملذهب الحق في الصفات هو إمرارها على ظاهرها من غير تأويل، وال تحريف و 

أما فيما يتعلق بالرد على شبهة عدم     2وال تشبيه وال تعطيل، وان ذلك هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم«.

القر  الفهم والخلط، ألن  اللبس وعدم  العامة فقد أثبت السلف أن األمر يتخلله  في على 
ُ
آن التأويل والتنفير منه خاصة فيما خ

محكمه ومتشابهه معلوم املعنى، ولم يقل أحد من السلف، إن في القرآن آيات ال يعرف أحد معناها، بل هذا القول يجب القطع  

القرآن مطلقا حيث قال تعالى:﴿ أمرنا بتدبر     بأنه خطأ، كيف وهللا تعالى 
َ
َوِلَيت َياِتِه 

َ
آ ُروا  بَّ ِلَيدَّ ُمَباَرٌك  ْيَك 

َ
ِإل اُه 

َ
ن
ْ
َزل
ْ
ن
َ
أ اٌب 

َ
و  ِكت

ُ
ول
ُ
أ َر 

َّ
ك
َ
ذ

َباِب 
ْ
ل
َ ْ
هي عن تدبره.      3.﴾  األ

ُ
وهذا يعم اآليات املحكمات واآليات املتشابهات، وماال يعقل له معنى، ال ُيتدبر ولم يستثنى شيئا منه ن

الضوا انعدام  إلى  أيضا، قد يؤدي  اللغة  القرآن، وعلى  لها مزالق خطيرة على فهم  املجاز استعماال مطلقا  آلية  بط إن استعمال 

الداللية املعلومة، لتحديد مقاصد النصوص، وما نخلص إليه من خالل هذه القراءات أنه ال يمكن أن نسد أبواب املجاز ونمنع 

على القارئ إمكانيات قرائية أثبتها العلماء ثم ُعرف القراءة إن صح التعبير. فال يمكن بحال من األحوال أن يأمرنا هللا عز وجل  

م النصوص وفي الوقت ذاته يعجزنا بعدم تحصيل املقصود، إنما العجز في املعاني الغيبية كالصفات والبعث،  بالتدبر والتأويل وفه

أنه يصاب    
ّ
إال القراءة والتفسير والتأويل  آليات  بامتالكه كل  له نفسه كشف املستور  فإن هللا عز وجل يتحدى كل من سولت 

ر في عالم النصوص خاصة التي تؤدي إلى ماال يحمد عقباه، فتجلب غضب هللا  باالنبهار أمام النص الرباني، وعليه فالقارئ املبح

 عز وجل، فال وسيلة وال أداة وال مخرج للقارئ إال املجاز وتأويلها دون معارضة الدين والعقيدة. 

سالمية خاصة  لقد كان املجاز مخرجا مهما وحال ضروريا في معالجة املسائل والقضايا التي وقفت عندها الفرق واملذاهب اإل 

  فيما يتعلق بالصفات اإللهية ورؤية هللا واليوم اآلخر وغيرها من املتشابهات التي أثارها التفسير الظاهري أو الباطني للقرآن الكريم، 

 فأدى املجاز إلى رحابة في اللغة تجاوزت األلفاظ اللغوية إلى أعلى مستويات التطور الداللي اإلبداعي.

قارئ من مأزق ظاهر األلفاظ، وحرج انغالق النصوص، حيث ال يمكن بأي حال من األحول أن ينصرف  فآلية املجاز مخرج كل 

فبهذه األلية يتحرر القارئ من قبضة صور     4التفسير إلى الظاهر الن مثل هذا التفسير يتنافى مع جاللة الخالق وعلوه سبحانه.

املعاني، الخيال ورحابة في  أبواب التأويل وتوليد الدالالت وتضخ بذلك دماء جديدة في   األلفاظ الحقيقية إلى سعة في  فتفتح له 

النصوص التي تجعل املؤول يرى فيها صوره فيتفاعل ويعيش في كنفها مدة من الزمن، وبذلك تكتب حياة جديدة للنص مشتركة  

ي الحقائق، ألن ذلك يوجب كونه في حكم بينه وبين قارئه، و »اعلم أن من حق املجاز إذا استعمل أال يراعي معناه كما يراعي ذلك ف

فهذا الخرق الذي يتحقق على واقع     5الحقيقة، ألنه إن ُروعي معناه وجعل نابعا له وأجرى حيث يجري معناه حل محل الحقيقة«. 
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 .137- 130م، ص: 1995، 02اإلمارات العربية، ط
 . 29:ةص، اآليسورة   -3
 .221، ص: م.1999، 1ط  بيروت، لبنان،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  العرب،استقبال النص عند  ينظر: -4
مصر، إلرشاد القومي،  وا حسين وإبراهيم مدكور، املغنى في أبواب التوحيد والعدل، وزارة الثقافة    هاألسد آبادي، تح: ط  الجبارأبو الحسن القاض ي عبد    -5

 . 05/188م، ج1965 ،2ط
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ملحافظة  األلفاظ بفضل آلية املجاز يجعل للمتلقي سلطان على النص فيشكل املعاني وفق قوالب يصنعها هو بإبداعه الخاص مع ا

 على جدران األلفاظ التي قد يستعملها أوعية ألفكاره فتنقاد وفق ما يريد ووفق ما يصنع.

يقول على حرب في فاعلية املجاز: »ولكن ما الذي يحيل اللفظة من محض عالمة إلى فسحة خالقة؟ وما الذي يكسب النص  

ْفل، وال يقرر األمور بطريقة  األدبي قدرته على اإليحاء؟ إنه »املجاز« فالنص البالغي ال  
 
يقول األشياء بحرفيتها أو بشكلها الساذج والغ

مباشرة أو بلغة املعادالت، بل هو يلجأ دوما إلى الكناية واالستعارة ويتوصل التلويح دون اإليضاح وهذه الطاقة على اإليحاء التي 

إن التطبيقات واإلجراءات املجازية والقراءات   1واألدبية عامة«. يمتلكها املجاز هي التي تشكل الفسحة التي تقوم بها اللغة الشعرية 

 املرتكزة على املجاز أعطت لنا املناخ الفني والبياني والجمالي للقراءة اإلبداعية دون اإلخالل بالبناء اللغوي.

ال  كلمات واألشياء ويقتض ي  و»اللغة ال تقول األشياء، بحرفيتها أو بشكلها الساذج والغفل، ألن املجاز يقيم الفجوة بين 

عودة املعنى، وكل عودة هي استعادة، وكل استعادة هي اختالف بقدر ما هي تشابه، واملعنى إذ يعاد وال يتكرر بل يتحول إلى طبقة 

يعطي  فاملجاز     2متراكمة من التأويالت، واللغة تتسع للمحكم كما للمتشابه وتحتاج لتأويل يستعيد الداللة املفقودة أو األصلية«. 

للقارئ إمكانية التأويل والقراءة ويجعل النص في حيوية دائمة ال ينفصل املجاز على تحديد هوية الكالم الذي ينصرف التأويل  

فالقارئ املتمكن هو ذاك الذي يخرج عن   3املجازي إليه، فالكالم املجازي يسمح باالتساع بل هو الفضاء الذي يتحرك فيه التأويل.

 عايير الضيقة للكلمة فُيلبسها ما يشاء دون املساس بأساس البناء  املألوف بخرقه امل

فاملجاز يمنح للفعل القرائي املجال واملناخ اإلبداعي الذي يسبح فيه القارئ فيحاول أن يجسد ويصنع معنى يخترق به السائد،  

هو يكتب ويفكر، لكي يتغير ويغير عبر    فيتربع على عرش النص ويمتلكه. يقول على حرب: »أن يقرأ الواحد لكي يخلق ويبتكر فيما

ما تنسج عنه القراءة من سالسل اإلحالة وشبكات االستعارة أو من مجازات الخيال ومركبات الفهم، ولذا مع كل قراءة خصبة  

والقراءة، بقراءة فال ُيعترف في منطق التلقي    4وفعالة نعبر نحو أفق جديد، تتشكل معه بؤر جديدة للمعنى أو تتغير خرائط الفهم«. 

صماء ال تأتي بجديد، حيث ال تخرج عن حدود الكلمة وإن أسمى درجة تبلغها بأن تنقب على قصد الباث ال غير فتكون حبيسة  

  املؤلف مكبلة بأغالله.  واملجاز باإلضافة إلى انه يسهم في تحقيق املعنى من خالله الداللة غير املباشرة إلى األصل، فهو ينهض بوظيفة

لية قوامها التأثير في نفس املتلقي فهو يشده ويثيره للبحث عن املعنى وامتالكه والقبض على الداللة الكامنة، فتترسخ وتصبح  جما

ن آللية  أ، لقد اتفق أكثر أهل البيان واملشتغلين في حقل النصوص واملنقبين عن املعاني  5.أوقع في نفس املتلقي فتنفذ إلى وجدانه

 حقيق الفعل القرائي فهو يمنح للقارئ دالالت واسعة في أفاق املعرفة. املجاز دور هام في ت

يكتب النص مسحة تخيلية بفضل املجاز والذي يجعل األلفاظ أكثر طواعية للقارئ يتصرف فيها أّن يشاء. يقول على حرب:  

واستعارات، كنايات  األلفاظ  دامت  فما  والتأويل  التفسير  الدوام  على  تتطلب  املجازية  حقوق    »اللغة  الكلمات  ومادامت 

وهذا ما يجعل القراءة مثمرة وفعالة، فالقارئ ال يتوقف عند النصوص منبهرا عاجزا بل عليه أن يخترق حصون    6واحتماالت«. 

 
 . 28م، ص: 2007، 02ط ، ن بيروت، لبناوالحقيقة، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،  التأويل حرب،على   -1
 م.1993، 1ط ،ن بيروت، لبنا ، اآلداب للنشر والتوزيعأمينة غصن، قراءات غير بريئة في التأويل والتلقي، دار   -2
 . 220: العرب، صاستقبال النص عند محمد املبارك، ينظر:  -3
 . 14م.، ص:  2005، 1هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، طعلى حرب،  -4
 .254م، ص: 2013، 1ط ،ادمشق، سوريينظر: مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب،   -5
 .51م، ص: 2007، 2ط بيروت، لبنان، ، التنوير للطباعة والنشر والتوزيعقراءات تأويلية في الثقافة العربية، دار  والحقيقة، على حرب، التأويل  -6
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النص، فاتحا ومغيرا، فيضفي على النص دالالت جديدة واحتماالت اكتسبها من تجاربه يبثها وينفثها في الكلمات اعتمادا على آلية  

 از التي تسعفه ليجعل النص يعيش مدة أطول. املج 

بفعله هذا ليس متجنيا أو مستوليا على نصوص غير، فالنص لم يعد ملكا لصاحبه. »نرى أن النصوص ليست وقفا على أمة  

صرة وتتفاعل  أو طائفة، وإنما لها طابعها اإلنساني الشامل ولها إشعاعها خارج أطر الزمان واملكان ... فتتراوح فيها األصالة واملعا

أو    1الثقافات وتترأى الذوات على نحو متبادل«.  الزمانية والبقاء طويال ألنه لم يتحدد بزمن معين  الديمومة  حيث يكتب للنص 

 شخص بعينه أو ثقافة منحازة، هي خصائص إذن يتصف بها كل نص منفتح على عدد ال متناهي من القراءات والتأويالت.

... لذا فهو  يقول على حرب: »إنه متعدد ا القضية واألطروحة  الوجهة، إشكالي  املفهوم، متوتر  ملعنى، ملتبس الداللة، كثيف 

  2يحتمل غير قراءة بقدر ما يختزن ماال يتناهى من القراءات التي تراكمت وتفاعلت في ذهن مؤلفه لكي تسهم في تشكيله وظهوره«.

ن يسمح للنص بمعانقة املستقبل وال يربطه بحادثة معينة، أو أن يدعي فيجب على القارئ إذا أراد أن يحقق الدائرة التواصلية أ

امتالكه بمجرد احتماالته، فالنص قابل ومنفتح على قراءات كثيرة، ففعل القراءة يبحث عن طرائق لتشغيل النص وإخراجه من 

حسب تفاوتات القارئ فالقبض على القراءة مدار الجمود إلى الحركة إلى التنفس في فضاءات املعرفة واالنفالت من الدائرة املغلقة  

ة  ليس باألمر الهين وال بالكم النهائي، فالقراءة هي اإلسهام في النفاذ إلى دواخل النص ورصد قوانين بنائه املتكتمة في صميمه واملتستر 

 3في أقاصيه وأغواره. 

ا حتمية االنشغال بهذا الوافد الجديد والذي  وهذه املغامرة القرائية اتجاه جاذبية النصوص أرغمت كما أسردنا على أسالفن

إذا أردنا تصنيفه ومقارنته بالنصوص األخرى حسب ما يدعي أهل الحداثة بأنه يعلو وال يعلى عليه وهذا ما جعل أقالم وألسنة  

م شهدت حركة قوية  القراء تيهئ مختلف اآلليات واألدوات استنباطا للمعنى، والشواهد التي أوردناها تؤكد أن بيئة ما بعد اإلسال 

البيئة   تميزت هذه  به يأخذ حيزا كبيرا طغى على كل ش يء. فقد  بدأ االهتمام  بما يحمله من نصوص وخطاب حيث  القرآن  تجاه 

بنوعين من الخطاب، خطاب شعري جاهلي وخطاب رباني وهذا ما تميز به التلقي العربي إن صح التعبير، وكذا القراءة التي كابد  

تأويل نظرا لحساسية النص، فعلماء التراث آنذاك لم يستنطقوا النص القرآني وفق خطابه الواسع، فعمدوا إلى أصحابها مشقة ال

 آليات تخرجهم من هذا الحرج، فبدأت حركة التفسير والتأويل والفهم، وكثرت عندهم الفرق وتنوعت مناهج البحث واالستنباط.

ضاءات تلك األغماض على أساس التأويل املجازي والذي له وقع كبير على  وهذا ما حفز القارئ ودفعه إلى إيجاد تفسيرات وإ

الفكر   املعرفي ورحابة  التخيلية اإلبداعية للقارئ، وهذا ما يتوقف على املخزون  أنه يوسع الدائرة  إلى  نفسية السامع، باإلضافة 

حسب طاقته التأويلية وهذه الظاهرة اإليجابية في   وتعدد اآلليات وتنوع املرتكزات وهذا ما يجعل القارئ ينوع في القراءات وتتعدد

فلكل قراءة معنى    4التلقي يقول في شأنها عبد القاهر الجرجاني: »أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفض ي بك ذلك املعنى إلى معنى آخر«. 

بقدر تعمق القارئ في أغوار النص، وهذا ما يحتم على املؤول أال يدعي التقبض على املعنى الحقيقي للنص وأنه قد استنفد النص  

قراءة، وعليه تعددت القراءات واختلفت اآلليات وتنوعت التفسيرات، وكلما تقدمنا في سجالت تاريخ النقد العربي تباينت القراءات  

 ات النظر للنص الواحد. ووجه

 
 .20نفسه، ص:  املرجع  -1
 .23على حرب، هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، ص:   -2
 . 153-152م، ص: 2002، 2طالنشأة والتحول، منشورات دار الغرب، وهران، الجزائر،   القراءة، فعلحبيب مونس ي، ينظر:  -3
 . 258، ص: م.2008، 1دالئل اإلعجاز، تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، سوريا طعبد القاهر الجرجاني،  -4
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إن »النص ال يتوقف عن كونه محال لتوليد املعاني واستنباط الدالالت وال مجال ألحد أن يقبض على حقيقته، ومآل ذلك أن  

األصول واملراجع ال يستنفذها تفسيرا واحدا متأمل وال يمكن حصر معرفتها من طريق واحد بعينه أو تقييد النظر إليها على مذهب  

و اتجاه معين، فالنصوص التي هي موئل الفكر الحق يصعب إفراغها في نسق منطقي صارم أو ضبط معانيها وحصر مخصوص أ

لعلمائنا السبق في تجسيدها وال   نظرية حديثة وعلى كل ال نحاول من خالل استقراءنا للمدونات التراثية أن ندعي بأن كل  1داللتها«. 

مرجعيات ومفاهيم حديثة في النقد الغربي، سلبت من تراثنا النقدي، ولكن علينا أال من   نقول إن نظرية التلقي بكل ما تحمله

واالبتعاد عن    النقديةمن كل املكتسبات   أن نستفيدنقحم وال نغالي وال نتعصب، ولكن أن ننظر إلى األمور بعين منصفة بل يجب  

 األحكام الجاهزة الباطلة وإسقاط املقوالت والنظريات على تراثنا.

 نتائج:-

لقد أنتج علماء التراث باختالف تخصصاتهم في علم التأويل والتفسير نوعا من القراءة العاملة املتفحصة، حيث أسسوا لذلك   ✓

 آليات قرائية متميزة، استمدوها من القرآن واللسان العربي خدمة للمعنى. 

غالبية العظمى كانوا مّجوزين له في القرآن واللغة  إن نفي أو إثبات املجاز قضية شغلت فكر علمائنا على مر العصور إال أن ال ✓

 والرأي السديد التوسط واالعتدال في استخدامه.

 املجاز آلية معتبرة ومهمة في كسر القواعد املعيارية لأللفاظ وخرق للرتابة وتنوع في الداللة.  ✓

 املجاز ألية تؤسس لجمالية الخطاب النقدي من خالل الفعل القرائي. ✓

األصول مع النص ومحاولة قراءة وتحليل دالالته إنجاز يقترب من بعض املقاربات املعاصرة في مجال القراءة  إن تعامل أهل   ✓

 والتلقي.

لقد فتح الخطاب الشرعي للقارئ باب االجتهاد فتعددت بذلك القراءات واملقاربات النصية وهذا ما يجعلنا نجزم بأنها حرية   ✓

 النظريات الغربية. معلنة للمتلقي الذي ُهمش في  

إن التفكير في تكييف نظرية التلقي مع أي نص تراثي ليس باألمر الهين، ومحاولة البحث عن نظيرها في أصولنا النقدية عمل   ✓

عبثي ألن هذه األخيرة نشأت وتطورت في سياق ثقافي يختلف عن بيئتنا العربية، لذا وجب تثبيت معارفنا األصيلة دون الخلط  

 ن مختلف التيارات الفكرية الوافدة. ثم االستفادة م

 مما يجعل املتلقي أمام حتمية تخريجات إبداعية ضمن ما يعرف بعلم االستنباط. تأويالت لمجاال خصبا لالنص القرآني  ✓

رتباطها بالنص القرآني الذي  إن القراءة في املنظومة النقدية العربية تتميز عن نظيرتها الغربية بش يء من القداسة واالنضباط ال  ✓

 يتوفر على مصداقية ال نجدها في أي بيئة أخرى.

إن الكفاءات القرائية لعلماء التراث في مجال القراءة واآلليات املعتمدة في ذلك، امتازت بش يء من الخصوصية تماشيا وطابع   ✓

 لمقوالت الغربية عليها. البيئة، وعليه ال يمكن أن نصفها بالنقص ونحاكمها بقوانين زماننا إقحاما ل

جاء مصطلح القراءة بمفهوم التلقي على اعتبار أن عملية القراءة هي تلقي تفاعلي بين القارئ والنص كما أن القراءة ال تعبر   ✓

 بالضرورة عن معنى كلي شامل إنما توحي في إطار جزئي بكيفية التعامل مع النصوص.

 
 .18ص: ، م.2007، 2على حرب، التأويل والحقيقة، قراءات تأويلية في الثقافة العربية، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط   -1
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 :اتتوصي-

وذكره، يبقى األمر مستعصيا أن نخرج بنتائج دقيقة ومحددة في مشروع القراءة والتلقي، وعليه تبقى  ومع كل ما تم التطرق إليه    -

 مقتضيات البحث العلمي الحق تمنعنا من ترك األبواب ترتج أمام أفاق جديدة. 

املمارسات التأويلية والجهود وجب على األمة العربية أن تولي الكثير من االهتمام بطيات املدونات التراثية التي تحمل الكثير من    -

القرائية التي تحتاج نظرا دقيقا فيها إلعادة تفعيلها والتنظير لها بما يناسب متطلبات النصوص املعاصرة ويسهم في تطوير النقد  

 العربي من خالل تحيين الهوية التراثية. 

 بدراسات واسقاطات على الواقع    وال يكون ذلك  ئيعلى النخبة العاملة محاولة الخروج من النظري إلى اإلجرا   -
ّ
بعيدا عن اإلقحام إال

 النظري أو التقوقع الفكري. 
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ي منها: نماذج من األوبئة الحيوانّية في البالد التونسية خالل النصف الثاني 
ّ
أدب األوبئة والتوق

 من خالل وثائق غير منشورة  19من القرن 
Epidemiological literature and prevention: examples of animal epidemics in Tunisia during the second 

half of the 19th century through unpublished documents . 

 تونس، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/محمد البشير رازقي  د.

Dr. Mohamed Bechir Rezgui/ Faculty of Humanities and Social Sciences in Tunis 

 

 

 : امللخص

الفاعلين   ل 
ّ
تمث الحيوانّية وطريقة  مهّمة وهي األوبئة  إشكالّيات  الغير منشورة طرحت  الوثائق  العمل عددا من  في هذا  قّدمنا 

لت األ 
ّ
ان والسلطة في اإليالة التونسّية االجتماعيّين ومنهم الدولة لها وطرق الوقاية منها ومعالجتها. مث

ّ
وبئة هاجسا أساسّيا للسك

ي من العدوى ومنها الحجر الصّحي. وال يمكن لنا فصل األوبئة عن  19خالل القرن  
ّ
، حيث ترّسخت ممارسات دقيقة مضبوطة للتوق

اعي بإمكانية نقل الحيوان للمرض الحيوان سواء من ناحية ارتباط واختالط االنسان اليومي بالحيوان أو بسبب شّك الفاعل االجتم

والعدوى. برز في هذا اإلطار وعي السلطة بخطر العدوى خاّصة مع ترّسخ مؤسسة الحجر الصّحي في البالد التونسّية وخاّصة مع  

ي عنه. وتتنّزل  1858تأسيس املجلس البلدي )
ّ
الوثائق (. أصبح الحيوان مكمن شّك وريبة، ولكن مع فقدان القدرة عن إمكانّية التخل

 األرشيفّية املقّدمة في هذا املقال ضمن هذه الرهانات: الخوف والتوّجس من الحيوان من ناحيته والّسعي لحمايته من ناحية أخرى. 

 ؛ األوبئة؛ الحيوان؛ األرشيف 19البالد التونسّية؛ القرن الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

 In this work, we presented a number of unpublished documents that posed important problems, namely 

animal epidemics, the way social actors, including the state, represent them, and ways to prevent and treat them. 

Epidemics were a major concern for the population and the authority in the Tunisian province during the 19th 

century, where precise and precise practices were established to prevent infection, including quarantine. It is not 

possible for us to separate epidemics from animals, whether in terms of the daily connection and mixing of humans 

with animals, or because of the social agent’s doubt about the possibility of transmitting the animal to disease and 

infection. In this context, the authority’s awareness of the danger of infection has emerged, especially with the 

establishment of the quarantine institution in the Tunisian country, and especially with the establishment of the 

Municipal Council (1858). The animal became a place of doubt and suspicion, but with the loss of the ability to 

abandon it. The archival documents presented in this article fall into these stakes: fear and apprehension about 

the animal on the one hand, and seeking to protect it on the other. 

Keywords: Tunisian country; 19th century; epidemics; Animal; archives 
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 تقديم: 

رات والرواية والقّصة واملسرح إلخ. حاولنا في هذا املقال  تتمّيز األنماط األدبّية بالتنّوع والتعّدد، حيث نجد  
ّ
أدب الرحلة واملذك

ي منها. تعّرض عدد من األبحاث إلى أدب األوبئة  
ّ
التطّرق إلى نمط أدبّي طريف غير مطروق وهو أدب األوبئة الحيوانّية وأساليب التوق

، ودور 3وعالقة أدب األوبئة باملصالح والصراعات الدولية واالستعمار ،  2، والحجر الصّحي1اإلنسانية ال الحيوانّية مثل الطاعون 

. 5، وعالقة النخب املجتمعّية بتحرير أدب األوبئة 4إنتاج أدب األوبئة في نشأة الحداثة وتطّور العلوم لدى العرب وخاصة األندلسيين 

ة الحيوانّية املنتج في البالد التونسية خالل النصف الثاني من  واإلضافة التي نبتغي تقديمها في هذا املقال هي التركيز على أدب األوبئ

 .19القرن 

البشري  التاريخ  في  مهّمة  الحيوان مكانة  الحّيز الخاص  6احتّل  العاّمة  الحياة  الحيوان  7سواء على مستوى  ك 
ّ
تمل ارتبط  . وقد 

ن جزءا مهما من تاريخ البالد التونسية حيث شغل العامة  وقد شكل تاريخ الحيوا.  8باملكانة والوجاهة االجتماعّية والثروة املادّية

. والرواية الشفوّية تبرز لنا أهمّية  9والعلماء، فقد صّنفت عّدة كتب في الفترة الحفصّية عن الحيوان وأنواع وطرق صيده وفوائده

ك الحيوان لدى الفاعل االجتماعي حيث أّن "...الخيل واالبل هم خير الكسيبة"
ّ
ل الحيوان خالل القرن  . كما  10تمل

ّ
ثروة مادية    19مث

 وغذائّية مهّمة. 

الفاعلين   ل 
ّ
تمث الحيوانّية وطريقة  مهّمة وهي األوبئة  إشكالّيات  الغير منشورة طرحت  الوثائق  العمل عددا من  في هذا  قّدمنا 

لت األوبئة هاجسا أساسّيا  
ّ
ان والسلطة في اإليالة التونسّية االجتماعيّين ومنهم الدولة لها وطرق الوقاية منها ومعالجتها. مث

ّ
للسك

ي من العدوى ومنها الحجر الصّحي19خالل القرن  
ّ
. وال يمكن لنا فصل األوبئة  11، حيث ترّسخت ممارسات دقيقة مضبوطة للتوق

 
، مركز دراسات الوحدة (1800  -1350الطاعون: الحراك االجتماعي في بالد املغرب بين الفقيه والطبيب واألمير )الطاعون وبدع  حسين بوجّرة،     1

 .2011العربّية، بيروت، 
 . 1992غرب،  ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، املتاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرمحمد األمين البّزاز،     2
 2010، ترجمة: أحمد محمود عبد الجواد، املركز القومي للترجمة، مصر، املرض والقّوة واالمبرياليةشلدون واتس،  3
 . 2016، املجمع التونس ي للعلوم واآلداب والفنون: بيت الحكمة، تونس، ثالثة رسائل أندلسّية في الطاعون الجارفمحمد حسن )تحقيق(،   4
5 ( الفرقان  القرن  دراسة وتحقيق(،  حسن  في مغرب  األوبئة  املشرفي91أدبّيات  للعربي  الطعن والطواعين  في  املطاعين  أقوال  ، منشورات  : نموذج 

 . 2020التوحيدي، املغرب، 
ّصص لدور الحيوان كفاعل مهّم في التاريخ:  History and Theoryأنظر مثال العدد الخاص من دورّية   6

ُ
 الذي خ

Does History Need Animals?, History and Theory, Wesleyan University, U.S.A, No 52, December 2013 

 ومن املقاالت التي تضّمنها العدد نجد: 

BRETT L. WALKER, “ANIMALS AND THE INTIMACY OF HISTORY”, IN, History and Theory, Wesleyan University, U.S.A, No 52, 

December 2013, P.45- 67 
د الثاني: الناس واألشياءهوّية  ،  برودلفرنان     7

ّ
، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، ص  2011، ترجمة: بشير السباعي، املركز القومي للترجمة،  فرنسا. املجل

83- 103 
ة التاريخّية  "التراث الحيواني في مدينة تونس خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر: ثروة مادّية ووجاهة اجتماعّية"، ، رازقيمحمد البشير  8

ّ
املجل

 .188 -155، صص.181، تونس، العدد املغاربّية
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 57، ص.2015، ترجمة: محمود كبيبو، دار الوراق للنشر، بيروت، أشعار وأغاني تونسية من القرن التاسع عشر، شتومه هانز  10
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بإمكانية نقل الحيوان  عن الحيوان سواء من ناحية ارتباط واختالط االنسان اليومي بالحيوان أو بسبب شّك الفاعل االجتماعي  

التونسّية 1للمرض والعدوى  البالد  في  الحجر الصّحي  العدوى خاّصة مع ترّسخ مؤسسة  السلطة بخطر  في هذا اإلطار وعي  برز   .

ي عنه.  2(1858وخاّصة مع تأسيس املجلس البلدي )
ّ
. أصبح الحيوان مكمن شّك وريبة، ولكن مع فقدان القدرة عن إمكانّية التخل

الوثائق األرشيفّية املقّدمة في هذا املقال ضمن هذه الرهانات: الخوف والتوّجس من الحيوان من ناحيته والّسعي لحمايته وتتنّزل  

 من ناحية أخرى. 

تراوحت    1879و  1865قّدمنا في هذا املقال إحدى عشر وثيقة محفوظة باألرشيف الوطني التونس ي تتراوح تواريخها بين سنتي  

"الكلب" وأمراض الدواب )األبقار/ الخيول/ الّضأن( وعالقة األوبئة الخطيرة التي مّرت بالبالد التونسّية خالل  مواضيعها بين مرض  

ي وضعتها الدولة    1867وأهّمها كوليرة سنة    19النصف الثاني من القرن  
ّ
بالحيوان وموضعة الحيوان ضمن سياسات عاّمة للتوق

 لحماية الناس من هذا الوباء الخطير. 

 1 رقم  وثيقة

ل  1867وثيقة أرشيفية مهّمة ُحّررت من طرف طبيب أوروبي زمن وباء الكوليرا )
ّ
برز لنا عدم التوازن الحضاري بين طريقة تمث

ُ
( ت

النماذج   هذه  لت 
ّ
مث الحديثة.  الطبية  للتقنيات  بنزرت(  مدينة  )مثال  ي 

ّ
املحل املجتمع  ورفض  الطبّية  التقنيات  لتطّور  األوروبيين 

 رأينا أسبابا أساسّية لفشل تجربة اإلصالحات بالبالد التونسية. التفسيرية حسب 

. تعريب تلغراف كتب يوم التاريخ ببنزرت من الطبيب تاي إلى  1284صفر الخير   25( املوافق في 1867يونيه ) 27"الحمد هللا. في 

أن أتاني تلغراف املؤرخ يوم ماض ي أربعة ساعات   الدوتور )الدكتور( نكوله فينيالي باش طبيب الحضرة العلّية أّيده هللا تعالى. نخربكم

لي أن املرض ى   العامل وثال  إلى بنزرت يوم الجمعة ماض ي ساعتين من الزوال وعند وصولي قبلت )قابلت(  من الزوال وأنا وصلت 

إذ ذاك النه ر( 
ّ
ر )أي متأخ

ّ
الحال مؤخ الثمانية أنفار في كّل يوم، ولو  إلى  السبعة  ار فزرت خمسة وعشرة بالقليل وأن يموتوا من 

موجود هنا في بنزرت منذ خمسة وأربعين يوما، وماتوا بالتقريب من   الكوليراأشخاص من كّل دين وهم مرض ى مثقلين، ونخبركم أن 

أنفار وذلك في مّدة خمسة وعشرين يوما، ومن النصارى ماتوا خمسة أنفار قبل وصولي هنا    50أنفار، من اليهود    500املسلمين  

 كم بالتفصيل عدد املوتى من يوم وصولي هنا.  وسنبّين ل

فمشيت عند    22. وفي اليوم  16، الجميع  5ومن اليهود    11إذا التاريخ ماتوا من املسلمين    21في شهر التاريخ إلى يوم    20من يوم  

في   22إلى يوم    21يوم    ، وماتوا من64ومن املسلمين    39ومن اليهود    2ماشة وخمسة أنفار الذين مرضوا بالكوليره منهم من النصارى  

. والغدا من ذلك زرت خمسية أنفار الذين مرضوا بالكوليره منهم 26الجميع    8ومن اليهود    18صبيحة شهر التاريخ من املسلمين  

  23الجملة    19ومن املسلمين    4من اليهود    23إلى يوم    22فماتوا من يوم    3ومن النصارى    23أربعة وعشرين مسلمين ومن اليهود  

مريض والغدا )أي غدا( من   31الجملة  2ومن النصارى  11ومن اليهود  18من شهر التاريخ مرضوا من املسلمين  24في يوم موت. و

من شهر التاريخ مرضوا من األشخاص    25موت. وفي    26الجملة   1ومن النصارى )ال ش يء( ومن اليهود    25ذلك ماتوا من املسلمين  

. 27الجميع موت    2ومن اليهود    25وللغدا من ذلك ماتوا من املسلمين    3ومن النصارى    13ومن اليهود    18منهم من املسلمين    33

 
ة("،  1869"األوبئة والّدين في البالد التونسية خالل القرن التاسع عشر: نموذج وباء الكوليرا في مدينة بنزرت )، "رازقيمحمد البشير     1

ّ
، العدد تيلوس  مجل

 19 -15، صص.2020الثاني، 
األمراض والتطبيب والسياسة الصحّية في البالد التونسّية خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر من خالل وثائق األرشيف    ، "رازقيمحمد البشير   2

، جامعة ابن خلدون/ تيارت: مخبر الدراسات التاريخية واألثرية في شمال إفريقيا، الجزائر،  مجلة العبر للدراسات التاريخية واألثريةالوطني التونس ي"،  

د  ا
ّ
 388 - 373، صص.2019، 1، عدد 2ملجل
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إلى الثالثة ساعات من الزوال فمشيت عند    11مريض جدد وقابلت النصارى املرض ى قديم وجديد ومن اليهود    21ويوم التاريخ 

دد فقط ولكن إلى اآلن لم تنتهي خدمتي اليومية كون  أنفار ج 14قديم وجديد ومرضوا يوم التاريخ   16قديم وجديد ومن املسلمين 

ة التي ساكنين فيهم املسلمين. فنعمل جميع ما نقدر  
ّ
هم في نهار واحد خصوصا في األزق

ّ
من املستحيل يتيّسر لي نقابل املرض ى بكل

ه، وما ماتوا على يدي سوى  ونبادر في الخدمة ونبذل جهدي كوني في خمسة أيام زرت مائتين وثمانية وستين أنفار مرض ى بالكولير 

ا أهل البالد ينادونني في بدو )أي بداية( املرض بقدرة هللا  
ّ
عشرين نفر فقط. وخصوصا بعثوا لي في وقت الذي ال ينفع العالج. ومل

. وكما تقدر تتأّمل  ، وأما اليهود يحتاجوا  وكثرة املسلمين ال يرادوا ينادوا الطبيب واألدويةوإعانته املرض ال يزيد القّدام.  
ّ
الطبيب حاال

بما ذكر أعاله مرض الكوليره قد ذهب بالتقريب من حومتهم. ويوم التاريخ مات واحد يهودي فقط ويقولوا أن ماتوا من املسلمين  

إلى الخمسين نفر، كما ذلك بعلم عامل بنزرت. وأنا باقي نجري ليال ونهارا في استعانت املرض ى في كّل أربع ة وعشرين من األربعين 

 أربعة ساعات فيهم، وليس لي وقت لنكتب لكم هذا الروبورت
ّ
نتنوّجه  لفيه    نيو طلبتم، ولو ما  (Rapport)التقرير:    ساعة ما نرتاح إال

أنا  بإذن هللا تعالى. وفي هذا الوقت الذي   املعروفات باسم السورّيات ونعمل ما نقدر لكم بعد غد وأنا وحدي بنفس ي ومعي زوج نساء  

