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 مركز جيل البحث العلمي
 جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

 شروط النشر

   

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

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

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

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

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

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

 اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. 

 • أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:  

 . باللغة العربية واالنجليزية عنوان البحث -

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

 البريد اإللكتروني للباحث.  -

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

 باللغة العربية واالنجليزية.  الكلمات املفتاحية بعد امللخص -

 .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  -

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

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

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

 • 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 
ً
 literary@journals.jilrc.com    حصرا
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ّ
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 االفتتاحية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

،إذ سأتحدث عن مغالطات   السابقة  األعداد  في  مثيالتها  االفتتاحية مختلفة عن  العدد ستكون  في هذا 

اجتماعية  زائفة وألقاب ومكانة  يلهث وراء أمجاد  الباحث  ،اليوم لألسف صار  األكاديمي وتداعياتها  البحث 

كاديمية الذي يحمل مضمونية وعلمية معتبرة بعيدا عن قيمة املنجز املعرفي ،لذلك يرتبط البحث بمفهوم األ

مؤسساتية سلطوية تغتال األصيل والجديد والنافع ،ولذلك أيضا تجد الباحث بمجرد وصوله إلى رتبة علمية  

،لذلك حينما   البحث  مغامرة  في  منخرطا  وال  العلمية  الفعاليات  في  مشاركا  تراه  فال  ويتوارى  إنتاجه  يقل  ما 

تح الحوار املعرفي وخلق حراك نقدي بعيدا عن هذه الرؤية ،وحتى إن أسسنا هذه املجلة كان الهدف املركزي ف

توسلت باألكاديمية فإنها من باب سد الذرائع ،لذلك من املوجع أن يظل النشر رهين مصلحة مؤقة وأن تظل 

الكتابة حبيسة غايات نفعية بحتة ،فذلك ما أسميه باالغتيال املعرفي الذي لن ينتج سوى تراكمات خطابية  

 أثر وال امتداد لها، املجلة واملركز ككل دعوة إلى تحريك الراكد وإلى تفعيل النقاش بجرأة وشجاعة . ال 

 في الختام أهنئ الباحثين الذين نشرت أبحاثهم ،وأشكر أسرة املجلة على كل جهودها النوعية. 

  

 . غزالن هامشيد: رئيسة التحرير
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 ال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة املركز
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 إشكالية التكافؤ التداولي ألفعال الكالم في اللسانيات التقابلية 

The problematic of the pragmatic equivalence of the speech acts in the contrastive linguistics 

 ، العراق( كلية اآلداب -جامعة الكوفة)  أ.د. خالد توفيق مزعل

Prof. Dr, Khaled Tawfeeq Mizel  (University of kufa, Faculty of arts Iraq) 

 

 : ملخص

ط هذا البحث الضوء على إشكالية تنتمي الى حقل اللسانيات التقابلية، تمثلت في اختالف الباحثين فيما اصطلحوا   
ّ
ُيسل

األول على مقاصد املتكلمين أنفسهم  عليه بالتكافؤ التداولي ألفعال الكالم، هل هو أمر قائم بين اللغات وهو جانب يعتمد في املقام  

وليس على البنية اللغوية؟ وإذا كان كذلك، فما املقاربة املناسبة لدراسة التكافؤ التداولي ألفعال الكالم بين اللغات الطبيعية. كان  

ى من املستويات اللغوية األساس املنهجي الذي أفض ى الى هذا اإلشكال نابع من التساؤل عّما إذا كانت املقاصد التداولية تمثل مستو 

أم ال تمثل؟ وهل يمكن دراسة التكافؤ بين األفعال الكالمية من منظور اللسانيات التقابلية؟ من هنا ظهر الجدل بين الباحثين 

 يقود الباحثين الى النتائج العلمية املتوخاة من وراء هذا الض 
ً
 رصينا

ً
رب من  بإزاء الفرضية املناسبة التي من شأنها أن تقدم منهجا

 من فروع 
ً
الدراسة. وكان من نتائج هذا االختالف والجدل أن صار كثير منهم يستعمل مصطلح التداولية التقابلية؛ بوصفها فرعا

 في اللغات الطبيعية.
ً
عنى بدراسة الجوانب التداولية حصرا

ُ
 اللسانيات التقابلية ت

 ات التقابلية، التداولية التقابلية، التكافؤ النموذجي.التكافؤ التداولي، أفعال الكالم، اللسانيالكلمات املفتاحية: 

Abstract 

This research highlights a problematic that belongs to the field of contrastive linguistics, represented in the 

difference of researchers in what they call the pragmatic equivalence of speech acts, is it something that exists 

between languages and it depends primarily on the purposes of the speakers themselves and not on the linguistic 

structure? If so, which approach is appropriate to the study of the pragmatic equivalence of speech acts between 

natural languages. The methodological basis that led to this problematic stemmed from the question of whether 

pragmatic intentions represent a level of linguistic levels or not? Can equivalence between speech acts be studied 

from the perspective of contrastive linguistics? Hence the argumentation was appearing among the researchers 

regarding the appropriate hypothesis that would provide a sober approach leading the researchers to the scientific 

results envisaged by this study. As a result of this difference and argumentation, many of them have come to use 

the term contrastive pragmatics; as a branch of contrastive linguistics, it is concerned with studying the pragmatic 

aspects exclusively in natural languages.   

KEYWORDS: pragmatic equivalence, speech acts, contrastive linguistics, contrastive pragmatics, prototypical 

equivalence.   
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 مقدمة 

 الى معرفة ماهية الوجود من حوله  
ً
التقابل سمة ذات طابع كوني أدركه االنسان منذ الوهلة األولى على وجوده؛ فاتخذه منهجا

نب املختلفة بين هذه وتلك، للوقوف على أنساق الوجود املادي من  عن طريق املقارنة بين األشياء ملعرفة السمات املشتركة والجوا

 منه الى اكتشاف القوى املتحكمة في سيرورة 
ً
حوله. ثم ما لبث أن طفق الى الخوض في التقابل الكامن فيما وراء العوالم املادية؛ سعيا

 من عناصر الوجود، ومن ثم معرفة
ً
 القوى املتحكمة في مصيره. الوجود، للوقوف على ماهيته هو؛ بوصفه عنصرا

 الى التواصل مع عناصر الوجود من حوله  
ً
وملا كانت اللغة هي السلوك األظهر من بين املمارسات التي يتخذها االنسان سبيال

 تارة أخرى؛ فقد وجد فيها اللسانيون ضالتهم الكتشاف جانب من طرق التفكير التي يمارسها دماغ االنسان ف
ً
 تارة وواصفا

ً
ي  مخاطبا

نشاطه التواصلي إلنجاز حاجاته املتنوعة. فالتفكير هو العملية األثيرة التي يشترك فيها أبناء الجنس البشري قاطبة في أثناء اشتغال  

املاكنزم الخاص بالتواصل اللغوي في أدمغتهم. من هنا وجد اللسانيون سبيال الى فهم التقابل بين اللغات على الرغم من اختالفها؛  

أنها  فباتوا يبح الى لغات مختلفة في ظاهرها، بيد  ثون عن الخواص املشتركة والجوانب املتشابهة واملختلفة بين بنى لغوية تنتمي 

 تشترك في جوهرها على صعيد االستعمال البشري.

بي في الجوانب الصوتية والصرفية والتركيبية والداللية  النظر  بتقص ي  التقابلية  اللسانيات  في مجال  اللسانيون  ن لغتين  بدأ 

 وأصعب مالحظة من سابقتها تمثلت في 
ً
َر أبعد غورا

َ
خ
ُ
فأكثر. ولم يلبثوا كذلك حتى قادهم هذا املنهج الى البحث عن مستويات أ

سعيهم الى الوقوف على )التكافؤ التداولي ألفعال الكالم( بين لغتين مختلفين. فطفقوا يقدمون مقترحاتهم ورؤاهم في هذا االتجاه،  

خَر، مستندين الى  
ُ
من سبقهم تارة، ومجتهدين في فرضياتهم تارة أخرى. فأصابوا في جوانب، وجانبوا الدقة والصواب في جوانب أ

 بينهم على صعيد املنهج واملمارسة الفعلية. وقد خلف هذا األمر قضية علمية ذات طابع إشكالي لم  
ً
 مستمرا

ً
ل ذلك جدال

َّ
حتى مث

الباحثون أن يخوضوا فيه من دون ا لوقوف على مبدأ قاٍر في مقاربة علمية محددة وموحدة للوقوف على معايير التكافؤ  يلبث 

 التداولي بين اللغات من منظور اللسانيات التقابلية.

من هنا ظهرت الحاجة الى تقص ي النظر في اإلشكالية العلمية التي أثارها الباحثون على بعضهم من جانبين: يقوم األول على  

الى التكافؤ التداولي بين أفعال الكالم على أنه مستوى من املستويات اللغوية التي سبق أن  تساؤل مفاده هل من ا ملمكن النظر 

درستها اللسانيات التقابلية )الصوتية، الصرفية، التركيبية، الداللية(؟ أما الجانب الثاني فيقوم على تساؤل يكمن فيما إذا وقع 

 املقاربة األنسب لدراسة التكافؤ التداولي في اللسانيات التقابلية؟   االتفاق على جواب شاٍف للتساؤل األول فما

الطبيعية في ضوء ما    -بعد جدل طويل  -وملا كان الباحثون قد اتفقوا اللغات  التداولي ألفعال الكالم بين  التكافؤ  على وجود 

ختلفت تلك الفرضيات والرؤى فيما بينها  وضعوه من فرضيات وما قدموه من رؤى قمينة برصد التكافؤ التداولي بين اللغات وإن ا

من الناحية املنهجية؛ فقد كان املنهج الوصفي هو السبيل األفضل الى استيفائي البحث في هذا املجال. وقد اقتض ى هذا املنهج 

 في  البدء بعرض الفرضيات والرؤى العلمية التي قدمها رواد هذا االتجاه، ومن ثم بيان املآخذ واإلشكاالت التي بدت ع
ً
 علميا

ً
ائقا

 نظر باحثين آخرين يحول دون تطبيق تلك الفرضيات والرؤى على الصعيد العملي. 

وقد كانت غايتي من هذا البحث تسليط الضوء على إشكال علمي في اللسانيات جدير بالتفات الباحثين إليه، والسيما طالبنا  

هم يجدون فيه
َّ
 إضاءة لسبيلهم نحو الدرس اللساني املعاصر.     في الدراسات العليا )املاجستير والدكتوراه( عل
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 ظهور مصطلح التداولية التقابلية في اللسانيات   

منذ انبثاق البحث في ميدان اللسانيات التقابلية أدرك الباحثون أنَّ الهدف من وراء هذا املجال يكمن في الوقوف على الجوانب  

اللغوية املتشابهة واملختلفة بين اللغات الطبيعية، آخذين بالحسبان العوامل الثقافية املتحكمة في االستعمال. وملا كان االستعمال  

 لس
ً
يرورة املوقف التواصلي ومقتضياته فقد ذهبوا الى تلك املقتضيات فوجدوها ماثلة في الجانب التداولي من اللغة؛ اللغوي خاضعا

من هنا سعى الباحثون الى تأسيس اتجاه تداولي باالستناد الى مناهج اللسانيات التقابلية باتوا يصطلحون عليه بالتداولية التقابلية  

contrastive pragmaticsصطلح التداولية التقابلية في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين عند مجموعة من  ؛ فظهر م

هوا على ضرورة التحول بالتداولية من ميدانها التقليدي الى ميدان أكثر سعة وأجدى من سابقه تمثل في مقابلة األفعال   الباحثين تنبَّ

 الكالمية بين اللغات.

كان يتوخاه الباحثون في مجال اللسانيات التقابلية في بحثهم عن ماهية التكافؤ التداولي   وعلى الرغم من الحذر الشديد الذي

هم في بحوثهم الالحقة التي ظهرت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين صاروا يستعملون مصطلح   ، فإنَّ
ً
 وتطبيقا

ً
تنظيرا

 . (1)ة وعناءمن دون ريب contrastive pragmaticsالتداولية التقابلية 

الدكتور بهاء الدين محمد مزيد، فترجمه بالتداولية    contrastive pragmaticsومن الباحثين العرب الذين التفتوا الى مصطلح  

الى ثقافة   عنى بالبحث في اختالف املبادئ والقواعد التداولية من لغة الى أخرى ومن ثقافة 
ُ
ت الى أنها   

ً
املقارنة؛ مشيرا أو  التقابلية 

 . بيد أنَّ السبق والريادة في هذا امليدان تبقى للسانيين البولنديين، والسيما أولكس ي وكرزوسكي وجانكي.  (2) هاسوا

يرى كرزوسكي أننا إذا ما أردنا أن نقف على مفهوم دقيق ملصطلح التداولية التقابلية فال بد لنا أوال من فهم ماهية مصطلح  

 بين الباحثين في الدراسات اللسانية العابرة للغات  )التقابل( نفسه؛ بوصفه املصطلح األكثر
ً
فما يلفت االنتباه هو كثرة    .(3)تداوال

( في أكثر من مجال على صعيد الدرس اللغوي، بيد أنَّ الفكرة الرئيسة التي تقوم عليها تلك  contrastiveاستعمال الصفة التقابلية )

 هي التكافؤ )
ً
ذي يمثل العالقة بين بنيتين لغويتين، تصل في أعلى مستوى لها في اللسانيات  ال  Equivalence) (4)الدراسات جميعا

 في طياتها األسباب الداعية الى عقد الدراسة التقابلية بين تلك اللغات؛ فالعناصر املتكافئة بين
ً
  التقابلية بين لغتين أو أكثر حاملة

 . (5) اللغات هي السبيل الى هذا الضرب من الدراسة

عنى بدراسة التكافؤ الكائن بين اللغات على  وفي ضوء ما ت
ُ
عرَّف التداولية التقابلية بأنها فرع من اللسانيات التقابلية ت

ُ
قدم ت

صعيد األفعال الكالمية وسواها من مباحث التداولية؛ من أجل الوقوف على مستوى التشابه أو االختالف بين القوالت اللغوية  

 بإنجاز قصد واحد عند املتكلمين على الرغم من اختالف لغاتهم وثقافاتهم.  املتقابلة بين لغة وأخرى التي تضطلع 

 

(1) Marie, L & Liebe, H. Contrastive pragmatics. And: Oleksy, W. (1989) Contrastive pragmatics. And: Kranich, S. (2016). Contrastive 

pragmatics and translation.   

 . 80ينظر: مزيد،، بهاء الدين محمد، من أفعال اللغة الى بالغة الخطاب السياس ي تبسيط التداولية: )2( 

(3) Krzeszowski, T. Towards a typology of contrastive studies, 56.  

التساوي(. بيد أني  و )التكافؤ، التعادل، التوازي،  ( لها عدة معاٍن بالعربية، الشائع منها هEquivalenceمن الجدير بالذكر في هذا املقام أنَّ لفظة )  )4( 

)التداولي(  بصفة 
ً
 موصوفا

ً
أنها مستعملة هنا مصطلحا الى  استنادا  بـ)التكافؤ(  ترجمتها  للفظ بوصفه آثرت  السابقة  الترجمات  اعتماد  فكان األجدر   ،

 في ميدان الدراسات اللسانية والترجمة؛ إذ ترجمه الدكتور ماجد النجار  
ً
بـ)التكافؤ( في ترجمته كتاب يوجين ا. نيدا املوسوم )نحو علم للترجمة( مصطلحا

 .321، 318في حديثه عن )التكافؤ الشكلي والتكافؤ الدينامي( بين التعبيرات في الترجمة: 

(5) Krzeszowski, T. Towards a typology of contrastive studies, 56.  
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وقد كانت جل بحوث املعنيين بهذا االتجاه تحاول اإلجابة على سؤال مفاده اآلتي: إذا كانت الدراسة التقابلية للغات ممكنة على  

هي ممكنة على صعيد تداولي يحاول الباحث فيه مقارنة    صعيد البنية املادية وما تدل عليه )الصوتية، والصرفية، والتركيبية(، فهل

 مقاصد املتكلمين نفسها في لغاتهم املختلفة بغض النظر عن طبيعة نظام التراكيب التي تنجزها؟ 

 فرضية التكافؤ التداولي عند أولكس ي 

التداولي ألفعال الكالم بين اللغات؛ ففي يأتي ويزلو أولكس ي في طليعة اللسانيين البولنديين الذين تصدوا للبحث في التكافؤ  

 في التحليل التداولي التقابلي ألفعال الكالم بناه على مجموعة 
ً
بحثه املوسوم بـ)نحو تحليل تداولي تقابلي( حاول أن يؤسس منهجا

الكالم الفعل  يقابل  األولى  اللغة  في  املنَجز  الكالمي  الفعل  إنَّ  مفادها:  رها فرضية  تتصدَّ الفرضيات  اللغة  من  في  املنَجز  نفسه  ي 

 . (1) الثانية

ساق التعبيرات اللغوية هي نفسها  
ُ
بنى أولكس ي افتراضه هذا على أساس وظيفي يستند الى أنَّ الوظائف التي من أجل إنجازها ت

 في اللغات الطبيعية. -بالضرورة - متوافرة

 منه
ً
، بل ثمة من سبق في اإلشارة إليه من اللسانيين وهم فريزر  ومن الجدير بالذكر في هذا املقام إنَّ هذا االفتراض لم يكن بدعا

ورينتل ووالترز. إذ ربط هذا األخير بين التكافؤ التداولي واكتساب اللغات؛ فذهب الى أنَّ البحث في طريقة اكتساب الكفاية التداولية  

 : (2) في اللغة الثانية يقوم على ثالثة افتراضات هي

ا املجموعة الرئيسة نفسها من أفعال الكالم، مثل: الطلب، االعتذار، اإلعالن، الوعد،  تتيح كل لغة طبيعية ملستعمله -1

اإلخبار، وما شابه ذلك. باستثناء بعض املمارسات أو الطقوس الشعائرية الخاصة بثقافة معينة، مثل التعميد، والتطهير،  

 والحرمان الكنس ي، وأضرابها. 

 اتيجيات نفسها، ومنها الصيغ الدالة على إنجاز فعل كالمي معين. مجموعة االستر  -بصورة رئيسة -تتيح كل لغة -2

 فيما يتعلق بالسياق الذي ينبغي أن ُينَجز فيه فعل كالمي أو ال ينبغي ذلك، أو ربما يمكن إنجازه   -3
ً
تختلف اللغات كثيرا

، فضال عن اختالف استراتيجية اإلنجاز
ً
 . اختيارا

الترز، وأقام عليها منهجه في دراسة التكافؤ التداولي بين أفعال الكالم في اللغات أخذ أولكس ي هذه االفتراضات التي قال بها و 

 الى أسس البحث في اللسانيات التقابلية.
ً
 املختلفة؛ مستندا

 منهج أولكس ي في دراسة األفعال الكالمية دراسة تقابلية بين اللغات 

اد مجموعة من الشروط للتكافؤ بين الفعل الكالمي في اللغتين  يرى أولكس ي أنَّ املقاربة التقابلية ألفعال الكالم تقتض ي اعتم

النجاح   امللفوظ، وشروط  في  االنجازية نفسها  القوة  أن يحمل سمات  اللغتين  في  الكالمي  إذ من الضرورة للفعل  األولى والثانية؛ 

ل لذلك باملعادلة اآلتية:
َّ
                       نفسها الواجب توافرها في املتكلم، وقد مث

A: IFSA, L1= IFSA, L2 

SA, L1= SA, L2 IF 

 

(1) Oleksey, W. Toward pragmatic contrastive analysis, 358.  

(2) Walters, J. Strategies for requesting in Spanish and English- structural similarities and pragmatic difference, 278.   
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B: FCSA, L1= FCSA, L2 

( الى اللغة األولى، في  L1( الى الفعل الكالمي، و )SAفي هذه املعادلة اعُتِمدت مجموعة من االختصارات في هيأة رموز؛ إذ تشير )

 ( الى شروط النجاح. FCالقوة االنجازية، و ) ( فهي تشير الى اختصار IF( الى اللغة الثانية. أما )L2حين تشير )

 لنا تكافؤ الفعل الكالمي في اللغتين األولى والثانية من ناحية القوة االنجازية وشروط النجاح، تأتي الخطوة  
ً
وبعدما يغدو مؤكدا

دعونا الى القول بضرورة تكافؤ  التالية في املنهج وهي الوقوف على االستراتيجية التي يتجلى فيها الفعل الكالمي في اللغتين؛ وهذا ي 

 التعبيرات اللغوية التي يستعملها املتكلمان في هاتين اللغتين إلنجاز فعل كالمي محدد. 

ق االجراء املنهجي املقترح في أعاله فإنَّ تكافؤ التعبيرات املستعملة من لدن املتكلمين في اللغتين سوف يجعلها مرتبطة ّبِ
ُ
  وإذا ما ط

 للفعل الكالمي في اللغة بحقيقة مفادها  
ً
إنها تنجز الفعل الكالمي نفسه. وبتعبير آخر، إذا كان الفعل الكالمي في اللغة األولى مكافئا

الثانية من حيث القوة االنجازية وشروط النجاح فإنَّ التعبير اللغوي الذي اسُتعِمل في اللغة األولى إلنجاز الفعل الكالمي يجب أن  

 للتعبير 
ً
 . اللغوي الذي اسُتعِمل إلنجاز الفعل الكالمي نفسه في اللغة الثانية.يكون مكافئا

استنادا الى ذلك خلص أولكس ي الى أنَّ من الحماقة أن نقول بأنَّ الفعل الكالمي في صيغة السؤال متكافئ في اللغتين في حين أنَّ    

 .(1) التعبيرات التي تضطلع بإنجازه غير متكافئة

قول إنَّ ما يضمن التقابل بين أفعال الكالم املنَجزة في لغات مختلفة هو أنَّ أفعال الكالم بوصفها  في ضوء ما تقدم يمكن ال

يكافئ فعل الكالم الطلبي املنجز    -على سبيل املثال  -استراتيجية تواصلية تكافئ قولنا إنَّ فعل الكالم الطلبي املنَجز باللغة اإلنجليزية

؛  (2) االنجازية وشروط النجاح املعتمدة في أفعال كالمية متكافئة ينبغي أن تكون ركائز للغة عاملية باللغة البولندية؛ لذلك إنَّ القوة 

ستعَمل فيه في اللغات كافة.
ُ
 ذلك بأنَّ املعيار األساس هنا هو وحدة السياق التواصلي الذي ت

الغاية التي يسعى اللسانيون الى بلوغها في أغلب  وال يخفى بعد ذلك أنَّ فكرة اللغة العاملية ذات األسس املشتركة بين اللغات هي  

، بيد أنها قد تبدو سائغة على  
ً
بحوثهم، بيد أنَّ ما ال يخفى على امللم باللسانيات التطبيقية أنَّ هذه الفكرة صعبة املنال تطبيقا

 له. صعيد التنظير. ومهما يكن األمر فإنَّ التنظير في مجال اللسانيات التقابلية ال قيمة له ما ل
ً
 م يكن التطبيق مصداقا

 صياغة مصطلح التكافؤ التداولي عند أولكس ي 

التداولي   التكافؤ  مصطلح  لها  اجترح  املختلفة،  اللغات  في  الكالم  أفعال  بين  التكافؤ  فكرة  أولكس ي  يدعم   Pragmaticلكي 

Equivalence (وصار يشير اليه اختصارا بـPEQ 
ً
 منهجيا

ً
 لدعم رؤيته السابقة في دراسة أفعال (. ومن ثم اتخذ هذا املصطلح أساسا

 الكالم.

( L1( املستعمل في اللغة األولى )X1بنى أولكس ي هذا املصطلح على فرضية صاغها في معادلة تنص على أنَّ التعبير اللغوي األول )

 في لغته )S1الذي ُينِجز بوساطته املتكلم األول )
ً
 كالميا

ً
جدير بالوقوف على التعبير اللغوي (،  Z1( في سياق تواصلي )YL1( فعال

( قابل  Z2( في سياق تواصلي )YL2( إلنجاز فعل كالمي مكافئ )S2( الذي يستعمله املتكلم الثاني )L2( في اللغة الثانية )X2الثاني )

 
ً
 وثقافيا

ً
 . (3) للمقارنة اجتماعيا

 

(1) Oleksey, W. Toward pragmatic contrastive analysis, 359.   

(2) Ibid, 359.  

(3) Ibid, 360.   
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وز مستلة من التعبيرات اللغوية في اللغتين األولى  ولتوضيح هذا االفتراض أكثر عمد أولكس ي الى صياغته في معادلة قائمة على رم

 والثانية على النحو اآلتي: 

 التعبير اللغوي في اللغة الثانية )X1L1التعبير اللغوي في اللغة األولى )
ً
( إذا كان كال التعبيرين مستعملين  X2L2( يكافئ تداوليا

 (.L2( والثانية )L1إلنجاز الفعل الكالمي نفسه في اللغتين األولى )

 وفي ضوء هذا االيضاح يضع املعادلة الرمزية اآلتية: 

PEq. (X1L1, X2L2)= SA (L1, L2) 

 تحليل األفعال  
ً
يخلص أولكس ي من تلك الصياغة الرمزية الى أنَّ هذا االفتراض يقودنا الى سؤال هو: كيف يتسنى لنا منهجيا

 في اللغتين األولى 
ً
 والثانية؟ الكالمية املتكافئة تداوليا

يجيب بأننا نستطيع ذلك عن طريق تسليط الضوء في التحليل التقابلي على املكون النطقي )اللفظي( واملكون )االنجازي( من  

والداللي  التركيبي  الوصف  بحسابها  النطقي  للمكون  التقابلية  الدراسة  تأخذ  أن  من  بد  فال  اللغتين.  في  املنجز  الكالمي  الفعل 

ستعَمل إلنجاز الفعل الكالمي املتكافئ في اللغتين األولى والثانية. هذه الخطوة في التحليل مهمة؛ ألنها تلقي للتعبيرات  
ُ
اللغوية التي ت

اللفظية للتعبيرات اللغوية، وفي هذا املستوى من التحليل   من الضوء على الخواص 
ً
 كبيرا

ً
 في   -قدرا

ً
املتبع غالبا على غرار املنهج 

إنَّ الخواص الشكلية للتعبيرات في اللغة األولى واللغة الثانية يجب أن تحدد من وجهة نظر    -ية التقابلية السابقةالدراسات التحليل

 للباحثين عن التكافؤ التداولي. FEqالتكافؤ اللفظي )
ً
 (. إذ إنَّ هذه الخواص قد تتجلى أوال

عبر اللغات، التي من شأنها أن تكشف عن التكافؤ التداولي بينها،  بيد أنَّ الجدير بالذكر في هذا املقام هو أنَّ التعبيرات اللغوية  

ليس بالضرورة أن تكشف عن مستوى التكافؤ اللفظي فيها. ويسند ذلك ما خلص إليه هاوس وكاسبر في األمثلة التي أورداها في 

  -من الناحية التداولية   -( مكافئ27زي في املثال )بحثهما التقابلي بين جوانب التهذيب في اللغتين اإلنجليزية واألملانية؛ فالشاهد اإلنجلي

 :(1)(، على الرغم من أنه يبدو بوضوح عدم التكافؤ اللفظي بينهما؛ إذ جاء على النحو اآلتي28للشاهد األملاني في املثال )

(27) Can you close the window?      هل بإمكانك أن تغلق النافذة؟ 

(28) Du solltest das fenster zumachen.    ينبغي إغالق النافذة 

وإذا ما وضعنا شاهدين توضيحيين آخرين من اللغتين اإلنجليزية واألملانية أوردهما هاوس وكاسبر في بحثهما نفسه، سيبدو لنا  

، وهذان الشاهدان هما: 
ً
 بصورة أكثر وضوحا

ً
 االفتراض السابق جليا

(29) You should close the window.      ق النافذة.يجب أن تغل 

(30) Kannst du das fenster zunachen?     هل بإمكانك أن تغلق النافذة؟ 

  30( في اإلنجليزية و)27وبالنظر الى الشواهد األربعة السابقة يظهر لنا بصورة واضحة أنَّ )
ً
( في األملانية مثاالن متكافئان لفظيا

ب اغال 
َ
ِلب فيه من املخاط

ُ
؛ فكالهما صيغة سؤال ط

ً
 في وتداوليا

ً
ق الشباك بطريقة مهذبة. بيد أن ما اكتشفه هاوس وكاسبر تجريبيا

 أكبر بين الشاهين ) 
ً
( على الرغم من أنهما  28( و )27املادة اللغوية التي بحثاها أنَّ تكرار االستعمال في سياقات مماثلة أظهر ترابطا

 

(1) House, J. and Kasper, G. Polietness Markers in English and German,163-164.  
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 أكثر مما هو عليه الشاهدان )
ً
ين لفظيا

َ
 30( و )27غير متكافئ

َّ
ه أمر يعود الى اختالف السياق الثقافي وما يقتضيه من بنية  (. ولعل

 معينة على صعيد اإلنجاز في اللغتين. 