  كم هذا التلقراف جانب كثير من سكان البالد ماّرين وسط املدينة وطالبين الشفاعة من هللا تعالى إذ يرفع عليهم هذا املرض.نكتب ل

ة وبسقيفة جامعة )أي جامع( سيدي املسخري، الناس تموت 
ّ
وقد رأيت هنا ش يء لُيحزن القلب: من الّناس طالعين الّروح في األزق

يار الذين ماتوا فيهم حتى أربعة أنفار من الخمسة. وهذا الش يء لم يزل باقي موجودا. وأمس التاريخ  بالشّر والجوع ويوجد من الد

اني(  بدشرة
ّ
رأس الجبل ماتوا من الثالثين إلى األربعين شخص وخارج الدشرة املذكورة ماتوا أيضا خمسة عشر نفسا،    )تجّمع سك

 القليل من الذين مرضو 
ّ
، ولكن الجوع والشّر ا بمرض قوية الذي االنسان يموت فيه في ساعة واحدوالحاصل أّن ما أثبت عندي إال

ة الترتيب هم سبب هذا املوت، وهذا 
ّ
الضرر كله واملدينة ووسط الديار من سنين كثيرة الوسخ )التلّوث( الذي ال يظّنه عقلّية    وقل

بأ  البالد يشتروا فيها  الدونّية وفاسدة وأهل  اللحم  في  تبيع  بالكثير جّدا من  االنسان والناس  يأكلوا  رباع ريال ويأكلوها واملسلمين 

ة النّية )النّيئة( والدونية وغير طبّية. واآلن إذا اقتض ى من نظر سّيدنا وموالنا أّيده هللا  
ّ
يخ وجميع الغل

ّ
الفقوس والطماطم والبط

ا  
ّ
في شهر    27كما يدر. ويوم التاريخ الذي هو  بذلك. وبلد بنزرت فعليه أن يعمل    يأذنتعالى لنقدم إلى حلق الوادي فنقدم حاال مل

. ولكن الحمد هللا الجميع مرض خفيفا وباللطف، وجانب من  2ومن النصارى    12نفر ومن اليهود    33التاريخ ماتوا من املسلمين  

القّتال قد   أهل البالد قد هّجت من البالد وذكروا أّن خمسمائة من املسلمين قد تركت بنزرت، والذي نظّنه فهو أن هذا املرض

ثالثة عشر   ان شاء هللا كون من  العافية  التاريخ على حال  يوم  زرتهم صبيحة  الذين  واملرض ى  أعني عيان  اآلن  القّوة  من  ضعف 

 إثنين فقط. صّح من تاي" 
ّ
 . 1مسلمين الذين زرتهم أمس التاريخ ما ماتوا لي منهم إال

 2رقم الوثيقة 

"الحمد هللا. تعريب تقرير لجناب مولى الوزير األكبر سيدي خير الدين وزير األمور الخارجية دام عّزه وعاله من السنيور بوقيل  

 . 1876يونية  13طبيب الخيل في 

تي التي نأخذ عليها
ّ
في    أما بعد، فإنه ملا وقعت حوادث كثيره بالحاضرة من مرض الكالب املعروف فالواجب علّي من طريق خط

ب من الدولة أن نعرض على السيادة ما سيأتي بيانه. 
ّ
 املرت

ْب املعروف بالخوف من  
 
ل
 
إن املرض املسّمى بالكلب هو أمر محّقق وداء ال عالج له، وينتقل لإلنسان ولجميع الحيوانات، وإن الك

فاق جميع العلماء املاء فهذا اللفظ غير اليق وهو غلط محظ حيث أن الحيوان لم يكن له رعب من املاء، وهذ
ّ
ا املرض ال دواء له بات

ة  
ّ
بعد فحصهم على ذلك، وهو ال يقع إال في الكالب والقطاطس وسبب وقوعه مجهول. وإن الذي يظهر من العادة أن السبب هو قل
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ة الضرورّيات  
ّ
الحيوانات من    ، وإن لم يقع تجريب في ذلك كما لم يقع تجريب في منعالحرارةالتي تزيل    الجنسيةاألكل والشرب وقل

األكل والشرب حّتى يتحّقق أنه هو السبب، وهذا املرض كثيرا ما يحدث في زمان الربيع والخريف، وفي البلدان املعتدلة الهواء. وإن  

من يّدعي من األطّباء وجود هذا املرض في البالد الحاّرة هو مردود كما حّققه أطّباء مجالس التحّفظ بمصر والشام وبّر الترك بأن  

هذا املرض كان مجهوال ولم ُيعرف إال منذ سبعة أعوام. وأن رئيس مكتب أطباء الخيل بمصر لم يرى أدنى حدث كلْب من منذ  

 منذ خمسة أعوام وغير محتمل أنه ورد من كالب أوروبا. وأن هذا املرض  
ّ
عشرة أعوام، كما بلغني بتونس أن هذا املرض لم يظهر إال

وكلب مسكت، ومما يبّينه أن الكلب إذا وقع له هذا املرض يبطل    مائلما االختالف في الكيفّية، فكلب  يتكّون من أمرين متقاربين وغن

عليه اللعب والترحيب املعتاد ويميل إلى الوحدة وإلى األماكن املظلمة ويظهر عليه التشويش والتنّقل من مكان إلى آخر ويمّزق ما  

 من سّيده، وفي بداءته يجيب من  يجده من الثياب وغيرها من األمتعة، وُيلقي نف
ّ
سه على من يجده من الناس والكالب وال يخاف إال

يناديه ويرّحب كعادته. ومما يبّين أن الحيوانات إذا وقع لها هذا املرض يعّضوا لحومهم ويلقوا الدم من بطونهم بالقيء، ويبقوا على  

لعبس ويخفي رأسه بين رجليه وتارة يقع في حيرة كمن ضاع له ش يء  هاته الحالة من يومين إلى ثمانية وإن زادت في الطول يقع له ا

ونظره يتعّجب منه ملا يقع فيه من التبديل على كيفيته املعتادة حتى أن من يراه على تلك الحالة يخاف منه وال يضّر مواله ويعّض  

ما يسمع صوت مواله يذهب عنه ذلك وقتّيا ثّم  الهواء بكثرة ولو كان مربوطا وإن في محّل مظلم. فتظهر عيناه كأّنها قطع نار وعند

يرجع لحالته وإذا طال مرضه امتنع من األكل املعتاد ويصير يأكل األشياء الغير معتادة كالتبن والخشب والجلد وغير ذلك، وفمه 

، وكذلك تتبّدل له كيفّية الشرب ويصير يبلع املاء بلعا ورّبما يغطس رأ
ّ
سه في املاء، وكيفّية نبحه يمتلئ رغوة وقت هيجانه ثّم يجف

هو أنه يعوي بعكس العادة وتقع له كّحة بحّس خصوص ي، وإذا رءا حيوانا من جنسه ُتهّيج له املواد النسلّية ويصير يلعق فيه ثّم 

ّضها،  يعّضه، وإذا هاج له الوجع يعّض ما كان أمامه ولو حديد املحمي بالنار. وإذا ُضرب بالنار يذهب ويسكت ثم يرجع للنار ويع

ازداد هيجانه   بين رجليه ومهما رأى حيوانا من جنسه  الكلْب وضع ذنبه  وإذا ذهب من محّل مواله فقليل رجوعه. ومن عالمات 

ويعّضه، وإذا عّضوه سكت. وملا رأته الكالب املستأنسة به فّروا منه ولو كانوا أقوى منه. ومن املعقول أن االنسان إذا لقي كلب  

قتله في ذلك الوقت فإن يقف خير من الهروب. ومن عالماته أيضا أّن أشداقه تنفتح وتقع زروقة في أسنانه   مكلوبا ولم يتيّسر له

ر ومشيه بامليالن ويصير متحّيرا. ومّدة الكلْب من أربعة أيام إلى ثمانية ومنهاتيه باملوت. وإذا شرّ 
ّ
ح وتشيح عيناه وتصير تشعل كالبال

ال وجود له، ووجود   )اإليطالية(  نه أدنى ضرر معنوي باملشاهدة، وما يعبرونه األطباء الطليانيةجسد الكلب بعد موته لم يظهر في بد

فهو من العجز   )الساكت(  مثل الشعر والجلد والتبن وغير ذلك في معدته دليل على الكلْب وكذلك فراغ نبولته. وأما الكلب املسكت

ق وتقع فيه زروقه
ّ
ومن ذلك ينتج عدم النبح، وليس له شهوة كثيرة بالعّض ولذلك سّمي    رقة()زُ   ألن أحد شدقيه ساقط ولسانه معل

.  الهائجوعيناه ال تنتهي في اللمعان مثل    الهائجبالكلب املسكت، وفي الغالب ال يعّض الحيوانات التي من جنسه كما يقع في الكلب  

ة أكله من صعوبة  ويظهر كأنه مريض بحلقه بأشياء برانّية وكأنه ليس بمكلوب، وهذا أمر مخّوف  
ّ
حيث أنه في الحقيقة مكلوب وقل

البلعان، وقد يقع الشّك من صوت الكلب خصوص الذي يأكل اللحم في كونه ليس مكلوبا إنما ذلك املرض حّل بمعدته أو شيئا 

في شأن املرض املذكور    يعطّل حلقه أو عرقا بحلقه، ومع ذلك لم يتقّيأ ولم يقع له سعال وال يحّك حلقه وأن األطّباء لهم معرفة غاية

ه ال يعّض وإنما ينشب بمخالبه ولم يعوي  
ّ
الذي يعتريه املرض املذكور فإن  

ّ
العاّمة بالتجربة ال بالعالقة املذكورة. وأما القط وأما 

ه  بمقلوب مثل الكلب وإنما يعتري صوته البّحة، طما أن الحصان املكلوب يندر كونه يعّض أو يضرب، ومن عالمة ذلك للحصان أن

ا يرى كلبا يقع له هيجان ويقه له عجز عن الحركة، وإذا يصدر منه عّض أو إدخال ش يء من دمه أو غير ذلك بجسد آخر تقع 
ّ
مل

وينطح ويحفر برجله ويقع له عجز عن الحركة. وعالقة الغنم تضرب   )يهجم(  العدوى. وعالمة الثور املكلوب ُيحّرك أحناكه ويزدم

الخنزير تكون له شهوة في العّض وتعتري صوته بّحة وإذا عّض كلب إنسانا لم تظهر عالمة ذلك في   األرض برجلها وتصّوت. وعالمة

أيام. وأن األطباء يشرون إلى حفظ املكلوب أربعين يوما وإن لم يبرئ في   100االنسان املذكور إال بعد سبعة أيام في األقل وفي األكثر 

ملكلوب ففيه خالف بين العلماء ولم يقفوا فيه على تحقيق إال بكفّية واحدة وهي السرعة  املدة املذكورة ُيقتل. وأما الدواء من عّض ا
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جاز بكّي النار على العّضة قبل أن يسري السّم في األعضاء، وأدوية الّنار التي لها نتيجة هي الحديد املحمي في النار وملح البارود مع ال

التحّفظ التي    وسائلباملضايق وأن    )ممارسة الحجامة(   ن األولى وهي االحتجامبالزئبق وكذلك ملح النشادر. وكيفّية أخرى أقّل م

  يذكرونها األطّباء هو ما ذكرناه أعاله مع زيادة وهي أن الدولة من حّقها أن تنتبه لتبعيد الضرر الناش ئ من عّض الكالب املكلوبة

 ويلقونه بالطريق حّتى تأتي إليه الكالب ويأكلوه منه    ممتلئة ...ألن تونس  من حومهم  )مصابة بمرض الكلب(
ّ
بهم ومهما مات كلب إال

ا وقع فيها ما ذكر  
ّ
وهو من أعظم أسباب الكلْب. ومن أحسن التدبير هو حصر عدد الكالب الغير النافعة وجعل أداء عليها كفرنسا مل

ة التي بدون  وقعت نتيجة واضحة بذلك. ومن الوصايا أن الدولة ال تترك الكالب الض 
ّ
ملنع وقوع حوادث الكلْب ال سيما في   كمائم ال

وقعت حوادث   53وعام    1845، وهو أن ببلد برلينو في عام  سيأتيوقع منه نتيجة عظيمة كما    الكمائموقت املصيف، وأن جعل  

وم بالطرقات بدون كمامه  ، وتأويل تسميم الكالب التي تد1861في عام    6انتهت الحوادث إلى عدد   الكمائموبوجود    278كلْب عدد  

 أمر سهل على الدولة ولكن يلزم التحّفظ على ذلك، كما يلزم قتل من عّضه كلب مكلوب ألنه يكلب بعد أربعين يوما. 

من الدولة حتى ال يقع عدوى االنسان والحيوان: األّول هو جعل أداء على الكالب،    بإمضائها ومختصر الوسيل التي ال بأس   

مه عالقة باسم مواله ومكانه، الثالث كلب مهمل بدون كمامه تقع عليه يد القبض ويدفع عليه رّبه أداء معلوما  الثاني كّل كلب يلز 

ه ُيباع، الرابع من يظهر عليه من الحيوانات مرض الكلْب فإنه ُيقتل، الخامس إن  
ّ
وإذا مضت ثمانية أّيام ولم يقدم رّبه لطلبه فإن

الكلْب.  الكمامة وقت  في  التي    الزمة خصوصا  وهي  مكلوبة  كأنها  وتعتبر  القتل  ويلزمها  الشّك  فيها  التي  بالحيوانات  ق 
ّ
يتعل ما  وأما 

بالفصول التالية: األّول الحيوان الذي عّضه كلب مكلوب، الثاني الحيوان الذي أكل لحم مكلوب أو شرب من دمه أو قّرب إليه أو  

جنسّيه كاالجتماعات مع الحيوانات التي فيها الشّك ثم كلبت، الرابع توّسخ بلعاب ريقه، الثالث الحيوان الذي وقعت له مخالطة  

الحيوان املريض هيئته ُمخّوفة وصوته محصور وله شهوة العّض ويمتنع من األكل والشرب وله لعاب كثير. فجميع من به هاته 

طرح خارج ا
ُ
ة الحيوان املكلوب يلزم ت

ّ
ى بمقدار ميترو تراب إلخ. صّح من  الكيفّيات ُيقتل حاال وال كالم في شأنه، وأن جث

ّ
غط

ُ
لبلد وت

 .1طبيب الخيل بوقيل"

 3رقم الوثيقة 

نونبر سنة    8"الحمد هللا. تعريب مكتوب لحضرة الوزير األكبر من مسيو لرينسو فروج قنصل جنرال دولة تونس بمالطه في  

1865 . 

ا ثبت من األخبار الرسمّية أن  شهر ا  4أتشّرف بأن أرسل لجنابكم نسخة آخر من إعالن دولة مؤّرخة في  
ّ
ه مل

ّ
لتاريخ مضمونه أن

خّوف منه، وقد ارتفع بتمامه تقّبل الحيوانات من غير عمل كرنتينة واملحرزّيه  
ُ
مرض الحيوانات الذي كان في قليبية غير املرض امل

الدراهم عاجال لند بها بخير وأرجو وصول  التي  أنها تحضر في الجمعة اآلتية، والبحرّية  فع املصروف. نّص اإلعالن املذكور:  أظّن 

شهر التاريخ ليس هو    4حضرة الكفرنتور ملا علم على الوجه الرسمي أن املرض الذي ثبت في الحيوانات املذكور في اإلعالن املؤّرخ في  

عمل باإلعالن األّول. وبقبول  املرض املسّمى بوباء البقر. ومع ذلك قد ارتفع بتمامه من ناحية قليبية التي لو ُيوجد إال بها، أذن بعدم ال

 .2الحيوانات الواردة من تونس من غير كرنتينة"
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 4رقم الوثيقة 

جوان مسكرو باش طبيب    )الدكتور(  "الحمد هللا. تعريب مكتوب للصدر الهّمام جناب املولى الوزير األكبر سّيدي من الدوتور 

 . 1874يونيه  26الحضرة العلية دام عّزها في 

برايص للمركاض وتأّمل تأّمال شافيا من البقر    )الدكتور(  أما بعد فإّن بمقتض ى اإلذن الكريم الصادر من جنابكم توّجه الدوتور 

بلى باملرض الجاري منذ مّدة بالبقر باململكة، وبمقتض ى 
ُ
ة(امل

ّ
تي قّررها لي الدوتور برايص املذكور وما بلغني من غيره،  ال األماير )األدل

 تعّين عندي أن املرض املذكور هو املعّبر عنه عند الفرنسيس بلفظ سورالنو . وأماير املرض املذكور هي اآلتية: أمبوبات وتجريحات 

ابتدائّية، وحالة كونه ُمعدي لغيره. في الشفتين واللسان واألضفار مع جريان لعاب ونفاخ في القراجم وسخانة    )جروح وتشّققات(

وأّما كيفّية االحتفاظ منه فإّن الشرط األّول فيه هو إبعاد الحيوان املريض عن السالم، ثّم البقر املريض ُيعالج بأن ُيطعم حشيشا 

الة ْمدْردرهْ 
ّ
خ

ُ
زال ثّم ُيدرك اللسان وا  )قشور(  بماء. وإذا ُوجدت بعض قشرات   )مختلطة(  ون

ُ
للغام وساير ما أمكن من فوق اللسان ت

ب من جزء شّب  
ّ
التوّصل لها بدواء مرك التي يمكن  بهذا    وجزأينجهات الفْم  طين، وال بأس من دلك الساقين املرض ى 

ّ
عسل مخل

 .1الدواء أيضا. هذا ما لزم عرضه"

 5رقم الوثيقة 

وتور )الدكتور( جوان مسكرو باش طبيب  "الحمد هللا. تعريب مكتوب للصدر الهمام جناب املولى الوزير األكبر سيدي من الد

. أما بعد فإن بمقتض ى اإلذن الكريم الصادر من جنابكم توّجه الدوتور برايص للمركاض  1874يونية    19الحاضرة دام عّزها في  

ة(  باملرض الجاري منذ مّدة بالبقر باململكة، وبمقتض ى األماير  )املبتلى(  وتأّمل تأّمال شافيا من البقر املبلي
ّ
التي قّررها لي الدوتور   )األدل

بلفظ سورالنو وأماير   )الفرنسيين(  برايص املذكور وما بلغني من غيره تعّين عندي أن املرض املذكور هو املعّبر عنه عند الفرانسيس

الآلتية: امبوبات )أي تقّرحات القراجم  املرض املذكور هي  ( وتجريحات في الشفتين واللسان واألضفار مع جريان لعاب ونفاخ في 

)الحلق( وسخانة ابتدائّية، وحالة كونه معدي لغيره. وأما كيفية االحتفاظ منه فإن الشرط األّول فيه هو إبعاد الحيوان املريض  

الة مدْردرْه ) 
ّ
فوق   )بثور(  أي مختلطة( بماء، وإذا ُوجدت بعض قشرات عن السالم ثّم البقر املريض ُيعالج بأم ُيطعم حشيشا ونخ

ب من جزء شّب وجزأين  
ّ
زال ثم ُيدلك اللسان واللغام وساير ما أمكن من جهات الفم التي يمكن التوّصل لها بدواء مرك

ُ
اللسان ت

طين وال بأس من دلك الساقين املرض ى بهذا الدواء أيضا، هذا ما لزم عرضه إلخ" 
ّ
 .2عسل مخل

 6رقم  الوثيقة

الواضع اسمه أسفله   الوزير األكبر. نّصه  إلى جناب املولى سيدي  "الحمد هللا. تعريب تقرير من ريكاردو زفرانه طبيب الهوير 

طبيب الهوير أنه بمقتض ى اإلذن الذي صدر لي من جنابكم الرفيع بواسطة أمير اللوا)ء( السيد الياس مصلي فإني ذهبت في اليوم 

الع عن سبب موت البقر فإّن في البلدان التي ذهبت إليها وفي األماكن التي الرابع عشر من شهر التاريخ إ
ّ
لى تستور وباجة ألجل االط

بقربها فبحثت عن ذلك بغاية التدقيق بتجريح بعض البقر واستخبار حرارته البدنّية، والذي أحّققه لجنابكم الرفيع بأنه ال يوجد  

ة املرعى    ناش ئمرض عادي وأن موت البقر  
ّ
وتغيير الهوا)ء(، والواضع اسمه أسفله يحقق ذلك لجنابكم على مقتض ى معرفته من قل

 .3. مصّحح من ريكاردو وزفرانه"1879دجنبر  20وامتنانه إلخ. في 
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 7رقم الوثيقة 

عدي  "الحمد هللا. تعريب. الحمد هللا أن في هذا الوقت الذي الكوليره بتأّمل منه كل أحد ذي عقل بالسؤال هل هو هذا املرض ي

أم ال وهل ما شاهدناه في املاض ي وما انضّر به جّم غفير ببلدان كثيرة من جهد معالجة األطّباء فيه لعّل أن البعض من الناس يقول  

ما   وينكر  أكثر من جرمهم  البعض عقلهم  الناس  أن من  نرى  ا 
ّ
مل لكن  زايد  ما    يعتقدون أن كالمنا  وُيحاججون بخالف  العلم  من 

األمم بأخذ الدراهم. فمن يتأّمل في ذلك يعترف أن هذا األمر له شأن، ومن وافقكم في هذا البيان وأنه مرض   يعتقدون ويبيعون حياة

ا ابتديت )أي بدأت( في صناعة الطّب فأنا نوافق ملن قال هذا املرض يعدي ولم يلزمني  
ّ
يعدي فله الشكر عند الخاص والعام. وأني مل

ه بتونس. وأن بخالف  الكوليراي في ذلك باينة في كتابي املوضوع في مرض  حّجة في بيان ذلك مع ضعف معرفتي وحّجت 
ّ
، كما شاهدت

ا رأيت حّتى في  
ّ
أن فيه من يقول لم يعدي فظهر لنا أن كل حّجة التي   اإليطاليةألطّبا)ء( كثيره كتبت في تعدية هذا املرض. ولكن مل

تزيد في صّح هذا املرض ُيعدي تزيد في تقوية حّجتنا، لذلك وهنا نحن عّرفناكم بصورة االحتفاظ الذي صار في تونس، والظاهر أن  

ا  
ّ
م    الكوليرامع القدرة هو الذي حفظنا من ذلك وبيانه أن مل

ّ
سيدي الباشا باي لم يقبل الشقوف  ظهر بمرسيليا الجناب العلّي املعظ

التي قدمت من جنوة ثم من كالياري ثم من القرنة ثم من نابولي ثم من مالطه وثّم    )السفن(  التي أتت منها، ثّم إنه لم يقبل الشقوف

نظيفة وإن    ()التصريح  من كّل محّل فيه املرض حيث كان. وبعد ذلك اقتض ى من نظر الجناب العلّي أن الشقوف التي تأتي بباطينده

يوم إن كان فيه وسق. وأن هذا    24إن كان لم فيه وسق، وعدد    كرنتينةيوم    14كانت قدمت من بالد التي عمالتها فيها املرض يعملوا  

م املذكور الذي منزلته كاألب. وقد حصل عندي الظّن القوّي أن بهذا العمل يقع التحّفظ من املرض 
ّ
به األمير املعظ

ّ
االحتفاظ الذي رت

جهة البحر، وأما من جهة البّر وقع التحيير، وكنت نتأّمل بظهور ش يء من تلك الناحية ألن من جهة البّر امتناع الخلطة يصعب   من

دة. ولكن املرض لم يكثر في  
ّ
وقع العّسة املؤك

ُ
وانفصل من جهة البحر، ومع تلك االحتفاظ حصل عندنا غاية العافية  الجزائرولو ت

م املذكور ألنه هّنأ بذلك قلوب الناس من تلك املرض. وهذا اال 
ّ
حتفاظ حّجة ألصحاب العلم بالطّب، ولم يصبر في مدح جناب املعظ

من تشّوش املرض، واملرجو هو أّن بعد ما صار من التجاريب )التجارب( جميع الّناس يستقّر عقولهم على تعدية )أي عدوى( هذا  

كانوا ينكروا تعدية املرض، واآلن وافقوا في تعديته. والسالم من محّبكم جوان  املرض كما صار في أطّبا)ء( مبتدئين الصناعة الذين

 .1فريني"

 8رقم الوثيقة 

مسيحيه ونّصه: إن بموجب مطلب قنصل جنرال    1868مارس    29"تعريب تقرير صدر من مجلس التحّفظ بالحاضرة بتاريخ  

ا املراسالت  بعض  على  ليعطله  املجلس  انعقد  بالحاضرة  مسيو جفان  الفرنسيس  وهو  بسوسة  نايبه  من  له  املوّجهة  لتلغرافية 

القنصالت هناك يذكر أّن يوجد بسوسة مرض معادي في السعي والذي يموتوا منه عدد وافرا من السعي   ونائبالطبيب باملكان  

 )البثور(  لبلد بعض البقطولم يعّرفنا باسم املرض املذكور، وذكر أيضا أن ثبت على جلود تلك السعي املفروشة في عّدة أماكن من ا

الذي هو دليل املرض املذكور، وعلى أنه عالج خمسة أشخاص أمراض بالدمامل الذين سلخوا وقطعوا بعض من السعي الذي  

كانوا مرضه باملرض املذكور. وبحسب عرفه يذكر أن أوال يكون األشخاص تلّقح لهم املرض من السعي املريض وينتج من ذلك من  

املوّسخة للشقوف املسافرين من سوسة بالخصوص للذين ُيوسقوا منها الجلود والعظم    )التصريح(  طي البتينطهذكره على أن ُيع

ا يفرغوا وسقهم في البلدان املتوّجهين إليهم فيتيّسر أن يظهر بهم املرض، ومن املمكن   )قطع قماش بالية(  الجيفة والشوالق
ّ
ألنه مل

ظهور الوباء. وبعد هذا استقّر الطبيب مسيو برتس على أن لم ُيوجد أصال من املرض في السعي بالحاضرة وال بباجة أو بنواحي 

و ُيوجد ش يء من تلك املرض، وعلى أّن جميع اللحم الذين يبيعوا الحاضرة وخصوصا في باجة أين يوجد فيها كثير من السعي ل
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بالحاضرة ليس فيه أثر مرض الذي اإلنسان يخش ى منه. وعلى أن كثرة املوت املوجود منذ مّدة في السعي ينتج من    الجزارةلجميع  

املراسالت   في  املجلس  تأّمل  ما  أو من طبيعته غير طبّية. ومن بعد  املرعى فقط،  بنزرت   التلغرافيةعدم وجود  نّواب  املوّجهة من 

املوّجهة    التلغرافيةوصفاقس وحلق الوادي على أّن حال الصّحة في السعي بعمالتهم في غاية الخير ومن بعد ما تأّمل أيضا في املراسلة  

بة من   من نايب الصنيطة )الحجر الصحي( الذي يوافق على قول مسيو جوفان الطبيب فاقتض ى من نظر املجلس أن جمعّية
ّ
مرك

  ثالثة أطّباء بسوسة فيتأّملون بالتحقيق في النازلة وبعد تأّملهم يكتبوا تقرير بما ثبت لهم في ذلك، وبعدما يصل لهم التقرير املذكور 

فيجتمع املجلس ليصدر منه الرأي في ذلك، وتوّجه حاال تلقراف للنايب املذكور بسوسة في اجتمع األطّباء الثالثة ليتأّملوا فيما  

ذكر، وقد أعرض املجلس أن الساقية من زغوان للحاضرة هي  من غير غطى )غطاء( باملحمدية، وبذلك سينتج أن العربان الفقراء 

الذين باملحمدية يوّسخوا ويعّفنوا املاء التي يشربوها أهل الحاضرة. فأجل ذلك طلبوا بحضور مسيو قليا مهندس الدولة ليفاهم  

 ذاك الوقت بداره فأبقوا األمر إلى أن يعقد مّرة ثانية املجلس   املجلس بالتفصيل في شأن ذلك، 
ّ
وكون مسيو قليا ليس كان حاضرا إذ

ويسألونه في ذلك. واملجلس طالب من الدولة أنها تكون ببال في أمر مهّم مثل هذا ألنه يتيّسر الضرر للصّحة العمومّية، وأيضا أن  

ق بدف
ّ
ينة املوتى وبرمي التراب على الجبابن )املقابر والقبور( اإلسالم على مقابر من ُدفن قبل  الدولة تأخذ في جميع ما يلزم فيما يتعل

ة ألّن هذا ش يء واجب لحفظ   2التاريخ. وبأن املقابر الجدد يكون غرق حفيرهم )أي عمق القبر( من زوج ميتروا )
ّ
متر( تراب على الجث

 .1الصّحة العمومّية" 

 9رقم الوثيقة 

مسيحي نّصه: من بعد ما انعقد مجلس  1868مارس  11ب تقرير صدر من مجلس التحّفظ بالحاضرة بتاريخ "الحمد هللا. تعري

ية في جميع امتدادها  
ّ
التحّفظ بالحاضرة بمحضر مسيو قليا مهندس الدولة العلية وذكر بأنه الساقية من زغوان للحاضرة مغط

مسافة نقرة التي يطلع منه االنسان املاء مثل    )متر(  ميتروا   املائتينن  وعلى أن من زغوان إلى املحمدية يوجد بالساقية املذكورة م 

ذكر، أعني ال فتح وال نقرة    مما البير وعلى أن لم يوجد باملحمدية ش يء من ذلك. ومن املحمدية إلى الحاضرة ليس يوجد ش يء أيضا  

ا يٍوّسخ املاء، وعلى أن في كل يومين يوّجهوا أبورت  وعلى أن يوجد بالساقية املذكورة من املوظفين والعّساسة الذين يمنعون جميع م

ق بالساقية فينتج من ذلك  
ّ
يخش ى االنسان في ش يء مّما يوّسخ املاء أو يعّفنها ألن لم يتيّسر إلى أحد    أال)تقرير( ملسيو قاليا فيما يتعل

س أن املولى سيدي الوزير األكبر أذنه في سّدان  من كثرة علّو األبيار املذكورين. ومسيو قاليا قد حّقق للمجل  )الثياب(   غسل الحوايج

 موجودة ببالصة   )حنفّية(  فتح أبيار املحمدية بورقة من الحديد ويجعل في عوضهم بعض الجعب من الحديد ليصل املاء بسّبالة

 التلغرافية بلد املحمدية، وبعد ذلك ثبت للمجلس أو تقرير مسيو قاليا صحيح وكافي لنهى )هناء( السكان. فتأّمل في املراسالت    )مكان(

ومن حلق الوادي، وينتج منهم أن حال والصّحة بالّسعي   رواملنستي التي وردت من نواب الصنيطة من بنزرت وصفاقس واملهدية  

غاية الخير وعلى أن العدد الوافر الذي مات منهم ينتج من شدة البرد أو من عدم وجود املرعى. وكذلك  )املاشية( بأولئك البلدان في 

ويشهدون فيه األطّباء فناروا وأريزه بسوسة بأن املوت الكثير الذي    بالتلغرافتأّمل املجلس املذكور في التقرير الذي وّجه الجمعية  

بت  بالتقريب  زال  مّدة شهرين قد  بالسعي  املرعى. وعلى أن بعض  كان  البرد وعدم وجود  السعي كانوا يموتوا من شّدة  مامه، وإنما 

 بالقليل ولم ظهر  
ّ
ا الّسعي )املاشية( كانوا يموتوا بالكثير، وهذا املرض ما وقع إال

ّ
األشخاص القليل منهم مرض بالدمامل )البثور( مل

مرضوا من شأن خدمتهم في رفع الجلود قد اقتض ى من نظر املجلس   منه بعد ذلك ش يء منه. وينتج عن ذلك أن أوال يكون أنفار ليس

املسافرين من أمراس ي )مراس ي( اململكة، وقد عرض   )السفن(   على صوت واحد على أن البطينطه النظيفة تعطي لجميع الشقوف

بلنتينوا قاروا  أ   املجلس مكتوب من  يأخذوا  ما  كّل شقف  يأخذ على  أن  راغب  بالصنيطة بصفاقس  بمرس ى جربة الطبيب  مثاله 
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ب خصوص. ومن بعدما تأّمل املجلس املذكور في املراسلة   رواملنستي وسوسة  
ّ
املوّجهة من نايب   التلغرافيةواملهدية ألنه ليس له مرت

بصفاقس ومعها تقييد ما يؤّدون الشقوف فاقتض ى من نظره أن طبيب الصنيطة بصفاقس يأخذ مما   )الحجر الصحي( الصنيطة

 .1اململكة كما ذكر"  بمراس ي يأخذون أمثاله 

 10رقم الوثيقة 

"الحمد هللا. تعريب مكتوب للصدر الهمام جناب الوزير األكبر أمير األمراء سيدي مصطفى من مسيو ويري نايب رئيس مجلس  

 12الذي انعقد في . أما بعد فإني أتشّرف بأن أوّجه لجنابكم نسخة من تقرير املجلس 1868فورار   14التحّفظ العمومي بتونس في 

انعقد املجلس وأخبر   التقرير املذكور:  التاريخ ليعرض رأيه على موافقة الحضرة العلّية، هذا ما لزم عرضه. تعريب نسخة  شهر 

ق باملرض املوجود بالبالد وليعرض عليه املكتوب الذي كتبه في  
ّ
 5الرئيس أنه عقدت بطلب من الفرنسيس لعمل تأويل فيما يتعل

لجناب الوزير األكبر وجواب جنابه على املكتوب املذكور. فشكر املجلس رئيسه على االعتناء املذكور منه وأنه وافقه    شهر التاريخ

ما كتبه للدولة ما ساعلى ساير  رأى  ُمبهم، ولذلك عزم ساير ء، ولكن  رئيسه بوجه  األكبر أجاب على مكتوب  الوزير  أن جناب  ه 

م جوابا على املكتوب املذكور، ثم أخذ املجلس في التفاوض على قصد هذا االجتماع  األعضاء على كتب مكتوب مصّحح من جميعه 

ق بالصحة العمومية وأنه يطلب منها أن تستعمل  
ّ
فعرض الدوتور فينيالي وأشار على املجلس بأنه يقّرر للدولة حال البالد فيما يتعل

 حاال األمور التالية: 

العربان ساير  الحاضرة  من  بعد 
ُ
ت أنها  من    األول  جّدا  بعيد  بمكان  الخيام  تحت  السكنى  على  لها وغصبهم  أتوا  الذي  الفقراء 

الحاضرة أو نقلهم للمحمدية إذ يوجد بها أماكن واسعة والئقة بهم، وإبعاد الصحيح منهم عن املريض أو معالجة املرض ى من غير  

 تراخي. 

في األقّل وصّب مقدار كافي من  )متر(  أعني بقدر زوج ميترواتفي األرض   الثاني أنها تأمر بدفن املوتى في درجة مناسبة من العمق

ة قبل تغطيتها بالتراب.
ّ
 الجير الحّي على الجث

الثالث: أنها تأمر بوضع مقدار كافي من التراب على القبور الجديد بحيث أن سطحة األرض ترتفع وتصير األجسام تحت مقدار  

 كافي من التراب. 

الن بإخراج  تأمر  أنها  القشلالرابع:  العسكرية(  اس من  األوجه    )السجون(  والحبوسات  )الثكنة  بساير  تغيير هواها  يقع  وأنه 

 بالجير.  )حيطانها( املمكنة وتبييض حيوطها

 الخامس: تسكين الناس املجتمعين كثيرا مع بعضهم تحت الخيام بقدر اإلمكان. 

ة ورفع الطبعة واألوساخ منها بغاية  
ّ
  روائح التدقيق ومنع بقاء األشياء فيها التي تكون قابلة لعمل  السادس: تكنيس الشوارع واألزق

 مكروهة وأنه تقع العّسة على نظافة ساير األمور بغاية التشديد. 