 :(1)أما املكون اإلنجازي من الفعل الكالمي فقد وضع أولكس ي معايير لتحديده متمثلة باآلتي

 القوة االنجازية التي ينجز الفعل الكالمي بوساطتها.  -1

 ها في املتكلم لنجاح الفعل االنجازي في مقاصده.شروط النجاح التي ينبغي توافر  -2

ه، ويعني به مجموعة العادات التداولية املتعارفة في اإلنجاز   -3 السياق االجتماعي الثقافي الذي ُينَجز الفعل الكالمي في خضّمِ

 الكالمي في مجتمع معين. 

 طبيعة العالقة الرابطة بين املتكلم واملتلقي. -4

 إنجاز الفعل الكالمي التي هي ذات أهمية جوهرية. االستراتيجيات املعتمدة في  -5

الكالمي؛   الفعل  بتحديد  وثيق  اتصال  ذات  النجاح  وشروط  االنجازية  القوة  بأنَّ  الخمسة  املعايير  تلك  على  أولكس ي  ق  ِ
ّ
ُيعل

 في تحليله اللغوي. عالوة على ذلك إنَّ القوة االنجازية وشروط النجاح هما داالن على تكاف
ً
ؤ األفعال الكالمية عبر بوصفهما أساسا

 اللغات.

عد ضوابط ملقتضيات  
ُ
ت ها  املتكلم؛ ذلك بأنَّ اللغوية والثقافية عند   مهمة في بيان النواحي 

ً
أيضا أما املعايير الثالثة األخر فهي 

. (2) رى سواهاالسياق املتداولة واملوقف التواصلي اآلني الذي يقتض ي أن ُينَجز فيه الفعل الكالمي بطريقة معينة أو بطريقة أخ

 كالتهذيب، والتلطيف. 

 ( التقابلي  التحليل التداولي  التكافؤ بين وظائف  PCAواستنادا الى ما تقدم بات من واجب  ( للفعل الكالمي أن يوضح كيفية 

التحليل التقابلي املستوفي لشروطه الفعل الكالمي في الثقافات التي ينتمي إليها املتكلمان في اللغتين األولى والثانية. فمن املفترض أنَّ  

 لشروطه ما لم يضطلع بالوقوف على الجانب االجتماعي الثقافي إذا 
ً
 وال مستوفيا

ً
  في بيان التكافؤ بين األفعال الكالمية ال ُيَعد فاعال

 ما أريد بالتحليل بيان الفعل الكالمي باالستناد الى تحليل وظائفه في مجتمعات مختلفة أو متباينة ثقافي
ً
 .(3)ا

نَجز    -في هذا السياق  -يشير هاوس وكاسبر
ُ
 من املمكن أن ت

ً
الى أنَّ وظيفة التكافؤ للفعل الكالمي في مجتمعات مختلفة ثقافيا

وُيرَصد إنجازها بنجاح إذا ما كانت استراتيجيات إنجاز الفعل الكالمي متعلقة بعناصر مثل طبيعة العالقة بين املتكلم واملتلقي، 

التهذيب، والتلطيف، ومستوى الصراحةوعناصر تداول التحليل التداولي التقابلي هي  (4) ية أخرى مثل استعمال  . ذلك بأنَّ مهمة 

 تحديد تلك العناصر وبيانها. 

اختيار   بإزاء  يتخذونها  التي  املتكلمين  قرارات  في  والثقافية  واالجتماعية  التداولية  العناصر  تأثير  أنَّ  أولكس ي  يؤكد  هنا  من 

جية التعبيرية من املمكن أن ُيلمس بصورة مختلفة عبر اللغات والثقافات. وإذا كان ذلك كذلك فإنَّ بإمكاننا أن نوضحه  االستراتي

 

(1) Oleksey, W. Toward pragmatic contrastive analysis, 361.  

(2) Oleksey, W. Toward pragmatic contrastive analysis, 361.  

(3) Ibid, 361.  

(4) House, J. and Kasper, G. Polietness Markers in English and German, 166.   
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باآلتي: إنَّ اختيار االستراتيجية املناسبة إلنجاز الفعل الكالمي هو أمر متعلق بقيود العناصر التداولية واالجتماعية والثقافية في 

 .(1)داستعمال فعل كالمي محد

 الكفاية التداولية وتعلم اللغات األجنبية عند أولكس ي 

عالوة على ما تقدم وقف أولكس ي على قضية مهمة على صعيد البحث التداولي التقابلي، وهي مسألة اكتساب الكفاية التداولية  

في اللغة الثانية عند متعلمي اللغات األجنبية؛ ذلك بأنَّ اختيار االستراتيجيات التعبيرية ال ينحصر باملتكلمين األصليين، بل يتعلق 

 الى ربط  أيضا بالكفاية التدا
ً
ولية للمتكلمين بغير لغتهم األم من متعلمي اللغات؛ من هنا وجد أولكس ي في الكفاية التداولية سبيال

الفكرة السابقة بتعلم اللغة األجنبية وما يحدث فيه من إشكاالت؛ ذلك بأنَّ من مهام هذا املجال األخير تسليط الضوء على ضرورة 

اية التداولية؛ إذ بهم حاجة الى االضطالع بالقيود االجتماعية الثقافية والعناصر التداولية  اكتساب متعلمي اللغات األجنبية الكف

التي تحكم استعمال استراتيجية معينة إلنجاز األفعال الكالمية في اللغة األجنبية التي يتعلمونها. وبتعبير آخر، إنَّ متعلمي اللغات  

الكفاية التداولية، وهذه الصعوبات ستبدو واضحة في ارتكابهم أخطاء  األجنبية سوف يواجهون صعوبات على صعيد اكتساب  

 تداولية في سلوكهم اللفظي.  

 للتحليل
ً
؛ فإنَّ الخطأ التداولي سيكون قابال

ً
 (2) من أجل ذلك يقترح أولكس ي أنه إذا كان باإلمكان دراسة األخطاء التداولية منهجيا

 الخلل في استراتيجية إنجازه. في الدراسة التقابلية عن طريق بيان أسبابه و 

 بين الباحثين في اللسانيات التقابلية، بل هو منهج جديد بناه على افتراضات  
ً
 شائعا

ً
لم يكن املنحى الذي اختطه أولكس ي أمرا

 الى إشارا
ً
ت  وأسس قد تتعرض للنقد العلمي؛ لذا بات يؤكد جدوى البحث في )التكافؤ التداولي( على الصعيد التطبيقي، مستندا

من سبقه من الباحثين، ومنهم اللغوي الفرنس ي فيليب ريلي الذي استعمل مصطلح )اللسانيات التداولية املتقابلة(؛ ففي إشارته  

الى الفشل الذي وقع فيه بعض الباحثين في مجال التحليل اللساني التقابلي حاول ريلي أن يعزو ذلك الفشل الى قصورهم في التعامل  

ينصب في املجال التداولي،    -كما يبدو  -ستعمال اللغة، والوقوف على الجوانب املختلفة للتفاعل. فهذا الفشلمع مشكالت املعنى، وا

وليس فشلهم في التعامل مع البنية؛ ذلك بأنَّ مجال التداولية هو البحث عن وظائف اللغة املنَجَزة في الخطاب أكثر مما هو عليه  

عل التواصلي في سياق معين هو مهمتها في املقام األول، وهو أمر يصعب الوقوف عليه بين  في البنية اللغوية املادية للخطاب، فالف

 .(3)اللغات؛ لذا وقع بعض الباحثين في الفشل بإزاء رصد هذا الجانب في البحث التقابلي بين اللغات

 املؤاخذات على منهج أولكس ي 

الدراسة التقابلية على التكافؤ التداولي بين اللغات، ظهر مجموعة من  بعدما وضع أولكس ي فرضيته بإزاء إمكان تطبيق   

ُبنيت على بيان وجوه الخلل في افتراض   افتراضات أخَر  التقابلية في هذا الجانب نحو  الدراسة  ة 
َّ
الباحثين حاولوا أن يوجهوا دف

 من أهم املعترضين على رؤية أولكس ي
ً
؛ فهو يرى أنَّ الدراسات اللسانية التي حاولت  أولكس ي السابق. وكان توماس كرزوسكي واحدا

 لطريقة التكافؤ التركيبي والداللي بين اللغات
ً
هي محاوالت خاطئة؛    - على غرار ما فعل أولكس ي  -أن تجعل من التكافؤ التداولي أساسا

 

(1) Oleksey, W. Toward pragmatic contrastive analysis, 362.   

(2) Oleksey, W. Toward pragmatic contrastive analysis, 362.  

(3) Riley, ph. Toward contrastive pragmalinguistics, 57.  
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ه واحد من مستويات التحليل اللغوي؛ وفي هذا املنح ها تعاملت مع الجانب االتداولي على أنَّ ى أخطاء من املمكن أن نعزوها الى  ألنَّ

 :(1) األسباب اآلتية

والكلمات    -1 األصوات  مثل   
ً
لغويا  

ً
مكونا أو  مستوى  التداولية  املقاصد  َعد 

ُ
ت لم  التحويلية  والتوليدية  البنيوية  الدراسات  في 

 تمثل مستويات لغوية مستقلة، ومترابطة في
ً
الوقت نفسه عن طريق    والتراكيب أو حتى داللة املفردات والجمل. فهذه جميعا

عَن باملقاصد التداولية ببساطة؛ ومن ثم إنَّ تلك املقاصد تنتمي  
ُ
قواعد مختلفة؛ لذا إنَّ دراسة هذه املستويات والقواعد لم ت

 الى ميدان خارج نطاق النظريات اللغوية السابقة.

النقطة األول -2 اللغوية املذكورة في  الى املستويات  التقابلية  الدراسات  ى التي كشفت عن مفاهيم التماثل والتكافؤ  استندت 

والنحو التوليدي التقابلي. ومثل تلك الدراسات لم تشمل ميدان التداولية؛ بسبب افتقار تلك األخيرة الى املتطلبات النظرية  

 من التفكير التوليدي والبنيوي. وفي ضوء هذا يأتي السبب التالي في النقطة الثا
ً
ِخذت أساسا

ُ
لثة على النحو  والعملية التي أ

 اآلتي:

إنَّ تلك املفاهيم مثل التكافؤ التركيبي الداللي اسُتعِملت لبيان الكفاية على صعيد االزدواجية اللغوية وليس ملمارسة الترجمة   -3

 الفعلية )اإلنجاز(. 

وإ -4 التوليدي  النحو  الى  باالستناد  التقابلية  الدراسات  في  املستعملة  املصطلحات  أي محاولة الستالل  في مجال  إنَّ  دخالها 

 التداولية واعتمادها هي خطأ منهجي من شأنه أن يقود الى محاولة مستحيلة لبناء قواعد توليدية لإلنجاز؛ من هنا: 

إنَّ أي محاولة لتحديد التكافؤ التداولي عن طريق تجريده من مفهوم الترجمة املثالية سيؤدي الى انتشار س يء للمفاهيم   -5

، ومن ثم يجب التخلي عن مثل تلك املحاوالت أو املفاهيم في الدراسات التي  التي ال تجسد أي واقع يمكن  
ً
التحقق منه تجريبيا

   تقوم على الرؤية العلمية. 

 في اللسانيات التقابلية، بناء على األسباب العلمية التي  
ً
على الرغم من الرفض الذي أبداه كرزوسكي لدراسة )التكافؤ( تداوليا

ه على العودة مرة أخرى واإلقرار بأنَّ   -بعد ذلك  - ال ينكر وجود الجانب التداولي في اللغات؛ وهذا األمر حمله  ذكرها في أعاله، فإنَّ

الجانب التداولي متوافر بالضرورة في جميع مكونات اللغة البشرية من علم األصوات الى علم الداللة؛ لذا من املمكن البحث فيه  

  ، ولكن بطريقة أخرى تختل(2)عبر اللغات
ً
ف في جوانب كثيرة عّما هي عليه في املنهج الذي قدمه أولكس ي؛ لذا عمل كرزوسكي جاهدا

 على وضع البديل املنهجي في هذا املجال.

 فرضية )التكافؤ النموذجي( عند كرزوسكي

في اللسانيات التقابلية؛   Equivalenceسعى كرزوسكي الى تقديم فرضية بديلة عّما هي عليه عند أولكس ي بإزاء مفهوم التكافؤ 

اللغوي  قبُل  من  قدمه  الذي  الجزئي(  النمطي  )التطابق  مفهوم  من  فيه  انطلق  والتكافؤ(  األولية  )النماذج  بعنوان   
ً
بحثا فوضع 

البولندي رومان كالش في هذا الباب. إذ أراد كرزوسكي أن يخلص من ذلك الى تأسيس فرضية قادرة على تحديد املكافئ النموذجي  

prototypical equivalent   .املناسب من بين األفعال الكالمية املتقابلة بين اللغات املختلفة 

 

(1) Krzeszowski, T. Towards a typology of contrastive studies, 65-66.   

(2) Ibid, 66.    
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بدأ بإيضاح الحدود النظرية التي قامت عليها فرضية التكافؤ عند كالش؛ إذ تبنى هذا األخير مصطلح )التطابق النمطي الجزئي(  

. وبحسب هذا  (1) وثهما الصادرة في سبعينيات القرن العشرينالذي سبق لفيلمور والكوف أن وقفا عنده وناقشاه من قبُل في بح

ز بمجموعة من الخواص التداولية والداللية والنحوية؛ فتكون تلك   املصطلح يفترض كالش أنَّ البنى اللغوية من املمكن أن تتميَّ

اللغوية   البنى  العلمية؛ فكثير من  الدراسة  دة لها على صعيد  اللغات املختلفة تظهر درجات الخواص معالم أو مشيرات محّدِ في 

التكافؤ فيما بينها عن طريق هذه املعالم أو املشيرات. وهذا الضرب من التكافؤ من شأنه أن يشير الى معالم التطابق النمطي الجزئي 

لكامل بين تلك البنى بين البنى املتقابلة في اللغات املختلفة، ومن املمكن أن يمتد الى الخواص األخَر حتى يصل الى مستوى التقابل ا

، وقد يرتد فينهي ارتداده وجود التقابل بين البنى على االطالق
ً
. وهذا يعني أنَّ التطابق النمطي الجزئي  (2) ابتداًء بالتقابل الجزئي أوال

ة بالحسبان في الدراسة التقابلي ذ هذه املزيَّ
َ
ؤخ

ُ
؛ لذا ينبغي أن ت

ً
 وهبوطا

ً
 ة.  بين اللغات ذو طبيعة دينامية صعودا

وفي ضوء هذا االفتراض ذهب كالش الى أنَّ التكافؤ بين بنيتين هو أثر لدرجة التطابق بين خواصهما؛ وإذا كان ذلك كذلك فهو  

معيار ُيظهر لنا درجة التطابق النمطي الجزئي لخواصهما. وفي هذه الحال من املمكن أن يتكلم الباحث في اللسانيات التقابلية على 

يبي بين البنى املتقابلة حتى وإن كانت الخواص املعجمية غير متطابقة. ومن املمكن أن يتكلم على التكافؤ التداولي  درجة التكافؤ الترك

 حتى وإن كانت خواصهما التركيبية واملعجمية مختلفة.   في حال كانت البنيتان املتقابلتان تنجزان الفعل التأثيري نفسه

ال  النمطي  التطابق  في مفهوم  القول  بين الخواص  وخالصة  التقابل  أنَّ وجود مستوى عاٍل من  به كالش هو  الذي قال  جزئي 

اللغات  في  أكثر  أو  بنيتين  بين  التكافؤ  ملستوى   
ً
مصداقا يكون  أن  شأنه  من  املتقابلة  البنى  بين  والتداولية  والداللية  التركيبية 

 . (3) املختلفة

 فإنَّ كرزوسكي يرى أنَّ به حاجة الى تعديالت صاغها على النحو اآلتي:على الرغم من الوضوح في االفتراض الذي قدمه كالش 

التأثيري يجب أن تكون مسترسلة عن طريق   -1 التداولي   التي ينبغي أن تنتج الفعل 
ً
املتكافئة تداوليا البنى  من متطلبات 

 أثيري نفسها.االستعاضة عنها الى أقص ى حد بالتأثيرات االدراكية املشابهة لتأثيرات الفعل الكالمي الت 

وفي هذا السياق عمد الى بيان إصراره على أنَّ فرضية أولكس ي بشأن التأثير ضعيفة؛ إذ بناها على أساس منهجي هو أنَّ البنى  

ه قصد جوانبه كافة بما في ذلك الجانب التأثيري   نِجز الفعل الكالمي نفسه. وال ريب في أنَّ
ُ
 ينبغي أن ت

ً
  منه املتقابلة املتكافئة تداوليا

ليس بإمكانها أن   - هي األخرى   -وإن لم يصّرِح به. وبمقارنة هذه الفرضية مع فرضية كالش في أعاله سيظهر لنا أنَّ هذه الفرضية

تدعم رؤية أولكس ي؛ ذلك بأنَّ كال الرؤيتين السابقتين وإن التقتا في وجهة النظر فإنَّ األفعال الكالمية ليس جميعها تنطوي على  

 .(4)تأثير

ة أفعال كالمية  وبناء ع لى ذلك يقول إذا كانت رؤية كالش محددة وواضحة، فإنَّ رؤية أولكس ي فضفاضة وغير محددة؛ فثمَّ

تخلو من الفعل التأثيري، ومن ثم هي تقع خارج نطاق رؤية كالش التي بناها على بعض األفعال الكالمية التي تنطوي على التأثير،  

ة مفرطة للدارس فيما  مثل األفعال الخبرية، واألسئلة املجاز  ها تتيح حريَّ ية. أما رؤية أولكس ي فهي األخرى تفتقر الى الضبط؛ ذلك بأنَّ

ه ليس ألحد أن يستبين    في سياق تواصلي معين. فما يبدو لنا هنا أنَّ
ً
يتعلق بما هو خارج نطاق األفعال الكالمية املتكافئة تداوليا

 

(1) Fillmore, Ch. An Alternative to Checklist Theories of Meaning,125. And: Krzeszowski, T. Prototypes and equivalence, 5.    

(2) Krzeszowski, T. Prototypes and equivalence, 5.   

(3) Ibid, 5.   

(4) Ibid, 7.   
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 ذا طابع اجتماعي نفس ي معين    بوضوح ما يتمخض عنه من قيمة تداولية للقولة في
ً
ه قد يترك تأثيرا الجانب املجرد من السياق؛ ألنَّ

دة من سياقها التواصلي   ما يدرس لغات مكتوبة مجرَّ
ً
يتجلى في ردة فعل املتلقي اآلنية التي قد تخفى على املحلل اللساني؛ فهو غالبا

 .(1)اآلني

عليه كالش مقترحه، به حاجة الى ضبط. وقد مر بنا أنَّ التكافؤ بين بنيتين  إنَّ مفهوم التطابق النمطي الجزئي الذي بنى   -2

التطابق النمطي الجزئي بين خواصهما. والسؤال الذي يعترض سبيلنا هنا هو: ما وجه   لغويتين عند كالش مبني على درجة 

غات املختلفة؟ وما درجة هذا التطابق،  التطابق بين تلك الخواص، وما تلك الخواص املتطابقة بين التعبيرات املتشابهة في الل

 أهي عالية أم ضعيفة؟ 

 في هذا الجانب عن طريق املقابلة بين أمثلة بنيت على قوالت مختلفة ترتبط بسياق  
ً
يحاول كرزوسكي إيضاح رؤيته تطبيقيا

 :(2)لنحو اآلتيواحد؛ إذ يورد أمثلة من اللغة البولندية، ويوضحها عن طريق ترجمتها الى اللغة اإلنجليزية على ا

. )مثال من اللغة اإلنجليزية فقط(. وهو محور التقابل عنده مع األمثلة   -1
ً
يرجى من الركاب جميعا مغادرة القارب فورا

خَر.
ُ
 األ

 من فضلكم، اجلسوا. )مثال من اللغة البولندية. وقد وضع كرزوسكي الى جانبه ترجمته باإلنجليزية(. -2

يت املثالين  كال  إنَّ  كرزوسكي  بطريقة  يقول  استعمالهما  باإلمكان  هل  ولكن  )الغرض(.  الطلب  هي  واحدة  قاسمان خصيصة 

 أم غير ذلك -متكافئة 
ً
 ملجرد أنهما يظهران هذه الدرجة البسيطة من التكافؤ؟  - سواء أكان ذلك التكافؤ تداوليا

 ة وافية: يحاول اإلجابة على تساؤله بأننا لو أنعمنا النظر في املثالين اآلتيين لوقفنا على إجاب

 أخرجوا من هنا بحق الجحيم. )املثال باللغة البولندية، وقد وضع كرزوسكي الى جانبه ترجمته باإلنجليزية(.  -3

 سيغادر القارب بعد لحظات. )املثال باللغة البولندية، وقد وضع كرزوسكي الى جانبه ترجمته باإلنجليزية(. -4

سنلفي   -ملقابلة مع املثالين السابقين؛ فلو نظرنا الى األمثلة كافة فإننايعقب كرزوسكي على ما جاء في هذين املثالين عن طريق ا

 في نمط تداولي معين،   - في ظروف معينة
ً
أنَّ املثالين األول والثالث قد ينطويان على تأثيرات إنجازية؛ ومن ثم هما متطابقان جزئيا

؛  
ً
ملا ينطويان عليه من صيغة طلبية ينتج عنها فعل تأثيري فمما ال شك فيه أنَّ أي شخص بإمكانه أن يعدهما متكافئين تداوليا

 أفضل  
ً
. في حين أنَّ املثال الرابع قد يكون في بعض السياقات مكافئا

ً
 أوإيجابا

ً
معين، بصرف النظر عن ماهية التأثير ووجهته سلبا

 ي املثال الثاني والثالث. للمثال األول مما هو عليه املثال الثالث، حتى وإن أبدى درجة في التطابق أقل مما يبدو ف

 :(3) من هذه املقارنة يخلص الى نتيجتين هما

إن عدد الخواص املشتركة فقط ليس له أن ينهض لوحده ركيزة لتأسيس مفهوم محدد للتكافؤ من الناحية التداولية؛    -1

ه مدرك عن طريق التطابق النمطي الجزئي. 
 إذ سيبدو هذا املفهوم غير متناسب مع درجة املماثلة على أساس أنَّ

 

(1) Ibid, 7.   

(2) Ibid, 8.   

(3) Krzeszowski, T. Prototypes and equivalence, 8-9.    
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تق -2 أنَّ  الكالمي ال تضمن  الفعل  الناتجة عن  التأثيرات  فإنَّ  إن  وبديال عن ذلك   .
ً
تداوليا  

ً
القوالت سيكون متكافئا ابل 

ه يعتمد على عناصر السياق الخارجي؛ فحضورها في الخطاب املاثل في اللغتين من شأنه أن ينتج   التكافؤ التداولي يبدو لنا أنَّ

. وهذا أمر غير محدد املقدار في فرضية التطابق النمطي الجزئي.
ً
 قوالت متكافئة تداوليا

في ضوء هاتين النتيجتين يقدم كرزوسكي الفرضية التي يرى أنها األنسب لدراسة التكافؤ التداولي. وهي فرضية أقامها على  و

 :(1) أساس أنَّ هناك ثالث خواص من الضروري االلتفات إليها في املحتوى التداولي لتلك األمثلة على صعيد الدراسة التقابلية هي

 طلب( هنا. نوع الفعل الكالمي. وهو )ال -1

 الصياغة. وهو )التهذيب( هنا.  -2

 الناتج املتوقع. متمثال بالتأثيرات املتوقعة عن الفعل الكالمي.  -3

وبحسب هذه الخواص فإنَّ مقابلة املثال األول مع األمثلة الثالثة األخرى ُيظهر لنا أنَّ الفعل التأثيري املتوقع في املثال الثاني  

. أما املثال الثالث فإنَّ صياغته تختلف عن األول، فهو غير مهذب في مقابل التهذيب الواضح  مختلف عما هو عليه في املثال األول 

ي في صياغة املثال األول. ولعلَّ هذا كفيل بإيضاح السبب وراء كون املثال الرابع هو أعلى مستوى من األمثلة األخرى في التكافؤ التداول

، وفي الوقت نفسه هو لم يستبعد احتمال أن ُيفَهم على أنه طلب مصحوب بفعل  مع املثال األول؛ فهو محايد من ناحية التهذيب

 .   (2) ما هو متوقع في املثال األول  تأثيري على غرار 

لم يكتِف كرزوسكي بما قدمه من إيضاح في أعاله؛ فعمد الى تقديم مثال خامس من اللغة البولندية؛ من أجل مقارنته باألمثلة  

 في مستوى التقابل مع املثال األول باعتماد الخواص التداولية الثالث التي قال بها، فأتى  السابقة، ومن ثم بيا
ً
ه أعلى منها جميعا ن أنَّ

 به على النحو اآلتي: 

. )املثال باللغة البولندية، وقد وضع كرزوسكي الى جانبه ترجمته باإلنجليزية(.-5
ً
 على الركاب مغادرة القارب فورا

الخواص:   في جميع  األول  املثال  في  الواردة  للقولة  واألعلى درجة  األكثر دقة  املكافئ  هي  نظر كرزوسكي  من وجهة  القولة  هذه 

ها هي املكافئ النموذجي   للقولة في املثال األول. بينما    prototypical equivalenceالتركيبية والداللية والتداولية؛ وإذا كانت كذلك فإنَّ

 لنوع املكافئات   املثال الثالث 
ً
 ضعيفا

ً
 مع األول من الناحية النموذجية. وفي الوقت نفسه إنَّ املثال الرابع سيبدو ممثال

ً
أقل تكافؤا

فهو الثاني،  املثال  أما   .
ً
منها شيئا يصيب  ال  أنه  بيد  منها،   

ً
قريبا يقع  قد  فهو  األول،  املثال  األرجح  -في  هذا    -على  نطاق  يقع خارج 

 .(3) التصنيف

 للتحليل التداولي ألفعال  ومما تق
ً
 ضابطا

ً
دم من تحليل خلص كرزوسكي الى تقديم مفهوم )التكافؤ النموذجي( بوصفه أساسا

 الكالم في اللسانيات التقابلية. 

   التكافؤ التداولي عند كارول جانكي

د أنَّ هذا الضرب  يختلف جانكي في نظرته الى التداولية عن كرزوسكي؛ فهو يستعمل مصطلح التداولية التقابلية، و   ِ
ّ
يؤك

بحث من زاوية ارتباطها باألهداف  
ُ
من التداولية هو مقاربة ناجعة لدراسة اللغة الطبيعية، وأنَّ فكرة التكافؤ التداولي ينبغي أن ت

 

(1) Ibid, 9.   

(2) Ibid, 9.   