أماكن السكنى   إبعادها عن  أنواعها في الشوارع والبطاح وأماكن النزهة والحاصل  السابع: تحجير فرش الجلود على اختالف 

ان.واألماكن التي تترّدد عليها ال
ّ
 ناس وتعيين محّل بعيد لتنشيف الجلود املذكورة من غير مضّرة السك

 الثامن: استعمال ذلك أيضا في حّق عظام الحيوانات.

 
 240، و.803، امللف 66األرشيف الوطني التونس ي، السلسلة التاريخية، الصندوق  1



 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 67  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 التاسع: دفن ساير الحيوانات املّيتة في حفرة عميقة جّدا وصّب الجير الحّي عليهم بمقدار كافي وتغطيتهم بالتراب. 

وتور فينيالي وطلبوا بغاية الحرص العمل بمقتض ى هذا في الحين ألنها في غاية الحسن.  فوافق ساير أعضاء املجلس على رأي الد

الدوتور فينيالي أن املرض   ثّم سألوا قنصل الفرنسيس عن حال املرض املوجود هل هو موجود مّما يعدي ويقتل أم ال. فأجاب 

ة، وعنده الشّك في    )التيفوس(  تيفو املسّمى تيفو )تيفوس( يعدي وينقل، وأما املرض اآلخر املعروف بحّمى ال
ّ
يعدي نعم ولكن بقل

ق بالصحة العمومية في شأن   أعضائهكونه ُينقل. فرأى املجلس أن من الواجب على كّل من 
ّ
أن يعرف حقيقة حال البالد فيما يتعل

يتيّسر ألحد غير األطّباء وحدهم   التي تقدم ملراس ي اململكة، وملا كان ال   )السفن(   للشقوف  )تصريح املرور(   كيفية إعطاء الباتيندات

فينيالي    )الدكنور(   تحت رياسة الدوتور   4تبّين حقيقة ذلك فظهر لهم اجتماع أطّباء الحاضرة في هذا اليوم بعد الزوال بساعات  

ال لع على 
ّ
ليط الزوال بساعتين  الجمعة قبل  املجلس. واملجلس يجتمع مّرة أخرى يوم  في ذلك ويعرضوه على  تقرير  ليعلموا تقرير 

ى فيه من أن الخليفة  
ّ
لع الرئيس املجلس على مكتوب من نايب السانيتا بجرجيس يتشك

ّ
املذكور ويّتفق على ما يلزم عمله. ثّم اط

يمنعه من مباشرة خدمته وال يعتبر كالمه. فاعتبر املجلس هذه الشكاية الحقية وطلب صدور اإلذن لخليفة جرجيس  بأن ال يتعّرض 

 .1ي مباشرة واجبات خدمته املأذون بها" للسنيور كوملباني ف

 11رقم الوثيقة 

ع    1868أينار    2"الحمد هللا. تعريب مكتوب من كاهية بنزرت رايس مجلس التحّفظ بالحاضرة املؤّرخ في  
ّ
إلى الصدر الهّمام املرف

اآلن من  أتاني  إلى سيادتكم نسخة من مكتوب  بالتوجيه  أتشّرف  أدام هللا عّزه وإجالله.  األكبر  الوزير  املولى سيدي  شأنه جناب 

م   مائتينيطه )الحجر الصحي( ببنزرت وبه يخبرني أنه يوجد باملكان  السنيور كوشطه نايب الصن
ّ
وخمسة وعشرون من الخيل للمعظ

هم أمراض )مرض ى(، وعلى أن في كّل يوم يموت منهم بالتقريب  
ّ
هم )أي كل

ّ
عشر، ثّم بعد ذلك يرموهم    اثنيسيدنا دام نصره ولكن بكل

أن سينتج م تأويل، وعلى  غير  من  املدينة  أسوار  املنتنة  بقرب  )الرائحة(  الرياحة  منهم  واملهّمة ألنه يصدر  الكبيرة  املضّرة  ن ذلك 

وتفوض )تفوح( في الهواء وينتج من ذلك األمراض املعادية. ومن املمكن أن تلك األمراض يفاضوا )أي تنتشر( في جميع اململكة،  

ل بنزرت على أّن جثث الخيل املذكورين يدفنوا في فألجل ذلك نرغب من فضل السيادة في مصالح الصّحة العمومية أنها تأذن لعام

واملسافة من املكان املذكور تكون بعيدة من مدينة بنزرت في كيفّية على أن ال يصل    )متر(   الرمل بحفرة غارقها )عمقها( زوج ميتروا

ونترّجى من السيادة على أنها تعتبر ما  إلى أهل املدينة تلك الرياحة )الرائحة( من الجيفة أكرمكم هللا ألنه ينتج منها غاية املضّرة،  

أعرضناه لجنابكم ويصدر اإلذن على الفور لعامل بنزرت بعمل ما ذكر ألن هذا الش يء هو في مصالح الصّحة العمومية البشرية  

 .2اإلنسانية، إلخ" 

 املصادر واملراجع: 

 : األرشيفية املصادر 
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ة في السلك ا ة والشواهد النحويَّ
َ
 أنموذًجا في التعليم املغربي  إعداديالسنة األولى ثانوي : الثانوّي ألمثل

ة تحليلّية   دراسة وصفيَّ

Examples and grammatical evidence in the secondary corps The first year of high school is an 

intermediate form in Moroccan education: A descriptive analytical study 

 ، املغرب جامعة ابن طفيل، القنيطرة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،ـ  ، وفنون العرضالوسائطاللغات، و و  الديداكتيكمختبر ـ   أشرف سليم

ACHRAF SALIM  University of Languages, Literature and Arts Ibn Tofail Kenitra Morocco 

 

 

 

   : ملخص

ملحة وصفية تحليلية عن الشواهد واألمثلة التي حوتها بعض كتب تعليم قواعد اللغة العربية وتعلمها في تقدم هذه الدراسة  

مؤداها: أن هذه السلك الثانوي وفق مقتضيات النظام التعليمي املغربي، وقد خلصت الدراسة ذاتها إلى نتائج علمية وعملية مهمة،  

الشواهد واألمثلة املمهدة للقاعدة النحوية بعيدة كل البعد عن واقع املتعلمين واملتعلمات، وأن بناء العملية التعليمية التعلمية في  

 قواعد اللغة العربية ما زال يترنح تحت إسار بناء عتيق مشوه أو ارتجال مرتبك. 

 دة النحوية، بناء العملية التعليمية التعلمية. القاع  الشواهد واألمثلة،كلمات املفتاحية: ال

 

Abstract :  

This study provides a descriptive and analytical overview of the evidence and examples contained in some 

books of teaching Arabic grammar and learning it in the secondary school according to the requirements of the 

Moroccan educational system. The reality of the male and female learners, and that the construction of the 

teaching-learning process in Arabic grammar is still reeling under the bondage of a distorted antiquated structure 

or confused improvisation. 

Keywords: Evidence and examples, grammatical rule, building the teaching and learning process. 
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 مقدمة:   .1

نِقيٍر فِ   يتيُح  
 
حٍث وت زيِد ب  ى م 

 
دُعوه إل

 
رِعيه وت

 
ْست

 
ا الِتي ت ضاي  ت والق 

 
اال

 
ك
ْ
ير  ِمن اإِلش

 
كث

ْ
احث ال رِبيُّ للب  اُن الع  س 

ّ
اُن  الل س 

ّ
ا الل

 
لْيس  هذ

 
ا؛ ف يه 

ي   ل  ب   ، اّمٍ
ع  ٍل 

ْ
ك
 
ِبش  

 
ة اِنيَّ س 

ْ
اإِلن  

 
ة
 
غ
ُّ
الل ِت  اب 

 
ش التي  اِت  راس  الّدِ عِن  ْعِزٍل  ِبم  ريُّ 

 
ش اِمها  الب  ِسج 

ْ
وان ة  انيَّ س 

ْ
اإلن الُعلوِم  اُمل 

 
ك
 
ت ار 

 
إط ِفي  ل 

ُ
ْدخ

ات. ْضعيَّ ذه الو  ر ِفي ه 
ُ
اظ ن  ِتها للتَّ اِبليَّ

 
 وق

ِديًما    
 
 ق
ً
ة اصَّ

 
، خ ِبّيِ

ر  اِن الع  س 
ّ
ْحِث ِفي الل ز ات الب  ْيِن ُمْنج  ان  ِمْن ب 

 
ار ك

 
ا اإِلط

 
ْحِصين   ِفي هذ هتمُّ ِبت  اٍت ت  اس  ُروُج ِدر 

ُ
وِنه  خ ان، وص  س  ِ

ّ
ا الل

 
هذ

ي عما  عِن   ض ِ
ُ
ْحِث ِفيه أُسًسا   اْرت ان والب  س 

ّ
ا الل

 
ْنِقير هذ

 
عد ت ت ب 

 
اِعُد الِتي اْسُتنِبط و  ِت الق  قد ُعدَّ

 
ْدء؛ ف    لُه ِفي الب 

ً
 ُيْمِكن    صلبة

 
 ال

ً
ِتينة وم 

.  الحيدةأبًدا   ِمين  د 
ْ
ق
 
حاة األ ر النُّ وُّ ص 

 
ب ت س  ْنها ح   ع 

ج      ْنه  ِبم  ام   الِقيَّ ِمنه  وا 
 
غ اْبت  مٍل  ِبع  ُمون  د 

ْ
حاة األق النُّ ا؛ قام  

ً
ِفي    استدالليٍّ إذ يْت  ُسّمِ أُصوٍل  ى 

 
لك عل

 
ذ ِفي  مُدوا  ان، واْعت  س 

ّ
الل ذا  له 

رهم  
ْ
ْنِظيرِهمِفك

 
حو  :ِب   وت ُقوم ِفي   أُصول النَّ ى  أسسهالِذي ي 

 
ل  :عل

 
  اْستدال

 
ثِبيت ق

 
ربّيِ وت

ان الع  س 
ّ
 الل

ً
ابة ب ِكت 

ُ
اط

 
خ ل ِبها ِفي التَّ واعد  ُيْعم 

 
ً
نًدا ومشافهة

 
اِع والقي  ، ُمْست م  ات السَّ ى آِليَّ

 
ان ... إل اع واالْسِتْحس   اس واإلِْجم 

حوّيِ     اِهد النَّ ُمون ِمن الشَّ د 
ْ
ق
 
حاة األ لق النُّ

 
ط

ْ
ِذه األُصوِل ان  مع  ه 

ً
اة اع والقي  ُمواز  م  ى من السَّ ْستق 

ُ
ثر  امل

ُ
ا أ م 

 
نُهم: اِس ... فك ال  " ع 

 
بامِلث

ِضح تَّ وٍن ي    ي 
ُ
ان
 
ْضع ق ْي و 

 
اِنيِنه؛ أ و 

 
ّنِ ق

بّيِ وس 
ر  ان الع  س 

ّ
ْقِعيد الل

 
ة ت مليَّ اٌر ُمِهمٌّ ِفي ع  اِهد اْعِتب  للشَّ

 
ال"، ف ق 

 
ىامل

 
ِأ  ُقوُم عل ْبد 

 
اِئعامل و   :الشَّ

 
ْل أ

ُ
ق

ِثيًرا في 
 
 ك

ٌ
ْبثوث ا م 

 
ُقْل، وهذ

 
 ت
 
. ال ِمين  د 

ْ
ق
 
حاِة األ ر النُّ

ْ
 ِفك

فِكيره    
 
اِئق ت ر 

 
اِبها وط

 
ا وِخط اِدئه  ُصول  ِبمب 

ُ
ذه األ غلَّ ه  ْست 

 
ا أْن ن

 
ْرن
 
ت
ْ
ا اخ ائيًّ مُل ِإْجر  ا الع 

 
ون هذ

ُ
ك ْي ي 

 
ِلك وّيِ ِفي   أمام او 

 
غ
ُّ
ْرِس الل ّوِن الدَّ

 
ُمك

ة ْدرس 
 
انوّيِ بامل

َّ
لك الث ْدرس ّيِ في الّسِ

 
اب امل ْدِريِسه  املغربية  الِكت 

 
راِئق ت

 
ُقوم في ط كّوِن ي 

ُ
ا امل

 
هذ

 
ى؛ ف

 
فِسها الت  املنهجية  عل

 
ليها ي ن ْت ع  مد  اْعت 

واِهد و النحو العربّيِ أُصول   ار األْمثلة والشَّ ى اْسِتْحض 
 
ُقوُم عل  ي 

ْ
ا مْن  االْستدالِل على  ؛ إذ

ً
ق
 
طال

ْ
ة ان حويَّ اِعدة النَّ ابطة للق  واِعد الضَّ الق 

ذه  اِهد. ه  و  ْمِثلة أِو الشَّ
 
 األ

ْمحيص      
 
ُروم ت

 
ر اسة التي ت ذه الّدِ

ِلق ِفي ه 
 
نط

 
بط ُيْمكن أْن ن ة من ُهنا بالضَّ

 
ذه األْمِثل رس  و   ه  ن الدَّ ا ُمكّوِ

ليه  ْعتِمد ع  واهد الِتي ي  الشَّ

ة امِلعياِر.    ربيَّ حو الع 
 
بادِئ أُصول ن وء م  ه في ض 

ّ
ا كل

 
درس ّيِ وجعِل هذ

 
غوّيِ ِفي الِكتاِب امل

ُّ
 الل

ة الّدَراَسة  اليَّ
َ
ك
ْ
 ِإش

ا  تروم    لْيه  بِني ع 
ْ
تن االِت الِتي س 

 
ك
ْ
ن بعِض اإِلش  ع 

 
ابة ة اإلج  اس  ه الّدر 

 
ْهم    هذ

 
ة ف يفيَّ

 
ل ِفي ك

َّ
تمث

 
ة، ت ليَّ ادِئها األوَّ ب  اِدها وم  ْبع 

 
ِتها وأ ي 

ْ
ِفي ُرؤ

ْفكيِر النَّ  ا ِمن التَّ
ً
ِطالق

ْ
درس ّيِ ان

 
وّيِ ِفي الِكتاِب امل

 
غ
ّ
ْرس الل ن الدَّ ّوِ

 
ة ِفي ُمك

 
ون

ُ
ْرك
 
ْمثِلة امل

 
واِهد واأل ِسيما أُصول  الشَّ

 
 النحو العربّيِ ْحوّيِ وال

 
 
عل ائِم  ُهوُرةالق 

ْ
ش
 
امل باِدئ 

 
امل والقي    :ى  اع،  م  ِمن  السَّ ة  ْجُموع  م  ْرُح 

 
ط اِر 

 
اإلط ا 

 
هذ ِفي  ُيْمكن  اية 

 
الغ ه 

 
هذ ولِتْحقيِق   ،  ... اع  واإلْجم  اس، 

وُضوِع 
 
ى امل

 
اشٍر إل ل مب 

ْ
ك
 
خوِل ِبش ْنها ِفي ِخضّمِ الدُّ ابة ع  نحاوُل اإلج   شكَّ س 

 
االت الِتي ال

 
ك
ْ
 :اإلش

ْعرِ     - مينِلم  ي  ِ
ّ
تعل

ُ
ى امل اِضًحا لد   و 

ً  
ة خلال عِليميَّ ِكه التَّ

 
ة أْسال

َّ
ْدرس ّيِ ِبكاف

 
غوّيِ ِفي الِكتاِب امل

ُّ
ْرس الل ن الدَّ  ُمكّوِ

ُ
ُق  )ات(ف قَّ ح 

ُ
 ت
 
 ال

ْ
؛ إذ

؟  
ُ
ة واصليَّ  التَّ

ُ
متها الِكفاية ُموٍس؛ ِفي ُمقّدِ

ْ
ل كٍل م 

 
ه بش

ُ
ايات  ِكف 

لٌل ِفي    -
 
ة خ ل ثمَّ غِييٍر  ه 

 
من ُدون ت ونا ُمنذ ز 

ُ
ْرك ا زال  م  ها م  لب 

ْ
ما أنَّ أغ ، ال سيَّ رِس اللغوّيِ  الدَّ

حِوي ُمكّون 
 
ات الكتِب الِتي ت أْو  ُمْحتوي 

ة؟ 
 
ِديث ات الح  اج  مة للح  اء   ُمو 

ل يُ  - ان العربّيِ ذاِته؟  د وج  ه  س 
ّ
لُل ِفي الل

 
 الخ

دِريس ه  -
 
راِئُق ت

 
ْسهم ط

ُ
ّدِ ت

ي أّيِ ح 
 
ْدرسة  إل

 
ن ِفي امل كّوِ

ُ
ا امل

 
راِمي املغربيةذ اِفه وم  حقيِق أْهد 

 
 ه؟ ِفي ت
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ل ُيْمِكن     -     عّد ه 
ُ
بدأ واِهد الِتي ي  ْمِثلة والشَّ

 
ْدريُس األ

 
ن   ِبها ت كّوِ

ُ
ا امل

 
 هذ

 
ايُر غاية س 

ُ
غوّيِ ال ت

ُّ
ْرِس الل في األمر مبالغة ما    أو   ُمكّوِن الدَّ

 ؟ كل زمان ومكاندامت هذه األمثلة والشواهد صالحة ل

ه؟   - رامي  كّون وم 
ُ
ا امل

 
اف هذ دم أْهد 

ْ
خ ل ي  واهِد؟ وه  مثِلة والشَّ

 
ذه األ فة ِفي ه 

َّ
وظ

 
غة امل

ّ
سُق الل

 
ا ن  م 

ْيست أُصول    -
 
ؤّسس  النحوأل

ُ
ارٍم   ت ارّيٍ ص 

حو ِمعي 
 
ضع ن سان  وو 

ّ
ا الل

 
اِئها هذ ان العربّيِ ِمن ِخالل اْسِتقر  س 

ّ
 الل

 
مط

 
اِبها ن

 
ال    ِفي ِخط

نه؟  روُج ع 
ُ
 ُيمكن الخ

غوّيِ ِفي الِكتاب املدرس ّيِ وبين ِخطاب أُصول   -
ُّ
رس الل فة ِِفي مكون الدَّ

َّ
وظ

ُ
واهِد امل ا العالقة بين  األمثلِة والشَّ  ؟ النحو العربّيِ م 

عب األِصيلة -
ّ
ة ِفي الش غوّيِ وخاصَّ

ٌّ
واهُد ُمكّون الّدرس الل

 
رْت أْمثلة وش

َّ
ث
 
ل تأ عِب األدبّيِة بأُصول   -ه 

ّ
تيقة والش ربّي  النحو الع   ؟ الع 

ْستثمر -
 
سانياِت اه  ألْم ت

ّ
ة الل اصَّ

 
غوّي وخ

ّ
قها الل اء نس   ِفي بن 

 
ديث سانيَّ الح  ِ

ّ
رس  الل واِهد الدَّ ة ِ؟  ذه األْمثلة والشَّ  لوظيفيَّ

ئيِسة، و     باِتها وأهداِفها الرَّ
َّ
اجة الدراسة وُمتطل ب ح  ع حس  وسَّ ما تت  دة وإنَّ ْسئلة ُمحدَّ

 
 تنحِصُر ِفي أ

 
ٌت ال

 
اال

 
ك
ْ
ذه ِإش ذه  ه  ة  ه  راس  الّدِ

كاالِت    بُدون 
ْ
بسيِط هذه اإلش

 
ى ت

 
سعى إل

 
ت شِتهاشّكٍ س 

 
احاٍت ِعل  وُمناق تر 

ْ
قديٍم اق

 
ة ُمالِئم  وت ِ ميَّ

ّ
خط

 
ه  ة كْي يتمَّ ت

ُ
عرف ضع الِذي ي  ذا الو  ي ه 

ان العربّيِ ِفي  س 
ّ
دريُس الل

 
.  املغربية املدرسةت كٍل خاّصٍ

 
غوّيِ بش

ُّ
رس الل ن الدَّ ، وُمكّوِ كل عاّمٍ

 
 بش

ا    
 
مين ِفي هذ

ّ
عل ت 

ُ
طاِء امل

ْ
اِب أخ حِث عْن أْسب   هاجُسها ِعند الب 

 
كاالُت بدأ

ْ
ذه اإلش اُركها،  املكون ُعموًما ه  ة تد  انيَّ

 
ْحث أيًضا عْن ِإمك ، والب 

ى  
 
اد عل افة إلى االْعِتم  اقع    املنهج باإلض  بٍة ُمرتبطٍة بالو 

َّ
ٍة مرك اليَّ

ْ
ار إشك

 
ربّيِ ِفي إط

ان الع  س 
ّ
بة الل ُننا مْن ُمقار 

ّ
ك ناِسب الِذي ُيم 

ُ
الِعلمّيِ امل

غوّيِ 
ُّ
ة.   باملغربالل  عامَّ

 أهَداف الّدَراَسِة 

عد تأّم  ة ب  درسيَّ
 
تب امل

ُ
واعد ِفي الك ن الق  ر اسة  للمالحظات  توصلت ل ُمكّوِ  الّدِ

ُ
ا أهداف تنبِني عليه     :وغاياُتهااآلتية الِتي س 

عليم الثانوي،    - ا، ِفي جميع أْسالك التَّ  نحويًّ
ً
مسين مثاال

 
انوّيِ أكثر  من مائٍة وخ

َّ
لك الث أنَّ    واملالحظبلغ  عدد األمثلة ِفي كُتب الّسِ

ا.  جدًّ
ٌ
عر العربّيِ قليلة ِ

ّ
ريم أِو الش

 
 الُقرآن الك

 
 أْمثلة

-   
ً
سرة

 
 ُمبت

ً
ة جمال تب املدرسيَّ

ُ
ا    املعنىعِن    وتكشفروًحا،    تعطيها ُيمكن أْن  مما ال   جاءْت أغلُب أمثلِة الك ْقصوِد مْنها، وقْد بد 

 
امل

لك واضًحا  
 
بيل امِلثال    –ذ ى س 

 
داء التَّ   -عل ة الّنِ

 
ى الرُّغم من ِحرص ِفي أْمثل

 
اق، عل قطوعِة السيَّ ْمسة أْمثلة م 

 
يث ِصيغْت خ عجبّيِ؛ ح 

املٍة 
 
صوٍص ُمتك

ُ
اته ِمن ِخالل ن ْوُضوع  ة ِفي ُمْعظم م 

 
قديِم األْمثل

 
ى ت

 
اتب عل

 
 .1الك

-    
َّ
ين النَّص إال ينها وب  ب  سرٍة ال ِصلة 

 
 في ُجمل ُمبت

ٌ
وضع أمثلة

ُ
ص، ثّم ت اهد ِفي  أحياًنا ُيؤتى ِبالنَّ وضع الشَّ ردْت به، هِي م  لمة و 

 
ِفي ك

ص، وُجملة امِلثال،   ة بين  النَّ  ِصلة البتَّ
 
الم ِفي الِكتاب املدرس يِّ   ومن  امِلثال، أو ال ذكر السَّ

ُ
مع امل لك أْمثلة ج 

 
ى ذ

 
واِهد عل للسنة األولى   الشَّ

    .ثانوي إعدادي

ذه     ى ه 
 
ة  املنطلقاتتأسيًسا عل ، مْن ناحيَّ حوّيِ نهِج النَّ

 
وى امل اصِر ُمحت  حوّيِ ِبوصفه أهمَّ ُعنصٍر مْن عن 

ة امِلثال النَّ هميَّ
 
، ووعًيا بأ

غِة  
ُّ
اج الل مليتْي إنت  ليه ِفي ع  قيس ع 

 
ر ى،وِبوْصفه امل

ْ
ة أخ احيَّ

 
اعُل  أ  وبوصفه أيضا أيضل  وتلّقيها، من ن غوّيِ الِذي يتف 

َّ
اء الل ُموذج األد 

 
ن

اشرةٍ مع   ٍة مب  م ِبُصور  ِ
ّ
تعل

ُ
اعدة، اْستقراًء، وإنش  ه امل اج الق  ميع    ء االْستخر  مين ِفي ج 

ّ
م للُمتعل راكيب قياًسا، وإيقاًنا بأنَّ ما ُيقدَّ

َّ
الُجمل والت

اِق   السيَّ
ٌ
وعة

ُ
قط رة وم  درس ّيِ كلماٌت وجمٌل ُمْبتس 

 
عليم امل راحل التَّ   .م 
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ى بُ 
 
ْسعى إل

 
االت ت

 
ك
ْ
ذه اإلش ى كلُّ ه  ة األْسم  دف الّدر اس     وهو:لوغ ه 

عليم الثا
َّ
ة ِفي الت واعد الَعربيَّ

َ
ِمي ق

ّ
ة امِلعيار لَدى ُمتعل حو الَعربيَّ

َ
واعد ن

َ
ة ق ة امِلثال ِفي َوظيفيَّ

َ
ه  أثُر أْسلوِب ُجمل

ّ
ا كل

َ
نوي، وهذ

اناٍت. 
َ
تيُحه ِمن إْمك

ُ
ة وَما ت حو العربيَّ

َ
وء أُصول ن

َ
 ُيفهم ِفي ض

ة  حويَّ
َّ
واَهد الن

َّ
ة والش

َ
 األْمثل

    
ٌ
ة ْجُموع  ا م  يهم 

 
ْت إل ا؛ فقد آب  صر له  الالٍت ال ح  ن د 

 
ْحمال

 
ا ت لِفيهم 

 
واهُد " ن

 
 " و" ش

ٌ
تْي " أْمثلة لم 

 
ى ك

 
اِرسين؛  ِبالّرُجوع إل ظراِت الدَّ

 
مْن ن

ِدر اساٍت   ان  حقَّ ْست  ي  ا  هم  أنَّ ا، وال شكَّ 
ً
ديث ديًما وح 

 
  ُم مستوفية  ق

 
ناط م  ا 

 
كان ا 

 
إذ  

ً
ة، خاّصة تيكيَّ

ْ
اك يد  والّدِ ة   والِعلميَّ

 
ة عرفيَّ

 
امل ا  باِتهم 

َّ
طل ت 

 . ربويٌّ
 
ا ُبعد ت اسٍة له   ِدر 

ة    غويَّ
ّ
اِده الل هم أْبع   ِلف 

ً
ال

 
ْدخ ون م 

ُ
ك ا ي  غويًّ

ُ
عريًفا ل

 
فُهوم امِلثال ت  م 

 
ْعريف

 
ُنحاوُل ت ة س  ة اآلنيَّ

 
حظ

َّ
ذه الل ا  ِفي ه  ة فيم  اكِتيكيَّ عُد والّديد   : ب 

 -  
ُّ
 الل

ُ
عريف

ّ
 غويٌّ للِمثاِل الت

ُهور ِحين    
ْ
ش
 
اده امل نظوٍر ِفي اْجِته  م اْبُن م  لمة " مِ قدَّ

 
ة لك غويَّ

ُّ
اللة الل هم الدَّ  لف 

ً
رِب " توطئة اُن الع  ربيَّ " ِلس  سان الع 

ّ
ته الل  ؛"ثاٌل ِدر اس 

  
ْ
ال: إذ

 
   ق

 
الث

 
ثُل وث

ُ
ْمع امل ليه، والج  يرة ُيحذى ع 

 
 أْي ِمْقدار الغ

ً
ا ُجعل ِمثاال ثُل م 

 
به، وامل ٍة، وِمنه  " امِلثال ُهو امِلْقدار، وُهو ِمن الشَّ

 
ة أْمثل

 أ
ْ
ْصريفْمثلة األف اء ِفي التَّ ال واألْسم  ى    وامِلثاُل:  ،ع 

 
ْقدر عل الُب الِذي ي  ال:  مثله،الق 

 
،  وامِلث

ٌ
ْعُروف لُت    م 

َّ
ث  وُمثٌل وم 

ٌ
ْمع أْمِثلة ا والج 

 
 له كذ

ابه  ْرت ِمثاله ِبكت  وَّ ا ص 
 
 إذ

ً
ْمِثيال

 
 .1... "  وغْيِرهات

ى    نجد   
 
غة ُيحيُل عل

ٌّ
اِني:أنَّ امِلثال  ِفي الل به، امِلْقدار،   مع  ْصِويرالشَّ الب والتَّ ِصيٍص،  الق 

ْ
خ

 
ى ت

 
ْحتاُج إل فظ ي 

َّ
ا الل

 
ا الُعموم ِفي هذ

 
. هذ

عليِم 
 
حوّيٍ ت

 
ة ذو ُبعٍد ن راس   الّدِ

وضوع  ا أنَّ م  عريٍف اْصِطالحّيٍ علمّيٍ ُمناسٍب؛ وِبم   لت 
ً
ْدخال ون م 

ُ
ك ا. كْي ي  حويًّ

 
 ن
ً
ا ِمثاال يكون امِلثاُل هن  س 

 
؛ ف  ّيٍ

حوّيِ 
َّ
 االْصِطالحيُّ للِمثال الن

ُ
عريف

َّ
 الت

حويُّ         ا" ِب:ُعّرِف امِلثاُل النَّ لْيه   ع 
ً
ٍة وِمثاال حويَّ

 
اِعدة ن طبيًقا لق 

 
حاة ت ه النٌّ

ُ
ُصوغ ْصنوٌع ي  ْركيٌب م 

 
عِريف    ؛2" ت ا التَّ

 
 من هذ

ُّ
شف

 
ْست

 
ن

رتكُز  ٍة ي  ساسيَّ
 
ايا أ  قض 

 
ن ثالث ضمَّ حويَّ يت  يها،أنَّ امِلثال النَّ

 
ْنطلُق  عل ا وي   :ِمنه 

ل  - ة،    : األوَّ ليد  التَّ ة  ميَّ
 
اإلْسال ة  ربيَّ الع  ة 

 
قاف

َّ
الث جال  م  ِفي  هر  

 
ظ ديٌم 

 
ق فهوٌم  م  ا 

 
وهذ  ،

ُ
ة حويَّ النَّ اعة  ن  الّصِ أِو  ة  نع  الصَّ

اِكي  ح 
ُ
يء  امل

َّ
ْعِني الش 

 
نعة ت ُبوع؛ الصَّ

ْ
ط
 
ة أِو امل ْبع 

َّ
اِبله الط لْيه ؛ و   وُيق  اِبقٍة ع  اٍل س  ْعم 

 
عريَّ  أل ِ

ّ
اء الش ض  فهوُم الف 

 
ا امل

 
ل هذ

 
د دخ

 
ق

ة الِتي   تلف 
ْ
خ
ُ
اِت امل لح 

 
صط

ُ
 ِمن امل

ُ
نعة بع والصَّ

َّ
، "إِذ الط ِديم  ان   الق 

 
لنا  يلتزمك ْجع 

 
اهليُّ ت اعُر الج  ا الشَّ ا    به  ن حرًّ

ُ
ك ه لْم ي  ْؤِمن بأنَّ

ُ
ن

تنا
 
ت ليد  

 
ع لتقا ض 

ْ
خ ان ي 

 
 ك

ْ
ا؛ إذ ّدٍ م 

ى ح 
 
إل لة 

َّ
ط انْت ُمع 

 
ه ك ت  إنَّ ُحريَّ

 
ُيِريُد، ف ا  عه كم  ْصن  ة ِشْعره ي  اع    ِفي ِصن 

 
يف

 
ه وك

ُ
قول ا ي  وُل م 

 
َّ
ْنظم ِفيه والط ا ي  ل م  تناو 

 
ُقوله، ت ِخذه ِفيها ِمن  ي  تَّ ا ي  اِلجها وم  ات الِتي ُيع  ْوُضوع 

 
ل امل او  تن 

 
ر ى ت

ْ
ارٍة أخ ْنظمه ِبها، وِبعب  ريقة الِتي ي 

ْصِوير" وِسيقى والتَّ
ُ
عِبير وامل ة ِفي التَّ نيَّ

 
ْبثوثٍة   ،3طُرٍق ف اِبقٍة م  اٍت س  ار  وُك ِبعب 

ُ
ْسك

 
ْصنوع  امِلثاُل امل

 
ا أنَّ امِلثال  امل ى لن 

َّ
جل تٍب  يت 

ُ
 ِفي ك

  . ّدٍ
ج  ن  ع  أًبا   

ٌ
ثة ار  و 

ُمت  و  ٍة 
 
داول ُمت  ابقٍة  اس 

 
لقاِته    وهذ

 
ُمْنط ِفي  ْعتِمُد  ي  ام  د  ا  م  ظر  النَّ ادة  إِلع   

ً
ُعْرضة حويَّ  النَّ امِلثال   جعُل  ي  ا  م 

اِبقٍة  ٍة س 
 
ى أْمثل

 
ِة عل عِليميَّ ٍة التَّ

 
ْوُروث  . وم 
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اِني: -
ّ
ِة   الث

 
ال  ِمن ِصياغ

 
ا امِلث

 
ان    أنَّ هذ س 

ّ
اعد الل ه ِمن قو  اس  ى أس  ركيب  اْستق 

َّ
ذا الت كَّ أنَّ ه 

 
 ش

 
ْرِكيِبِهم، وال

 
اِة وت حَّ النُّ

ِة، أو ِبمعنى آخر من أصولها اإلجمالية.  اسيَّ  األس 

-  
ُ
اِلث

َّ
ال    :الث

 
امِلث ل 

 
ِخال مْن  حاة  النُّ عى  س  الِذي  مثُل 

 
األ  

ُ
دف واله  ة  اِسيَّ س 

 
األ اية 

 
حوّيِ  الغ ة    تحقيق النَّ اِعد  الق  ْهم 

 
ف

 . ْمثل 
 
ر  وأ ة ِبشكٍل أْيس  حويَّ  النَّ

عريِف االصطالحّيِ ُيْمكن أن   التَّ ا 
 
: تبًعا لهذ قول 

 
ة اْعتمد  ع    ن  ُمهمَّ

ٌ
ِسيلة حويَّ و  امِلثال  النَّ ّرُسوإنَّ 

ا ُمد  ْهِم    )ات(لْيه  ِة لف  رِبيَّ ة الع 
 
غ
ّ
الل

مين  
ّ
عل ت 

ُ
ْد ُيِصيُب امل

 
ِت الِذي ق ن  ْحِجيِر أِو الع  ِن التَّ ِعيٍد ع  ل ب  كٍل أْمثل  وأْسه 

 
ة ِبش حويَّ اِعد النَّ و  ى   )ات(الق 

 
غ اِعد الِتي ُيْبت  و  ْهِمِهم للق 

 
اء  ف إزَّ

واُصل ِبال ى التَّ
 
ة عل ا الُقْدر   ِمْنه 

ً
ة اب  ، ِكت  ربّيِ

ان الع  س 
َّ
ِة.  ومشافهةل مليَّ ِشطِتهم الع 

ْ
ن
 
ِة، وأ وميَّ اِتهم الي    ِفي حي 

ِلك    
 
اِت لذ وم 

ُ
ْعل
 
ْرِسيخ امل

 
 ِفي ت

ٌ
ة
 
اِلغ  ب 

ٌ
ة ميَّ ا أه 

ً
حوّيِ إذ

ال النَّ
 
اُل:للِمث اِل؛  ُيق  و 

ْ
ق
 
ِضح األ ال تتَّ

 
ْمث
 
ا  إذ باأل ْهم  دّرِِسين م 

ُ
جُد امل

 
لُوا ِفي  ن ْرس 

 
اْست

 
ً
أْمِثلة وا 

ُ
ُسوق ي  أْن  د  ِبُمجرَّ كن 

 
ل حْسُب، 

 
ف ْنِظير  التَّ ى 

 
عل صُروا  ت 

ْ
اق ُهم  إْن  ْفًعا 

 
ن ِلك 

 
ذ ُيْجِدي  ن 

 
ل
 
ف ُدُروِسهم  ْرح 

 
م ش ْفه  ي   

ً
ة ْوِضيحيَّ

 
ت  

 
مون 

ّ
عل ت 

ُ
اُم.  )ات(امل ُزوُل اإلْبه  رس  وي   الدَّ

حويَّ يتق    غرو وال       ال النَّ
 
اًسا،  أنَّ امِلث ا اْسِتئن  م  أِسيًسا وإنَّ

 
يِه ت

 
فُت إل لت 

 
 ت
 
تنا ال ، ُرغم أنَّ ِدر اس  حوّيِ اِهد النَّ ْفُهوم الشَّ ِثيًرا مع  م 

 
ُع ك

 
اط

نِته ِبت   ار 
ه وُمق 

 
عِريٍف ل

 
قِديم ت

 
ْير ِفي ت  ض 

 
كْن ال

 
ْيِره، ول

 
حوّيِ ُدون غ ى امِلثال النَّ

 
ز عل

ّ
رك

 
ة ت اس  ر  امِت الّدِ ا كان   ْعريِف ما د 

 
؛ فإذ حوّيِ ال النَّ

 
 امِلث

ل ا ُسْقناه س  خيُر م 
 
ا األ

 
حويَّ هذ اهد  النَّ احتِ   :ًفا؛ فإنَّ الشَّ ق ِبفص 

 
م مْن ُيوث

 
ا ثبت  ِفي كال ريُم "م 

 
ى، وُهو الُقْرآن الك

 
ال مل  كالم  هللا تع 

 
ش

 
،  ه ؛ ف

م، و كالم  نبيِّ و 
َّ
ْيه وسل

 
ى هللا عل

َّ
د صل مِنه، و   كالم  الُعلماِء ه ُمحمَّ دين نظًماقْبل ِبْعثته، وِفي ز  ِ

ّ
ول
ُ
ة امل لِسنة بِكثر 

 
ت األ سد 

 
ى أْن ف

 
ْعده  إل ونثًرا   ب 

افٍر"
 