(3) Krzeszowski, T. Prototypes and equivalence, 9.   
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أن تكون    التي يحددها الباحث؛ لذا إنَّ األهداف التطبيقية ومنها تعليم اللغات والترجمة والتأويل بوصفها ممارسات تطبيقية ينبغي

 الى جنب مع األهداف النظرية وليس بمعزل عنها؛ ألنَّ هذه األخيرة تنطوي على إيضاح للغة
ً
 . (1) جنبا

 بشأن التكافؤ التداولي ألفعال الكالم في اللغتين اإلنجليزية واألملانية الذي  
ً
 مع ما خلص إليه أولكس ي سابقا

ً
وإذا سلمنا جدال

التعبيرين اللذين ينجزان الفعل الكالمي نفسه في اللغتين األولى والثانية، على غرار أفعال الطلب؛ بناه على افتراض التكافؤ بين  

 هو ماذا بشأن األفعال الكالمية األخر التي تتكافأ وظيفتها في التعبيرين؟  - بحسب جانكي - فإنَّ السؤال الذي يعترض سبيلنا هنا

 من األفعال الكالمية األخر. وفي هذه الحال    - في سياق اإلنجاز نفسه  - تضمنفالتعبيرات في اللغة األولى والثانية بال شك ست 
ً
عددا

 وأيها غير متكافئ؟ ما األفعال الكالمية غير املتكافئة؟ كم عدد األفعال الكالمية التي ينجزها التعبير في 
ً
  أي األفعال سيكون متكافئا

؟ اللغة األولى والتعبير في اللغة الثانية كي تكون متكافئة 
ً
 حقا

في هذا املقام يشير جانكي الى اقتراح يؤكد ما ذهب إليه، كان كرزوسكي قد قدمه من قبُل يرى إمكان النظر الى التكافؤ التداولي  

ما سماه   من مظاهر  واحد  ه  أنَّ الثالثية(  Tertium camparationisعلى  البنى    (2) )املقارنات  بين  املشترك  الجانب  تبحث عن  التي 

اللغات ينبغي أن تقوم على معالجة    اللغوية املراد التداولي بين  التكافؤ  التي تبحث في  التقابلية  أنَّ الدراسات  الى   
ً
مقارنتها، ذاهبا

. ومن الضوابط التي أشار إلى ضرورة (3)شاملة ومحددة بهذا الضرب من التكافؤ؛ بوصفه حلقة في سلسلة العناصر القابلة للمقابلة

في بيان املتشابه واملختلف في العناصر    - في املقام األول   -تقابلية هي الغاية من هذه الدراسة؛ فهي تكمنتوافرها للشروع بالدراسة ال

 الى الوقوف على املشترك في العقل البشري على صعيد استعمال اللغات. 
ً
 اللغوية التي قابلنا بينها؛ سعيا

أورده كرزوسكي   الذي  الرغم من وضوح االقتراح  أنَّ جانكي على  في مجال  بيد  الذي يضمن نجاح دراسته  التداولي،  للتكافؤ 

ه يبدي عدم قناعته به؛ ألنه يخش ى من قصور التكافؤ التداولي عن بلوغ الغاية   اللسانيات التقابلية دراسة شاملة ومستقلة، فإنَّ

 قائم
ً
 أو سببا

ً
ه ال يقوى على أن يكون معيارا ا إذا  املتوخاة في ميدان الدراسة التقابلية من حيث أنَّ  برأسه للمقارنة إذا ما بحثنا عمَّ

ً
ا

 للدراسة التقابلي
ً
 أم غير متكافئين. من هنا يخلص جانكي الى أنَّ التكافؤ التداولي ليس دافعا

ً
ة،  كان تعبيران لغويان متكافئين تداوليا

التقابلية الدراسة  ميدان  في  التحليالت  عن  متمخضة  نتيجة  هو  كذلك  (4)بل  كان  ا 
ّ
ومل أسسها  .  لها  تداولية  مقاربة  جانكي  اقترح 

ر لنا استعماله مصطلح )التداولية التقابلية(  .(5)ومعاييرها الخاصة بدراسة التكافؤ التداولي فحسب؛ وهذا ما ُيفّسِ

افئ  ومن ناحية أخرى يختلف جانكي مع أولكس ي الذي يرى أنَّ التكافؤ التداولي ضرب من التعبير اللغوي إلنجاز فعل كالمي متك

 
ً
 كالميا

ً
 في لغتين مختلفتين. فهو يرى أنَّ مثل تلك الرؤية ال تساعد بما فيه الكفاية على فهم الظواهر اللغوية. فلو أننا دمجنا فعال

.  -في هذه الحال - في أفعال كالمية أخَر، فأي واحد منها
ً
 جدا

ً
. إنَّ تحديده بال شك سيكون عصيا

ً
 ينجز قصد الترحيب مثال

 

(1) Janicki, K. On the tenability of the notion "pragmatic equivalence" in contrastive analysis, 22.   

واحد مشترك   يوضح كرزوسكي املراد بهذا املصطلح بأنَّ املراد باملقارنة الثالثية هو أن تتوافر العناصر اللغوية املقارنة بين لغة وأخرى على جانب  )2(  

ن دونه ال تقوم دراسة. هذا الجانب املشترك هو ما يصطلح عليه باملقارنة الثالثية؛ إذ تنطوي جميع املقارنات على افتراض أساس ي مؤداه على األقل؛ وم

ية الى الثالثأن األشياء التي يتعين مقارنتها تشترك في جانب يمكن أن يقال إن االختالفات تتعارض معه. ويسمى هذا الجانب املرجعي املشترك باملقارنة  

 جانب التشابه واالختالف.

(3) Janicki, K. On the tenability of the notion "pragmatic equivalence" in contrastive analysis, 21. 

And, Krzeszowski, T. Contrasting languages the scope of contrastive linguistics, 15-16.   

(4) Janicki. K, On the tenability of the notion "pragmatic equivalence" in contrastive analysis, 21.   

(5) Ibid, 20, 25.   
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 تية: ففي األمثلة اآل

The lights are out (X1 L1) 

Światło się nie świeci (X2 L2) 

 (X3 L3) األضواء مطفأة 

ن يمكن تحديده   ه ليس هناك فعل كالمي معيَّ  بوضوح فإنَّ
ً
 تداوليا

ً
منطقيا، لكي يكون التعبير في اللغات املذكورة في أعاله متكافئا

 بالتعبير األول في اللغة األولى، وف
ً
ي الوقت نفسه منجز أو غير منجز بالتعبير في اللغة الثانية، وكذلك األمر في التعبير  بوصفه منجزا

 .(1)الوارد في اللغة الثالثة )العربية(. وإذا كان األمر كذلك فإنَّ افتراض أولكس ي قابل للنقض

مة، فإنَّ ما يحدد الفعل الكالمي  وإن كانت متطابقة في اللغات الثالث عن طريق الترج  - على بساطتها  - وأرى أنَّ تلك التعبيرات

الرئيس املنجز فيها هو وحدة السياق التواصلي الذي اسُتعِملت فيه تلك التعبيرات إلنجاز فعل كالمي واحد، كالتحذير، واإلخبار،  

جانكي على   والنصح، والتوبيخ، وغيرها. ولعلَّ افتقارها الى سياق تواصلي واحد ومحدد في دائرة اإلنجاز املشترك هو الذي حمل

رفضه فرضية أولكس ي على الرغم من أنَّ هذا األخير قد بنى فرضيته في دراسة التكافؤ التداولي على منهج يأخذ بحسابه عناصر  

 السياق املشتركة كافة.  

ي فعل كالمي،  في ضوء هذا االستنتاج يذهب جانكي الى أننا قد ال نبالغ إذا قلنا إنَّ أي تعبير لغوي من املمكن أن يضطلع بإنجاز أ

 التي عن طريقها تتفاعل القنوات اللفظية  
ً
كالطلب، واملدح، والتأنيب، والتوبيخ، وغيرها. فضال عن ذلك إنَّ الطرق الغامضة جدا

 م
ً
 كبيرا

ً
؛ وفي هذه الحال إنَّ قدرا

ً
 عند املتحاورين اآلنيين وليس كليا

ً
ن وغير اللفظية لتوليد القصد وتأويل املعنى هي مشتركة جزئيا

. هذا على صعيد اللغة الواحدة. أما على صعيد اللغات املختلفة فإنَّ (2)الحرية ستتاح أمام التشفير وفك التشفير في املعنى التداولي

 الوقوف عليه بالدراسة التقابلية هو أمر عسير من شأنه أن يفض ي الى نتائج نسبية ال يمكن االطمئنان إليها.  

  
ً
أنَّ هناك طرقا بتعبير محدد؛  نفهم من هذا  التقيد  الطبيعية إلنجاز مقاصدهم من دون  اللغة  أمام مستعملي  شتى متاحة 

والسيما أنَّ قضية الرؤية الذهنية الى املوضوعات املراد التعبير عنها وإنجاز القصد في خضمها هي ذات طابع نسبي بين متكلم وآخر  

 ن اللغات. على صعيد اللغة الواحدة، ومن ثم هي ذات طابع نسبي أكبر بي

 نظرية أصل املفهوم )النماذج األولية( عند جانكي

  Prototype theoryبعدما خالف جانكي االفتراض الذي جاء به أولكس ي، سعى الى تقديم البديل؛ فكانت نظرية أصل املفهوم  

 الى دعم رؤيته؛ إذ تقوم هذه النظرية على أساس يرى أنَّ  
ً
لعاملة النفس األمريكية الينور روش هي املنحى البديل الذي اتخذه سبيال

املفاهيم عبارة عن صور نمطية وأوصاف انطباعية تحدث عند األشخاص مع مرور الوقت عن األنماط األولية )األصلية( مهما كان  

  .(3) ه في األصلاملعنى الذي تشير إلي

 

(1) Janicki, K. On the tenability of the notion "pragmatic equivalence" in contrastive analysis, 21-22.   

(2) Ibid, 22.   

(3) Ibid, 24.   



 2022 سبتمرب  77  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 23  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

وهذا يعني أنَّ من يقوم بالتشفير اللغوي ومن يفكك ذلك التشفير سيستعمالن في التفاعل مجموعة من املفاهيم الكامنة في 

   .(1)ذهنيهما بوصفها تمتد بصلة الى ما يتحدثان عنه؛ فاملتكلم واملستمع يصوغان العالم بمصطلحات معروفة عادة

يؤكد أنَّ تلك الرؤية تفض ي الى أنَّ التناقضات أو عدم الفهم ال يقع بين أناس من ثقافات متباعدة فحسب،    -املنحىفي هذا    -وهو

بل قد يقع سوء الفهم بين أناس من ثقافة واحدة؛ بسبب اختالف الصور النمطية لديهم عن األشياء، ومن ثم اختالف املفاهيم  

 .(2) مفاهيم الصداقة، الجدل، النزاهة، وغيرها املستعملة لذلك من شخص الى آخر، ومن ذلك

وتأويل   املفاهيم  من  بمجموعة  تتعلق  التي  املتكلم  قصدية  بين  الوقوع  املحتملة  الفجوة  بالحسبان  يؤخذ  أن  ينبغي  هنا  من 

امل من  يفهم  األول سوف  املستمع  أنَّ  الى  نخلص  الحال  وفي هذه  املفاهيم،  من  بمجموعة أخرى  يتعلق  الذي    املستمع 
ً
تكلم فعال

. وفي حال ازداد العدد فإنَّ املستمع الرابع سيرج
ً
، في حين يفهم املستمع الثالث أمرا

ً
ع  بالوعيد، واملستمع الثاني قد يفهم منه تحذيرا

 بعد، وهكذا دواليك كلما ازداد  
ً
 ولم يحدد قصدا

ً
الكالم الى أحد األصناف الثالثة من أفعال الكالم، في حين يبقى الخامس مشوشا

 .(3) عدد املتلقين

. وأنا خالي الذهن مما  
ً
 لنا يقول: إنها ستمطر غدا

ً
 مخاطبا

ً
 يوضح اإلشكال السابق بأننا لو سمعنا شخصا

ً
يضرب جانكي مثاال

يقصده، ففي هذه الحال سأبدأ التوقع في تساؤل على النحو اآلتي: هل أراد إخباري فحسب أم قصد تحذيري؟ هل قصد اقتراح  

 ما نفسر أو نفهم الكالم كما نرغب. وإذا كان األمر كذلك فإنَّ أي تعبير  أمر ما؟ وغير ذل
ً
ك من التساؤالت. وفي هذه الحال غالبا

 لغوي يمكن استعماله إلنجاز أي فعل كالمي باالعتماد على شروط النجاح. 

ها تبق ى ذات طابع نسبي واضح على صعيد  على الرغم من النتيجة النظرية ذات الطابع الشمولي التي خلص إليها جانكي هنا، فإنَّ

جانكي  ألن  وأخرى؛  لغة  بين  التطبيقية  التقابلية  يبدو  -الدراسة  آنية   -كما  ركيزة  يعد  الذي  التواصلي  املوقف  معيار  أغفل  قد 

الذي سيضطلع في املستقبل   أم من اللساني  املتلقي اآلني  ومستقبلية ضابطة لفهم القصد املراد من الفعل الكالمي، سواء من 

 بالتحليل التقابلي ألفعال الكالم التي أنجزها املتكلمون في اللغات الطبيعية. 

 خاتمة:

ها ما تزال بها حاجة الى أسس   -1  على صعيد الدرس التداولي في املستقبل، بيد أنَّ
ً
 واعدا

ً
قد تبدو التداولية التقابلية اتجاها

 التداولية كافة التي قامت عليها التداولية التقليدية.قارة ومنهج واسع في الجانب التطبيقي ليشمل املباحث 

االنجازية وشروط   -2 القوة  توافق شرطي  طريق  عاملية عن  للغة  موحدة  معالم  على  الوقوف  إمكان  أولكس ي  افتراض  إن 

النجازية نفسها لها  النجاح في األفعال الكالمية املتقابلة املنجزة في لغات مختلفة ال يقوى بإزاء النقد العلمي؛ ذلك بأنَّ القوة ا 

مستويات تختلف في درجات القوة بحسب ما يقتضيه السياق التواصلي في كل لغة. أما شروط النجاح فهي األخرى نسبية على  

ل لنجاحها عند املتكلم من مجتمع آلخر.  الصعيد املؤسساتي املؤّهِ

3-  
ً
على فعل تأثيري؛ لذا لم يذكره في خطوات منهجه    ال ريب في أنَّ أولكس ي كان يدرك أنَّ األفعال الكالمية ال تنطوي جميعا

 في دراسة التكافؤ التداولي بين اللغات. واقتصر على املكون النطقي )اللفظي(، واملكون )االنجازي( من الفعل الكالمي. 

 

(1) Ibid, 24.   

(2) Ibid, 24.   

(3) Ibid, 25.   
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ملتعلم -4 التداولية  الكفاية  وقيود  االنجازية  األفعال  في  التداولي  للتكافؤ  التقابلية  الدراسة  بين  أولكس ي  اللغات  ربط  ي 

األجنبية؛ واستنتج من ذلك أنَّ االلتزام بتلك القيود قد يوقع املتعلمين بأخطاء على صعيد إنجاز األفعال الكالمية في اللغة الثانية  

ه أمر واضح في مراحلهم األولى من التعلم. وبناء على ذلك استنتج أنَّ املقاربة التقابلية ألفعال الكالم ت
َّ
صلح  التي يتعلمونها. ولعل

 لدراسة األخطاء التداولية التي يقع فيها هؤالء املتعلمون. 

 للتكافؤ اللفظي بين األفعال الكالمية في اللغات   -5
ً
كان اتخاذ أولكس ي من تكافؤ املكون اإلنجازي في الفعل الكالمي أساسا

 في توجيه النقد العلمي ملنهجه من لدن كرزوسكي؛ ألنَّ املكون اللفظي يأتي
ً
 في اللسانيات التقابلية، والسيما    املختلفة سببا

ً
أوال

 فيما اصطلح عليه كرزوسكي بـ)املكافئ النموذجي(.

من املمكن أن نصطلح على الفكرة التي قدمها كرزوسكي في مصطلح )التكافؤ النموذجي( بمصطلح )درجات التناسب بين   -6

مستواه بسبب اختالف بنيته ومحتواه فإنَّ هذا االختالف  أفعال الكالم املتقابلة(. فإذا كان التكافؤ بين أفعال الكالم يختلف في 

.
ً
 في ترجيح املكافئ النموذجي األعلى من بين أفعال كالمية كثيرة متكافئة جزئيا

ً
ذ منهجا

َ
خ  من شأنه أن ُيتَّ

 للوقوف   -7
ً
على  على الرغم من النقد الذي وجهه كرزوسكي الى مفهوم )التطابق النمطي الجزئي( الذي اتخذه كالش معيارا

ه اعتمده في دراسته؛ فكان هو األساس الذي استل منه  
مستوى التكافؤ بين بنيتين متقابلتين تنتميان الى لغتين مختلفتين، فإنَّ

 مصطلح )التكافؤ النموذجي( بين أفعال الكالم املتقابلة، حتى بدا هذا األخير وكأنه نسخة معدلة عن األول. 

ة أولكس ي بشأن الغموض الذي قد يكتنف التكافؤ التداولي من جراء توافر البنى  في اإلشكال الذي أثاره جانكي على فرضي -8

الكالمي   الفعل  الوقوف على  في  أنَّ حل اإلشكال يكمن  أرى  الوقت نفسه.  في  أكثر من فعل كالمي واحد  املتقابلة على  اللغوية 

نيتين، وفي هذه الحال ستكون األفعال الكالمية  الرئيس في هذه البنى عن طريق بيان نسبة التطابق األعلى بين خواصهما في الب

ِصد من توظيفها اإلسهام في إنجاز مقاصد الفعل الكالمي الرئيس؛ وهذا األمر سيجعل منها أجزاء تابعة له.
ُ
 األخر قد ق

ة األهمية على  إنَّ االلتفات الى املتلقي في دراسة التكافؤ التداولي ألفعال الكالم بين اللغات عند جانكي أثار قضية في غاي -9

 على البحث التقابلي؛ نتيجة الفجوة الحاصلة عن اختالف الصور  
ً
 عصيا

ً
صعيد الفعل التأثيري واالستجابة، قد تكون إشكاال

النمطية والتصورات االنطباعية عن األشياء وموضوعات الوجود من شخص الى آخر بين أناس من ثقافة واحدة، ويتكلمون لغة  

 من اللغات املختلفة  واحدة، فما بالك بأناس  
ً
 وميدانيا

ً
نات آنيا من لغات مختلفة. ولعلَّ الحل لهذا اإلشكال يكمن في جمع العّيِ

مصحوبة ببيانات تكشف عن سياقات إنجازها وتلقيها. أو اعتماد وسيلة تتيح للدارس الوقوف على عناصر السياق التواصلي  

. ومن تلك الوسائل األفالم، واملسلسالت التلفزيونية واإلذاعية    اآلني في استعمال األفعال الكالمية في اللغات املراد
ً
دراستها تقابليا

 املرئية واملسموعة. 

 مراجع البحث: 
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ً
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 نقد تالعب الخطاب الكولونيالي 

A critique of the manipulation of colonial discourse: 
 واآلداب والفنون، جامعة ابن طفيل/املغرب. بكلية اللغات   نبيل املكي، باحث 

Nabil El mekki, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofail University, kenitra, Morocco 

 

 

 

 ملخص: 

يهدف هذا البحث إلى إبراز تالعبات الخطاب الكولونيالي الذي ركز على تمرير تمثيالت ثقافية عن الشرق، والتي استطاعت   

الفكرية   بنياتهم  بسبب  أنفسهم  تمثيل  يستطيعون  ال  بكونهم  ووصفهم  الشرقية  الشعوب  أفعال  ردود  على  السيطرة  بدورها 

الضعيفة، فتقلد الغرب مسؤولية هذه املهمة، وأقنعهم بضرورة وجود قوة مهيمنة من أجل حمايتهم، وخلَق ثقافة قوية وثقافة  

لجعل العالقة بين الطرفين غير متكافئة. كما رصد البحث توسل الخطاب الكولونيالي هشة، وتكوينا ثقافيا متحضرا وآخر همجيا،  

في  استراتيجياته  ظهرت  إذ  الشرقية،  الشعوب  على  الشاملة  هيمنته  وبسط  تمثيالته  وترسيخ  الثقافي  منظوره  تمرير  في  باألدب 

 ر قوي َيْبُرُز عبرها املعنى أو ُيضَمر.  التالعب بمضامين النصوص األدبية عن طريق اختيار كلمات وتعبيرات ذات تأثي 

 القراءة الطباقية.  – الهيمنة  –التمثيل الثقافي   -النقد ما بعد الكولونيالية  –الخطاب الكولونيالي  كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

This research aims to highlight the manipulations of the colonial discourse that focused on passing cultural 

representations about the Orient. These representations, in turn, managed to control the peoples of the Orient’s 

reactions and described them as being unable to represent themselves because of their weak intellectual 

constructs. Thus, the Occident assumed responsibility for this mission and convinced the Orient about the need 

for a hegemonic power to protect it; it created a strong culture and a fragile one, and a civilized cultural construct 

and an uncivilized/barbaric one to make the relationship between the two parties unequal.  This research also 

monitored how the colonial discourse used literature to pass its cultural perspective, consolidate its 

representations, and extend its complete hegemony over the peoples of the Orient. The strategies of the colonial 

discourse appeared in manipulating the contents of literary texts by choosing strongly influencing words and 

expressions through which the meaning is stated explicitly or implicitly.  

Keywords: colonial discourse - postcolonial criticism - cultural representation - hegemony - contrapuntal 

reading. 
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 مدخل 

يشكل التالعب إحدى املمارسات الخطابية االجتماعية للمجموعات املهيمنة، الرامية إلى استمرار سلطتها عبر طرائق عدة،  

جيه، وغيرها من املمارسات االجتماعية الهادفة نذكر منها على سبيل التمثيل ال الحصر: اإلقناع وتقديم املعلومات، والتعليم والتو 

إلى التأثير في معارف املتلقين ومعتقداتهم وأفعالهم. وقد تالعب الخطاب الكولونيالي بشكل واضح ملا انتهج سبيال يتغيى تسهيل فهم 

ه، كما ارتكز على أنماط  املعلومات التي تناسب تطلعاته، وعسر إمكانية فهم املعلومات التي ال تصب في مصالحه أو تشوش علي

التالعب املبنية على خبايا الذاكرة؛ لفهم الخطاب بالنحو الذي يخدم مصالحه، وهكذا أثارت عملية التالعب مخاوف أخالقية  

 ومعرفية واجتماعية وخطابية؛ من خالل تحيزها وعرقلتها غير املشروعة لفهم الخطاب واستيعابه.

ى أطروحة تقوم على تشويه صورة الشرق وتزييف   َبنَّ
َ
وعلى أننا نهتم في الورقة البحثية  بتفكيك الخطاب الكولونيالي، فإننا نجده ت

واقعه؛ إلنتاج نظرية ثقافية خالل فترة االستعمار، يعمل خطابها على تضليل املتلقي )الجماهير( وإغوائه، فهو ينبِني أساسا على  

والتزييف والتالعب؛ وتشكلت عبره صورة نمطية قدحية تتغيىَّ الهيمنة والسيطرة على الشرق عبر آليات التالعب  الخداع والتنكر  

ره تابعا دوما، وظفت اإلمبراطوريات الكولونيالية سردياتها:  الخطابي، ولكي تترسخ التمثيالت الثقافية املوروثة عن الشرق، وتَصّيِ

، وبالتالي فإن منظورها ليس بريئا من أعماال أدبية، وكتابات سياسية، ونص 
ً
 ولغوية

ً
وصا صحفية، وكتَب رحالت، ودراساٍت دينية

الخطاب   افتراءات  إن  والواقع  سلطوية.  أبنية  من  به  ر 
ّ
يتدث عما  للكشف  تمزيقه  ينبغي  قناع  وراء  يِه  ّفِ

َ
لَتخ والتالعب؛  العنف 

ة للشعوب املستعَمرة، فسيطرت بدورها على ردود أفعالهم في كثير من  الكولونيالي آلت إلى التحكم في التمثيالت االجتماعية املشترك 

االتجاهات ملدة طويلة نسبيا، وحاملا تأثرت آراؤهم وتوجهاتهم بقضية ما من قبيل: شرق متخلف وغرب متحضر، لم يعد الخطاب 

وفق طروحاته االستتباعية؛ ذلك أن   الكولونيالي في حاجة بعدها إلى أي محاوالت تالعبية جديدة للتضليل حتى يتصرف الشرقيون 

 عبرها يتم تعميم املواقف للتأثير في العقول واملخيالت. 

ومن التالعبات التي قام بها الخطاب الكولونيالي إخضاعه املجتمعات املستعمرة، وإقناعها بضرورة وجود قوة مهيمنة، وإضفاء  

في هذا    –صارمة على الحقوق املدنية والحريات، ويمثل التالعب    الشرعية على تدخلها، وتمرير تشريعات أو إجراءات تفرض قيودا

نمطا من أنماط سوء توظيف السلطة؛ لكونه يهدف إلى إقناع املستعَمِرين بأنَّ هذه التدابير أو اإلجراءات يتم األخذ بها   –الحال  

تصب في مصالح املتالِعبين أنفسهم، لطمس معالم االستغالل ونهب الخيرات، فكان   –في الواقع   –في حين أنها  1من أجل حمايتهم، 

دافعهم األساس حسب سارد جوزيف كونراد في روايته قلب الظالم يتحدد في كونهم: ''يعملون لتأسيس إمبراطورية ما وراء البحار؛ 

والعمل على استئصال الفكر املعادي لهم؛ فعملت هذه الجماعات املهيمنة/   2رية''، لتحصيل مبالغ طائلة عن طريق األعمال التجا

 املستعِمرة، على أن تبقى املعرفة العامة مضللة، وسمحت فقط بتمرير املعرفة الجزئية، أو الخاطئة، أو املتحيزة.

'   -عبر سبلها املتعددة  -ويرى فان دايك أن النخب الكولونيالية   'نجد أن هناك كثيرا من القيود السياقية  تسرب خطابها، إذ 

، ومن ذلك ليست البنى النصية هي ما يجعلنا  3توضع على املشتركين وأدوارهم وعالقاتهم وإدراكهم وأفعالهم ومعارفهم وأهدافهم'' 

ف الكولونيالي  الخطاب  استراتيجيات  تظهر  إذ  به،  باملنوطين  الخاصة  السياقية  عناصره  بل  تالعبيا،  الخطاب  صورة  نعد  ي 

بآليات الخطاب  أو تجاهلها  استراتيجيات داللية، تركز على التالعب بمضامين النصوص، فيتم تأكيد املعاني الداللية املفضلة 

أن  وال شك  وُيتجاَهل،  يختفي  أو  املعنى  عبرها  يبرز  قوي،  تأثير  ذات  وتعبيرات  كلمات  اختيار  طريق  عن  ذلك  ويحدث  املعتادة، 

 
 .452، ص: 2014\1توين فان دايك، الخطاب والسلطة، ترجمة: غيداء العلي، املركز القومي للترجمة، القاهرة، ط - 1

 17، ص: 2004جوزيف كونراد، قلب الظالم، ترجمة: حرب محمد شاهين، دار املصير، دمشق،  - 2

 .458سابق، ص: توين فان دايك، الخطاب والسلطة، مرجع  - 3
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التي لقنتها الذوات الكولونيالية ألجيال عديدة أثناء الحكم اإلمبريالي، ظلت منحصرة في االهتمام بالتراثات الخطابات الكولونيالية  

الفصول   داخل  مائزة  وضعية  شغل  األدب  يؤديها  أن  املفترض  الوظائف  وبسبب  البعيد،  األوروبي  باملركز  املرتِبطة  املعتَمدة 

'' الطلبة األصليين، بأن يبث فيهم الذائقة والقيم الكولونيالية دون اعتبار  civiliseالدراسية، حيث كان الهدف من دراسته تحضير ''

 ملقتضيات السياق املحلي. 

وعلى أن األدب )السرد( يعمل على تشكيل عالم متخيل متماسك، تتساوق داخله األهواء والتحيزات، وخلق تكوينات عقدية  

اه، تتبدى في فهم الحاضر للماض ي وكيفية تأويله، وتنسج منه حكايات تتبلور يشكلها الحاضر بتعقيداته واملاض ي بتجلياته وخفاي

في تكوين تاريخ الذات لنفسها وللعالم، وتوجيه سلوك اآلخرين وتنميط تصورهم ألنفسهم ولآلخرين، بحسبها حقيقة ثابتة تاريخيا، 

النصوص، وإنما ما ُيصنع بالنصوص لتحم التأويل ليس هو ما تعنيه  وقد اكتسب تداول   1ل معنى له بعد سياس ي. وال شك أن 

املؤلفات الكولونيالية داخل الثقافة قوة لها هيمنتها وفعاليتها عبر التاريخ اإلمبراطوري؛ هذه القوة مازالت تبسط رداء تسلطها في 

ة، حيث اكتست هذه األعمال  املستعمرات السابقة كافة: في الهند وكندا وأستراليا، وجنوب أفريقيا ونيوزيالندا وجزر الهند الغربي

في تأثيرها على الخطابات   –شهرة عظيمة وانتشارا واسعا واهتماما كبيرا، وعلى هذا األساس عملت الصناعة الخطابية الكولونيالية  

طت بهم  على نحو يدعم أفكارا وقيما وأنساقا معرفية تعد غريبة على املتلقين، ومن ثم ارتب  –النقدية، وثقافة املجتمعات التابعة  

 ارتباطا ال وظيفة له سوى دعم مصالح اإلمبريالية واملصالح السياسية للحكام. 