 .1عْن ُمْسلم أو ك

ْين     حويَّ اِهد النَّ ال والشَّ
 
ع امِلث

ُ
اط قِط تق 

ُ
ْحديُد ن

 
د ت د  ا الصَّ

 
   ِفي:ُيمِكُن ِفي هذ

ا  - ُهم 
 
ا ِكال ُهم    يرومان أنَّ

 
ِة ت ويَّ

 
غ
ّ
ة الل اِعد  ِبيت  الق 

ْ
  .ث

ِزم ِبف    -
 
ت
ْ
ل ى إْن لْم ي  ، حتَّ

 
ة حويَّ  النَّ

 
اِعدة دم الق 

ْ
خ وّيٍ ي 

 
ن لغ

 
ن ى أّيِ س 

 
ِمُد عل ْعت  ل  ي  ان ِفي أنَّ األوَّ لف  ت 

ْ
خ اِني  ي 

ّ
ا الث ؛ أمَّ ربّيِ

ان الع  س 
ّ
ة الل اح  ص 

ْمع ى ج 
 
ُؤوُب إل هو ي 

 
ها، مشترطا صحة النقل، والفصاحة، وعدم    ف اّنِ

 
ربّيِ مْن مظ

سان الع 
ّ
ة الل ادَّ قيد أنملة عن سنن العرب    االنزياحم 

 . وطرائقهم

  :ة هوراس  من الّدِ  األساُس   الغرُض  ، وما دام  حليِل اق من التَّ في هذا السيَّ     
 
؛  الثانوّيِ لك ة في الّسِ املدرسيَّ   في الكتِب  النحويُّ   اُل املث

   قطرائِ فهم    يجُب ف
 
 يس هذا املكوِّ درِ ت

 
 األقسام. ة هذه الكتب داخل  واكب  مُ و ة  ة، وامليدانيَّ ب املدرسيَّ ة للكتُ ظات العينيَّ ل املالح  ن من خال

 طرائق تدريس األمثلة النحوية في الكتب املدرسية 

 :الطريقة االستقرائية -

 إن أوَّ 
 
   دريِس ل طرائق ت

 
 ة النَّ األمثل

ُ
 تب املدرسيَّ حوية في الك

ُ
   ة الطريقة

ُ
 تقر  على االْس   القائمة

ْ
   اء؛ إذ

 
   قومُ ت

َّ
 هذه الط

 
قديم  ريقة على ت

 
 
   ة ثمَّ حويَّ ة النَّ األمثل

 
  من الجزء، وهو املثال أو األمثلةاالنتقال    أي علمين، وبعد ذلك يتم استنباط القاعدة؛  ها مع املت  ها ومناقشتِ رِح ش

  .إلى القاعدة املستنبطة

 
 .45ص مطبعة الجامعة السورية،  (، دمشق، سوريا،1تح: سعيد األفغاني )ط: ،اإلغراب في جدل اإلعراب(، 1957) أبو البركات األنباري، 1
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تنمي ملكاته  ها  ؛ إذ تجعله يبذل جهدا ذاتيا للوصول إلى القاعدة الكلية، كما أن هعلى تنمية تفكير   املتعلمتساعد هذه الطريقة  

وهذا ما يجعله يشعر بثقة أكبر في نفسه، وتعد هذه الطريقة من أقدم الطرائق التي تبوأت مكانة رفيعة في تدريس قواعد    ؛الفكرية

 . اللسان العربي

 :الطريقة القياسية -ب

تقوم هذه الطريقة على أساس انتقال الفكر من املقدمات إلى النتائج، وهنا يبدأ األستاذ بتقديم القاعدة النحوية، ومن ثمة  

توضيحها، وشرحها ببعض األمثلة، املحددة واملباشرة، ثم يأتي التطبيق؛ فتعزز وترسخ القواعد في أذهان املتعلمين بتطبيقها على  

 حاالت مماثلة. 

لقد اختلفت اآلراء حول مدى صالحية هذه الطريقة من عدمها؛ فاملؤيدون رأوا أنها تختصر وقت التعليم، وتريح املدرس من  

النقاش، كما أنها تتيح لألستاذ التحكم في املنهاج املقرر، وتوزيعه على مدار العام بسهولة، وتساعد املتعلمين على اإلملام بالقواعد 

 شامال. إملاما 

أما الرافضون؛ فيرون أنها تشغل عقول املتعلمين بحفظ القواعد على أنها غاية في ذاتها، كما أنها تقتصر على إتاحة فرصة  

 . وتضعفهاكافية للتدريب على تطبيق القواعد، وتوضيحها، وتبعث في املتعلمين امليل إلى الحفظ، وتقتل فيهم روح االتبكار 

   املعدلة:الطريقة   -ج

أن الطريقة املعدلة ال تقوم على األمثلة؛    يتجلى في  الطريقة تشبه الطريقة االستقرائية سالفة الذكر، لكن االختالف بينهماهذه  

 وحجتها في ذلك أن األمثلة تختلف معانيها من مثال آلخر؛ أي معناها ليس واحدا، وهذا ينطبق على األمثلة األخرى. 

فيقوم األستاذ بكتابة النص األدبي أمام املتعلمين مع إدخال    األفكار؛ألدبي مترابط  لذا فإن هذه الطريقة تعتمد على النص ا 

 وذلك   دراستها،أم إشارة إلى بعض األمثلة املرغوب في    الحديث، أم    الكريم،من القرآن    األمثلة  سواء أكانت هذه  فيه،بعض األمثلة  

  وفي   يقرؤوها،حول هذه األمثلة بعد أن    متعلميه،ثم يدخل األستاذ في املناقشة مع    مغاير،أو بوضع خط    مخالف،بكتابتها بخط  

 .األخير يتم استنباط القاعدة

   املشكالت:طريقة   -د

أو ظاهرة ما، والتي    مشكلة الطريقة يقوم األستاذ باتخاذ النصوص واملوضوعات التي سبقت دراستها كنقطة بدء إلثارة في هذه

  وعلى   النحو، أو املشكلة ستكون دراسة موضوع   الظاهرة،تدور حول قضية نحوية معنية، وهذا للفت انتباه املتعلمين إلى أن هذه  

وهذه األمثلة تكون من املوضوعات التي  النحوية،هذا األساس يكلفهم بجمع األمثلة املرتبطة بهدف املشكلة؛ واملتمثلة في القاعدة  

 وهكذا يقوم األستاذ باملناقشة مع املتعلمين حتى يتم استنباط القاعدة. قبل، مت دراستها من ت

 النشاط: طريقة   –ه 

تنطلق من معلوماتهم السابقة ، واألستاذ في هذه الطريقة يكلف املتعلمين بجمع  لجهد الذاتي للمتعلمين، و هي طريقة تقوم على ا

بالقاعدة النحوية ؛ و يعرضها عليهم ثم في حصة النحو يقدم املتعلمون ما أعدوه منطلقا   ما يرونه مناسبا من األمثلة التي تتصل

املقصودة من هذ القاعدة  باستنباط  تنتهي  بميزة خاصةللحوار واملناقشة، والتي  تنفرد  التي  الطريقة  أنها تستغل نشاط    :؛ هيه 
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وعناء التمهيد   الوقت،  له، كما أنها تريح األستاذ، وتوفر  يستمدونها من واقعهمألمثلة التي  تعطيهم الحرية في اختيار او   املتعلمين، 

 .1للموضوع، وتدفع التالميذ للبحث واملطالعة 

  من السلك الثانوي اإلعدادي األمثلة والشواهد من  استخراج بعٍض 

من كتاب السنة األولى ثانوي    قمت بوضع جدول من أجل استخراج أهم األمثلة والشواهد املذكورة في دروس مكون القواعد

وما يفرضه من االختصار والدقة وتبليغ الهدف العلمي    ،طبيعتها، ولكن بحكم املقام الذي نحن فيه  للفت النظر إلى؛ وذلك  2إعدادي 

 :السلك اإلعدادي من على بعض أمثلة دروس السنة األولى اقتصرت من الدراسة، 

الظاهرة   الرقم 

 نحوية ال

 األمثلة  الشواهد 

ا   املجرد واملزيد  01 ر  ِمْنه  ه 
 
ا ظ اِحش  م  و  ف 

ْ
ُبوا ال ْقر 

 
ال ت و 

ن  
 
ط ا ب  م   و 

    

مزيد الثالثي   02

 والرباعي 
 احرنجم القوم     

تصريف الفعل  03

 الصحيح 
 ربهشد اإلسالم اإلنسان إلى رحمة     

إعراب الفعل   04

 املضارع 
 التكنولوجيا تعلي فرص التعلم     

 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ     العلم 05

أحوال املبتدأ   06

 والخبر 
 بطنه ضامر     

تعرض فيه مجموعة من الفنانين        07

 أعمالهما 

األفعال   08

 املتعدية
 حجوتك أخا ثقة     

 
ص ص ص    -الطور الثانوي أنموذجا-استفدت في هذه اإلحاالت من بحث غير منشور عنوانه الطرائق النشطة وأثرها في تدريس قواعد اللغة العربية   1

 بتصرف شديد. 56، 50ـ  44
 اخترت كتاب الرائد في اللغة العربية السنة األولى ثانوي إعدادي.  2
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س   امليزان الصرفي 09 ْسع  ا ع 
 
ْيِل ِإذ

َّ
الل      و 

تصريف الفعل  10

 املعتل 

أقصد أن هذه الدروس  )     قادها بهدى القرآن طائعة 

 وردت فيها إما أمثلة أو شواهد( 

 

 عليها:  عربية، وثمة مجموعة من املالحظاتأمثلة ونتف من الشواهد مأخوذة من كتاب الرائد في اللغة ال هذه بعض

كلها  ،  اليومي  معيشةبعيدة كل البعد عن واقع املتعلم)ة(، وال تساير    - التي ذكرت استئناسا فقط-هذه األمثلة والشواهد -

 املعتادة. بعيدة عن البنية الذهنية للمتعلم)ة( وتصوراته وتمثالته

 ال تعكس املستوى الثقافي، واالجتماعي، واالقتصادي، والتاريخي للعصر الذي يعيش فيه املتعلم)ة(. -

اِحش    مثل:الغرض التعليمي التعلمي،    البتة بعضها يجيء بأمثلة غارقة في اإلبهام والغموض وال يخدم   - و  ف 
ْ
(،  )ال س  ْسع  (، )ع 

 ضامر(...  )بطنه

 الغرض التعليمي التعلمي.  البتة  (، وتنغمس في التقديم والتأخير مما ال يخدمبنية )ف فاع مفتراكيبها ال تخدم  -

 . وتبسيطهاعلى مدرس هذه األمثة تقرير قواعدها ما دامت هي وحدها تحتاج إلى تقرير  البتة يصعب -

 ي من أي وظيفية أو تواصل. ال تنطلق من بنية اللغة وال تستثمر الجوانب البنيوية وتركز على املعجم التقليدي الخال -

تلميذا)ة(؛ لنعرف أكثر أسباب صعوبات تدريس    88بعد هذا الوصف ألمثلة الكتاب املدرس ي وشواهده قمنا باستبانة على  

أمثلة قواعد الكتاب املدرس ي النحوية وشواهده، وسنعرض نتائج االستبانة وذلك بحساب النسبة املئوية للتالميذ )ات( الذين  

  تمثل 65 م التواصلية واملنهجية في هذا املعطى في مقابل املتعثرين الذين شكلوا النسبة األعلى؛ فقد كانت نسبةحققوا كفايته

 . 1فقد شكلت املتفوقين فيها  35عدد التالميذ)ات( املتعثرين في هذه االستبانة، أما نسبة 

 
 حليل نتيجة االستبانة  ت

 املتعثرين في هذه العينة، يمكن أن نجملها في اآلتي:  العوائق تهممن خالل نتيجة هذه االستبانة يظهر أن ثمة مجموعة من 

 
 والعينة املختارة فيها.  االستبانةينظر ملحق البحث للوقوف على   1

0

10

20

30

40

50

60

70

.استبانة موجهة حول األمثلة والشواهد

المتفوقي   

ي نالمتعثر
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كتب القواعد النحوية التي تضم بين دفتيها أمثلة وشواهد فيها معلومات كثيرة تشرح هذه األمثلة والشواهد؛ مما أعاق فهم    -

 .1بة على املهام املنوطة بهم اإلجا وتثنيهم عن املتعثرين)ات( 

 واالستنباط.  ال تتيح قطعا الفرصة ملهارتي االستنتاج  - على األقل في الكتاب املدرس ي –طريقة تقديم هذه األمثلة وشرحها  -

 املهام املطلوب إنجاُزها في الكتاب املدرس ي غير إجرائية، وال تدخل مباشرة للموضوع بدقة.  -

العينة املختارة من التالميذ)ات( التي أجابت عن االستبانة أنها وجدت صعوبة كبيرة جدا في فهم التمثل املجرد  املالحظ من هذه    -

 لقواعد هذه األمثلة والشواهد، في مقابل ذلك يغلب عليها التفكير الذاتي عوض املوضوعي. 

 راحل النمو العقلي للتالميذ)ات(.األمثلة والشواهد التي شكلت مضمون االستبانة ثلثها فقط من كان مناسبا مل -

هذه االستبانة كسرت أفق انتظار العينة املختارة من االستبانة؛ ألنها كانت تنتظر رسومات وبيانات توضيحية عوض أسئلة    -

 مبهمة غير كافية. 

 س هذه النتيجة. لم تطبق أسئلة االستبانة وأيضا الكتاب املدرس ي أمثلة نابعة من املواقف الحياتية للتالميذ؛ مما عك -

 ينفر منها طباعهم. املجيء بأبيات شعرية مبتسرة من قصائد طويلة على نحو يخيل للتالميذ أنها جمل مصنوعة معقدة؛ مما  -

االفتقار إلى توثيق الشواهد واألمثلة املبثوثة في الكتاب املدرس ي؛ مما يزيد اضطراب تلقي التالميذ)ات( لها، بين كونها آيات قرآنية    -

 تراكيب مصنوعة ومعقدة.  أبيات شعرية...أوأو 

 .2على هذه النتيجة  سدولهاهتمام محتويات الدروس اللغوية باملعارف عوض املهارات أو تمهير املتعلمين)ات( عليها؛ وهذا ألقى  -

م األلسنة ويهذبه   - ا من اللحن، مما  ثمة خلل واضح في أساليب التقويم ووسائله في هذا املجال؛ إذ األصل أنه جاء كي ُيقّوِ

في   الشفوي التقويم    اإلكثار من فرض   املجتمعية؛ وهذا غائب جدا سواء  الحياة  من  نابعة  إدماجية  املرتكز على وضعيات 

 الكتاب املدرس ي، أو األطر املرجعية لالمتحانات اإلشهادية في املستويات جميعها. 

 الحلول واالقتراحات لتجاوز هذه التعثرات    

االهتمام أكثر بالجانب العملي التطبيقي في دروس القواعد أكثر من االهتمام بالجوانب النظرية التي ال تلبي حاجيات    -

 التالميذ)ات( في هذا املستوى الدراس ي على األقل. 

املكتبات املدرسية، وعدم االكتفاء  أقترح تخصيص حصص لالستكشاف واالطالع على األمثلة    - والشواهد النحوية في 

 .بالكتاب املدرس ي؛ كونه ليس املصدر الوحيد في املعلومات

اللغوية؛ كونها تحظى    - الساعات املخصصة لألنشطة  زمنية قليلة مقارنة مع األنشطة األخرى في مادة اللغة   بمدةرفع 

 العربية.

ال  - هيئة  ألعضاء  تكوينية  دورات  املقاربة  خلق  في  املغرب  انخراط  فرغم  الحديثة؛  التدريس  طرائق  في  وهيئاته  تدريس 

كثيرة تربوية  إصالحية  ومشاريع  ميزانيات ضخمة  وتخصيصه  التعلمي،  التعليمي  املجال  في  أن  بالكفايات  تبقى    غير  النتائج 

 ضعيفة وغير ملموسة. 

غوية؛ فالتآليف السابقة انطلقت مما هو ذاتي إزاء ما هو  إعادة النظر في تأليف الكتب املدرسية في مكون القواعد الل  -

 موضوعي. 

إعادة النظر في املنهاج الدراس ي الخاص بمكون القواعد اللغوية، السيما ترتيب املباحث النحوية؛ فتوزيعها غير عادل،    -

 وثمة خلل واضح في ترتيب هذه الدروس دون منطق يوضح علة هذا الترتيب وأسبابه األساسية. 

 
1  Guiraud, pierre, 1963, p 20-21. 
2   Palmer, frank, 1971, p 310 
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هذه الدروس، وتقديم األمثلة بها؛ لكي ال يثار امللل في صفوف املتعلمين)ات(،    تدريسيجب استخدام التقنيات الحديثة في    -

وتصرف من ثمَّ أنظارهم عن هذا املكون، ونقترح في هذا الصدد تقديم أمثلة هذه الدروس في شكل بيانات ورسوم، وعرض  

 افعية أكبر في التعلم.األسئلة واألجوبة في جداول؛ وهذا سيخلق د

اإلكثار من التنشيط وأسلوب التحفيز والتمهير استعاضة بها عن أسلوب )حل التمارين( الجاف؛ ألن هذا األسلوب يبعد    -

 ممارسة القواعد، ويجعله أشبه بآلة معطلة أصابها شرخ عميق.   عناملتعلمين)ات( 

ى: " التقويم املرحلي"؛ وهذا من شأنه أال يجعل املتعلمين)ات(  في هذا املكون، وهو ما يسم   الشفوي   اإلكثار من التقويم   -

 متمكنين من الكفاية التواصلية عمليا.

عدم خلق تفاوت كمي واضح في الدروس التي تضمها دفتا هذا املكون، وما تحويه من أمثلة وشواهد؛ األمر الذي يؤدي    -

 األساسية.   إلى عدم خلق انسجام املباحث املدروسة، وعدم تحقيق أهدافها

الكتاب املدرس ي؛ مما يؤدي  - النحوية والصرفية طوال مراحل إعداد  في استشفاف  ضبابية    عدم التفريق بين املباحث 

 أمثلة وشواهد االنطالق، والغرض الذي صيغت من أجله.

  ت، وغير قريبطول مدة بقاء الكتاب املدرس ي دون أي تعديل أو نسخ أو تغيير؛ مما جعله بعيدا عن مواكبة املستجدا  -

 من الوسائط الحديثة املساعدة على "تعليم التعلم". البتة

يجب أن تكون الكتب املدرسية، خاصة كتب القواعد التي تبدأ باألمثلة والشواهد املدرسية، ذات جاذبية في اإلخراج    -

ر مساير للعصر الحديث؛ مما جعلها  والتنضيد والتنسيق؛ فالكتب املدرسية الرسمية ما زال ثوبها باليا، وتنضيدها عتيقا، وغي 

 تسقط سقطة كبيرة أمام الكتاب املستورد.

ذه بعض من الهنات التي تعرفها الكثير من أمثلة الكتاب املدرس ي والتي تعرف أيضا تواجد شواهد مستقاة من القرآن  ه

أنها بعيدة كل البعد عن واقع العصر  الكريم، أو كالم العرب القديم نظما ونثرا، فباستقراء كلي لكتب السلك الثانوي سنلفي 

الحالي الذي يتسم بالسرعة والتكنولوجيا الحديثة مما يفرض ضرورة مراجعة هذه األمثلة في أي تجويد أو تنقيح أو تغيير  

 .تدريس اللسان العربيجميع أسالك ومستويات  بل في ملقررات مادة اللغة العربية في السلك الثانوي 

 

 ملحق البحث: 

املدرسية   الكتب  كلها من  املغرب مستقاة  بمدينة خريبكة،  اإلعدادية  القاض ي عياض  ثانوية  لتالميذ)ات(  استبانة موجة 

 املصادق عليها من لدن وزارة التربية الوطنية املغربية: 

 حدد نوع الضمير في الفاعل الوارد في هذا املثال: واذكر في الكتاب إبراهيم.  -

 لك ربي.  سأستغفراملثال: سالم عليك بين نوع الخبر في هذا   -

 ما نوع االستفهام في هذا املثال: لم تعبد ما ال يسمع وال يبصر.  -

 استخرج اسم الفاعل من هذا املثال: يا أيها الرجل املريد نجاته اسمع مقالة ناصح معوان.  -

 ما إعراب كلمة محمود في هذا املثال: عز من كان محمود الجوار. -

 ضمن اسم مكان من فعل شتل. صغ مثاال يت -

 استخرج اسم اآللة من هذا املقطع الشعري: خلية من املناجل واأليادي والرجال.  -

 ط جمع كلمة سفرجل الواردة في هذا املثال: اشتهيت قطعة سفرجل.عا -

 استخرج املركب املزجي من هذا املثال: من شعرائنا األبرار معديكرب. -

 ثال: ال يكدر صفوي إال ظلم الضعفاء.حدد نوع املضاف في هذا امل  -
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   ادر الّدراسة وَمراِجعهامصَ 

- ( العزيز  عبد  الدسوقي  رسالة  (،  1983إبراهيم،  اإلعدادية،  املدارس  في  الشائعة  النحوية  لألخطاء  ميدانية  لغوية  دراسة 

 ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، غير مطبوعة.

 . 3النحو وكتب التفسير، الدار الجماهيرية للنشر واإلعالن والتوزيع، ط (، 1990إبراهيم، عبد هللا رفيدة ) -

األخطاء الشائعة في التعبير الكتابي لدى طالب الصف الثالث الثانوي العام، حولية كلية التربية (،  1985إبراهيم، محمد عطا ) -

 . 1بالفيوم، العدد الثاني، الجزء الثاني، ط 

العربية الفصيحة لغة التعليم في الوطن العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها  (،  1986البسام، عبد العزيز ) -

 .2مركز دراسات الوحدة العربية باالشتراك مع املجمع العلمي العراقي، ومعهد الدراسات العربية، بيروت، ط 

ضبطه وصححه جماعة  (، التعريفات،  1983): هـ(، تح816جرجاني )ات:  الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف ال  -

 .1من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط  

الدين )ت  األشموني،   - أبو الحسن، نور  مـ(، شرح األلفية، دار الكتب العلمية  1998): تح هـ(،900علي بن محمد بن عيس ى، 

 .1لبنان، ط  -بيروت

اإلغراب في جدل  م(،  1957): تح هـ(،577األنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري، أبو البركات، كمال الدين )ت   -

 . 1مطبعة الجامعة السورية، ط ،  اإلعراب

ابع، املسألة اللغوية في تقرير الخمسينية، مجلة بصمات، سلسلة الحياة الجديدة، العدد الر (،  2009جحفة، عبد املجيد ) -

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الحسن الثاني املحمدية. 

- ( املجيد  عبد  دراسات  2015جحفة،  مركز  املحمدية  الثاني  الحسن  جامعة  األول،  العدد  الدكتوراه،  مركز  دفاتر  تقديم   )

 الدكتوراه.

،  353، العدد  31املنطقة املغاربية، املجلد  عن ندوة األبعاد السياسية لإلشكالية اللغوية في   تقرير(  2008جحفة، عبد املجيد ) -

 مركز دراسات الوحدة العربية. 

اللغوية عند الطالب بالجامعة، تقنية الرائز التشخيص ي، دفاتر مركز الدكتوراه،    (، تقييم املعارف2015جحفة، عبد املجيد ) -

 العدد األول، مركز دراسات الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني املحمدية.

 .1مكتبة األنجلو املصرية، القاهرة، ط  اإلحصائي،التحليل   وطرق مناهج البحث (، 1991فؤاد )أبو حطب،  -

 .2(، اللغة والنحو بين القديم والحديث، دار املعارف. ط 1987حسن، عباس ) -

 .15دار املعارف، ط  -النحو الوافي (، 1999حسن، عباس ) -

الباري   - عبد  للمفاهيم  1983)عصر  حسني،  التربية  بكليات  العربية  اللغة  بقسم  الرابعة  السنة  طالب  اكتساب  تقويم   ،)

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اإلسكندرية غير مطبوعة.   النحوية،

 ، 2004  تح:هـ(  808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي )ات:   -

 . 1دار يعرب، ط املقدمة، 

حاشية الخضري على شرح ابن  ،  1998  تح:هـ(  1345الخضري، محمد بن عفيفي الباجوري، املعروف بالشيخ الخضري )ت -

 . 1بيروت، ط  –عقيل على ألفية ابن مالك، شرحها وعلق عليها: تركي فرحان املصطفى، دار الكتب العلمية 

 .1النحو والبالغة والتفسير واألدب، دار املعرفة، ط  مناهج التجديد في(، 1961)أمين الخولي،   -

 . 1(، النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة العربية، بيروت، ط 1997الراجحي، عبده ) -
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 . 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ، الكتاب، 1988 تح:هـ(، 180سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، )ت  -

 . 26العدد   التربية،املسألة اللغوية في املغرب: الورش الوطني الكبير، مجلة عالم (، 2016سن )الصميلي، ح -

 .23في العالم املعاصر، حوليات كلية اللغة العربية، العدد  والتواصل(، اللغة العربية 2007)القادر كنكاي، عبد  -

وضع    الوطنية:(، اللغة العربية في الجامعة املغربية بين املتطلبات البيداغوجية والوظيفية، أعمال  2003)القادر  كنكاي، عبد   -

 اإلنسانية القنيطرة. والعلومكلية اآلداب  الجامعة،اللغة واألدب العربيين في  

أعمال الحلقة    التحليل،  وتوحيدالسمة اإلعرابية    العربية:إشكالية ظاهرة املنصوبات في اللغة  (،  2010)القادر  كنكاي، عبد   -

 السمات في التحليل اللغوي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك، مختبر اللسانيات والتواصل.  الدراسية:

جمعية    الوطنية، وزارة التربية    التربوية،مالحظات حول مشاكل تدريس قواعد اللغة العربية، الرسالة  (،  1973)  املتوكل، أحمد -

 .3العدد  الثقافية،األعمال االجتماعية، اللجنة  

القادر  (،  2003)بشرى  الفكيكي،   - عبد  لألستاذ  التكريمية  الندوة  أعمال  التواصل،  إطار  في  العربية  اللغة  تدريس  حصيلة 

 جامعة القرويين كلية اللغة العربية بمراكش.  والواقع،اللغات بين الحق   الفهري:الفاس ي 

، جامعة الحسن  8العدد    بصمات،مجلة    املغربية؟أندرس بالعربية أم بالدارجة    ندرس؟بأية لغة  (،  2018)بشرى  الفكيكي،   -

 اإلنسانية املحمدية.  والعلومكلية اآلداب   املحمدية،الثاني 

  السغروشني، أعمال مهداة إلى إدريس    لغوية:اللغة العربية في املغرب، آفاق    وتعليمالواقع النفساني  (،  2016)بشرى  الفكيكي،   -

 للتعريب. واألبحاث معهد الدراسات 

- ( دنيا  العربية  2020زيزي،  اللغة  قواعد  تدريس  في  وأثرها  النشطة  الطرائق  أنموذجا-(،  الثانوي  فوراري  -الطور  بإشراف   ،

 تر غير منشورة، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر.السعيد، رسالة ماس
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- Pellat Jean-Christophe et de autres, « grammaire français méthodique», presses universitaires de France; 1ere 
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اقع في "أفتش عن أقدامي في وجه الشارع" للقاص كامل فرعون   تجريب النص ودستوبيا الو
Experiment of the Text and Realistic Dystopia in “I am Searching for my Feet in the Surface of Street” for 

Kamel Faraun 

 Iraqـ Ahmed Alhaj Jasim M. Alubaidi   العراق  /أحمد الحاج جاسم محمد العبيدي  الباحث:

 

       على الرغم من أن املشكلة واملنهج تتداخل فيما بينها.  ،إن وجود املنهج التجريبي يجعلنا نعتقد بأن لدينا وسائل لحل املشكالت التي تواجهنا

 فيلسوف أملاني  -  تاينشيتجنفيج فلود

 

 امللخص 

طار  إمن بين القصص التي تندرج في    تعد املجموعة القصصية املعنونة "أفتش عن أقدامي في وجه الشارع" للقاص كامل فرعون 

سرد ما بعد الحداثة بتوظيفها لتقنيات التجريب مكتوبة بأسلوب جمالي بليغ ومناورة لغوية عالية قائمة على الحذف واالختصار  

سهاب والحشو، وقد حدد القاص فرعون مدينة  ليها بعبارات مقتضبة بعيدة عن اإل إساعدت في اختزال مشاهد وأحداث مشار  

 ملجموعته القصصية.   البصرة وضواحيها أثناء مدة الحرب
ً
 العراقية ـ اإليرانية والحالة املأساوية املؤملة فضاًء سرديا

وقد تناولت التجريب في القسم األول من الدراسة كدال نص ي وما يتعلق به من عناصر سردية وردت في املجموعة القصصية  

 الدراسة فقد تناولت املفارقة والدستوبيا كمدلول واقعي.  التي بين يدي وهي اللغة، والسارد، وبناء الحدث، أما في القسم الثاني من  

 القصة القصيرة، التجريب، ما بعد الحداثة، املفارقة، الدستوبيا.  الكلمات املفتاحية: 

 

Abstract 

The short stories entitled “I am Searching for my Feet in the Surface of Street” for the writer Kamel Faraun is 

one of the postmodern narrative texts by employed the elements of experimentalism. It is written in eloquent 

aesthetic style and high linguistic maneuver stand on ellipsis and abbreviation to reduce the scenes and events 

pointed in short phrases to avoid the length and filling. 

The writer identified province of Basra with its countryside during the period of Iraqi – Iran war and the tragic 

painful situation as a sitting for his stories. The research compromised two sections, the first one tackled in the 

elements of experimentalism such as style, narrator, and event as a text signifier, whereas the second one tackled 

in paradox and dystopia as a real signified.  

Key wards: Short story, experimentalism, Postmodernism, Paradox, Dystopia. 
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 مقدمة 

من بين القصص التي تندرج في    (1)تعد املجموعة القصصية املعنونة "أفتش عن أقدامي في وجه الشارع" للقاص كامل فرعون 

لغوية  إ ومناورة  بليغ  بأسلوب جمالي  التجريب، مكتوبة  لتقنيات  بتوظيفها  الحداثة  بعد  ما  الحذف  طار سرد  على  قائمة  عالية، 

سهاب والحشو، وربما له الحق في ذلك ليها بعبارات مقتضبة بعيدة عن اإل إدت في اختزال مشاهد وأحداث مشار  واالختصار ساع

املباش القائم على السرد  التقليدي  القص  املتلقي من  أن مل  التقليدية  بعد  الحدث بصورته  الشخصيات والعقدة إر وبناء  يراد 

اءة ملجمل القصص الواردة بين دفتي املجموعة تحيلنا جميعها إلى ثيمة مأساوية هي ثيمة الحرب وما خلفته من مشاهد  والحل، وقر 

الشخصيات الواردة في القصص، ونحن عندما نتحدث عن الحرب في العراق فإننا ال نتحدث عن حرب   اتد ونفسي اجسأحزينة في  

، وأعاقت أكثر، وغيبت آخرين، وتسببت بموجات نزوح وهجرة وتغيير ديموغرافي واحدة، بل سلسلة من الحروب التي أبادت أجيال

على نطاق واسع، ما زالت تأثيراته قائمة وذكرياته محفورة في ذاكرتنا البعيدة تسبب لنا الصدمة تلو األخرى كلما مر طيفها من 

 أمامنا. 

راقية ـ اإليرانية وما خلفته من مآس ي وأحداث مؤملة  خالل فترة الحرب الع  ضواحيهامدينة البصرة و   وقد حدد القاص فرعون 

 ملجموعته القصصية، بخالف  فضاًء  
ً
أكثر من نص تأتي    ستاذنا الكبير محمد خضير الذي عوم الفضاء لثيمة الحرب في أسرديا

راق وما عكسته  رجوحة" في مقدمتها؛ فيما نجد القاص ضياء جبيلي الذي اتخذ سلسلة الحروب الطويلة التي شهدها العقصة "األ 

، وكذلك القاص عبد    (2) من مآس ي على مدينة البصرة في القسم األول من مجموعته "ال طواحين هواء في البصرة"
ً
فضاء سرديا

 .(3)الهادي املياح في قصته التي حملت عنوان مجموعته القصصية "آسف فوق البحر"

 لسردياتهم، فهي ثغر العراق الجنوبي ومنفذه الوحيد  ها اتخاذه فضاء  ئحدث عن مدينة البصرة فمن حق أبنا وعندما نت
ً
محوريا

على البحر مما شكلت خط الصد األول لكل االحتالالت والحروب واملعارك التي شهدتها املنطقة في العصر الحديث منذ املدة التي  

ل تلك الحروب والصراعات، ة خالسبقت تشكيل أول حكومة عراقية، كما أنها من أكثر املدن التي قدمت تضحيات بشرية ومادي

عانت من ويالت هذه األحداث املؤملة وما خلفته من تأثيرات نفسية وجسدية واجتماعية في شخصية املواطن البصري ما    هذا و

   زالت آثارها باقية لحد اآلن.

وقد تناولت التجريب في القسم األول من الدراسة كدال نص ي وما يتعلق به من تقنيات سردية وردت في املجموعة القصصية  

التي بين يدي وهي اللغة، وفعل السرد، وبناء الحدث؛ أما في القسم الثاني من الدراسة فقد تناولت املفارقة والدستوبيا كمدلول 

 د املؤملة تعالج حياة شخصيات من رحم الواقع ضمن حدود زمكانية واردة في النصوص.  واقعي مركب من مجموعة من املشاه

 القسم األول: التجريب في األدب

 مفهوم التجريب: 

يعد الخيال التجريبي موضوًعا ساخًنا في املجالت األدبية املعاصرة، ويتمتع هذا املفهوم الجديد بمعنى حديث ومتطور يضع 

ادثات حول ما يمكن للخيال )وما ال يمكن( فعله، فأغلب املحررين يحبون األدب التجريبي للطريقة التي  هذا النوع في مركز املح

 

 (، سورية. 2018، دمشق) 1ط ( كامل فرعون، أفتش عن أقدامي في وجه الشارع، مجموعة قصصية، دار أمل الجديد، 1)

 العراق. (، 2018،)بغداد، 1ط( ضياء جبيلي، ال طواحين هواء في البصرة، مجموعة قصصية، دار سطور،  2)

 (، سوريا.2016، ، )دمشق1، طدار أمل  ( عبدالهادي عبدهللا املياح، آسف فوق البحر، مجموعة قصصية، 3)
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املتاحة القواعد واإلمكانيات  التجريبي لقفزه فوق  الخيال  الكتاب يحبون  بينما  الحدود،  بها  ، ويعرف قاموس أكسفورد  (1)يجتاز 

فاهيم وتصورات جديدة للعالم من خالل أساليب تتجاوز أعراف التقاليد األدبية  التجريبية األدبية على أنها االلتزام باستكشاف م 

بداعي يقوم على اكتشاف مفاهيم وتقنيات وأساليب جديدة  إفها على أنها نتاج فكري/ خيالي/  ، أما كودون فيعر (2) املتعارف عليها

 . (3) تقفز فوق التقليد

بكة والحدث والسارد، وحسب ما  التقليد القائم على النمطية في السرد من حيث اللغة والُح وهي في األدب تشير إلى التحرر من 

( رئيسيةGerald J. Prince)  (4)يشبر جيرالد برنس  في ثالث سمات  التجريبية تشترك  التركيز على الشكل دون   :، فالنصوص   ،
ً
أوال

 ما تكون موا
ً
قع نصية وليست مواقع للعالم الظاهر؛ بعبارة أخرى، هم مهتمون في املضمون، ثانًيا، املواقع التي يستكشفونها عادة

نفسها بالكتابة  األول     ،املقام 
ً
منهجيا مبرمجة  أنها  األهم  وهي  ا 

ً
التجريبية    ،(5) ثالث مصطلح  الباحثين  من  عدد  ربط  وقد 

(Experimentalismالحداثة اإل   ، كون النص(6) (Modernism-Post)   ( بمصطلح ما بعد  الغموض، ورفض  يمان  فيهما قائم على 

رؤيوية، مسألة  الحقيقة  واعتبار  والذاتوية،  الفردانية  والتحقيقية،  للموضوعية  املناهض  واملوقف  بالعلم،  طمس   مع  املطلق 

أناث(، ـ  أبيض، ذكور  ـ  أسود  ـ غربي،  )شرقي  مثل  املتضادات  وتعويم  القديمة  إ  الفروق  ال  ليهايضاف  والتعددية  ثقافية،  العوملة 

 . (7) وتقديم املوضوعات حتى الجادة منها باملرح والتشظي ،استخدام السخرية والفكاهة السوداءو 

السوريالية،   الدادائية،  العبثية،  النقدية:  املناهج  من  مع كل  يترادف  التجريبية  فإن مصطلح  الحداثوية،  بعد  ملا  وباإلضافة 

فاألدب التقليدي غارق في الواقعية، في حين أن األنواع    ،الرؤيوي التجريبيللفكر    العم   وتشكل هذه املناهج بمثابة بناتالتكعيبية،  

التجريبية تأخذ الواقعية وتحولها إلى أشكال غير واقعية وغير مألوفة، باالبتعاد عن الواقعية األدبية وامليل نحو التجريب بقصد  

 البحث في الخيال عن "الحقيقة" بطرق إبداعية.  

 
ً
 التجريب تاريخيا

في عقد العشرينيات من القرن العشرين، ظهر التجريب الفني كقوة بارزة، وبدأ العديد من الكتاب األوروبيين واألمريكيين في  

و   ، وبذلكتجربة األشكال املحددة الحداثية  الفترة فيما بعد جزًءا من الحركة  التي تشكلت خالل هذه    التيأصبحت االتجاهات 

 تمثلت بكتابات جيمس جويس وفرجينيا وولف وعزرا باوند وتي إس اليوت.  

 

(1) “Experimental Fiction: What Is It And Who’s Publishing It”, https://writersrelief.medium.com 

(2) Baldick, Chris (2008), The Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford UP. 

(3) J. A. Cuddon (1999), Dictionary of Literary Terms & Literary Theory, 4th. Ed, Penguin, London, pp 296. 

، حصل على املاستر من جامعة  1942( عالم سرديات واستاذ اللغات الرومانسية في الجامعات الفرنسية واألمريكية، ولد في اإلسكندرية في مصر   4)

}وتمثل هذه   ، يكتب باللغتين اإلنجليزية والفرنسية وله عدد كبير من املؤلفات في حقل السرد واألدب املقارن،1968فلوريدا والدكتوراه من جامعة براون  

وعة الحرة املقاربة وجهة نظر املدرسة الفرنسية لذلك نجد أن موقع الفرونكوفونية يروج لطروحاته{، أنظر: موقع دراسات الفرنكوفونية، وكذلك املوس

https://en.m.wikipedia 

(5 ) Warren Motte (2018), "Experimental Writing, Experimental Reading," Studies in 20th & 21st Century Literature: Vol. 42: Iss. 2, 

Article 6. https://doi.org/10.4148/2334-4415.1927  

(6) Paul Stephens (2012), "What Do We Mean by "Literary Experimentalism?” Notes Toward a History of the Term." Arizona Quarterly: 

A Journal of American Literature, Culture, and Theory 68, no. 1, Pp: 143-173. 

(7) Dr. Sheeba (2017),“Postmodern literature: Practices and Theory”, Excellence International Journal of Education and Research, Vol: 

4 Issue: 3 March 2017. Pp: 184-185. 

https://doi.org/10.4148/2334-4415.1927
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 في التحليل األدبي، فقد جاء مصطلح "تجربة فكرية" إلى اللغة اإلن
ً
جليزية في ويعد مفهوم التجريبية من املفاهيم الحديثة جدا

( حيث 1905ـ    1897أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين من خالل ترجمات أوراق الفيزيائي النمساوي إرنست ماخ )

( املختلطة  الالتينية  األملانية  الكلمة  فيها  بعض    Gedankenexperiment) (1)استخدم  ويستخدم  األفكار(،  )تجربة   
ً
حرفيا وتعني 

الفكرية على أنها "تجربة  (Roy Sorensen) صطلح بمعنى ضيق نسبًيا، على سبيل املثال، يعّرف روي  الفالسفة اآلن امل التجربة 

تهدف إلى تحقيق هدفها دون االستفادة من التنفيذ" ، والذي قد يكون بسبب الظروف التي تحول دون إجراءات االختبارات املادية، 

توصيًفا أكثر مرونة: "من الصعب تحديد ماهية التجارب الفكرية بدقة"، ويمكن    (، يفضلJames Brownأما الكاتب جيمس براون )

استخالص بعض النتائج من هذه التعاريف، إذ أنه بمجملها يتم إجراء تجارب الفكر في العقل وتتضمن شيًئا يشبه التجربة ؛ أي  

 . (2) ثر من مجرد مالحظةأننا عادة ما نرى شيًئا ما يحدث في تجربة فكرية، وغالًبا ما يكون هناك أك 

التجريب نشأ     وقد 
ً
وأحداث    عامليا الثانية  العاملية  الحرب  أثناء  العالم  شهدها  التي  الدامية  التاريخية  األحداث  خلفية  على 

راح كتاب اللغة يبحثون عن وسائل جديدة في الخطاب تتجاوز حدود   ،لينينغراد ومجزرة ساحة تيانمن في بكين وسقوط جدار برلين

حداث الدموية التي شهدها البلد  اق فقد نشأ التجريب على خلفية األ ما في العر ، أ(3) يديلوجية الدولة الواحدة إة وتعبر فوق  افالثق

 بالقضاء على امللكية بمجزرة قصر الرحاب عام  
ً
، 2003، ثم االنقالبات والثورات التي أعقبتها حتى االحتالل األمريكي عام  1958بدءا

الحيز األكبر في النصوص القصصية،  إال أن الحرب الع قد اغتنت تلك القصص بشواخص مكانية  فراقية اإليرانية قد أخذت 

لى اللغة األدبية وكل ذلك أدى إلى نقلة نوعية تجريبية في  إالسرد التي استثمرت لغات مجاورة  وانتقاالت في الزمن وكذلك في لغة  

التي أحدثتها   الكارثية  التحوالت  العميقة مع  بالعالقة  القصير  الحربالسرد القصص ي  في   هذه  البنية االجتماعية والسياسية  في 

 . (4) العراق

ال بالعوملة، فاألخيرة تقدم  في عصرنا هذا  التجريبية  املنظرين من ربط  أنها  وهناك من  تعبيًرا أخالقًيا  تعد  تجربة األدبية على 

زمنًيا ، وبالتالي يتم صنعه    -وسياسًيا جديًدا للعالم باعتباره "عملية ديناميكية مستمرة من الصيرورة، ش يء يمتلك بعًدا تاريخًيا  

باستمرار ا (5) وتجديده  ثورة  بعد  لوهان  إليها  أشار  التي  الكونية  القرية  هو  بالعالم  نقصد  وما  وتقنيات  ،  واملعلوماتية  التصاالت 

    .اواحد االوسائط املتعددة حتى غدا العالم فضاء

(، وماري كابونيغرو  Lydia Davisومن أشهر كتاب الفن القصص ي التجريبي في العصر الحديث الكاتبة األمريكية ليديا ديفيز )

(Mary Caponegro( وبرين إيفنسون ،)Brian Evensonومن الكتاب العرب ل ،)  دينا محمود جنداري ومحمد خضير وجليل القيس ي

 ولؤي حمزة عباس وقص ي الخفاجي ونزار عبد الستار وثامر معيوف ووجدان الخشاب. 

 

 

(1) Noel Gough (2008), “Narrative experiments and imaginative inquiry”, South African Journal of Education, (EASA) Vol 28. Pp 335-

349. 

(2) Noel Gough, Ibid. 

(3) Natalia Cecire (2015), “Experimentalism by contact”. Diacritics, 43 (1), pp. 6-35. 

الشبيبي (   4)  "  ،جميل 
ً
انموذجا التسعينات  بداية  العراقي  القصص ي  املشهد  القصيرة  العراقية  القصة  في  التجريب  مالمح  العراقيمن  الناقد   ،" : 

aliraqi.net/-https://www.alnaked 

(5 ) Wendy Knepper & Sharae Deckard (2016), “Toward a Radical World Literature: Experimental Writing in a Globalizing World”, 

ariel, John Hopkins Univ. Press, Vol 47, No 1-2, Jan. – April 2016, pp 1-25. 

https://www.alnaked-aliraqi.net/
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 : سلوبواأل   اللغة

تعد اللغة أهم وسيلة من وسائل االتصال في املنظومة التواصلية التي أشار لها رومان ياكبسون، فهي مادة الرسالة والشفرة  

، وفي النص التجريبي ال ترد اللغة أو ال يتم  هي ليست "سهلة" في الكتابة والقراءةو الرئيسية بين املرسل/ املؤلف واملستلم/ املتلقي، 

الخيال التجريبي مباشًرا  ف  سردها بشكل مباشر، إليه"، لذلك يقدر    -ال يكون  أنه نادًرا ما يتم اعتباره "سهل الوصول  مما يعني 

املعجبون بالخيال التجريبي صعوبة الكشف عن املعاني العميقة في النصوص املدهشة، فالراوي يلعب مع اللغة، ويمكن أن يتغير  

، وال يحبذ تحديد وجهة النظر،
ً
كما يمكن إعطاء الكلمات )أو يمكن أن تأخذ( معاني جديدة مبطنة على العكس   زمن الفعل حاال

 بالنسبة للنص التجريبي ،من ظاهرها
ً
 كبيرا

ً
 . (1) وتلعب عملية لفظ الكلمة وعالمات الترقيم لعبة دورا

ارة والترميز في رحلة  وفي املجموعة القصصية قيد البحث، استخدم السارد لغة قائمة على الحذف واالنزياح الداللي واالستع

 ليجمع به كل فضاءات قصصه األربعة عشر في 
ً
 مكانيا

ً
البحث املكانية عن اليوتوبيا في الواقع املعاش، لذلك اختار املؤلف عنوانا

ملية سناد الفعل لضمير املتكلم )أنا( في عإ ن؛ األولى جملة فعلية قائمة على  بوتقة املكان املنشود، وجاء العنوان طويال من جملتي

تبعها بعبارة اسمية من الجار  أض أن يستخدمه في رحلة البحث، ثم  بحث عن جزء منه عضوي مفقود )أقدامي( كان من املفتر 

ا في فضاء مفتوح مواملجرور عملت وظيفيا كظرف مكان )الشارع(، وبدل أن يستخدم القدمين كأداة للنقل والحركة راح يبحث عنه

. ليس له نهاية في عملية يائسة قد 
ً
 ال يجني منها شيئا

ال السارد،  يستخدمها  التي  البالغية  التراكيب  األ ومن  "رددت  مثل:  االصطالحية  األحداق".  تعابير  في  امللح  ذرَّ   
ً
نشيجا صداء 

"... فأرواحهم خاوية  22(، كما يستخدم متصاحبات منزاحة مثل: "وأبني معمارية خيالي"، )املجموعة:  21)املجموعة:   (، وكذلك: 

 40وأبدانهم مجدبة وعيونهم منطفئة" )املجموعة:  
ً
، فهو يشبه (، كما ترد تشبيهات بين شيئين ال يمتان بصلة لبعضهما شكال وحدثا

املفارق   البياض  تلتهمان  بيدي وعينايَّ  الرصاص  "قلم  اللبن،  باعة  تجلبه  كانت  الذي  اللبن  بنصاعة  الرسم  بياض ورقة  نصاعة 

(، وهنا نجد آلية استدعاء الذاكرة البعيدة بمنعكس شرطي، وفي مكان آخر 9بنصاعته ما تجلبه إلى منزلنا بائعة اللبن" )املجموعة:  

 كعود يابس..." )املجموعة: يقول: "لكنه ظ
ً
 (. 13ل نحيال

 رد: االس

يخلط السارد بين الحقيقة والخيال عن علم، لذا تعد الكتابة ذات النوع املختلط أحياًنا نوًعا من الخيال التجريبي، فهي تتضمن  

عناصر من الخيال بالكامل واملذكرات والسيرة الذاتية أو الغيرية، لكن مفتاح القصة التي  مع  القصص القصيرة من النوع املختلط  

هو أن القصص ذات األنواع املختلطة تميل إلى اتباع    - على عكس الخيال املستوحى من الحياة الحقيقية    - يتم اعتبارها تجريبية  

نهج مدرك للذات في سرد القصص، وفيها يتم إعطاء القراء عمًدا لفهم أن بعض األشياء في القصة تستند إلى الحياة الواقعية، 

 . (2) وضيحها من قبل املؤلف/ الراوي والبعض اآلخر ليس كذلك، والتي قد يتم أو ال يتم ت

ليها بضمير األنا مع شخصية أخرى  إقصصية بين شخصيتين، األولى مشار  وقد انتقلت شفرة الخطاب السردي في املجموعة ال

بين   السيرة  تبادل  عنه  نتج  بينهما،  النص  في  الرئيسية  الشخصية  تداخلت  بحيث  هي(  )هو/  الغائب  بضمير  إليها  ذاتية  المشار 

الحق في ذلك فهو ال يؤرخ  اوي ر للولتعميم الفضاء السردي فقد وردت معظم الشخصيات بدون أسماء إال ما ندر، ولعل   ،غيريةوال

 

(1) “Experimental Fiction: What Is It And Who’s Publishing It”, https://writersrelief.medium.com 

(2) “Experimental Fiction: What Is It And Who’s Publishing It”, https://writersrelief.medium.com 
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ما زالت أحداثها   الضروس مدة ثمان سنوات  لكل مواطن عراقي عايش هذه الحرب   لنفسه وال لشخصية محددة في باله وإنما يؤرخ

 يرويها لألجيال على مر العصور.  و البعيدة   تهتحفر في ذاكر 

 الحدث: بناء 

ما ورد  األكثر شهرة   فاهيماملومن  الفيزياء النسبية.   في حقلالفلسفي   للفكرأهمية فريدة  ذات  ت، فكرة أصبح(Event) حدث ال

ألفريد نورث وايتهيد  بينما يعده  حدث باملفهوم الغامض للجسد،  ، الذي استبدل ال(Bertrand Russell)سل  الفيلسوف برتراند رُ   عن

(Alfred North Whitehead على أنه مفهوم )   بشكل عام، في كال و   ، من خالل سلسلة من املناسبات الفعلية  فيه  األحداث  تتشكل

املنظرين والنقاد على أن بنية الحدث األدبي ، وقد اتفق معظم  (1)   في وقت ومكان معينين  يصاغالعرضين، يكون الحدث هو الذي  

املتداخل، والقائم على تضمين   يقع ضمن أربعة أنساق هي نسق التتابع والتي يرد فيها الحدث بصورة متتابعة، ونسق التضمين/

 ، ثم أضيف له نسق البناء الدائري.(2)بينها، ونسق التناوب ماحداث فياأل 

 
ً
 يشكالن املفهوم األشمل واألعم، وعلى    لقد ارتبط الحدث باملكان ارتباطا

ً
 من حيث هو جزء ال يتجزأ منه، وباتحادهما معا

ً
وثيقا

( والتي تعني املكان  Settingاعتبار أن كل حدث البد أن يجري في مكان معين، لذلك فقد درس الحدث من ضمن الفضاء السردي )

     . (3) كوحدة موضوعية ال يمكن الفصل بينهما ة االجتماعيةفيه الحدث، والذي يشتمل على املكان والزمان والحال الذي يقع 

يتميز التجريب السردي بما نسميه من حالة التشويه الزمني، والتي يمكن فيه أن تتداخل األحداث أو تتكرر أو يمكن أن تحدث  

املفارقة   لتحقيق  واحد، غالًبا  في وقت  الزمن    .(4) أحداث متعددة  في  الحدث  أن  نجد  الدرس  قيد  القصصية  للمجموعة  وقراءة 

 Long-Termالحاضر دائما متداخل مع حدث في الزمن املاض ي ـ عادة يكون حدث دستوبي ـ يتم استدعائه من الذاكرة البعيدة )

Memoryبإحداث عوق جسدي أو نفس ي  ، أو أن هذا الحدث تسبب (5)( عبر آلية املنعكس الشرطي التي أشار إليها العالم بافلوف

 للشخصية وتجد عالماته بادية للعيان.

وفي املجموعة القصصية قيد البحث فإن الحدث الدرامي لم يبن على الحبكة القصصية التقليدية؛ البداية ثم تسارع األحداث  

فارقي في نهاية فقرة كل نص من  لتصل للذروة ثم العقدة والحل لتنتهي بالخاتمة، وإنما تداخلت العقدة والحل والخاتمة بحدث م 

 نصوص املجموعة القصصية: "... في هذه اللحظة لم يبق أحد في املدينة إال وتحلق حول عازف الناي.

 بمرارة أعلن:  

)الناي:   الضحية."  كان  الشاعر  ذاكرة  56إن  في  العالق  لعبة )عسكر وحرامية(  يتداخل مشهد  "ولليل شموع"،  وفي قصة   ،)

ما اآلن وهما في شق القتال: "تحلقنا ثانية نفكر في تكرار )عسكر وحرامية( لكن االنتظار أرهقنا والليل والفجر الشخصيتين مع حاله 

 

(1)Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020, October 22). Event. Encyclopedia Britannica. 

https://www.britannica.com/topic/Event.  

 . 70، ص1987(  تزفتان تودوروف، الشعرية، ترجمة شكري املبخوت ورجاء سالمة، دار توبقال، املغرب،  2)

(3)Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020, October 22). Sitting. Encyclopedia Britannica. 

https://www.britannica.com/topic/Sitting  

(4) “Experimental Fiction: What Is It And Who’s Publishing It”, https://writersrelief.medium.com 

ب  (   5) بتروفتش  نفس ي  1849)-1936)  فلوفاايفان  وعالم  طبيب  علىروس ي  ،  في ، حصل  نوبل  عام   الطب  جائزة  املتعلق  1904في  بالجهاز  ةألبحاثه 

 https://www.marefa.orgأنظر:  .فسر بها التعلميالتي  اإلستجابة الشرطية  ، ومن أشهر أعماله نظريةالهضمي 

 

https://www.britannica.com/topic/Sitting
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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البعيد فقررنا أخذ استراحة قصيرة نسترد بها قوانا. الغريب في األمر أن الرحم الذي احتوانا، أنا وكريم عبدهللا، شّق ال يزيد عن  

( "...
ً
، ونصفه عرضا

ً
:  64ص املتر طوال

ً
(، وفي مشهد آخر يرد عبر الفالش باك حدث في الزمن املاض ي البعيد ولكن تأثيره مازال قائما

"تحت جدار بناية على يمين تقاطع فرع جلس رجل، ساقه مبتورة، ...، أنفق في حرب الثمانينات. كان يردد أنه لن يموت..." )لقاء لن  

خل بين الحدثين املاض ي والحاضر بحبكة غير تقليدية ذات ذروة تتداخل معها  (، وكذلك في بقية القصص نجد التدا77-76يتكرر:  

 النهاية واملفارقة كما سنتكلم عنها في القسم الثاني من الدراسة.  

اقع   القسم الثاني: املفارقة ودستوبيا الو

 املفارقة: 

بحدث مفارقي يفاجئ به    الذروة والنهايةيشتغل القاص فرعون في مجموعته القصصية على نص تجريبي تتداخل فيه كل من  

( كمصطلح  Paradoxاملتلقي يضفي جمالية على النص ويختزل الكثير من األحداث بعبارة أو عبارتين يختم بها القصة، واملفارقة )

ـ  1502لغوي لم تكن معروفة في اللغة العربية، كما أنها مصطلح حديث في اللغة اإلنجليزية إذ لم ترد حتى عام ) بحسب العالم  ( 

( وتعني  Paradoxonsغريقي )، وقد اشتقت من املصطلح اإل (1)ميويك ـ ولم تفعل كمصطلح نقدي حتى بداية القرن الثامن عشر

 . (2) يهام املتلقي بتوقع حدث بينما يحصل العكس منهإفكري ولغوي بقصد  عملية إحداث اضطراب

 :قسمها إلى قسمين( وقد Ironyويستخدم العالم ميويك مصطلح املفارقة )

 املفارقة اللفظية.   -أ 

 مفارقة املوقف. -  ب

وحسب ما يشير فإن املفارقة اللفظية نمط كالمي؛ أو طريقة من طرائق التعبير يكون املعنى املقصود فيها مناقضا أو مخالفا للمعنى 

 (3)  ."الظاهر، وهي نمطان؛ أطلق على األول أسلوب "اإلبراز" وعلى الثاني أسلوب "النقش املضمر

( الناتجة عن موقف ما، فإنها ال تتضمن بالضرورة وجود شخص يقوم باملفارقة، لكنها Situational Ironyأما مفارقة املوقف )    

؛ وقد قسمها إلى (4) مجرد حالة أو ظرف أو نتيجة ألحداث من شأنها أن تضيف إلى ذلك، ويتم رؤيتها والشعور بها كنتيجة للمفارقة  

 :خمسة أقسام هي

 .افر حينما يكون هناك تجاور بين ظاهرتين بينهما تنافر شديد، يمكن إدراكه بسهولةمفارقة التنافر البسيط: ويتحقق هذا التن -1

مفارقة الحدث: تتحقق مفارقة األحداث عندما يكون هناك تناقض أو تعارض بين ما نتوقعه وبين ما يحدث وحينما يكون لدينا    -2

 .يغلب ويخيب توقعاتنا أو خططناوضوح أو ثقة فيما تؤول إليه األمور، لكن تسارًعا غير متوقع لألحداث 

املفارقة الدرامية: وهي مفارقة املسرح، فهي وإن كانت متضمنة في أي عمل مسرحي، لكن هذا ال يعنى عدم وجودها خارج املسرح،    -  3

وليم شكسبير    وخير مثال على املفارقة الدرامية ما ورد في مسرحية   ، وهى تكون أبلغ أثًرا عندما يعرف املراقب ما ال تعرفه الضحية

 

(1) Muek , D. C. (1982), Irony and Ironic, Methuen, London, p82. 

 . 18(، ص1993)بيروت،  1ميويك، املفارقة وصفاتها، ت عبد الواحد لؤلؤة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، طدي س ي  ( 2)

 . 63-42(  دي س ي ميويك، املفارقة، مصدر سابق، ص  3)

 . 74، ص 2008يناير،  1(، سلطنة عمان، 53نجاة علي، املفارقة في النقد الغربي، مجلة نزوى، العدد ) (  4)
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: "يوليوس قيصر"، في مشهد عندما يلتفت القيصر إلى صديقه املقرب بروتس لكن األخير يعاجله بطعنة،  
ً
فقال القيصر مستغربا

 ليسقط القيصر." "بروتس! ف 

أو خطأ  -  4 ـ جهله أو ضعفه  ـ غير واٍع  النوع من املفارقة حينما يظهر شخص ما بشكل  النفس: ويتمثل هذا  ه أو  مفارقة خداع 

 .حماقته بما يقول أو يفعل، وليس بما يحدث له

املفارقة،    -  5  وتمثله ضحية  األدنى  املستوى  مستويان؛  املفارقة  من  النوع  هذا  في  يوجد  أنه  إلى  ميويك  يذهب  الورطة:  مفارقة 

املراقب أو  املفارقة  تأخذ  ، واملستوى األعلى ويمثله صاحب  اآلخر، حيث  املفارقة فيه أشكال    وهذان املستويان يعارض أحدهما 

 .(1) التناقض الظاهري أو املنطقي أو شكل الورطة 

للحبكة   والحل  العقدة  مع  متزامنة  الحدث  نهاية  مع  تداخلت  قد  املفارقة  أن  نجد  أيدينا  بين  التي  القصصية  املجموعة  وفي 

   القصصية
ً
ل" نجد أن الحدث املفارقي يقع بين نصيكما أشرنا سابقا ن، األول قصة متخيلة وكأنها من قصص  ، في قصة "إنه يتخيَّ

ف بتسليم رجل/ اُُ ألف ليلة وليلة والثاني قصة واقعية تتحدث عن رجل ي
َّ
مرأة للمعتقل وبدل أن يتسم بالشهامة والشجاعة كل

 أننا نجده على غرار الشخصيات امللحمية الواردة في القصة مثل عنترة واملقداد وأبي زيد الهاللي ويقوم بتهريب هذه 
ّ

الشخصية، إال

الجهة املقصود التسليم الذي يؤيد إقد سلمها إلى  القانونية فيما لو ه للواجب بحذافيره، ويجنبه املساءتمامة واستلم وصل  لة 

 يده ليتأكد من ورقة التسلم"، )املجموعة:
ً
 (.  17أفلتت منه، "تنفس بعمق، مادا

طة عندما عمد البطل إلى توزيع كل ما لديه من نقود على زمالئه في الزنزانة  وفي قصة "لن أدعك تمر" تجسيد نص ي ملفارقة الور 

  
ً
جرة النقل على الرغم من املعرفة املسبقة بينهما  زورق البخاري يرفض نقله قبل دفع أال حاجة له بها ولكنه فوجئ بقائد الأ ظانا

يل شموع( نجد أن مفارقة الحدث تأتي في ن61)املجموعة:
ّ
 من خالل موضعين؛ األول البندقية (، وفي قصة )ولل

ً
 هاية القصة أيضا

 ذاعة خبر أسر الشخصية البطلة وزميلها كش يء متوقع.التي استخدمت للتهديد، والثاني إ

ي  سالحي بوجه من 
ً
الشارع شاهرا في منتصف  بالوقوف  بالليل والخوف حسمت األمر   وقفت "...، وألننا محاطان 

ً
أتي، وفعال

 سطحها مسرعين...، ابتسمنا بعد أن تصافحنا فبادرني بسؤال:  رتقينا إحدى العجالت فا

؟ -
ً
 هل ستطلق النار فعال

 قلت له وأنا أرتدي قناع الجّد 

 نعم لكنك لن تموت.  -

 كيف؟  -

عبة.  -
ُ
 ألن البندقية ليست سوى ل

 من مزحٍة ثقيلة لكنه أوانا في تلك الليلة مبتعدين عن أصدقائنا الذين توهموا أننا أس
ً
رى فأذاعوا اسمينا عبر  هزًّ رأسه ساخرا

 (.67املذياع." )املجموعة: 

وفي قصة "لقاء لن يتكرر" ترد مفارقة الحدث من خالل املقارنة غير املتكافئة بين حدثين؛ الحدث التاريخي البطولي لشخصية  

لشخصية البطل الذي خاض   وي ا نبوخذ نصر الثاني املتوج بالرايات واملنحوتات التي تخلد انتصاراته، وبين حدث آني يرد في زمن الر 

غمار الحرب ولكنه عاد بصدمة نفسية وجسدية حولته إلى رجل يجلس في نهاية الشارع "ساقه مبتورة، بنظراٍت منكسرة يطلب 

 

(1)  Muek , D. C. (1988), The compass of Irony, Methuen, London and New York, p 102-103.  



 2022 يونيو  76  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 91  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 إلى زقاق فرعي كأنه أحد جنود نبوخذ  76مساعدة املاّرة." )ص  
ً
 الطريق ذاتها رآني من بعيد فدلف زاحفا

ً
(، "... عندما جئت سالكا

 ( 78لثاني العائدين من الفتوحات ومعهم منحوتة أسد بابل...، بطل مأوى وال تاريخ." )املجموعة: نصر ا

اقع  دستوبيا  : الو

قراءة متفحصة للمجموعة القصصية تحيلنا إلى مشاهد مؤملة لحياة بائسة ملجموعة من الشخصيات الواردة في املجموعة  

طار الدستوبيا في وهذه املشاهد البائسة تندرج ضمن إ ي شخصيتها،  عانت من ويالت الحرب، وخلفت صدمات جسدية ونفسية ف

الناس حياة بائسة وغير ( تعرف على أنها  dystopiaاملصطلح النقدي الحديث، والدستوبيا ) أو مجتمع متخيل يعيش فيه  عالم 

( إضافة بادئة  dys-نتيجة لحدوث أمر فضيع كالحروب واألوبئة والكوارث الطبيعية، وتتألف من مقطعين األول )  (1)   إنسانية وخائفة

 ، (Utopia)املدينة الفاضلة     وتعني  (topia-مشتقة من اليونانية القديمة تعني )ضد، عكس( لتناقض الكلمة التي تليها، والثاني )

 place( وتعني )topos( والثاني )not( وتعني )ouتألف من مقطعين، األول )وقد اشتق املصطلح من اللغة اليونانية وي
ً
( وتعني حرفيا

( للفيلسوف فرانسز  New Atlantis، والعالم الجديد ) (2)   ( 1516)  للسير توماس مور    يوتوبيافي  ورد  بلد خيالي ومثالي    )ال مكان(، وهي

 . (3)  (1627بيكن )

البائس، وهي    والدستوبيا الكتاب لتقديم رؤية للمستقبل تتحدى القراء للتفكير في  تترجم باألدب  أدبي يستخدمه  أداة ونوع 

غالًبا ما يصور األدب البائس املجتمع في حالة تدهور كارثي ناتج عن  و   ، البيئات االجتماعية والسياسية الحالية التي يعيشون فيها

  .(4) الفردي  والتعبير  نولوجيا، والقمع الحكومي للحريةالخراب البيئي، والسيطرة من خالل التك

البائس القصة  الهروب  بطل  أجل  من  ويكافح  محاصر  بأنه  يشعر  ما  يثير   ،غالًبا  االجتماعية   ودائما  النظم  حول  أسئلة 

ور على التعرف على يساعد الجمه أو يشعر أن هناك شيًئا فادًحا في املجتمع الذي يعيش فيه، كما أنه  يعتقدوالسياسية القائمة و 

، ونجد أن املجموعة القصصية مليئة باملفردات والعبارات الدستوبية  (5) من خالل وجهة نظره  الجوانب السلبية للعالم البائس 

الدليل، الشق الترابي، القلعة، املعتقل، أصوات أ  حقول األلغام،"املشتقة من قاموس الحرب مثل   صوات الطلقات، الدم هو 

بطال وشخصيات املجموعة القصصية وهم  وهذا ما نجده في معظم أ  ، كما أنها مليئة باملشاهد واألحداث البائسة"الخ...  الرمي،  

، أو من املؤسسة العسكرية في أحايين  يتحدون القوانين التعسفية والقواعد املفروضة عليهم من السلطة السياسية نفسها أ
ً
حيانا

أخرى، يصف الراوي املشهد الدستوبي في الهرب واالختفاء وعدم مواجهة الحكومة بمساعدة اآلخر على أنه عمل بطولي: "أسدى 

فة رجال  أبي خدمة لها، حين حرض أخاها على الهرب من الحكومة لئال تلقي القبض عليه فمقارعتها وعدم االنصياع ألوامرها ص

 :
ً
 (. 9مدينتي..." )املوت رسما

 

 (1)  https://www.merriam-webster.com/dictionary/dystopia. Accessed 2 Sep. 2021. 

 (2)  https://www.merriam-webster.com/dictionary/dystopia. Accessed 2 Sep. 2021. 

 (3) Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2020, October 22). utopia. Encyclopedia Britannica. 

https://www.britannica.com/topic/utopia 

 (4)  https://literarydevices.net/dystopia/ 

 (5)  https://www.readwritethink.org/ 

 

 

 

https://www.readwritethink.org/
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عركة ولديها صالحية تنفيذ حكم  عدامات التي كانت تتخذ مكانا لها خلف ساحة املالراوي لنا مشهد اجتياز لجنة اإل   ويصف

ا  كل من ينسحب من ساحة املعركة، "أصبحا قطعة من طين. في منتصف املسافة، أوقفتهما لجنة اإلعدامات، فتشوهم اإلعدام على  

فقد   البشري،  الوجع  الستغاثات  اإلصغاء  عن  عاجزون  وألنهم  املتدفق،  الدم  وغضب  باألنين  ممتزجة  هاتفية  مكاملة  أجروا  ثم 

عدام في هذه القصة، فقد وصفها في  وملا لم يصف لنا الراوي مشهد اإل   (،18اجتازاهما عنوة غير مبالين بالنتائج، ..." )املجموعة:

 تغطية عينيه أو ربط يديه، كانت نظراته تتدى الفّوهات،  قصة أخرى على النحو التالي
ً
بالة بنادقهم، رافضا

ُ
: "...، فارتض ى الوقوف ق

(، وفي قصة "آخر القالع" يصف لنا الراوي حالة الخوف والرعب التي تنتاب البطل وهو  Kodak: 84كتم صرخة حين دوْت،..." )

تزج بالحليب، من قعره تراكضت مخلوقات هالمية يسبقها نباح حاد.  يبحث عن خالص، "انتابني الخوف فالفضاء بدا كشاي مم

 (. 21ليس أمامي سوى الغطس في املاء أو االختباء في حزم القش،..." )املجموعة:

" يصف لنا الراوي الطاعة العمياء التي تفرضها املؤسسة العسكرية على منتسبيها عبر منطق  جسد موشوم باألزيزوفي قصة "

ويرد الكالم بصيغة السارد الذاتي الجمعي: "وفلسفتنا التنفيذ ثم املناقشة، الدرس الذي سكبوه في أذهاننا فتخثر  "نفذ ثم ناقش" 

 غير قابل للمراجعة أو الحوار." )املجموعة:  
ً
 ثابتا

ً
البطل املشار إليه بضمير  (، كما يصف لنا في نفس القصة تمرد  39واتخذ شكال

إلعدام بحق صديق البطل الذي كلف بمهمة استخباراتية خارج البلد، "أمرنا الضابط بالتمدد تنفيذ الحكم التعسفي با  األنا على

. انتابني شعور بالفزع، ... هو صديقي الذي فارقته قبل 
ً
 مصوبين األسلحة تجاهه، وقبل االيعاز وفع غطاء وجهه فتأملته مليا

ً
أرضا

 قبل أن يكمل الضابط جملته املعه
ً
 (42ودة، أخبرته بانسحابي فهددني بأقس ى العقوبات" )املجموعة:سنوات، ... نهضت واقفا

وفي موضع آخر يصف لنا الراوي واقع حال البيئة الدستوبية املحيطة بالفضاء املكاني للشخصيات الذي تتحرك فيه ضمن  

نين. الرؤيا ليست خافية. لم تترك  نطاق املدينة البائسة وما حولها بمفردات وعبارات ممعنة بالبؤس: "املدينة النائمة غير مكترثة باأل 

األشجار   مؤرقة،  األجساد  صفراء.  وشمس  صرصر  ريح  فارغة.  الشوارع  رآه.  ما   
ً
مكذبا  ،

ً
مذعورا استيقظ  الكل   .