ثقافية خاصة تحت    –وإذا أخذنا في االعتبار تأثير الخطاب الكولونيالي الذي يعمل من خالل األدب على تكريس قيم اجتماعية  

)ما   املستعَمرين  اب  الكتَّ لجهد  اندهشنا   
َ
ملا الكونية  الحقيقة  األوروبيةستار  الكالسيكية  تناول  إلعادة  الكولونياليين(   ؛بعد 

ِسُم هيلين تيفين هذا املشروع '' بالخطاب النقيض  
َ
واستثمارها في إطار أكثر محلية وتجريدها من سلطتها وأصالتها املفترضة، إذ ت

ناعات األساسية التي يتبناها نص معين للتراث املعتمد، وهي عملية يقوم بموجبها الكاتب ما بعد الكولونيالي بتعرية وتفكيك الق

التي يقوم عليها هذا النص''. القوة  بنيات  املميزة للنص األصلي مع تغيير  ]ينهل[ من الدوال  إيجاد نص نقيض   2وذلك من خالل 

حة طرائق هي  واستنادا إلى هذه املعطيات يستدعي نقد تالعب الخطاب الكولونيالي تحليال واعيا ألنظمة العالمات املتعددة، وإتا

وَينصُّ استخدام هذه االستراتيجيات على إنزال قراءة    3بمثابة رد فعل على أشكال الهيمنة اإلمبريالية التي الزالت تتجلى في العالم، 

صالحة لتأويل عدد من الخطابات، وتفكيك تالعبات الفكر اإلمبريالي وممارسات حكوماته. إذن كيف يعمل النقد ما بعد الكولونيالي 

لى تفكيك تالعبات الخطاب الكولونيالي تفكيكا تندحر معه التمثيالت الثقافية والهيمنة النابعة من ذلك وينصف املجتمعات  ع

 املستعَمرة؟ 

 نقُد تالعِب الخطاب الكولونيالي وتشكيِل التمثيل الثقافي  .1

ِلين بدونيتهم وتخلفهم  ليس هناك تمثيل لآلخرين ال يضطر إلى اللجوء إلى خطاب قوي، تتجسد غايته الوحيدة ف
َّ
ي إقناع املمث

لين)املستعِمرين(هي الثقافة الكونية األسمى، لكن كيف يتم إقناع هؤالء بدونيتهم وإيهام الذات  ِ
ّ
وجهلهم، وإقناعهم بأن ثقافة املمث

مثيل اآلخرين قصد تشكيل بفوقيتها وتفوقها؟ وجوابا عن ذلك نقول: ملا كانت الثقافة تسعى إلى تمثيل آخر خارجي عنها، عملت على ت

الهوية والحرص على استقاللها وتفردها، وال مناص من أن تشكيل هذه الهوية يستلزم رسم الحدود الفاصلة بينها وبين هويات  

 
، ص:  2000،  هيلين جيلبرت وجوان تومكيىز، الدراما ما بعد الكولونيالية النظرية واملمارسة، ترجمة: سامح فكري، أكاديمية الفنون املصرية، القاهرة  - 1

43-44 . 

 .23-22هيلين جيلبرت وجوان تومكيىز، الدراما ما بعد الكولونيالية، مرجع سابق، ص:  - 2
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التي تتشكل فيها الهويات بمثابة مناطق اعتباطية متاحة للجميع، لكن نظرة الجماعات املختلفة   اآلخرين، وال شك أن املساحة 

مستقبلية، لذاتها   لتوسعات  مفتوحا  الباب  وجعل  أخرى،  دون  منطقة  على  النفوذ  فرض  ما  هو  مارست  1ولآلخرين  هذه  -وملا 

عمال متميزا، اكتسبت القدرة على إنتاج الخطابات، مع الحرص على أال توزعها إال من خالل عمليات مضبوطة صرف،   -الجماعات

لين بدونيتهم ''عن من قبيل: جماعات الخطباء واملنشدين والصحفيين و 
َ
الكتاب والتربويين وغيرهم، وساهم هذا األمر في إقناع املمث

طريق االستعمال املستمر للوجوه البالغية واالستعارات، مثل السخرية، وااللتباس، واملفارقة، واملبالغة، وذلك في حقول التمثيل 

 2املختلفة، ودون أن يتنبه أحد إلى مجازية هذه التمثيالت''.

)السرد  وال   األدبي  الخطاب  استضمار  مسألة  في  اثنان  ما،    –يجادل  إنسانية  طائفة  تمثل  معينة،  ثقافة  الشعر( خصائص 

واعتبارا لذلك كان همُّ الدراسات الثقافية عند مساءلة النصوص، هو النفاذ إلى التكوينات الثقافية التي تختزنها النصوص، وفي 

لناقد الفلسطيني إدوارد سعيد، خصوصا في كتابه االستشراق، ''الذي يميز بين إيجابية  هذا املقام يصير لزاما استحضار مواقف ا

، وُعِني إدوارد سعيد بمحاولة  3ال واعية يدعوها االستشراق الكامن، وبين املعارف واآلراء عن الشرق مما يدعوه االستشراق الظاهر'' 

التمثيل  املوجه نحو الشرق، وهو ما   التمثيل الخارجي خاضع لصورة من  استقراء حدود  يتضح عبر اسم الكتاب، فهو يرى أن 

الصور الكولونيالية البديهية التي تقول: إنه لو كان الشرق يستطيع تمثيل نفسه لَفَعل، لكنه مادام ال يستطيع ذلك، فليُقْم هذا  

 التمثيل باملهمة من أجل الغرب. إذن ما حدود صدق هذا التمثيل وعلميته؟ 

املواقف والخطابات قْدحية في تمثيلها ونظرتها إلى الشعوب الشرقية، أصر إدوارد سعيد على كشف الحقائق واستغوار  بما أن  

باعتبارها   تماسكها  خلخلة  على  والعمل  علميتها،  مدى  في  والنظر  للشرق،  املستهِدفة  األحادية  الثقافية  الخطابات  هذه  بواطن 

َسة، فيقول: في ما رَّ
َ
''يجرى تداوله بين الناس في الخطاب الثقافي واملبادالت داخل ثقافة من الثقافات ليس   خطابات تبادلية مك

توظف    4حقيقة بل صورة تمثيلية، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نبين من جديد أن اللغة نفسها نظام بالغ التنظيم والتشفير،'' 

لجة هذا الطرح، تجاوز إدوارد سعيد التنقيب في مواقف العلماء،  ميكانيزمات كثيرة للتواصل وتمرير األفكار  والتمثالت، وفي معا

ولجان االستخبارات، وأصحاب املهام العسكرية في البلدان املحتلة، بل فحص أيضا '' أعماال أدبية، وكتابات سياسية، ونصوصا  

األخرى اعتمادا على رؤية بريئة    ولفت النظر إلى سبل دراسة ثقافات الشعوب  5صحفية، وكتب رحالت، ودراسات دينية ولغوية''، 

 تتجاوز الصور النمطية، ودعا إلى إعادة التفكير في مشكلة املعرفة والسلطة برمتها باعتبارها مشكلة مركبة. 

مبدأ   لتكريس  هَمشين، 
ُ
امل الشرق  أهل  الثقافة، وتفرض تصوراتها على  مواقع  في  املتحكمة  الكولونيالية  السياسة  أن  ويتضح 

بالسلطة، وجعلهم خانعين تالؤما مع مشاريعها الفكرية، ووفقا لذلك يمكننا الحديث عن السيطرة الثقافية التي   االحتكار والظفر

امتدت عبر السياسات اإلمبريالية التوسعية منذ القرن التاسع عشر، وخلقت ثقافة قوية وأخرى هشة، وتكوينا ثقافيا متحضرا  

كما    -طراف غير متكافئة، ولعل هذا ما نستحضره من خالل وصف بلفور وكرومر  وآخر همجيا، األمر الذي جعل العالقة بين األ 

للعالقة القائمة بين الشرق والغرب، باعتبارها عالقة بين شريك قوي وآخر ضعيف، لقد مثلهما بلفور    - جاء عند إدوارد سعيد  

عقالني، وفاسد)ضال(، ومثل الطفل ومتخلف؛  وكورمر بأوصاف كثيرة، نذكر منها على سبيل التمثيل ال الحصر: أن ''الشرقي غير 
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املنوطة بالطرفين غير متكافئة، خصوصا أن    1ومن ثم فإن األوربي عقالني، وفاضل، وناضج، وسوي.''  وال شك أن هذه الصور 

ألساس النظرة أحادية، وموجهة ِمْن طرف نحو آخر، فكان من األحق أن يمثل الشرقي نفسه، كما فعل نظيره الغربي، وعلى هذا ا

اكتسب الشرقي هويته من خالل هذه التعريفات القاصرة، املستوحاة من الجهود القائمة على العلم واملعرفة املبذولة من الضفة 

الغربية، ولم يكتسبها عبر جهود أبنائه وبحوثهم، ولهذا كان من األجدر نقد تصورات الغرب عن الشرق في الخطاب االستشراقي،  

 ملختلقة.وكشف تالعباته وصوره ا 

هذا    فإن  والتاريخية واللغوية،  واالقتصادية واالجتماعية  العلمية  النصوص  في عوالم  الكامن  التمثيل  نتحدث عن  وحينما 

التمثيل الذي يشكل وعيا سياسيا مبثوثا داخلها، يصير منهجا ملخاطبة القارئ واحتواء الشرق، ثم تمثيله في نهاية األمر والتحدث 

ذا التمثيل ال ينشأ من فراغ، فكل كاتب عن الشرق يتخذ لنفسه معرفة سابقة بالشرق من لون ما يرجع إليها،  باسمه، وال ضير أن ه

شة أشكاَل اآلخر العرقية والثقافية، كما هو الشأن مع  رواية الال   - ويكتنز السرد الروائي الغربي بهذه االشتباكات التمثيلية املهّمِ

'' يضرب حصانه بوحشية    2حيث يكابد اآلخُر الجزائري سوء التمثيل فهو ''يبدو متوحشا''،   أخالقي للكاتب الفرنس ي أندريه جيد؛

عالقته  3جنونية''  في  شارل  به  ُوصف  ما  وحسبك  السلوك،  راقي  متحضرا  إنسانا  بكونه  السرد  يصوره  الذي  األوروبي  عكس   ،

ئة، ويروح يهدئه بكلمة، ويمسك سوطا في يده لم  بالحصان: ''وقف شارل في منتصف الدائرة يتجنب في كل دورة أي قفزة مفاج

يستخدمه، بدا كل ش يء طبيعيا في حركاته وشبابه وبهجته، فجأة لم أعرف كيف امتطى الحيوان، كان يعرف ببطء حركاته، ثم 

مداعبته''.  ويطيل  يلمس شعره ضاحكا   ... خفيفا،  داعبه  يص   4يتوقف،  مشهد سردي  عبر  أقصاه  في  التمثيل  سوء  وره ويتبدى 

جوزيف كونراد في وصف بعض الزنوج إذ يقول: ''لقد كان عنق كل واحد منهم مطوقا بطوق حديدي، وكانوا جميعا موثقين بسلسلة  

فهذا الواقع تم افتراضه مسبقا واإلعداد له بحكمة بالغة،    5تترنح عقدها وتتمايل بين هؤالء الزنوج وبالتناغم مع إيقاع الخشخشة''. 

. وال مناص من   كي يكون نمطا حياتيا اعتياديا ومصيريا لهذه الفئة املفعول بها، وينسجم مع الحقيقة التي اختط مساَرها الكولونياليُّ

الذاكرة تكر  في  املنقوشة  الثقافية  الصور  إلى الحفاظ على هذه  التمثيل يدعو  التابع، وقد أشار  أن هذا  يسا واستمرارا لخضوع 

كونراد إلى ذلك في نصه قلب الظالم من خالل ملفوظه القائل: ''أبصرت زنجيا وراء هذه املجموعة غير املدربة، كنتاج للقوى العاملية  

يض، يجتاز املمر،  الجديدة، كان يمش ي على مهل يحمل البندقية من وسطها يرتدي بدلة نظامية ينقصها زر، وعندما يلمح رجال أب

التي    -وصنعة لها ونتاجا    -واعتبر كونراد هذا الزنجي املراقب تلميذا للقوى االستعمارية     6يرفع سالحه حتى كتفه بخفة ونشاط''، 

افي تستملي استمرار الفوارق بين املستعِمر واملستعَمر، وعلى هذا األساس أرست اإلمبراطوريات االستعمارية معالم هذا التمثيل الثق

ووظفته في سردياتها، بغية ترسخ تلك املنظورات عن الشرق، وتصيره تابعا دوما، وهو ما أكدته رسائل من بالد بربري لألب بواريه، 

 7واألحمر واألسود لستاندال. 
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قادات  موضوع تتبناه النصوص يمكن أن يقرأ أو يؤول بوصفه تمثيال لألنساق الثقافة املنسربة في قرار االعت  وال شك أن أي

والقيم والتراتبيات والقوانين، وتضم هذه النصوص كل الفنون واملمارسات واملؤسسات والظواهر الثقافية: مثل األعمال األدبية، 

وطقوس الزواج، والسجون... وغيرها، حيث إن ''كل حركة أو فعل أو ممارسة أو هيئة أو مؤسسة أو تقليد أو عرف، يمكن قراءته  

لم يعد ممكنا التمييز بين التمثيالت األدبية والتمثيالت الثقافية بذريعة أن التمثيل  ووفقا لهذه املعطيات    1بوصفه نصا ثقافيا''. 