ً
أحدا األشجار 

تلقح املتطاولة، وجوه طيور الغابة املمسوخة وحيواناتها وأسماكها وحشراتها. أصبح الليل ال يطاق والنوم معناه الجنون. الريح  

 ( 56-55التراب، والجسد الصحراوي يعلن ظمأه." )املجموعة:

ة كمدلول نص ي للواقع املعاش، فمعظم شخصيات   رَّ
ُ
ولكن من املالحظ وجود محاوالت لخلق عالم يوتوبي وسط الدستوبيا امل

رغم من األخطار  لبا  القصص تحاول أن تجد لها فسحة مريحة في عملية اإلصرار على ديمومة الحياة من خالل مقارعة السلطة 

 يتم إضفاء صفات البطولة على الشخصيات 
ً
واملعارضة الشديدة التي تواجهها سواء من السلطة نفسها أم من املحيطين بها، أحيانا

:    التي تقف بوجه السلطة: "...
ً
ض ى  "فارت"، أو املوت بكرامة:  (9فمقارعتها وعدم االنصياع ألوامرها صفة رجال مدينتي..." )املوت رسما

 تغطية عينيه أو ربط يديه،..." )
ً
بالة بنادقهم، رافضا

ُ
؛ أو محاولة االنعتاق من عاملها البائس تجاه عوالم  (،  Kodak: 84الوقوف ق

أبعد تنشد فيه الحرية حتى وإن كانت األخيرة مجهولة لها: "كل يوم تسجل املدينة حاالت هروب، تساعدها في ذلك طبيعة األرض  

(؛ أو أن تطلق العنان لرغباتها بالرغم من الخطر املحدق من جموح هذه الرغبات: "... فقد اقتطعُت  72" )ملهيثا:  وتنوع وسائل النقل.

 وأنا أراقُب البراعم  تولُد من رحٍم يجُد ص
ً
 من حديقة املنزل أحتطه بسياٍج ونثرُت البذور بعد فالحة األرض. كنُت فرحا

ً
 مربعا

ً
ُه  مترا

 
ورت

 بر 
ً
:  في عينيَّ ممتزجة

ً
(، وفي نص آخر 11فٍض يتقنُع بالخوِف من توّسِع مساحة رغباتي وهو ما تحاول عائلتي الحدَّ منُه." )املوت رسما

 من القصص والحكايات في مدينة ال  
ً
نجد أن الشخصيات تعود إلى املاض ي في محاولة إليجاد متنفس يوتوبي: "يسترجعان تاريخا

 في ذاكرتيهما... تمتد لسن
ّ

 (.44وات خضراء حافلة بالحياة، ..."  )املجموعة: وجود لها إال
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 ال يسعني  
ً
أن أقول إن املجموعة القصصية "أفتش عن أقدامي في وجه الشارع" للقاص كامل فرعون تمتاز بعمق لغتها  إال  ختاما

آثاره   ومازالت   
ً
يوما بائس عشناه  واقع  معبر عن  لفضاء سردي  معالجتها  في وتجريب صياغتها وحسن  تنخر  والجسدية  النفسية 

 أجسادنا، مجموعة تستحق أن نقف عندها ونقرأها ونكتب عنها. 
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 توأمة الصورة والكلمة"  النقد السيميائي للكاريكاتير عند عمر عتيق"

The semiotic criticism of caricature at Omar Ateeq image and word twinning 

 لبنان  -طرابلس ـ   الفرع الثالث - الجامعة اللبنانية  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ـ عماد بسام غنوم  د.
Imad Bassam Ghannoum Tripoli - Lebanon Lebanese University- Faculty of letters and human sciences ـ   Brache 3 

 

 

 امللخص 

عمر عتيق السيميائي، باإلضافة إلى محاولة معرفة آلية    الكشف عن الخصائص األسلوبية لنقد الدكتور يسعى هذا البحث إلى  

اختيار الرسوم الكاريكاتيرية وموضعاتها، كما يهتم هذا البحث بتحليل آليات النقد التي يتبعها عمر عتيق في عمله النقدي السيميائي 

 . للكاركاتير

الربيع    –القدس    –قراءة عمودية    –قراءة أفقية     -تأويل  –صورة    -كاريكاتير  -سيمياء  –نقد     - عمر عتيق    الكلمات املفتاتيح:

 املثقف والسلطة.  -العربي

 

Summary : 

This research seeks to reveal the stylistic characteristics of Dr. Omar Ateeq's semiotic criticism, in addition to 

trying to know the mechanism of selecting caricatures and their positions. 

Key words : Omar Ateeq - criticism - semiotics - caricature - image - interpretation - horizontal reading - vertical 

reading - Jerusalem - the Arab Spring - the intellectual and power. 
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 : مقدمة .1

التي   وأساليبه  النقد قواعده  لهذا  وبات  الحداثية،  النقدية  املدارس  مكانة مرموقة ضمن  يحتل  اليوم  السيميائي  النقد  بات 

 يتمكن من خاللها من الكشف عن مضامين الخطاب اإلنساني، سواء أكان خطاًبا مكتوًبا أو شفاهًيا، أو كان خطاًبا رمزًيا عبر الصور.

تزفيتان تودوروف وميخائيل بختين وروالند بارثس وجوري  وبات لهذا النقد أسماء المعة في الفكر النقدي الغربي من أمثال  

إيكو العربي، وإن كنا    .لتمان وجوليا كريستيفا وميشال ريفراتير وأومبرتو  العالم  النقد ما زال يتلمس خطواته األولى في  لكم هذا 

 همة، وبدأت بالفعل بعض األسماء العربية تبرز في هذا املجال، من أمثال الناقد الدكتور عمر عتيق. نعترف أنها خطوات كبيرة وم 

، باإلضافة إلى محاولة  والفنية  األسلوبية  واكتشاف خصائصه  *عمر عتيقالسيميائي عند  نقد  ال   سنحاول في هذا البحث دراسة 

سيهتم هذا البحث بتحليل آليات النقد التي يتبعها عمر عتيق في عمله  معرفة آلية اختيار الرسوم الكاريكاتيرية وموضعاتها، كما  

 النقدي السيميائي للكاريكاتير.

 ديد عالقتها باللغة والكاريكاتير. وسنبدأ بمحاولة تعريف السيمياء، وتح

 السيمياء والصورة واللغة  .2

يهتمون بتوظيف منجزاتها النقدية في التحليل األدبي، وتمتاز  تعتبر السيميائية من املناهج النقدية الحديثة، وبات النقاد اليوم  

بأنها تجمع في عملها بين مفهومية الصورة واللغة، لذلك فإنها تناسب النقد الحديث الذي يسعى إلى الكشف عن الدالالت والرموز  

 في الكشف عن  
ً
معانيه، لذلك وظفه الدكتور عتيق في أنى وجدت وهكذا يغدو اعتماد املنهج السيميائي في تحليل الكاريكتير فعال

 عمله التحليلي.

.ويرجع  1لقد عرف فرديناد دو سوسير علم الرموز )العالمات( بأنه العلم الذي يدرس حياة العالمات داخل الحياة االجتماعية 

( أي العلم Logosوغوس )( ومعناها العالمة، وهي مركبة من العالمة، ولSemeionأصل كلمة السيميولوجيا إلى الكلمة اليونانية )

نظام   لكل  الخفي  املعنى  بالعالمات، هدفها دراسة  والسيميائية علم خاص  العالمات،  علم  تعني  كلمة سيميولوجيا  فإن  وبالتالي 

عالماتي، فهي تدرس لغة اإلنسان والحيوان وغيرها من العالمات غير اللسانية باعتبارها نسًقا من العالمات مثل عالمات املرور  

 . 2ليب العرض في واجهة املحالت التجارية والخرئط والرسوم البيانية والصور وغيرها وأسا

إن العالمات أو اإلشارات في هذا العلم قد تكون عالمات أو صوًرا يمكن استيفاء املعاني منها وقد طبق هذا املنهج في تحليل  

املعلومات.  في مجاالت أخرى مرتبطة باالتصال ونقل 
ً
السيميولوجي يعتمد لغة جديدة عبارة عن    األفالم، وأيضا التحليل  إذ إن 

مجموعة من املفاهيم التي تستخدم عند مشاهدة األفالم والبرامج التلفيزيونية، وتدور حول الكيفية التي تتولد به املعاني ويتم  

 

، حاز شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة الخليل )فلسطين( ودرجة املاجستر فلسطين   -جنين  في    1964ولد الدكتور عمر عتيق عام    -*

ا أيًضا في تخصص  من جامعة النجاح الوطنية )فلسطين( في تخّصص البالغة، أّما الدكتوراه فقد حصل عليها في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجي

لقرآن الكريم" من األزهر "اإلعجاز اللغوي في ا  هيحائز على جائزة في مسابقة عاملية    يمارس التدريس في جامعة القدس املفتوحة في فلسطين،  البالغة،

ا ودراسة في مجالت محكمة تصدر في عدد من الدول الدول العربية  أكثر نشر حتى اآلن    الشريف،
ً
 من ثالثين بحث

ً
 عن عدد كبير من الكتب واملقاالت. ، فضال

 )الباحث(

 . 33، ص 2008، 1، ترجمة رشيد بن مالك، عمان، دار مجدالوي للنشر،طالسيميائية: األصول والقواعد والتاريخ آن إينو وآخرون،   -1
 .100، ص 2007، 1، األردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، طسيميائية الصورةقدور عبدهللا، -2
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لى ظواهر أخرى تعدت  توصيلها عبر إشارات وعالمات محددة. تأخذ بالنموذج اللغوي، واستخالص بعض مفاهيمه للتطبيق ع 

علم اللغة، حيث يتم التعامل مع املادة التلفيزيونية أو السينمائية مثلما يتم التعامل فيه مع اللغة على أساس أهمية العالقات 

 .1التي تربط بين أجزائه، وليس على أساس كون هذه العالقات مجرد أشياء ال تدل على ش يء

 جديدة لتناول اإلنتاج اإلنساني من زوايا نظر جديدة. بل يمكن  فتحت السيميائية أمام الباحثين م   هكذا
ً
جاالت متعددة، وآفاقا

 القول إن السيميائية ساهمت بقدر كبير في تجديد الوعي النقدي من خالل إعادةالنظر في طريقة التعاطي مع قضايا املعنى. 

 في ميادين علم النفس وع
ً
لم االجتماع واالنتربولوجيا والفن واألدب واملسرح  ومنذ الخمسينات صار املنهج السيميائي سائدا

 .2والسينما والتصوير 

 . مفهوم الصورة وعالقتها باللغة2.1

تمثل الصورة سواء في العصور القديمة أو الحديثة واملعاصرة أحد أهم العالمات غير اللغوية أو غير اللسانية ابتداًء من الرمز  

   عناصر السيميولوجيام أصدر روالن بارت كتابه الشهير تحت اسم  1964وانتهاًء بالصورة الحقيقية ففي سنة  
ً
وبه شهدنا فعال

ية أو غير اللسانية، ويعتبر مؤلف هذا الكتاب أول من طبق منهجية في التحليل السيميائي للصورة نشأة السيميائيات غير اللغو 

 كان جوهرها أو مضمونها، أو  
ً
حيث أوضح فيه هدف هذا العلم الذي أطلق عليه )سيميوطيقا( وقال بأن "كل النظم الرمزية أيا

ف نجدها  التي  والرموز  النغمية،  واألصوات  اإلشارات،    الصور، 
ً
نظاما األقل  على  أو  لغات   

ً
جميعا نعتبرها  والعروض  األساطير،  ي 

 .3للمعنى

 :4قد وردت العديد من التعريفات للصورة كما جاءت في قاموس )روبير( منها  و 

 هي كل ما نشاهده على شاشة التلفزيون، والسينما، وجهاز الحاسوب وما يعرضه من أشياء.  •

أداة تعبيرية اعتمدها اإلنسان لتجسيد املعاني واألفكار واألحاسيس، ولقد ارتبطت وظيفتها  ويرى شاكر حميدة الصورة بأنها   •

تعريفها   ويسهل  حياتنا،  في  متحقق  واقع  هي  والصورة  والتواصل،  االتصال  أشكال  بكل  ترفيهية  أو  رمزية،  إخبارية،  كانت  سواء 

من سمات الصورة رغم وحدة كينونتها كنوع فني محدد. فالصورة  باإلشارة إلى تجلياتها املختلفة، وهذا االختالف والتنوع هو سمة

بشكل عام هي بنية بصرية دالة وتشكيل تتنوع في داخله األساليب والعالقات واألمكنة واألزمنة فهي بنية حية تزخر بتشكيل ملتحم  

 بمادتها ووظيفتها املؤثرة الفاعلة 
ً
 عضويا

ً
التعريفين )جولي وحميدة( باملعنى الداللي للصورة في كونها وسيلة  . ويرتبط هذين 5التحاما

 تعبيرية. 

. ونستدل من تعريف غرونار وهيجو ودي شامب  6وبعبارة أخرى يقول دي شامب إن الصورة هي "عالمة أو هي نظام للعالمات •

 بأن الصورة تشكل عالمة أو عالمات متعددة ذات مفهوم سيميائي.

 
 . 134عصام نصر سليم، مصدر سابق، ص  -1
 . 102عبد امللك مرتاض، مصدر سابق، ص -2
 . 15، ص 2011، القاهرة، املكتب الجامعي الحديث، الصورة الصحفية دراسة سيميولوجيةساعد ساعد وعبيدة صبطي،  -3

4-J.Ray-Debove, Dictionnaire Le Robert &Clé International,CLE INTERNATIONAL, Paris, 1999, p.512. 
5-G. Graugnard et J. Hugo. L’ audio-visuel pour tous, Lyon, Chronique Sociale, 1983, p 9. 

 .18، ص 2004، تونس، دار سحر للنشر، سلطة الصورةمخلوف حميدة،  -6
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الصورة، فتشير جونفيف إلى أن الصورة واللغة هما طريقتان للتعبير مكملتين لبعضهما عبر الوظيفة  أما عن عالقة اللغة ب

وفي هذا الصدد يؤكد بارت أن كل نظم العالمات أو الدالالت االتصالية امتزجت مع اللغة املكتوبة، وبأنه من الصعب    1العالمتية.

مكتوًبا   أكان  سواء  لغوي  تعبير  بدون   
ً
تجد صورا واإلعالنات أن  والتلفزيون،  السينما،  في  الصور  كل  بأن  بارت  ويرى  شفهًيا.  أو 

اإلشهارية، والقصص املصورة، والصور الصحفية وغيرها تكّون عالقة تركيبية مع اللغة. وبإيجاز يمكن القول بأن التعبير املكتوب  

 الصورة
ً
 . 2أو الشفهي للغة يصاحب غالبا

التالي يتم اللجوء في الصورة اإلعالنية )اإلشهارية( إلى نص لغوي يرافقها من أجل توضيح  فالصورة خطاب متعدد املعاني، وب

 . 3املعنى املراد تبليغه وذلك يعني إبعاد كل املعاني املحتملة التي من شأنها إحداث لبس لدى املتلقي في فهم مقصدية الصورة ومعناها 

انتب  أنها تجذب  في  الصورة  أهمية  تنبع  أخرى  بالنسبة لشعور  ومن جهة  كبرى  أهمية  ذات  البصر  أن حاسة  القارئ حيث  اه 

  ،4اإلنسان ودرجة فهمه. وكثيًرا ما تعجز الكلمات عن إيصال املضمون إلى القارئ عندما تفتقد لوجود صورة 

ن يتم عن  والصورة في أبسط معانيها تعني محاولة نقل الواقع بحيث تتحقق عملية االتصال وهذا النقل للواقع ال يشترط أ

طريق الصورة املطبوعة على الورق الحساس أو العادي، فقد تكون صورة صوتية لنقل حدث معين، أو صورة حركية أو صورة 

 .5موسيقية. لذا فالصورة كلمة جامعة شاملة لكننا ألفنا ربطها بالصورة املطبوعة، أو الشريحة لعموميتها 

 . الكاريكاتير بوصفه صورة3.1

وهي مصطلح ثقافي يعبر عن تصوير فني ساخر لطباع   Caricature" 6"الكاريكاتير أو الكاريكاتور كلمة إيطالية ذات أصل التيني

وصفات وتصرفات وأوضاع بشرية معينة من خالل أنه يتناول النمطي فيها بمبالغة هجائية الذعة، ويجعلها بتحريف صائب؛ عرضة  

 وما زال نظرة  للهزء، ووسائله في ذلك اختزال  
ً
املوضوع إلى عالماته املميزة، ومن ثم تضخيم هذه املميزات، وفن الكاريكاتير كان دائما

مع نظرة تنقب عن السخرية في املواقف, من خالل تقاطيع الوجه وتعبيرات   ,تهكمية غريزية تعتمد على دقة املالحظة وسرعة البديهة

 .رمز في خليط من املبالغة مع الحفاظ على الشخصية والشبه في آن واحدالجسد في شكل مختلف عن الواقع, ويهدف إلى ال

فهو: صورة، رسم،   الكاريكاتير  تعريف  اآلراء حول  تعدد  املبالغة واملغاالة، ومع  أو  الجهود،  كل  بذل  يعني  كاريكاتير  واصطالح 

خيص ي من الفنون الجميلة، وعادة ما  ، وهو فن تصويري ورسم تش7وصف، أو تصوير وتشخيص هزلي نتيجة ملزج الواقع بالخيال 

يكون رسم )بنّص أو بدون نّص( ويسمى بالشكل األساس ي "التصوير الهجائي"، يحتوي على ظواهر عديدة مضحكة، اجتماعية أو  

باالستعاضة عن تشخيصهم بطريقة تجعلك تتعرف عليهم عن طريق   أو  أو لصفاتهم  الخ. سواء ألشخاص حقيقيين  سياسية.. 

 .أو مقوالتهم املشهورة.. الخ سلوكهم مثال 

وبشكل عام يعتمد فن الكاريكاتير على رسوم تبالغ في تحريف املالمح الطبيعية، أو خصائص ومميزات شخص أو حيوان أو  

جسم ما، وتعد الصورة الكاريكاتيرية رسالة من الفنان إلى املتلقي من خالل سياق مشترك قائم على بنية الواقع الذي يعيشونه مًعا،  

 
1-Genevieve Jacquinot, Image et Pédagogie, Paris, Presses universitaires de France, 1977, p.110. 
2- M. Joly, Image et les Signes, Paris, Armand Colin, 2011, p. 26. 

 .83ساعد ساعد وعبيدة صبطي، مصدر سابق، ص  -3
 . 38املصدر السابق، ص  -4
 .19خالد فرجون، مصدر سابق، ص  -5
 .1973الببلوغرافي, برلين، , املعهد 7معجم ماير الجديد, مج -  6
 . 2004، 32، العدد صحيفة األيام، ملحق 32صوت الشباب الفلسطيني العددعاطف سالمة،   - 7
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يوًعا  ومن هذا املنطلق فإن الفكرة الكاريكاتيرية تنقسم إلى أنواع منها " الكاريكاتير االجتماعي " و" الكاريكاتير السياس ي " وهو األكثر ش 

من  فرًعا  ويعتبر   " الرياض ي  و"الكاريكاتير  املحلي،  والكاريكاتير  العاملي  أو  املحلي  السياس ي  الواقع  لنقد  بحتة  تحريضية  ومهمته 

قائم على وجود مرسل ومستقبل الكاري  تحريض ي دعائي  الكاريكاتير كفن  تظهر وظيفة  األنواع  االجتماعي، ومن خالل هذه  كاتير 

مَّ قيام فعاليات إنسانية بسبب الفكرة التي يطرحها الرسم، وهذا الفن البسيط القوي التأثير يتمتع بروح استقتها  
 
للرسم، ومن ث

ظهر عيوب املجتمع الشائنة في صورة ساخرة ممتعة تدعو إلى التغيير. منه العديد من الفنون األخرى فالر 
ُ
 وح الكاريكاتيرية الساخرة ت

في هذا   السيميائي  املنهاج  اعتماد  الكاريكاتيرية، وضرورة  الصور  للعمل على تحليل  النقدية  األهمية  نتبين  من خالل ما سبق 

 التحليل. 

 لألعمال السيميائية عند عمر عتيق في تحليل الكاريكاتير. واآلن ننطلق في الدراسة التطبيقية 

 . الدراسات السيميائية في النص والصورة عند عمر عتيق 2

 عن دراساته في حقل سيمياء  
ً
لقد خّصص الناقد عمر عتيق قسًما من أعماله النقدية الشعرية لسيمياء العنوان والغالف فضال

دراس وهي  )الكاريكاتير(،  الفنية  العبارات األعمال  بدراسة  وتستمر  ودالالتها،  وألوانها  الصورة  عناصر  بدراسة  تبدأ  متشعبة  ة 

والنصوص اللغوية املرافقة لها، وقد درس الكاتب في هذا الجانب موضوعين من أهم املوضوعات التي تشغل بال املتلقي األدبي، 

يستشهد الناقد على أهمية هذه الدراسات السيميائية بقول  األول هو صورة القدس في الكاريكاتير، والثاني صورة الربيع العربي. و 

سعت الرؤية ضاقت العبارة". 
ّ
 النفري "كلما ات

ه من البديهي أن يشتمل عمل الباحث الدكتور عمر عتيق على هذه الجوانب من الدراسات واألعمال النقدية التي  
ّ
لذلك نجد أن

 يستطيع الغوص فيها واستخراج مكنوناتها اللغوية والفنية والداللية. 

، وقد ضمنه  1ية في الفن التشكيلي دراسات سيميائويبدو أن الباحث قد جمع قسًما من دراساته السيميائية في كتاب بعنوان 

 دراساته السيميائية، وسنعتمد عليه كمرجع لهذه الدراسة، ال سيما شق الكاريكاتير الوارد فيه. 

وقد أشار الدكتور عتيق في مقدمة هذا الكتاب إلى املوضوعات التي اشتمل عليها، فقد خصص الفصل األول لدراسة صورة  

التشكيلي، وإن كا في الفن  في القدس  الكاريكاتير، فدرس  الفصول لدراسة  بقية  التشكيلي فقد أفرد  للفن  األول  الفصل  ن خص 

التاريخي(، وقام في الفصل الثالث بدراسة صورة الطفل الفلسطيني في   - الديني -الفصل الثاني أشكال التناص في الكاريكاتير )التراثي

الكش إلى  الكاتب  الرابع سعى  الفصل  وفي  الكاريكاتير،  الفصل صورة  في  وأخيًرا  الكاريكاتير،  في صورة  العربي  الربيع  ف عن صورة 

 . 2الخامس قام املؤلف الدكتور مر عتيق بدراسة عالقة املثقف بالسلطة من خالل صورة الكاريكاتير 

سياقاته في  دور  من  تؤديه  وملا  للمعنى،  تكثيف  من  تختزنه  ملا  الكاريكاتير  بصورة  عتيق  الدكتور  اهتمام  نالحظ  املعرفية  إذا  ا 

 والثقافية، والناقد يحاول استنطاقها واستخراج كنوزها اللغوية واملعنوية. 

 . أسلوبية اللغة عند الناقد عمر عتيق في تحليل صورة الكاريكاتير3

اراته  وتجدر اإلشارة وقبل االنطالق في دراسة هذه األعمال، إلى أسلوب الباحث الذي يتسم بالجزالة والرصانة بشكل عام، وإلى عب

ن الناقد من لغته وامتالكه الكفاية الضرورية للتعبير عن أفكاره، أضف إلى ذلك 
ّ
الدقيقة في إصابتها ملقاصده، حيث يبدو لنا تمك

 
 . 2017، دار دجلة، عمان، دراسات سيميائية في الفن التشكيليعمر عتيق،  - 1
 .9- 8-7ص  ، صدراسات سيميائية في الفن التشكيليمراجعة عمر عتيق،  - 2
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ف وال قصد، إذ نجد الباحث  
ّ
وضوح األسلوب وسالسته وبساطته من دون ركاكة أو ضعف، وقدرة السبك ومتانة الجمل من دون تكل

تجعل القارئ يتقبل األسلوب ملا فيه من مسحات شعرية جمالية أضفاها الباحث على أسلوبه. هذا من    يكتب بعفوية وطبيعية، 

 حيث الشكل واألسلوب. فماذا عن املضمون؟! 

إّن أّول ما يلفت الناظر في هذه األعمال هو االختيارات سواء الشعرية أو القصصية أو حتى الفنّية )الكاريكاتير( التي اعتمدها  

الحزينة  الباحث،   السليبة  فلسطين  الفلسطينّي"،  الحّق  "قضّية  وهي  أال  األسمى  والقضية  لديه،  األكبر  الهاجس   تعكس  وهي 

 عن األعمال السردية، وحتى  
ً
ل هذه القضية معظم موضوعات األعمال الشعرية التي تناولها الباحث، فضال

ّ
واملظلومة، حيث تشك

 الباحث صورة القدس في الكاريكاتير العربي.األعمال الفنّية )الكاريكاتير(، حيث تناول  

وفي الواقع تتجسد قدرة الناقد الدكتور عمر عتيق وتمكنه من لغته أيًضا في قدرته على ابتكار مصطلحات خاصة به، تشكل  

وتثر  التعبير،  في  وأسلوبه  لغته  تخدم  رائعة  بطريقة  املبتكرة  املصطلحات  الدراسات، وهو يوظف هذه  من  النص فضاًء داللًيا  ي 

بألفاظ غنية ذات دالالت موشاة بصورة مبهرة، فهو يخترع مصطلح حزمات داللية: الذي يوحي بالغني الداللي الذي يتشكل في حزمات 

 كبيرة. والعصب الداللي النابض، يجعل الداللة حّية تتحرك وتتغير باستمرار كما هو حال اإلنسان.

ن األشياء واألمور، ويقول: "دالالت تندغم مع نبض الفالح الفلسطيني. فكيف  ويستخدم مصطلح التعالق ليجسد تلك الرابطة بي

تندغم الدالالت؟!! ويتحدث عن طقوس االختيار ليجسد لنا تلك الحالة التي يدخل فيها املبدع ليختار ألفاظ لغته، وفي الواقع تضّج 

املصطلحات   بمثل هذه  النقدية  الدكتور عمر عتيق وأعماله  الباحث  ولو شئنا  دراسات  إحصائها هنا،  ال نستطيع  التي  املبتكرة 

 ألفردنا دراسة مستقلة للمصطلح املبتكر في أعمال الباحث.

يتبع الدكتور عتيق في تحليالته السيميائية أسلوًبا مبتكًرا يقوم على قراءتين أفقية وعمودية للعمل الكاريكاتيري، ففي املستوى  

ويتوقف عند رموزها، يشرح هذه الرموز وما تشير إليه من معاني معلنة ومضمرة، أما في   األول نراه يحلل عناصر الصورة الشكلية

الكاريكاتيرية،  العمودي نجد الدكتور عمر عتيق يقوم بالغوض في دالالت وأبعاد الصور  التحليل  القراءة أي  املستوى الثاني من 

 طاره الثقافي وسياقه املعرفي.مستخرًجا معانيها العميقة، في قراءة تأويلية للعمل ولكن داخل إ 

 وسنبدأ أوال بدراسة القراءة األفقية في أعمال عمر عتيق السيميائية في الكاريكاتير. 

 القراءة األفقية .1.3

( نرى الدكتور  1يبدأ الدكتور عتيق تحليله السيميائي للصور التي يختارها من تحليل عناصرها ففي الصورة التالية )ملحق رقم  

وجود املفتاح في الصورة، فقارورة الحليب التي يشربها الطفل جاءت على شكل مفتاح، واملفتاح له رمزية خاصة في عتيق يركز على 

الفلسطيني، يقول:" الفلسطينية، الوجدان  الثوابت  الفلسطيني، ألنه يختزل  الثقافي  الخطاب  في  أيقونة رمزية  املفتاح  يشكل 

إلى قراءة الصورة فيبدأ بأهم عناصرها أي املفتاح، ويربط الناقد بين عنصر املفتاح . هكذا يعمد ناقدنا  1ويرمز لعودة الالجئين" 

 ، ألن الطفل الذي سيكبر ليعود إلى أرضه وداره هو الذي سيستعمل املفتاح.  2والطفل 
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ا في عنقه، وال يخفى مالمح النضارة والصحكما أن الطفل"
ً
ة والعافية،  بدا مرتدًيا ألوان العلم الفلسطيني، والكوفية طوق

يبدو بوضوح أسلوب الناقد ورؤيته املتسعة لعناصر    .1وارتواء الطفل من حليب املفتاح تدل على ثقة الطفل بحقه في العودة"

 صوره التي يختارها فال يغفل أي ش يء فيها، حتى ولو كانت مالمح الطفل غير بادية للناظر من الوهلة األولى.

التالية )ملحق رقم   ابنها، ويل2وفي الصورة   من قنينية الحليب لترضع 
ً
املفتاح بدال الفلسطينية وهي تحمل  تفت  ( تحضر األم 

البعد الوطني لتربية األم ألبنائها، إذ تتخلق الجينات الثقافية للطفل من  الناقد إلى حضور األم، ويسعى إلى تفكيك رمزيته، أي "

األم قبل املصادر الثقافية األخرى، فتأثير األم في الفضاء الوجداني والنسيج الفكري يبقى وشًما في الذاكرة التي تحدد قناعة  

نرى كيف أن الناقد ال يغفل أًيا من العناصر التي تحضر بصرًيا في الصورة، بل نجده يلتفت إلى أدق   .2ملستقبلي" الطفل وسلوكه ا 

 التفاصيل فاألم ترتدي الزي الفلسطيني التقليدي في داللة رمزية معبرة عن التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.  

صورة لرموز مواقع التواصل االجتماعي التي استخدمتها جماهير الربيع العربي    ( يتناول الناقد3وفي الصورة التالية )ملحق رقم  

للتواصل، حيث يصورها الركاريكاتير كأسلحة في يد الشعوب املنتفضة، وكعادته يرصد الناقد عناصر الصورة الكالمية أي الجملة  

اقع التواصل االجتماعي إلى سالح ناري :"  فيقول   3"أسحلة الثوار في االلفية الثالثة!" املوضوعة في أعلى الصورة   تتحول رموز مو

اختصاًرا ملوقع تويتر، إضافة إلى صورة الهاتف النقال الذي أسهم  tاألزرق، وحرف    fكما يبدو في اللوحة التي يظهر فيها حرف  

الصورة، وأبعادها ووظيفتها في . وهكذا يحدد الناقد أفقًيا ماهية العناصر املتوفرة في  4" في التواصل بين لجان التنسيق الثورية

 سياق الكاريكاتير. 

(، ليرصد لنا عناصرها بدقة بداية من لفظة الربيع العربي التي  4ويختار الناقد صورة كاريكاتيرية مكثفة الدالالت )ملحق رقم  

تفاصيل الثورات املعاصرة، أصبح لفظ الربيع في الخطاب السياس ي عالمة لغوية سيميائية تختزل    وضعت في الصورة، فقد "

واستمد رسام الكاريكاتير من لفظ الربيع صوًرا فنية معبرة عن أحداث ثورات الربيع العربي، فظهرت األزهار والورود في صور 

رة، الكاريكاتير أيقونات سياسية، نحو الصورة التالية التي تظهر فيها الزهور البيضاء رمز الثورة محاصرة بثالثة قوى معادية للثو 

أولها النحلة التي تدل أعضاؤها على الشراسة واالفتراس، لذلك كتب عليها الرسام )أنظمة القمع(، وثانيها الدودة التي تأكل 

يهدد مسار  الذي  تعني التطرف والعنف  التي  الظالم واإلرهاب(  بعبارة )قوى  إليها  أشير  الزهرة وتلتف على ساقها وقد  أوراق 

الثورة )القوى العظمى(   الثورة، ويهدد بحرف  الذي كتب عليه  الحشري  املبيد  لقد الحظنا كيف ذكر    ،5عن أهدافها، وثالثها 

الناقد جميع التفاصيل املوجودة في الصورة وعلل لنا سبب اختيار الرسام لهذه العناصر، وحدد مدلوالتها بدقة كبيرة، وعلى هذا 

 ئي لعناصر صور الكاريكاتير التي يختارها.نقده وتحليله السيميافي الدكتور عمر عتيق   يسيراملنوال 

 وسنكتفي في هذا البحث باألمثلة الواردة لضيق املجال، وننتقل اآلن إلى القراءة العمودية لهذه األعمال النقدية عند عمر عتيق. 

 . القراءة العمودية 2.3

الدكتور   ينطلق  رموزها،  وتفسير  وشرحها  الكاريكاتيرية  الصورة  عناصر  استعراض  تأويلية بعد  معمقة  قراءة  في  عتيق  عمد 

للصورة، بهدف الكشف عن أبعادها اإلنسانية والوطنية والسياسية...، ويتكئ الناقد في ذلك على حس فني وثقافة عالية واطالع 
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ا لتكشف واسع، فإن كان رصد عناصر الصورة يحتاج عيًنا بصيرة ناقدة وذكاء متوقًدا، فإن تأويل الصورة الكاريكاتيرية واستناطقه

وثقافة عميقة شاملة،   نابهة،  إلى بصيرة  يحتاج  الخفية  تقديممضامينها  الدكتور عمر عتيق من  الناقد  القدرة مكنت  نقد   هذه 

 .للصورة الكاريكاتيريةسيميائي عميق وشامل 

عمودي معمق لهذه  اآلن في تحليل    الناقد   ، ننطلق مع( وتحليل هذه العناصر1)ملحق رقم  ففي الصورة التي سبق ذكر عناصرها  

"إن  العناصر، فاملفتاح والطفل رسالة سياسية إلى الصهاينة، بأن الحق لن ينس ى وأن األجيال لن تتخلى عن قضيتها املحقة، حيث 

ارتباط املفتاح بالطفل الفلسطيني الرضيع ينفي مزاعم السياسة الصهيونية بأن األجيال ستنس ى وطنها فلسطين، وأن حق  

سينتهي بالتقادم الزمني، فصورة الكاريكاتير خطاب وطني سياس ي يؤكد على بطالن تلك املزاعم، ويثبت أن   العودة إلى فلسطين

 . 1حق العودة قائم ما دام الطفل الفلسطيني يرضع"

 بهذا العمق الفكري والبعد السياس ي يؤل عتيق الكاريكاتير الذي ال يرى فيه مجرد صورة جامدة، أو نكتة لطيفة، بل هي خطاب 

 سياس ي مكتمل العناصر، له ابعاده وأهدافه ورؤيته الواضحة. 

ا عن البيئة  2وكما في الصورة السابقة في الصورة التالية )ملحق رقم  
ً
(، نجد الناقد عتيق يؤل أبعاد عناصر الصورة، متحدث

املفتاح ليس درًسا في التاريخ يتلقاه الطفل في  فحق العودة الذي يرمز له  الفكرية والثقافية التي ينشأ فيها الطفل الفلسطيني، "

وكيانه   الوطنية  الطفل  تنشئة  من  جزء  العودة  حق  إن  بل  مناسبة،  في  يرددها  حماسية  عاطفية  أنشودة  وليس  املدرسة، 

آفاقه السياسية"   .2االجتماعي، وفضائه الوطني، و

مستقبل الفلسطيني، يؤكد الناقد من خالله على القضية   نالحظ كيف يحمل الكاريكاتير خطاًبا فكرًيا حضارًيا سياسًيا، يرسم

 العادلة واملحقة وإيمانه بها، فطاملا كان هناك طفل يرضع الحليب فالقضية لن تنس ى أو تموت.

ال يقتصر عمق النقد والتحليل السيميائي عند عم عتيق على صور الكاريكاتير املرتبطة بالقضية الفلسطينية، فنراه في الصورة  

(، التي حلل عناصرها وما اشتملت عليه من أفكار، نراه يستنطق الصورة ويؤل محتواها بمقارنة بين الجماهير  3لية )ملحق رقم  التا

وتفض ي  " هي التي دفعت بالناقد إلى عقد هذه املقارنة التأويلية، يقول:"  الثوار  "أسلحة  الثائرة والحكومات املستبدة، وربما كلمة 

في   الثوار  أسلحة  والقدرات  عبارة  العربية،  الثورات  لجمهور  التقنية  املهارات  بين  مقارنة  إلى  الصورة  أعلى  في  الثالثة  األلفية 

الثورة  بين جماهير  التواصل والتنسيق  في سياق  التقنية  املهارات  أن  املقارنة على  الحاكمة، وتؤكد هذه  لألنظمة  العسكرية 

 .3تتفوق في تأثيرها ونتائجها على القدرات العسكرية" 

ا ال يتوقف الدكتور عتيق عند ظاهرة الصورة، بل يلجأ إلى سبر أغوارها ففي هذا الكالم رسالة إلى األنظمة املستبدة أنها لن  
ً
إذ

تستطيع مواجهة الجماهير الغاضبة الثائرة، وهكذا يحول الدكتور عتيق الصورة الكاريكاتيرية إلى خطاب سياس ي مكتمل العناصر، 

والكلمة سوى ان الصورة كالم مكثف، يحتاج إلى تفكيك وتأويل، وهذا ما يتصدى له ناقدنا بعمق وشمول، فال فرق بين الصورة  

 ليطلق لنا هذا الخطاب الكامن في أعماق الكاريكاتير. 

( أيًضا دليل قوي آخر على ما نقول، ففي هذه الصورة يتجلى الخوف على الثورات العربية  4وفي الصورة التالية )ملحق رقم  

الرسام قوى االستبداد على شكل نحلة ملا فيها من شراسة وعنف، وجعل قوى )ا العربي( من اعدائها وهم كثر، فقد جعل  لربيع 
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الظالم واإلرهاب والتطرف على شكل دودة ألنها تتسلل من الداخل لتفتك باملجتمع، أما القوى العظمى التي ستستفيد من القضاء 

يد حشري بإمكانه القضاء على النحلة والدودة مًعا، ويستأثر بالزهرة التي ترمز إلى الربيع وخيراته  على االثنين فقد مثلها على شكل مب

 .1"لقد تحقق انسجام داللي بين مكونات الصورة من حيث التناسب بين الزهرة والنحلة والدودة وملبيد الزراعي"لنفسه، 

يكتفي   ال  العمودية  القراءة  في  ا 
ً
العناص   الناقدإذ وتأويل بتحليل  أبعادها  تحليل  إلى  يعمد  بل  الصورة،  في  املرئية  والظواهر  ر 

الصورة، الستخراج ما تحمله من خطاب مضمر، ونجده ينطلق في تأويالته من السياقات الثقافية التي تخضع الصورة لها، وهذا  

حليالت معمقة تلج  تعناصر تتيح للناقد  هذه اليحتاج ثقافة شاملة متنوعة، من الفني إلى األدبي واللغوي والسياس ي واالجتماعي،  

 نسانية. اإلالعمل الفني من باب واسع، وتنطلق به في رحاب 

 عند اختيارات الباحث الكاريكاتيرية، ألن في هذا االختيار ما يكشف عن  
ً
فكر الدكتور عمر  لذلك علينا اآلن أن نتوقف قليال

 . وهدفه منه وأسلوبه النقدي، بل غاية النقد عنده عتيق

 . اختيارات الناقد الكاريكاتيرية3.3

فقد خصص الفصل األول لدراسة  لقد أعلن الدكتور عمر عتيق في مقدمة الكتاب عن األقسام واملوضوعات التي يشتمل عليها،  

الكاريكاتير  (، ودرس في الفصل الثاني أشكال التناص في  44إلى ص    11صورة القدس في اللوحة التشكيلية الفلسطينية )من ص  

(، وقام في الفصل الثالث بدراسة صورة الطفل الفلسطيني في صورة الكاريكاتير  84إلى ص    45التاريخي( )من ص    -الديني  - )التراثي

إلى   121(، وفي الفصل الرابع سعى الكاتب إلى الكشف عن صورة الربيع العربي في صورة الكاريكاتير )من ص  120إلى ص    85)من ص  

وأخي168ص   صورة (،  خالل  من  بالسلطة  املثقف  عالقة  بدراسة  عتيق  عمر  الدكتور  املؤلف  قام  الخامس  الفصل  في  ًرا 

 .2( 202إلى ص  169الكاريكاتير)من ص 

ينتبه إلى أن الدكتور عمر عتيق صاحب قضية، تتجلى من خالل موضوعات الكتاب مجموعة من    تاالختياراإن الناظر في هذه  

وأولها عنده القضية الفلسطينية التي أفرد لها ثالثة فصول من فصول الكتاب، أي األول والثاني والثالث،  القضايا التي آمن بها،  

الناقد بدراسة  الثاني قام  الفصل  الفلسطينية، ففي  القضية  الداللة في عنوانيهما على  وإن كان الفصالن األول والثالث واضحي 

ا من القضية الفلسطينية في معظم الصور املدروسة، كما هو بين في الصور التالية،  التناص وأشكاله في الكاريكاتير الذي يصور جانبً 

، فيما خص القسم الباقس من الصور لكاريكاتير يتناول قضايا اإلنسان العربي، السيما ثورات الربيع العربي،  (7و6و5)مالحق رقم 

 خاًصا في دراسة سيميائية، هو الفصل الرابع كم
ً
 ا مر سابًقا. الذي أفرد له فصال

وإلى القضية الفلسطينية برز البعد القومي العربي واإلسالمي في دراسات الدكتور عتيق، من خالل دراسة الصور الكاريكاتيرية  

ة، التي ترتبط بالربيع العربي، وقد تناولنا قسًما منها بالدراسة، باإلضافة إلى دراسته للتناص الديني والتاريخي في الصور الكاريكاتيري

 .4، وشخصيات إسالمية بارزة كاملعتصم وصالح الدين األيوبي3وقد دارت معظم الدراسات على نصوص قرآنية وأقوال نبوية 

وال بد من الوقوف عند الفصل الخامس واألخير في الكتاب أي الفصل الذي يتناول عالقة املثقف والسلطة، ففي هذا الفصل  

مع انتمائه العربي اإلسالمي، ولكن هذا االختيار يحمل بعًدا إنسانًيا، فاملثقف الحق في صراع    عنى الباحث املثقف العربي تماشًيا

 
 .155املرجع السابق، ص  - 1
 . 9-8- 7ص  ، صاملرجع السابقمراجعة  - 2
 . 69- 68  -65ص  املرجع السابق، ص - 3
 . 79- 78  -77ص  املرجع السابق، ص - 4
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دائم مع أشكال الظلم والعسف التي تمارسها السلطات بشكل عام، ويتخذ هذا الصراع بعًدا خاًصا في عاملنا العربي بسبب استبداد  

 إلى التصفية الجسدية. معظم األنظمة، التي تسعى جاهدة إلى إسكات أصوات املع
ً
 ارضة بمختلف الوسائل وصوال

وهكذا يبدو الناقد منحاًزا إلى القضايا الوطنية والعربية واإلنسانية، ويسعى جاهًدا إلى إشهار خطاب نضالي مقاوم من خالل  

ا، وليس مجرد نقد للنقد، بل له دور مهم في
ً
الكشف عن األعمال األدبية    عمله النقدي، الذي يضعه في إطار رسالي، فالنقد ليس عبث

املهمة على مختلف الصعد: الجمالية، والقيمية، والسياسية واإلنسانية. لقد غدا الناقد عند عمر عتيق صاحب رسالة يؤديها،  

 ويسخر قلمه ألجلها وألجل نشر خطابها، وإيصال صوتها مدوًيا إلى كل قارئ.

 . الخاتمة 4

على الرغم من دخول النقد األدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، التي تجسدت في النقد األدبي بما يعرف بما بعد البنيوية، فإن  

السيميائية بوصفها منهًجا نقدًيا بنيوًيا قد استمرت مقبولة في أوساط النقاد ما بعد الحداثيين، وربما يعود السبب إلى املوضوعات 

السيمياء تتعاطى  املنهج   التي  إن  املختلفة،  وتجلياته  اإلنساني  الوجود  بأشكال  وارتباطها  املوضوعات،  هذه  واتساع  نقدها  في 

السيميائي منهج غني، ومكمن غناه يتحدد في أنه يعد النص حامال ألسرار كثيرة، والدال عليها يستفز القارئ، ويدعوه إلى البحث  

 .لية املوجودة بين الدال واملدلول، بين الحضور والغيابانطالقا من فهم العالقة الجدعنها، وفك رموزها 

لذلك ما نزال في أوساط النقد الغربي املعاصر نشهد موجة متزايدة من األعمال السيميائية في مختلف مجاالت النقد، ولهذه  

النقدي ينتمي عمر عتيق، وهو في كت التيار  إلى هذا  الواضح اليوم في عاملنا العربي،  في الفن  ابه  املوجة أثرها  دراسات سيميائية 

في مستويات متعددة، فعلى املستوى األول فقد تحددت قراءة  - ال سيما الكاريركاتير–حيث قام بدراسة األعمال الفنية  التشيكيلي 

رى  الناقد األفقية لعناصر العمل الفني، حيث قام بعرض تفاصيل العمل الفني وجميع عناصره، وقام بتحليل مدلوالتها أو باألح

 حموالتها الداللية، موضًحا خطابها املباشر إلى عين املتلقي.

أما في املستوى الثاني من التحليل أي في القراءة العمودية وجدنا الناقد يغوص في أعماق االعمال الفنية الكاريكاتيرية، ليستخرج  

ة عميقة يرفدها الدكتور عمر عتيق بثقافة واسعة،  لنا خطابها املضمر وغير املباشر وأبعاده الوطنية والفكرية والسياسية، في قراء

 وقراءة تؤطر الصورة الكاريكاتيرية ضمن سياقها االجتماعي والفكري.

باإلضافة إلى هذه النتائج وقفنا في الدراسة على أسلوب الدكتور عمر عتيق املميز، وابتكاره ملصطلحاته النقدية، التي تشكل  

ن خاللها، والتي تكاد تكون مصطلحات خاصة أو باالحرى لغة نقدية وخطاًبا نقدًيا مميز للدكتور  األدوات التي ُيعمل قلمه النقدي م

 عمر عتيق. 

اإل  تشكل  وهي  الكاريكاتيرية،  عتيق  عمر  الدكتور  الختيارات  والفكرية  والوطنية  اإلنسانية  األبعاد  عند  وقفنا  طار  وأخيًرا 

 اإليديولوجي لناقدنا، فالقضية الفلسطينية حاضرة  
ً
بل ساكنة في وجدانه، كما أنه يحمل هموم العالم العربي بكل أقطاره، فضال

 عن حمله لهموم الثقافة واملثقفين في وطنه وخارجه، حتى ليستحيل النقد مع الدكتور عتيق رسالة فكرية وإنسانية وحضارية.

اليوم ممن يمتلكون ا القالئل في وطننا العربي  النقاد  الدكتور عمر عتيق أحد   عن  إن 
ً
الفعالة للنقد، فضال املنهجية  ألدوات 

  املقدرة اللغوية والتعبيرية، باإلضافة إلى فكر نير متقد، وهمة عالية على اإلنتاج واإلبداع، يشهد له بذلك الكم الكبير من اإلنتاجات 

 ة وباحثين وطالب. عماله من أساتذ النقدية املميزة واملتنوعة، واالنتشار الواسع لكتبه ونقده، ومتابعة العديدين أل 
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 بين التأثير األجنبي والعوامل الدينية الداخلية : حركة التصوف اإلسالمي في ميزان االستشراق

The movement of Islamic mysticism in the balance of orientalism: Between foreign influence and 

internal religious factors 

 Dr.laouer kamel/University of chelef.Algeria حسيبة بن بوعلي، الشلف.الجزائر د. لعور كمال/ جامعة

 

 

 

 امللخص 

املشارب والجنسيات، فمنهم من رّجح األسباب  شكلت أصول ظاهرة التصوف اإلسالمي معقد خالف بين الباحثين من مختلف 

البيئية املحلية، ومنهم من نسب التصوف في تطوره إلى امللل والنحل والحضارات التي هضمتها الحضارة اإلسالمية في تمددها واتساع  

تلفة ال تقتصر على  رقعتها، وبتنا أمام فريق ثالث ال يغلب رأيا على آخر، وإنما يؤمن بأن التصوف شاركت في صنعه مظاهر مخ

 الجانب الديني وحده، وال العوامل االجتماعية  والفكرية والسياسية منفردة، وهو ما نحاول توضيحه في هذه الورقة البحثية. 

 تصوف؛ استشراق؛ زهد، وحدة الوجودحية: اتالكلمات املف

 

Abstract : 

The origins of the phenomenon of Islamic mysticism constituted a complex dispute between researchers of 

various stripes and nationalities.  And we are faced with a third party that does not have an opinion that prevails 

over another, but rather believes that Sufism participated in its manufacture by various manifestations that are not 

limited to the religious aspect alone, nor are social, intellectual and political factors alone, which is what we try to 

clarify in this research paper. 

Keywords: mysticism; Orientalism;  Asceticism, Unity of Being 
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 مقدمة: 

االستنتاجات  إن   في  ثم  ومن  التقدير،  سوء  في  أصحابها  وقع  قد  التصوف،  حركة  دوافع  بتقص ي  تتعلق  التي  البحوث  أكثر 

في األسباب  به بشكل عضوي، فحصروا األمر  الخاطئة، بسبب تصورهم هذه الحركة إسالمية، ممثلة  لجوهر اإلسالم وتتصل 

حركة باعتبار أنها تمثل ظاهرة اجتماعية دينية وسياسية ظهرت في العراق،  الدينية البحتة، ويستدعي منا البحث أن نتعرف على ال

ثم امتدت في بقية األقاليم اإلسالمية بالشام وإيران وتركيا واملغرب اإلسالمي، واستمدت عوامل نشأتها من تطور املجتمع وحركته، 

صادية التي سادت املجتمع، فما تلك األسباب؟ وما  ومن ثم فال بد لها من أسباب تتصل باألوضاع االجتماعية والسياسية واالقت

 آراء الباحثين فيها؟ 

سعينا في هذا البحث لإلملام بكل اآلراء املتشاكلة حول ظاهرة التصوف اإلسالمي، والخروج باستنتاجات مفيدة لفهم جذور  

اإلسالمي، ومناقشتها بروية، ومقارنتها  الظاهرة على حقيقتها، ويهدف البحث إلى تتبع أقوال وآراء املستشرقين في  أصل التصوف  

بآراء أخرى ملفكرين إسالميين من أجل معرفة كنه التصوف، وهو ظاهرة إسالمية ال تزال تمارس سطوتها وهيمنتها على العديد من 

 الفرق والشعوب.

ا بين  والتجاذب  الخالف  محط  كانت  رئيسية  كخلفية  الفكرية  العقلية  الدواعي  على  الدراسة  ركزت  جانب  وقد  إلى  لباحثين 

 االستفاضة في العوامل الدينية التي نقلت نزعة التصوف من الزهد إلى الحب والوجد. 

 أثر املستشرقين في الدراسات الصوفية: .1

املتتبع ألسباب نشوء التصوف وتشكله يلفي أربعة باحثين أجانب على األقل ممن كانوا يركزون في بحوثهم حول التصوف على  

التأثيرات ا التعصب  وهما فون كريمر قضية  اثنان كانا يتعصبان لذلك أشد  ؛ فأما األول فيعتبر  2؛ وجولد زيهر 1ألجنبية، ومنهم 

التصوف اإلسالمي متأثرا بالعنصر املسيحي  وبالعنصر الهندي البوذي خاصة في فكرة وحدة الوجود التي أذاعها الحالج، ويشير  

العربية غداة نشأتها اتجهت اتجاها صوفيا خفيا بينما أخذ اإلسالم السني يعمل شيئا فشيئا  املستشرق ذاته أن املدراس الفلسفية  

دَّ الصوفي السهروردي جزءا من املدرسة األفالطونية الشرقية تحت مسمى االشراقية  ؛ 3على إقامة نظام كالمي ثابت مستقل، حتى ع 

ة النور أو التألق وهي من مبادئ املجوسية أو على ما يحتمل من  إذ نسج حسبه من مبادئ األفالطونية الحديثة مستعينا بنظري

   4.صافتام، ونور غير  صاف مبادئ املانوية، وملخص الفكرة أن النور صورة الخلق األول؛ يقسمه أصحابه إلى نور 

 
( مستشرق نمساوي، عمل قنصال في مصر وبيروت، من أشهر كتبه طبوغرافية دمشق، وكتاب الحضارة اإلسالمية 1889،  1828ألفرد فون كريمر )   1

 ومدى تأثرها باملؤثرات األجنبية. ويعتبر التصوف نظاما فلسفيا عربيا وفارسيا
اته اإلسالمية الكثيرة لكنه يتهم بسعيه للتشكيك في الحديث النبوي، من أهم ( رغم دراس1921،  1850جناتيس جولد زيهر  مستشرق يهودي مجري)ا   2

 كتبه العقيدة والشريعة في اإلسالم.
ي الحكمة  اإلشراق عند الحكماء ظهور األنوار العقلية وملعانها، وفيضانها على األنفس الكاملة عند التجرد عن املواد الجسمية ، وحكمة اإلشراق ه 3

 .94،ص 1شراق الذي هو الكشف، ينظر معجم صليبا،جاملبنية على اإل 
 111ينظر فون كريمر، الحضارة اإلسالمية ومدى تأثرها باملؤثرات األجنبية، تر مصطفى طه بدر، دار الفكر العربي، مصر، د، ت ص  4
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في التنفس أو  ومن ناحية أخرى يالحظ تأثر طوائف صوفية بمدرسة الفدنته الهندية، خاصة في الربط بين الذكر والتحكم  

وحدة   فكرة  في  باألخص  والفارس ي  العربي  والتصوف  الهندية  املدرسة  هذه  بين  كبير  وداخلي  ظاهري  تشابه  بوجود  ويقّر  وقفه، 

 2؛ املسيحية واملانوية إليه. 1الوجود، ويعتبر التصوف نظاما فلسفيا عربيا وفارسيا من أصل هندي دون نفي تسلل األفكار األدرية

التي التصوف    والنتيجة  أما  املسيحية،  التعاليم  من  يستقي  كان  الزهدي  في مستهل ظهوره  العربي  التصوف  أن  إليها  يخلص 

 3املتأخر سكن إلى اآلراء األفالطونية الحديثة، وخلطها بآراء هندية. 

فكان الدراويش  عنها ظهور طائفة  اإلسالم، فنجم  في  والهيام  االفتتان  تنامي حالة  إلى  التصوف  لكل مجموعة    ويحيل ظهور 

قواعدها السرية وأساليبها الخاصة، فبعضها يعتمد الخلوة والتفكير والرياضة الروحية والصوم، وأخرى تنشد األوراد حتى تغيب 

الجسم،   التراتيل والرقصات وحركات  تمتزج باألصوات املوسيقية وإنشاد  ثالثة  نتيجة اإلجهاد وتظهر األشباح، وطائفة  الحواس 

 4كتم. ويجمعها قاسم الت

؛ ووحدة الوجود، إلى 5وال يختلف الباحث جولد زيهر عن طرح سابقه إذ يلح على فاعلية التعاليم األفالطونية في قضية الفيض 

جانب البوذية والهندية، رغم أنه يعتبر اإلسالم مصدر فكرة اطراح العالم والزهد فيه؛ وذلك في نفس الوقت الذي غلبت فيه فكرة  

الزهد والتقشف، التوكل،   نحو  للميول واالستعدادات  الرئيس ي  الباعث  النبوية  الرسالة  يعتبر  كما  املطلق،  بالخضوع  والشعور 

 6فأصبح من شعار املسلمين ازدراء حطام الدنيا، والتهوين من شأنها. 

العالم حلت محلها فكرة  ويرى املستشرق أن الفتوحات اإلسالمية فتحت أعين الناس على خيرات األمم، فبعد فكرة الزهد في  

فتح العالم، وبالتالي ضعفت حركة الزهد حسبه، وظلت تتراجع حتى مع مجيئ دولة األمويين التي شرعت في التضييق على الروح  

 الدينية ألسباب سياسية. 

املألوف ملا تتطلبه    و األكثر من ذلك حسبه أن في "وثائق الفكر الديني دالئل االستنكار الصريح غير الخفي للزهد املتجاوز للحد

أحكام الشرع، مع أن النبي في السنوات العشر األولى من بعثته كان دون ريب يحبذه بال قيد أو تحفظ، وهذا يدل على أننا نواجه  

 7روحا طرأ عليها تعديل كبير." 

 
 األدرية مذهب فلسفي ديني أتباعه يدعون معرفة طبيعة هللا وأسمائه معرفة تامة وسامية .   1
 120جع نفسه، ص املر   2
نا تغيرا ال يصل  الباحث فون كريمر في سياق بحثه عن أصول التصوف اإلسالمي إلى أن اإلسالم وفقا لقانون التاريخ العاملي تغير في مدى اثني عشر قر   3

ثوابته، وكان يتصدى لألفكار الدخيلة،   يقل عن التغير الذي اعترى الديانات الكبرى األخرى، وهي مغالطة كبيرة، فقد بقي اإلسالم في أسسه محافظا على

 121واآلراء الهجينة، ويرفض شطحات التصوف وتلبيساته، عكس التحريفات التي أدخلت على الديانات األخرى. ينظر كتابه ص
 112املرجع نفسه، ص    4
لفعل يطلق الفيض في اصطالح الفالسفة على فعل فاعل يفعل دائما ال لعوض، وال لغرض، وذلك الفاعل ال يكون إال دائم الوجود، ألن دوام صدور ا  5

ن  عنه تابع لدوام وجوده، وهو املبدأ الفياض ، والواجب الوجود الذي يفيض عنه كل ش يء فيضا ضروريا معقوال، وجملة القول في مذهب الفيض أ 

، دار الكتاب اللبناني، 2العالم يفيض عن هللا كما يفيض النور عن الشمس أو الحرارة عن النار فيضا متدرجا. ينظر جميل صليبا: املعجم الفلسفي،ج

 . 172، ص 1982
ي 6 في الدين اإلسالمي، تر محمد  التطور العقدي والتشريعي  تاريخ  في اإلسالم،  وسف موس ى، على حسن عبد اجناس جولد زيهر، العقيدة والشريعة 

 . 134، ص1959، دار الكتب الحديثة بمصر، 2القادر، عبد العزيز عبد الحق، ط
 ،  138املرجع نفسه، ص   7
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ندية والصوفية العربية من  ويساند فون كريمر في التمسك بالتأثير الهندي بسبب التشابه الكبير بين طقوس الفرق الدينية اله

ذلك حياة التسول والتجوال التي تشبه الرهبان السائلين الهنود "السادو"، ولبس الخرقة الذي يضارع جماعة البيكشو الهندية  

 1إلى جانب اعتماد املسبحة.

العصر يأتي ع الباحثين لها رأي معتدل في التأثير األجنبي صار يتالش ى مع تقدم  لى رأسهم ماسينيون الذي  الفئة الثانية من 

أضحى يقول بهيمنة املصدر اإلسالمي للتصوف في حين يشير إلى بعض التأثير للثقافة الهلينية، وال يختلف نيكلسون عن زميله من  

يزيد   أبي  عند  كما  والفارسية  الهندية  بالفلسفة  محدود  بشكل  تأثروا  الذين  املتصوفة  بعض  اإلسالمي، مستثنيا  بالتأثير  القول 

  2سطامي، أو باألفالطونية الحديثة على شاكلة ما حدث مع ذي النون املصري. الب

من رحم املجتمع فهو حصيلة نضج  نشئت  وهناك رأي ثالث يحرص على ربط ظهور التصوف وتطوره بظروفه الخاصة التي  

والتعقيد مما ال يجيز ربطها بجهة  الدراسات الخاصة بالتصوف اإلسالمي، وأتباعه يرون أن الحركة الروحية في اإلسالم من العمق 

؛ وقد عولجت مسألة نشأة التصوف في 3دون أخرى، أو بعامل واحد فحسب، وإلى هذا الرأي انتهى نیکلسون في دراساته املتأخرة

الحركة العظيمة اإلسالم معالجة خاطئة إلى عهد قريب جدا، فقد ذهب كثير من أوائل الباحثين في هذا املوضوع إلى القول بأن هذه  

التي استمدت حياتها وقوتها من جميع الطبقات والشعوب التي تألفت منها االمبراطورية اإلسالمية، يمكن تفسير نشأتها تفسيرات 

أو الفلسفة األفالطونية الحديثة، أو بوضع فروض أكثر ما يقال فيها بأنها    4علمية دقيقة بإرجاعها إلى أصل واحد كالفيدانتا الهندية 

روض تفسر جانبا من الحقيقة ال الحقيقة بأكملها وذلك كقولهم بأن التصوف رد فعل للعقل اآلري ضد دين سامي فرض عليه  ف

 5فرضا، وبدال من أن نضيع الوقت عبثا في البحث عن مصدر واحد للتصوف يجدر بنا أن ندرس العوامل املختلفة املساعدة. 

يقة السوية في معالجة التصوف اإلسالمي مسألة نشأة التصوف اإلسالمي تقتض ي  لذلك يصّر أبو العال العفيفي على أن الطر 

النظر أوال إلى البيئة العقلية والدينية والسياسية واالجتماعية التي نشأت فيها تلك الظاهرة الكبرى )التصوف( التي غيرت مجرى 

جاع كل ظاهرة في بيئة ما إلى عوامل خارجية مع إهمال  ؛ وقد استلهم الفكرة من الباحث محمد إقبال الذي شجب ار 6تاريخ اإلسالم 

العوامل الداخلية واسقاطها خاصة عندما ذهب املستشرقون إلى التصوف فعالجوه من الخارج، متناسين أن أية ظاهرة عقلية أو 

االجتماعية التي عاشت فيها تطور عقلي في األمة ال يكون لهما معنى وال يفهمان إال في ضوء الظروف العقلية والسياسية والدينية و 

 هذه األمة قبل ظهور تلك الظاهرة.

ولقد تراجع بعض املستشرقين في الفترة الحديثة عن آرائهم التي كانت تقول بالتأثير األجنبي وتكتفي به مفوضين األمر للتأثير  

اء وتلك االستنتاجات ألنها تقول بعض  من داخل اإلسالم، ومن مصادره األصيلة القرآن والسنة، وعلينا دائما الحذر من هذه اآلر 

الحقيقة، وتتنصل عن أخرى، فما جدوى االدعاء بأن التصوف إسالمٌي محض رغم أنه عرف ظواهرا غريبة عن االعتقاد اإلسالمي  

 
 164نفسه ص   1
 .107، ص: 1975شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي، العصر العباس ي الثاني، دار املعارف بمصر،   2
 .63، ص 1949ي وتاريخه، تر أبو العال العفيفي، مطبعة لجنة التأليف القاهرة ينظر رينولد نيكلسون في التصوف اإلسالم  3
الثال   4 املصادر  أو  البراستاناتراي  القائمة على  الفلسفية  التقاليد  فيدا وهي تضم  الهندية كمرادف لجزء من نصوص  الفلسفة  في  ثة  كلمة تستخدم 

رون أوجه الشبه بين بع ض النظريات الصوفية في أرقى أشكالها وبين »الفيدانتا«، ولكنه شبه ظاهري ال حقيقي؛ ألن للصورة الهندية: والقائلون بها ي 

إلسالم،  الفناء الصوفي اإلسالمي ، وهو أخص مظاهر التصوف يختلف عن النرفانا الهندية، ينظر أبو األعلى العفيفي: التصوف الثورة  الروحية في ا

 . 56، ص 2020مؤسسة هندواي، اململكة املتحدة، 
 . 48ص  1993. 1عرفان عبد الحميد فتاح: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، دار الجيل لبنان ط  5
 . 51ينظر أبو األعلى العفيفي: التصوف الثورة  الروحية في اإلسالم، ص   6
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الزهد كوحدة الوجود والحقيقة املحمدية، والنور املحمدي والحلول، وهي أثر حقيقي من الفكر املسيحي والهندي، وإن كانت نزعة  

حقيقة قد خرجت من البيئة اإلسالمية، فإن التصوف في تطوره وتفلسفه قد تأثر بالفكر اآلري وبالعديد من االعتقادات الدينية  

 التي تسللت إلى البيئة العربية حينما بلغت الحضارة أوجها، والفتوحات اإلسالمية مداها. 

 الحركة التصحيحية في دراسة التصوف:  .2

حثين قاوموا القول بالتأثيرات األجنبية كعوامل منشئة للزهد، وأبانوا عن الدافع اإلسالمي األصيل لحركة  وفئة ثانية من البا

 1الزهد باستقالل عن املؤثرات األجنبية، وممن ذهب إلى هذا الرأي الباحث )لوي ماسينيون( وأيده آخرون من أمثال ماكدونالد

املتأخرة إليه، وإلى هذا الرأي يذهب معظم الباحثين العرب من املعاصرين، وعليه  ، كذلك انتهى نیکلسون في دراساته 2ومارجليوث

اجتمعت كلمة شيوخ الصوفية أنفسهم ممن ربطوا سلوكهم و رياضاتهم ومجاهداتهم جملة وتفصيال بمصدري اإلسالم: القرآن  

 الكريم وسنة الرسول. 

عليه وسلم أخرج املتصوفة ابتداء من الجماعة اإلسالمية، فيقول:    وال يتردد ماسنيون في رفض القول بأن النبي محمد صلى هللا 

، وليس من شك أنه وضع في القرن الثالث  3>> إذ ال يخفى اليوم على أحد أن الحديث املشهور )ال رهبانية في اإلسالم( حديث موضوع 

؛ التي ورد فيها ذكر الرهبانية، 4ورة الحديدالهجري على أكثر تقدير تحبيذا وتدعيما لتفسير جديد لآلية السابعة والعشرين من س

وهو تفسير يحرمها ويعيذ اإلسالم منها، وكان مفسرو القرون الثالثة للهجرة أمثال مجاهد وأبي إمامة الباهلي واملتصوفة القدامى 

التفسير املعارض الذي  الذين عرفوا بالحرص قد أجمعوا على تفسير هذه اآلية تفسيرا  يجيز الرهبانية ويمتدحها، قبل أن يشيع  

به الزمخشري على جميع التفاسير.<< 
ّ
 5غل

في استقالل عن أي غذاء  6يرى ماسنيون   بتنميته  البذور كفيلة وحدها  للتصوف عامة، وهذه  الحقيقية  البذور  القرآن  في  ؛ 

روح   فيها  يظهر  تصلح ألن  والتكفير،  اإلخالص  ألبنائها  يتوافر  دينية  بيئة  كل  ويعتبر  من  أجنبي،  إذن  التصوف  فليس  التصوف، 

يردد املسلم تالوته، ويتأمل في آياته، ويقوم    - خصائص عنصر أو لغة أو أمة بل ال تحده مثل هذه الحدود املادية، فمن القرآن  

 
 ف الديني والحياة الدينية في اإلسالم.( مستشرق أمريكي، كان له نشاط في التبشير املسيحي، من مؤلفاته املوق1863،1943دانكن بالك ماكدونالد)  1
 ( مستشرق انجليزي يهودي رغم اهتمامه بنشر بعض التراث العربي لكنه كان متعصبا منحازا في دراساته 1940، 1858ديفيد صامويل مرجليوت)  2
، اطلع 20،07،2003، تاريخ النشر  35010م  اشتهرت بحديث، وهي ليست بحديث، قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ، ينظر موقع اسالم ويب الفتوى رق   3

 www.islamweb.net، 10،10،2017عليه يوم 
فة من سورة الحديد، يقول تعالى: >>ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس ى اين مريم وآتيناه اإلنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأ  27اآلية     4

إال ابتغاء رضوان هللا فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون<< رواية     ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

 حفص عن عاصم بالرسم العثماني.
ايلي    ، وينظر أيضا29، ص  1984، دار الكتاب اللبناني، لبنان   1ماسينيون ومصطفى عبد الرزاق: التصوف، تر لجنة دائرة املعارف اإلسالمية ،ط   5

، وقد تتبع ماسنيون نشأة التصوف منذ البعثة النبوية إلى 54، ص  2019، املركز الثقافي للكتاب  الدار البيضاء، املغرب،  1الريض ي: لويس ماسنيون، ط

 الحالج، وأرجع أصله للبيئة العربية اإلسالمية. 
رنسيين، اهتم كثيرا بشخصية الحالج وكتب عنه، وعن الحياة  ( من أشهر املستشرقين الف1883،1963)   LOUIS MASSIGGNONلويس ماسينيون     6

كون العوملة الروحية الروحية في اإلسالم، وكتاباته تدخل في إطار العوملة الروحية تعني بإيجاز دعوة جديدة إلى التواصل الروحي بين أديان العالم، وبهذا ت

التي الشهيرة  السياسية  العوملة  لتلك  نحو مصير مجهول من   املأمولة صوفية مستنيرة  اليوم  االنسان  تسيطر عليها دوافع االستغالل وتدفع حضارة 

 . 52ص  2019، 1الضياع والهالك،  ينظر ايلي الربض ي: لويس ماسنيون، املركز الثقافي للكتاب، ط
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ي انبثق التصوف اإلسالمي ونما وتطور وقد انتهى ماسينيون في دراسته املوسومة بـ »بحث في نشأة املصطلح الصوفي ف   -بفرائضه  

 : إلى أن مصادر املصطلحات الصوفية أربعة 1922اإلسالم والتي نشرها سنة 

 األول: القرآن وهو أهمها. 

 . الثاني : العلوم العربية اإلسالمية، كالحديث والفقه والنحو وغيرهما

 . الثالث: مصطلحات املتكلمين األوائل

: اللغة العلمية التي تكونت في الشرق في القرون   الستة املسيحية األولى من لغات أخرى كاليونانية والفارسية وغيرها،  الرابع 

 1وأصبحت لغة العلوم والفلسفة".

عام   شر 
ُ
ن الذي  اإلسالمي  التصوف  معجم  أصول  عن  مقالته  في  ماسينيون  لويس  قام  لفحص  1922لقد  محاولة  بأول   ،

ا في تجربة وتأمل  التصوف  العمل ترسيخ نهج  نتيجة هذا  املساهمات النصوص، فكانت  أثبت أن  النبوية، وهكذا  لقرآن والسنة 

األجنبية تظل بعد كل ش يء العناصر التابعة فيما يتعلق بالجوهر املركزي للحياة الصوفية،  وتعتبر دراسة ماسينيون عالمة بارزة  

الذي   اللغة الصوفية والتفسير، ثم إن البحث الحديث  الطريق لتحليل  يمثله عمل "بول نويا"  في تاريخ االستشراق ألنها فتحت 

؛ سوف يؤكد أساس نتائجه، ويتفرد عنه عندما يحرر دراسته للتصوف اإلسالمي من الذاتية  2"التفسير القرآني واللغة الصوفية"

 املتضخمة التي ألصقها به ماسينيون، مما جعل حتى ارجاع التصوف إلى القرآن أمرا عسيرا. 

ص الدينية، ليس وقفا على دين دون دين فكما أن النزعة العقلية لم يخل منها دين  إن االتجاه الروحي والتفسير الذوقي للنصو 

من   في صور  الدينية  النصوص  فهم  إلى  مالوا  دین صوفية  كل  ففي  قاطبة،  األديان  عّم  مما  الروحية  فالتفسيرات  األديان،  من 

اال من  تتأتي بضرب  التي  الذوقية  املعرفة  على  تعتمد  التي  الرمزية  والجالل  التأويالت  الحق  الجمال  مشاهدة  واملشاهدة،  تصال 

املحض والكمال الصرف، فكانوا بهذا االعتبار يمثلون تارة الجوانب الروحية الخالصة للدين، وتارة يشكلون رد فعل عنيف التجاه  

امل بأحكام  واهتموا  ظواهرها،  عند  ووقفوا  النصوص  حرفية  التزموا  ممن  والكالمية،  الفقهية  املدارس  والعبادات أتباع  عامالت 

الظاهرة، أو ممن جردوا العقيدة الدينية وفق مناهج عقلية صارمة قوامها املنطق والبرهان، وهذا يعلل املوقف املعارض للصوفية  

ال بل أسرف بعض غالة الصوفية كما سنالحظ فأنكر قيمة ظواهر النصوص الشرعية،   -علماء الرسوم    - من الفقهاء واملتكلمين  

ألغاها إطالقا، واستبدل عنها علما آخر ال يعتمد على الرواية أو استخدام العقل في فهم املرويات واستنباط األحكام  بل منهم من  

 3منها، ولكنه يعتمد اإللهام الذي يفيض على قلبهم من جانب هللا تعالی دفعة مباشرة ومن غير واسطة.

 

 
 . 46ـ45عرفان عبد الحميد فتاح: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ص   1
 http:/TAWASSEN.COM،  18،02،2016ينظر ابراهيم العريس: بول نويا الذي تفوق على ماسينيون على موقع طواسين كوم، نظر بتاريخ   2
د املنيب بعد وهو ما يسميه املتصوفة بالعلم اللدني) من لدن هللا( الرباني الذي يقذف كالنور في قلب الولي و العبد املؤمن الصادق، يأتي طوعا للعب   3

بالسماع يصنع  ما  فقال  عبدالرزاق،  الحديث عن  فتسمع  تذهب  أال   : الصوفية  لبعض  قيل  وقد  وأحوال.  مقامات  وعبور  ورياضات،  من    مجاهدات 

نا علمنا عبدالرزاق من سمع من امللك الخالق، وكان أبو يزيد البسطامي  يقول في حديثه عن علماء الظاهر: مساكين أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذ

ميثاق منه على خاصته  من الحي الذي ال يموت«. وكان ذو النون املصري يقول: »علم الظاهر حدثنا وأخبرنا ونهانا وأمرنا، وعلم الباطن مواهب من هللا و 

ربي(« ردا على  يحكم به عليهم فيما بينه وبينهم ال يطلع عليه : ملك مقرب وال نبي مرسل«. واشتهر عند الصوفية قولهم: »حدثني قلبي عن ربي«. أو حدثني 

 قول املحدثين : حدثنا فالن، وأخبرنا فالن . 
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 االحتكام إلى العامل الديني:  .3

 فية:  أثر الزهد في املمارسة الصو  .أ 

تعود نشأة التصوف في اإلسالم إلى حركة الزهد العظيمة التي ظهرت بتأثير تعاليم املسيحية في القرن السابع امليالدي كما هو  

العصر األول  التي تفيض بأخبارهم وأقوالهم، ومنهم كثير من كبار زهاد  ؛ وقد احتفظت هذه 1واضح من كتب تراجم الصوفية 

لى حد كبير بالرغم من أن فيها بعض النواحي الخارجة على روح اإلسالم، وربما كان أهم صفاتها اإلحساس  الحركة بطابعها اإلسالمي إ

 الديني العميق، والشعور الغامر بالضعف اإلنساني، والخوف من هللا، والتفويض التام له والخضوع إلرادته. 

رق وما إليهما، ولو أن بعض الزهاد كانوا يسيحون في ولم يكن للصوفية إلى ذلك العهد حياة زهد منظمة داخل الزوايا والط 

؛ أو يعقدون بعد الصالة مجالس يتدارسون فيها القرآن أو يتكلمون في مواجدهم، وكانت البصرة 2البالد ومعهم القليل من املريدين

اته على أنه أمر باطني بحت، بينما  مركزا للزهاد الذين لم يعبأوا كثيرا بالطقوس والرسوم الدينية، ناظرين إلى الزهد في أرقی درج

كان أهل الشام ينظرون إليه من ناحية رسومه ومظاهره الخارجية، ولم يظهر العنصر الصوفي في وضوح عند قدماء الصوفية  

هم إلى العبادة الذين قد نتردد في تسميت  املنقطعين بمقدار ما ظهرت النزعات القوية نحو الزهد، بل قد نجد دائما أولئك الزهاد  

صوفية باملعنى الدقيق، فكان الزهد الذي يعني في أصله اليوناني التمرين والرياضة وفي االصطالح استبدال الحالة املحمودة بالحالة 

 3املذمومة أي اإلعراض عن الشهوات هو الصورة البدائية للتصوف.

؛ 4ة، واحتجاجا على ما ينكرون من حكومة ونظامويعلل جولد زيهر أسباب امليل إلى الزهد في العهد األموي بالثورة على السلط

الرهبنة والنسك، ومن الشواهد التاريخية التي   املعتمد على  العربية قد سايرت التوجه الزهدي املسيحي  الزهد  ويرى أن طريقة 

رأت يوما فتية يتئدون في سيرهم، ويتحفظون في حديثهم، مما يتناقض كثيرا مع ما ُجبل عليه العربي من طالقة    امرأةيستند إليها أن  

لحركة، وملا استخبرت عنهم وهي متعجبة من أمرهم أجيبت بأنهم نّساك، فلم تستطع أن تخفي عمن حولها ما  في القول، وخفة في ا

 5الحظته، وقالت: "كان وهللا عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مش ى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقا."

 ومن خصوصيات هذا الفريق: 

الصوفية حتى صارت   - األذكار  على  أو  التركيز  الفرائض  مرتبة  إلى  بعضهم  عند  يصل  قد  الطرق  بناء  في  أساسيا  هيكال 

 يتجاوزها. 

 قوة التوكل على هللا حتى أهملوا الدنيا وما فيها، وصار الصوفي ابن وقته غير معلق بغد أو مستقبل. -

 
ه( شقيق  161ه(، وابراهيم بن أدهم)ت    227ه .  150ه( وبشر الحافي)298ه .  215دي)ه( الجنيد البغدا110ه  21يأتي على رأسهم الحسن البصري)   1

حيث أفرد فصال ألعالم التصوف    259، ص  2011،  3ه(، ينظر الرسالة القشيرية دار صادر لبنان ط261ه،  188ه( أبو يزيد البسطامي) 194البلخي)ت  

 والزهد. 
، 2006م وتاريخ التصوف، تر محمد اسماعيل السيد، رضا حامد قطب، منشورات الجمل ، بغداد  ينظر آنا ماري شميل، األبعاد الصوفية في اإلسال    2

 . 31ص 
، والزهد في اصطالح أهل الحقيقة هو بغض الدنيا واإلعراض عن شهواتها، وهذا  640، مادة الزهد، ص  1ينظر جميل صليبا: املعجم الفلسفي،ج   3

 ك الترفه والنعمة، ومحاربة النفس في سبيل الوصول إلى الكمال األخالقي. املعنى قريب من معنى التقشف، ألن التقشف تر 
 147اجناس جولد زيهر، العقيدة والشريعة في اإلسالم، تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين اإلسالمي، ص   4
 149املرجع نفسه، ص  5
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 عدم املباالة باألسقام واألمراض، والتجافي عن آراء الناس وأحكامهم.  -

جرة بساطة في ممارسة التصوف، ألن عماده في ذلك الحين الكتاب والسنة، ولم تتسلل إليه بعد تيارات  نرى في القرن الثاني لله

فكرية متغلغلة، لقد كان كل ش يء إلى ذلك الحين على بساطته وشفافيته، ولقد جمع القشيري طائفة طويلة من تعاريف املتصوفة  

ترى بينها تشابها وال تساويا بل هي رؤى ابنة التجربة الصوفية، واملمارسة  أربعين تعريفا وإشارة، فال    اهانفوجدللزهد، وعددناها  

العملية، وقد تجد الزاهد عينه يضع مفهوما للزهد، ويضع تصورا مغايرا له في مقولة أخرى ما يؤكد فعال أن املتصوفة أرباب أحوال  

بل، وعيس ى بن يونس وغيرهم، الزهد في الدنيا إنما  ال أقوال>> وقد اختلف السلف في الزهد، فقال سفيان الثوري، وأحمد بن حن 

هو قصر األمل، وهذا الذي قالوه يحمل على أنه من أمارات الزهد، واألسباب الباعثة علية، واملعاني املوجبة له، وقال عبد هللا بن 

وهذا أيضا من آمارات الزهد،    املبارك: الزهد هو الثقة باهلل تعالى  مع حب الفقر، وبهذا قال شفيق البلخي، ويوسف بن أسباط،

 1فإن العبد ال يقوى على الزهد إال بالثقة باهلل تعالى.<<

ومن هنا يتبدى لنا أن التصوف ليس نظاما متجانسا محدودا من حيث نظرياته أو طقوسه، بل ال يوجد تعريف مضبوط مجمع  

 حصر لها في تفصيالت أفكاره ووقائعها، وزيادة على على قبوله تندرج تحته اتجاهات التصوف العامة، فهناك على األخص فروق ال

ما اعترى حركة التصوف من تطور داخلي، فإن رد الفعل الخارجي واملؤثرات التاريخية التي غلب أثرها في البيئات الصوفية املختلفة،  

االختالفات في كيفية النظر إلى أدى إلى اختالفات وتفريعات ال تحص ى وانقسامات في األساس النظري لهذا النظام، بل تظهر هذه  

 2فكرة التصوف نفسها. 

إلى االعتقاد بأن الزهد بمعناه الحقيقي يتعارض مع كل   -وهي عقيدة التوحيد    - وقد أدى بهؤالء الزهاد النظر في أولى عقائدهم  

الفوز بثواب هللا النفس بجميع ألوان الرياضة والحرمان أمال في  الرغبة في أخذ  أنانية، حتى  الغاية من  رغبة   في اآلخرة، وجعلوا 

؛ >> وأدت بمبالغة قدماء الزهاد في اتباع األوامر الدينية لظهور مذهب جديد أوشك  3زهدهم الوصول إلى محبة هللا في غير مقابل 

صوفة القرن  في النهاية أن يتحلل أصحابه من تلك األوامر الدينية نفسها، ولكنهم لم يصلوا إلى هذه النتيجة دفعة واحدة، فإن مت

الثاني ظلوا على مذهب أهل السنة ملتزمين قواعد الشرع مع تمسكهم بالفقر، ومحاربة النفس والتوكل على هللا في جميع أمورهم،  

وكان خوفهم من هللا أشد من حبهم إياه، و بالجملة لم يكن في تصوفهم صفات بارزة يمتاز بها، وال وجهة نظر خاصة، بل وقفوا في 

 4بين الزهد والتصوف.<< منتصف الطريق 

 التعمق في املمارسة الدينية:  . ب

حاول أوائل الصوفية في القرن الثالث أن يخضعوا لإلرادة اإللهية في كل ما صدر عنهم من قول أو فعل أو فكر، وفي هذا تعبير  

تحقيق هذه الفكرة عن طريق  صريح عن تصورهم هلل من حيث هو »رب العاملين « منزه عن جميع صفات الحوادث، وقد حاولوا  

 الزهد فأدت بهم إلى النتيجتين اآلتيتين : 

 عقيدة الحب اإللهي التي هي أرقي صورة من صور الرضا.  -أ 

 
  68ركة، دار صادر د.ت ،ص:أبو القاسم القشيري: الرسالة في رجال الطريقة أو الرسالة املبا  1
 165اجناس جولد زيهر، العقيدة والشريعة في اإلسالم، تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين اإلسالمي، ص   2
و طلب نعيم، يتردد ذلك في أقوال املتصوفة كثيرا ويسمونه عبادة األخيار وهي عبادة لوجه هللا حبا فيه تحقق تمام العبودية هلل دون خوف من جحيم أ   3

 وتقابلها عبادة التجار وهي عبادة العوام بين خوف ورجاء. 
 .69رينولد نيكلسون في التصوف اإلسالمي وتاريخه. ص  4
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 الوجد الذي كثيرا ما يكون نتيجة للرياضة واملجاهدات الروحية إما قسرا وإما عمدا.   -ب 

الحب والوجد، باإلسالم على الرغم من أن أوائل الصوفية كانوا    وكان البد من أن تصطدم هذه الحياة الصوفية الجديدة، حياة 

؛ و إن حبها هلل قد شغلها  1إلى حد بعيد على مذهب أهل السنة، فكانت رابعة العدوية تقول إنها ال تخاف عذاب هللا وال ترجو ثوابه

لحق والخلق يزول شيئا فشيئا، وتحول معنى  حتى عن حب رسوله، ألنها لم يعد في قلبها مكان لسوى هللا، هكذا بدأ الحائل بين ا

»التوحید« إلى »وحدة الوجود« فحلت محل صورة هللا الواحد املنزه عن صفات املحدثات صورة الوجود الواحد املطلق ) الحق(  

هو حالة الظاهر في كل مظهر من مظاهر الخلق، املتجلي في صورة الصوفي عند فنائه عن نفسه في حال وجده، والوجد الصوفي >>  

يشعر فيها املرء بانقطاع أوصافه البشرية وباتحاد نفسه باملوجود الكامل املتعالي أي باهلل، والنفس التي يغشاها الوجد تنقطع عن  

 2االتصال بالعالم الخارجي، وتتحد بموضوعها الذاتي اتحادا مباشرا.<<

 تطور املمارسة الدينية:  . ت

يستندون على األصل النبوي للتصوف ولسيرة الصحابة التابعين يرونه انتقاال عفويا    كثيرا ما وجدنا املشتغلين بدراسة التصوف 

للممارسة الدينية املتشبعة بتعاليم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم وبوصايا علي ومن جاء بعدهما، حتى أن بعض املشتغلين  

فسيره من كلمة هللا املنزلة في القرآن، حتى صار تدبر بدراسة التصوف يلحون على ربط أصول الصوفية بنبي اإلسالم، وأن يكتسب ت

ل القرآن ترتيال كان وقعه أقدر 
ّ
القرآن كذلك من الوسائل التي تجنح بالروح إلى حال التصوف، أو تغيب بها عن الحضور، فكلما رت

 3على دفع النفس إلى حالة أعلى، وفتح لها باب قبول جديد.

ت كما يشير صاحب تذكرة األولياء علم لدني رباني كان أفضل الكالم وأجله بعد كالم هللا  وقد انجر عن هذه التأمالت والسبحا

الخالف  األنبياءعز وجل وكالم   العمل والحال ال ثمرة  نتائج  النبي محمد صلى هللا عليه وسلم من  الذي جاء بعد  العلم  ، معتبرا 

  4رار، ومن العلم اللدني ال من العلم الكسبي. والقال، وهي من العيان ال من البيان، ومن األسرار ال من التك

وإذا ما تجرد املرء من الصفات التي يوجدها العالم الخارجي في نفسه كانفعاالت، ثم محق كل أثر إلرادته وعاطفته، وهي الحالة  

يقابلون بين هده الحالة  وحالة النفس النفسية التي يطلق عليها الصوفيون كلمة الجمع، كما أنها فكرة السماذى الهندية عندما  

املتقلبة املتغيرة بسبب االنفعاالت التي تؤثر فيها، فإنه يعتبر كل هذه الحاالت مندرجة تحت موضوع السكر الروحي، ألنه  بتجرده 

شرق على روحه  ومحقه إلرادته وعاطفته قد ثمل من الشراب القدس ي املسكر لجمال الذات اإللهية وامتأل بنورها الباهر الذي أ

 5ومأل جوانبها وسلبها حواسها الجثمانية. 

وإذا كان الحالج  والسهروردي وغيره من الذين تعرضوا للنقمة، فليس ألنهم صوفيون بل ألنهم تجرؤوا على األصول اإلسالمية  

في أن التصوف  نشأ في مرحلة  األمر الذي أثار ضدهم الفقهاء، >> وهذا ما يعزز فكرة ابن خلدون وكلمة الدكتور ) هاملتون جب ( 

 
هـ(  ينظر فريد الدين  180هـ ,100متصوفة  شهيرة من مؤسسات مذهب الحب اإللهي كانت عابدة زاهدة آمنت بالحب الخالص هلل، ورفضت الزواج، )  1

 . 849، امللحق ص2016ذكرة األولياء، تر محمد األصيلي الوسطاني الشافعي، تح محمد أديب الجادر، دار املكتبي للطباعة والنشر، اإلمارات العطار: ت
رى إال  والوجد غير االيمان ألن املؤمن يعتقد وال يرى، وهو غير العلم ألن العالم ال ي   556، مادة الوجد ص2ينظر جميل صليبا: املعجم الفلسفي،ج   2

وجد يرد  بواسطة الفكرة، أما الوجد فهو اتحاد مباشر بالش يء، يغيب فيه الرائي عن نفسه، وان لحظها  فمن حيث هي واهبة وفاقدة، ولذلك قيل أن ال

 عقيب الفقد، فمن ال فقد له ، فال وجد له.
 .34ينظر آنا ماري شميل، األبعاد الصوفية في اإلسالم وتاريخ التصوف، ص   3
 .19ظر فريد الدين العطار: تذكرة األولياء، ص ين  4
 .155اجناس جولد زيهر، العقيدة والشريعة في اإلسالم، تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين اإلسالمي، ص   5
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راقية من مراحل التطور الديني، ألن هذا القول يتاح ألن يكون مبدءا للبحث عن تاريخ الصوفية، ومنشئها، وأسبابها، وأن القول  

ها من  بأنها كانت تتلقى من صدور الرجال، وأن كبار الصحابة كانوا يمارسونها، وغير ذلك من األقوال التي ال تستند على ما يؤيد

 1طريق العقل أو النقل.<< 

 العوامل الفكرية وأثر الفكر الدخيل األجنبي:  .4

التصوف وتأتي على رأس   التصوف في بعض نشأته إلى عوامل خارجة عن اإلسالم ظلت لزمن مقياس ُيتحرى به نشأة  يرجع 

املستشرقين  بين  طرحها  وشاع  ظهوره،  على  بين  رديدها  ت  وجرى ؛  2عوامل  تتلمذوا  تأثروا  من  من  أو  العرب،  الباحثين  من  يدهم 

بكتاباتهم، عملت عملها ابتداء من القرن الثالث الهجري، وأهم هذه العوامل وأبرزها في نظرهم هو األفالطونية الحديثة املتأخرة 

صري محورا لبحث  ؛ ولهذا يتخذ من ذي النون امل4؛ ومعروف الكرخي3التي كانت شائعة في مصر والشام إلى عهد ذي النون املصري 

اليونانية   بالحكمة  علم  كان على  النون  ذا  أن  بها على  يستدلون  ونشأته،  النون  بكثير من حياة ذي  فيأتون  املستشرقين،  بعض 

الشائعة، ويتبعون حركة الثقافة اليونانية املتأخرة وطرق وصولها إلى املسلمين، وينتهون إلى أن التصوف في ناحيته النظرية مأخوذ 

 5طونية الحديثة، ويأتي نيكلسون في صدارة من اعتقدوا طرح العوامل الخارجية في بحوثه املبكرة. من األفال 

؛ ولكننا  6و أما في الناحية العملية فالتصوف في نظره متأثر بالفلسفة الهندية الفارسية، ودليله على ذلك أبو زيد البسطامي 

في دائرة معارف الدين واألخالق تحت عنوان »التصوف« ،   1921ي نشره سنة  ؛ في املقال الذ7نجد تحوال ظاهرا في نظرية نیکلسون 

فإنه يعترف صراحة بمنزلة العامل اإلسالمي من بين العوامل التي ساعدت على نشأة التصوف، حيث يقول : » وجملة القول أن  

يجة لعوامل مختلفة أحدثت أثرها  قد ظهر نت  –شأنه في ذلك شأن التصوف في أي عصر من عصوره    -التصوف في القرن الثالث  

فيه مجتمعة: أعني بهذه العوامل البحوث النظرية في معنى التوحيد اإلسالمي، والزهد والتصوف املسيحيين ومذهب الغنوصية،  

 والفلسفة اليونانية والهندية الفارسية.  

ظهر التصوف في صورة جديدة تختلف تمام    لسون رأيه في هذه املسألة بقوله : >> أما في القرن الثالث الهجري فقدويلخص نیک

االختالف عن سابقتها )يعني صورة الزهد( وهي صورة ال يمكن تفسيرها بأنها نتيجة تطور لعوامل روحية من صميم اإلسالم نفسه  

ق، استحال علينا  «؛ وفي قوله :» ولكني على يقين من أننا إذا نظرنا إلى الظروف التاريخية التي أحاطت بنشأة التصوف بمعناه الدقي

 
 . 112، ص1990أحمد علي حسن: التصوف جدلية وانتماء، اتحاد الكتاب العرب   1
بة الثالثة ألن أهميتها تالشت مع تطور الدراسات حول التصوف، وتراجع بعض املستشرقين عن نظرتهم املتطرفة  وقد جعلنا العوامل الفكرية في املرت  2

 تلك، وجعلنا العوامل الداخلية هي األولى في سياق البحث.
هـ( من أقواله ال تسكن الحكمة معدة ملئت طعاما، ، توبة العوام تكون من الذنوب وتوبة الخواص تكون من 245هـ،    179عالم وصوفي  من مصر )   3

 .171الغفلة، صحة الجسد في  قلة األكل، وصحة الروح في قلة الذنوب، ينظر تذكرة األولياء، ص:
هـ(، مقتدى أهل الطريقة، ومقدم الطائفة وسيد املحبين، وخالصة    200تقواه وورعه وغزير علمه )ت  من أشهر الصوفية  في بغداد عرف  بزهده و    4

نوع من الغرور، وارتجاء انتظار الشفاعة بال متابعة السنة  لو لم يكن عارفا لم يكن معروفا، من أقواله السائرة:  في عهده، بل  الرحمة مع   العارفين 

 . 348التصوف؟ قال: األخذ بالحقائق، واليأس عما في أيدي الخالئق. ينظر التذكرة ص العصيان جهل وحماقة، وقيل له ما 
 ينظر مقدمة كتاب رينولد نيكلسون في التصوف اإلسالمي وتاريخه، ص: و.   5
ن العارفين، قال أحمد بن  هـ،  لقب بسلطا 234هـ وتوفي سنة  180أبو يزيد البسطامي  طيفور بن عيس ى صوفي وعالم، اسمه الفارس ي بايزيد ولد سنة   6

 183دين العطار، ص الخضرويه، رأيت هللا في املنام، فقال : الناس كلهم يطلبون مني، إال أبا يزيد فإنه يطلبني، ينظر ترجمته في تذكرة األولياء لفريد ال
دب الفارس ي، وترجم أشعار جالل مستشرق إنجليزي اهتم بالتصوف واأل    REYNOLD ALLEYNE NICHOLSON (1868  ،1945)رينولد نيكلسون    7

 الدين الرومي.
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أن نرد أصله إلى عامل هندي أو فارس ى، ولزم أن نعتبره وليد اتحاد الفكر اليوناني والديانات الشرقية، أو بعبارة أدق وليدا التحاد  

 1الفلسفة األفالطونية الحديثة، والديانة املسيحية، واملذهب الغنوص ي.<<

أوروبي، وبالتالي -يكن باألصل الهندوس ي للصوفية على األقل بطابعها الهندوكان جميع الباحثين الغربيين مقتنعين عملًيا إن لم  

بها  واالستشهاد  عطار  الدين  فريد  إلى  املنسوبة  نصوص  استخدام  خالل  من  باإلسالم  الهند  ارتباط  تسهيل  املمكن  من  ؛ 2كان 

ظلت أبحاث التصوف جزًءا من هذا اإلطار  و  واستمرت من جهة أخرى محاوالت تحديد مكان الصوفية في تاريخ املعتقدات واألفكار

لفترة طويلة، تطورت وجهات نظر جديدة مع البحث عن املصادر اإليرانية من قبل بعض املستشرقين، فوجدوا الصوفية عالمة  

 على رد فعل "الشخصية اآلرية" ضد "الدين. 

هو الطابع األجنبي للصوفية فيما يتعلق باإلسالم   يمكننا أن نرى أنه على الرغم من تنوع اآلراء، فإن ما تم تسليط الضوء عليه 

وخاصة الثقافة العربية، يرتكز أساس هذه الفرضيات قبل كل ش يء على كل مفهوم محدد للتاريخ، وكان يبدو للباحثين الغربيين  

 ناني.عن أصل واحد للتصوف عبثية مسعاهم، فرفضوا كل نظرية تقول باألصل الواحد، بما في ذلك نظرية األصل اليو 

يغير نيكلسون أفكاره أو يطورها عند البحث عن أسباب التصوف وأصوله في اإلسالم فيقول:>> وإني أرى اآلن أنا بدال من أن  

نضيع الوقت عبثا في البحث عن مصدر واحد للتصوف، يجدر بنا أن ندرس العوامل املختلفة التي ساعدت مجتمعة على تشكيل  

هذه العوامل في موضعه الالئق به وندرس الصلة بينها، ثم نميز بقدر املستطاع ما كان لكل منها  املذهب الصوفي، وأن نضع كال من 

من أثر، فإن هذه العوامل في جملتها تكون الظروف التي نشأ فيها التصوف وترعرع، سواء في ذلك العوامل السياسية أو االجتماعية  

عصر بني أمية والتعصب العقلي الذي طغى على املسلمين في العصر العباس ي   أو العقلية، كاالضطرابات والفتن الداخلية الدامية في

  3األول، وكالتطاحن بين أصحاب املقاالت والفرق، أو الجمود على مذهب أهل السنة من جانب العلماء."

اآلخذون   ووجد  والسنة،  الكتاب  في  مبادئه  وجد  املسلمين  تصوف  أن  الصوفية  تاريخ  في  املدقق  يراه  الجامعة  والذي  في  به 

  اإلسالمية منذ كانت عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ويرى هذا التطور متواصال؛ ولكن ال ُينكر أنه أخذ في سيره آراًء وأقواال 

ثر  ؛ أو األفالطونية فقد نشأ التصوف في الجماعة اإلسالمية تطور وتأثر بمذاهب أخرى كما يتأ4وأفعاال من النصرانية أو البوذية

لنشأ  كل مذهب ــــ قليال أو كثيرا ـــــ باآلراء واملذاهب املتصلة به، ولو لم يكن للنصارى رهبانية، وللبوذيين رياضة، وألفلوطين فلسفة؛ 

وأحسب  التصوف في اإلسالم، وتطور مع الرجال والعصور واألحوال، ولكنه حين وجد هذه الفرق استعان بما يالئم مقاصده منها،

يرجح هذا الرأي، فتسليم إبراهيم بن أدهم، وحب رابعة  تصوف باملذاهب األخرى املتشابهة، والنظر إلى تاريخ التصوفأن قياس ال

العدوية، ومعرفة ذي النون والجنيد، وفناء أبي يزيد والحالج، وتثليث الحالج، ونظرية اإلنسان الكامل التي بدأ بها هذا الصوفي 

عبد   ثم  عربي،  ابن  بين وشرحها  باتصال  توحي  هذه  كل  النور؛  وهياكل  اإلشراق  حكمة  في  السهروردي  وفلسفة  الجيلي،  الكريم 

الصوفية والنساك في األمم األخرى، وفلسفة األفالطونية الحديثة، إن التشابه ال يثبت االتصال ولكن يؤذن به؛ ال سيما في األمور 

 
؛ والغنوصية هي مصطلحات حديثة تطلق على مجموعة  من أفكار ومعارف من الديانات القديمة 40رينولد نيكلسون، في التصوف اإلسالمي وتاريخه:     1

 اة. التي انبعثت من املجتمعات اليهودية في القرنين األول والثاني امليالديين لتفسير التور 
2   Palleja de Bustinza Victor. Le soufisme : les débuts de son étude en Occident. In: Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, N°30, 

1996. La Walaya. Etudes sur le soufisme d'Ibn 'Arabî. pp. 97-107. 
 . 73املرجع نفسه. ص   3
لطريق عند البوذيين والصوفيين مهما تباينت، إال أنهما يشتركان في صدورهما من مبدأ واحد، ويتفقان في أن التأمل، ويسمى  يرى جولد زيهر أن معالم ا   4

تأمل شيئا عند الصوفيين املراقبة أو الديانة، يشغل مكانا مهما كمرحلة إعدادية للسير نحو أعلى مراتب الكمال، وذلك حينما يصبح التأمل وموضع ال

 . 162ظر العقيدة والشريعة في اإلسالم، تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين اإلسالمي، صواحد، ين
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اني العام؛ وهما متشابهان في األمم، ولكنها نظرات فلسفية خاصة ال  التي ليست نتيجة الفكر البشري الطبيعي والوجدان اإلنس

 1.يجتمع عليها الباحثون اتفاقا كفيض العالم عن هللا تعالى وتسلسله في األفالطونية الحديثة والصوفية

رات الفكرية أو في  ال ينفي أبو القاسم سعد هللا أيضا التأثيرات األجنبية على التصوف اإلسالمي سواء كان ذلك بتسرب التيا

إزاء هذه األفكار في مقتبل  الدفاع  التصوف، قد يكون التصوف سلك موقف  صورة موجة دفاعية للعناصر اإلسالمية في قلب 

وقع هذا التحول من  "   ظهوره في صورة زهد بسيط، لكنه لم ينفك من التأثر بهجمتها، فانحاز إلى التصوف الخالص فيقول في ذلك:

إلى التصوف القرن الثاني والثالث شاع التصوف بتأثيرات حضارية أجنبية جديدة من    الزهد  خالل القرنين األول والثاني، ففي 

وما تولد منها، ولكل    ؛2اليهودية إلى الهندية، كذلك أثرت الحضارة الفارسية والحضارة اإلغريقية، ثم تلتهما الحضارة الهيلينستية 

مية، ومهما كان األمر فإن تأثير هذه الحضارات قد أحدث هزة في الفكر اإلسالمي، حضارة طريق دخلت منه إلى الحضارة اإلسال 

الفكر   آخر صوفي مقلد لخط  الفقه، ومذهب  في مجال  انبثق عنه مذهب سني  بلورة فكر محافظ  ذلك  املسلمين على  رد  وكان 

 3الهلينستي. 

 : الخاتمة

حينما كان متمسكا بنزعة    ها ئونشو مهما تعددت مشارب التصوف فعلينا أن نؤمن يقينا بأنه ظاهرة إسالمية خالصة في انبثاقها  

الزهد متصال بالشريعة ال يحيد عنها، لكنه تأثر في سيره بأفكار أجنبية ضخمت من حجم الجعجعة فيه، وعمقت الرؤى داخله،  

بساطة اإلسالم   تكون هذه فبارح  أن  الغريب  املحمدية، ومن  والحقيقة  الوجود،  الحلول، ووحدة  أفكار  في  لينغرس  وشفافيته، 

 املظاهر التي عارضت الشريعة من وحي تطور داخلي للتصوف بل هي على حد تعبير ابن خلدون سرقة من طباع أمم أخرى. 

مثل نظاما متجانسا محدودا من حيث نظرياته أو طقوسه،  ومما يدل على أن التصوف ليس مجرى برافد واحد أننا نراه ال يكاد ي

بل ال يوجد تعريف مضبوط مجمع على قبوله تندرج تحته اتجاهات التصوف العامة، فهناك على األخص فروق ال حصر لها في 

رات التاريخية التي تفصيالت أفكاره ووقائعها، وزيادة على ما اعترى حركة التصوف من تطور داخلي، فإن رد الفعل الخارجي واملؤث

غلب أثرها في البيئات الصوفية املختلفة، أدى إلى اختالفات وتفريعات ال تحص ى وانقسامات في األساس النظري لهذا النظام، بل  

 تظهر هذه االختالفات في كيفية النظر إلى فكرة التصوف نفسها.

ي املجوس ي خاصة في تظرية وحدة الوجود واإلشراق،  لقد رجح املستشرقون القول بالعنصر الهندي واملسيحي وأحيانا املانو 

وأوشك بعضهم أن يعتبر التصوف في صورته األولى الزهدية مسيحيا، وفي تطوره وتعمقه أفالطونيا هنديا، وكأنهم استكثروا على  

لى فكرة الزهد فيه،  املسلمين أن تنبع الظواهر من محيطهم متأثرين بنظرية سعاة البريد معللين ذلك بحلول فكرة فتح العالم ع

 والتشابه ال يثبت االتصال دائما ولكنه يؤذن به.

إلى البيئة العقلية والدينية والسياسية واالجتماعية في فهم نشأة التصوف، وهو ما رست عليه البحوث   نرجح نظرية النظر 

ا حّل  حيث  املعتدلين  الباحثين  من  وغيرهم  والعفيفي،  اقبال  ومحمد  نيكلسون  عند  بظهور املعاصرة  الداخلي   الروحي  لنظام 

 التصوف محل النظام السياس ي الخارجي. 

 
 16، ص: 2012عبد هللا عزام: التصوف وفريد الدين العطار، مؤسسة الهنداوي،   1
للغة اليونانية  تأتي كلمة الهلينستية  من الكلمة اليونانية  التي تعني تقليد اإلغريق، وعلى املستوى االجتماعي و الثقافي نشرت الحضارة الهلنستية ا   2

 19,20ساعة على ال 2019أفريل    17نظر بتاريخ    www.almrsal.comوالفلسفة والفن، ينظر موقع 
 .286الجزائر، ص: 2017عالم املعرفة للنشر والتوزيع ،1أبو القاسم سعد هللا: تاريخ الجزائر الثقافي، ج  3

http://www.almrsal.com/
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 قائمة املصادر واملراجع 

 : العربية الكتب

 . 2020أبو األعلى العفيفي: التصوف الثورة  الروحية في اإلسالم، مؤسسة هندواي، اململكة املتحدة،  .1
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