األدبي خيالي ووجداني وتعبيري وذاتي، والتمثيالت الثقافية واقعية وحقيقية وعلمية وجماعية، فالنص األدبي ليس معزوال عن  

ل الواقع في الوقت الذي يعبر عن عالم خيالي، وهو الطرح الذي قدمه إدوارد سعيد عبر  النص الثقافي العام، والتمثيل األدبي يمث

مفهومه دنيوية النصوص، حيث يؤكد العالقة القائمة بين "النصوص والوقائع الوجودية للحياة البشرية والسياسية واملجتمعات  

 .2واألحداث" 

أحداث ثقافية في اتصال خاص باملكان والزمان، فإنها ببساطة    -باعتبارها محور اهتمامنا    -وبما أن النصوص األدبية )السردية(  

األدبي، فضال عن كونها تتحول إلى ظاهرة عنصرية قدحية بفعل تالعبات -تسهم إسهاما بليغا في تحققها بفضل قوة الخطاب الثقافي

الكولونيالي لم يكن بعيدا عن الصور التي شكلها التمثيل الثقافي    الخطاب الكولونيالي من جهة، ومن جهة أخرى فإن التمثيل األدبي

إن تمثيل األفارقة عند جوزيف كونراد في والحاصل    3عن الزنوج  وإسهامه في تعزيزها، فهو استعان بها في بناء كثير من مفارقاته. 

َل عن طريق معرفته باملوروث الشعبي  روايته املشهورة  قلب الظالم تمثيٌل ليس من تجارب كونراد الشخصية، بل إنه تمث حصَّ
َ
يل ت

وقراءته لكتابات عن أفريقيا، وشكل السرد بهذا حركة في فضاء وارتحاال خارج حدود الذات الثقافية، ومواجهة مع اآلخر املختلف 

ل ما كان له أن يتم إال  ثقافيا، واكتسابا لحضوره البارز في تمثيل اآلخر الذي يقع خارج حدود الذات ثقافيا وجغرافيا، وهو تمثي

بمساعدة التوسعات واألسفار التي سمحت باستحضار اآلخر في مجال التمثيل السردي، وفي املقابل فإن على الباحث أال يتجاهل  

-بأقطاره وبشره وحيوانه وجميع مخلوقاته –دور التمثيالت السردية لآلخر في خلق انطباع لدى القراء والجمهور بكون هذا العالم 

 4أيديهم، وطوع أمرهم.  ملك

ن املرويات السردية ال تلقى الدعم من املتخيل الثقافي غير التخييلي فحسب، فإنها أسهمت في تشكيل هذا املتخيل وتعزيز  وعلى أ

سلطته ونفوذه؛ ذلك أن سلطة هذا املتخيل ال ترتبط بعمل القوة االجتماعية وأنظمة الحكم فقط، بل تلعب دورا مهما في دعم 

أو  هذه   بريئة  تكون  أن  يمكن  ال  السردية  الشرق  أن معرفة  يفيد  الذي  إدوارد سعيد بطرحه  السياق حاجج  هذا  وفي  السلطة، 

موضوعية ألن الذين أنتجوها كانوا بالضرورة مطوقين بالتاريخ والعالقات االستعمارية. وقد أدى هذا الخرق ملوضوعية الخطاب  

اف كيفية عمل السلطة، من خالل اللغة واألدب واملؤسسات الثقافية الضابطة لحياتنا  وعلميته إلى توصل البحث املضاد إلى اكتش

اليومية والتي تبعدنا عن فهم السلطة االستعمارية، كما يظهر كيفية عملها من خالل اختالق أبنية فكرية كانت ظاهرة في اإلنتاج  

ب الكولونيالي عن الشرق رؤية سياسية، أنشأت بنيته ثنائية  الفني واألدبي لخلق الدراسات االستشراقية، فضال عن اعتبار الخطا

شرق( مهم في   - ضدية بين املألوف )أوروبا، الغرب، ونحن( والغريب )املشرق، والشرق، وهم(. واملنبلج أن هذا التعارض بين )غرب  

ال هي  أوروبا  فإن  وكسولين،  وشهوانيين  بربريين  املستعَمرون  كان  فإذا  لذاتها،  أوروبا  الجنسية  تصور  وشهوانيتها  بعينها  حضارة 
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مسيطر عليها، وإذا كان الشرق يعرف بالسكون فأوروبا متطورة. هذا الجدال بين الذات واآلخر كان له تأثير هائل في نقد ما بعد 

 االستعمار األفريقي واألمريكي املحلي )الهنود الحمر( وشعوب أخرى غير أوروبية.  

فروع املعرفة التي    1حسب آنيا لومبا نقطة مساءلة لفروع املعرفة في الغرب وادعاءاتها،  وقد شكل تحليل الخطاب االستعماري 

الطب  وممارسات  واالعالنات،  التعليمية،  واملؤسسات  واملتاحف،  العلمية،  واملنظومات  والسنيما،  الفنية،  األعمال  منها:  تذكر 

املزع والبراءة  املوضوعية  ادعاءات  لكشف  والجيولوجيا،  اجتماعية  النفس ي،  علوما  األمر  هذا  ويورط  الغربية،  العلوم  في  ومة 

وإنسانية تأسست على نحو تقليدي: األنثروبولوجيا وفقه اللغة وتاريخ الفن والتاريخ والدراسات الثقافية واالقتصادية والدراسات  

الشعوب غير األوروبية كانت متخلفة    األدبية، وارتكزت الخطابات الكولونيالية  في أحكامها على هذه العلوم أيضا التي ادعت أن

عن منتجات الحضارة الغربية، لكن تشويهها بسبب االنحياز الثقافي، وفصلها غير املتقن للحقيقة، أعاق قدرتها على سبر ومعرفة  

 األيديولوجيات التي كونت جوهر الثقافة الغربية.

لى أنه كان يعاني في مرحلة تاريخية ما، وهذا ال يعني أنه لم  وإذا أخذنا بالرأي القائل بتقهقر الشرق وتخلفه، فتجب اإلشارة إ

إلى الحضارة الغربية، وعلى هذا األساس ال يمكننا  تكن للشرق حضارة من قبل، فال يجب إنكار أن للشرق تنويرا وصل شعاعه 

كل الحضارات عرفت ازدهارا في  الحكم أو حصر تاريخ حضارة ما في فترة زمنية، شهدت ركودا فكريا أو ثقافيا أو اقتصاديا، ألن  

فترات معينة من تاريخها وانتكاسا في فترات أخرى، وهو األمر الذي استغلته اإلمبريالية، والباب الذي وجدته مفتوحا للنفاذ عبره 

املجتم على  للسيطرة  التفاوض  بغية  إال  عبر خطاباتها،  األفكار  لهذه  تسويقها  كان  وما  الشرقي،  التخلف  لقاعدة  عات  للتأصيل 

الشرقية ال غير. وكان من األوجه املهمة لتالعب الخطابات اإلمبريالية الكولونيالية جمع وترتيب املعلومات حول األراض ي والشعوب 

التي زارتها القوى االستعمارية وأخضعتها لها فيما بعد، ولم تكن املغامرات األوروبية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر إلى 

وأفريقيا تمثل أول الصدامات بين األوروبيين والال أوروبيين، لكن كتابات هذه الفترة كانت تدل على طريقة جديدة في آسيا وأمريكا 

التفكير، حول هاتين الفئتين وتقديمهما في حقيقة األمر على أنهما ثنائيتان متناقضتان، وشكلت كتابة الرحالت وسيلة مهمة إلنتاج  

وفي هذا الجانب أخفت هذه    2اتها من خالل عالقتها مع ش يء أصبح باإلمكان تسميته بقية العالم.مفاهيم أوروبا املختلفة حول ذ

الرحالت مدى استفادتها واستنارتها من الفكر الشرقي، وتناست فترات ازدهار هذه الحضارات ولم تركز إال على فترة زمنية معينة 

تاريخ حقائق  وتزور  أصحابها،  بعقول  للتالعب  تاريخها  البلدان  من  تاريخ  على  الحكم  يمكننا  كيف  إذ  مقصود،  تغافل  في   – ها 

ع االستعمار الصدام بين هذه البلدان والبلدان    –بالتقهقر اعتمادا على فترة تاريخية شهدت انهيارا في بعض املجاالت؟ وقد وسَّ

األوروبيون الذين سافروا إلى الخارج حملوا  األوروبية االستعمارية، منتجا بذلك سيال من الصور واألفكار على مستوى ال مثيل له، ف

الصور   تلك  استمرارية  الفعلية  بهم، واقتضت الصدامات  يلتقوا  املتوقع أن  الذين كان من  للناس  السابقة  معهم بعض الصور 

ارية والبعثات ألن األفكار السابقة حول نقص الالأوروبيين قدمت تبريرا للمستعمرات األوروبية واملمارسات التج  – وإعادة تشكيلها  

 من أجل مواءمة الصور للممارسات االستعمارية.  – الدينية والنشاطات العسكرية 

أن   ريب  ال  إذ  الشرقية،  البلدان  واستغالل  هيمنته  فرض  من  الكولونيالي  الخطاب  تمكن  املختلقة  الصور  هذا  وبسبب 

البشر، وعزوا مم  ''استعملوا بصورة متزايدة مصطلح آكل لحوم  ارسة أكل لحوم البشر ألولئك األصالنيين في داخل  املستعِمِرين 

،  ذلك 3بلدان الكاريبي واملكسيك الذين كانوا معارضين للحكم االستعماري، والذين لم يشهد بينهم حقيقة أي أكل للحوم البشر'' 

 
 . 58، ص: 2007\1آنيا لومبا، في نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية، ترجمة: محمد عبد الغني غيوم، دار الحوار للنشر، سوريا، ط -1

 .67نظرية االستعمار، مرجع سابق، ص: آنيا لومبا، في  - 2
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راد، يقول فيه: ''وقع أن فكرة أكل لحوم البشر طبقت لتبرير املمارسات االستعمارية الوحشية، ونمثل لذلك بمقطع سردي لكون

كان عددهم خمسة من آكلي لحوم البشر، يستطيع املرء أن يتعامل    – اختيارنا على بعض هؤالء الرجال لينضموا إلى طاقم البحارة  

معهم بسهولة وأنا ممتن لهم، وفوق ذلك كله فإنهم لم يأكلوا بعضهم البعض أمامي، فقد أحضروا معهم طعاما من لحم فرس 

وإذا كان دوبراي قدم صورة عن قاطني أمريكا باعتبارها    1سدا، وقد اخترقت أنفي رائحة املنطقة املتوحشة الغامضة''. البحر كان فا

يخبرنا أنه في أسفاره قد رأى    – قارة جديدة، واستحضر صورة رجل رأسه مرسوما بين كتفيه، فإن عطيل في مسرحية شكسبير  

اعتبار هذه الصورة في مسرحية عطيل عمال خياليا قصصيا، فإنها تعد لدى دوبراي    رجاال تنمو رؤوسهم تحت أكتافهم، وإذا أمكن 

وقد أكد نص كونراد السالف الذكر  -حقيقة ملحوظة، وبالتالي إن هذه التصورات باعتبارها خطابات تظل بعيدة عن املوضوعية  

 بشرية والفوارق بينها. ومتورطة بعمق في بناء أساليب عنصرية تحفز على التفكير في الكائنات ال -ذلك

ويتضح جليا أن الخطاب األدبي لعب دورا حيويا في إيصال صدى الخطابات االستعمارية، آخذين في االعتبار أن النصوص  

األدبية شبكة معقدة من اللغات واإلشارات يمكن تعريفها على أنها مواقع منتجة لأليديولوجية وتفاعالتها، وتنتشر في املجتمع ليس  

ميز  تمتلك حضورا وقوة بسبب  التربوي، فهي  الداخلية فحسب، بل ألنها تشكل جزءا من مؤسسات أخرى كالسوق والنظام  تها 

نستشعر تأثيرها على العالم، وقائمة في ملتقى العالقات التاريخية والفلسفية واالجتماعية، ومن خالل هذه املؤسسات تلعب هذه 

عمرين، وتلعب أيضا دورا رئيسيا في محاولة إخفاء قيم غربية عن السكان األصليين  النصوص دورا مهما في بناء سلطة ثقافية للمست

التحكم االستعماري، وفي هذا الصدد تعتبر   الثقافة األوروبية كثقافة أعلى ومقياس للقيم اإلنسانية وبذلك تحافظ على  وبناء 

لالستغالل قناعا  تشكل  اإلنجليزية  األدبية  األعمال  أن  فيسواناثان  السيطرة    جاوري  في  فاعال  وتعد شكال  واالقتصادي،  املادي 

السياسية، والتحكم في رقاب املضطهدين، وال يعني ذلك أنها أداة تستخدمها السلطة، بل إنها مجال النبثاقها وممارستها والتنافس 

التنكر والخداع واالنتهاك والتحول  عليها، ولذلك كانت الخطابات ال تقول فعال ما تريد، ألنها معرضة دوما ألشكال الغزو واملراقبة و 

وال جدال في ''أن معظم عمليات التالعب تحدث في النص ]...[؛ ألن الذين يتم التالعب بهم هم    2واالنعطاف والتشظي والتبعثر. 

ه ال يمكننا الوقوف واالكتفاء بمضامين خطابات3عن طريق التالعب بعقولهم''   –عادة    – بشر، ويحدث هذا  
ّ
االستعمار    . والواقع أن

ومعانيها كما تظهر في وعي منتجيها، وكما تظهر على سطح تلك الخطابات، بل يتعين علينا أن نتجاوز ذلك إلى الحفر عما يختفي 

خلف إنتاجها، وأوجب ذلك كشف الحجب وهتك األسرار وتمزيق األقنعة التي أخفتها املصالح والرغبات والغرائز املتصارعة من  

 دة، والبحث عن كيفية إسهام التصورات والتمثيالت الثقافية في الهيمنة على الشعوب املضطهدة.أجل السيطرة والسيا

 مساءلة تالعب الخطاب الكولونيالي والهيمنة  ـ  2

إن للخطاب الكولونيالي دورا كبيرا في الهيمنة التي يمارسها أصحابها على املتحدث وصحة خطابه وتوزيعه، فهؤالء يكتسبون  

معرفتهم بالطبقة التي يريدون السيطرة عليها وخطابها، مما جعلنا نؤمن بإمكانية امتالك مجموعة من الناس للسلطة؛ السلطة عبر  

لخلق منظور عاٍل إذا ما امتلكوا املعرفة، إذا اعتبرنا أن التالعب هو إحدى املمارسات الخطابية االجتماعية للمجموعات املهيمنة  

سلطتها،   استمرار  إلى  ترمي  املعلومات  التي  وتقديم  كاإلقناع  عّدة:  بطرائق  بذلك  القيام  املهيمنة  املجموعات  لهذه  يمكن  حيث 

 والتعليم والتوجيه وغيرها من املمارسات االجتماعية األخرى، التي ترمي إلى التأثير في معارف املتلقين ومعتقداتهم وسلوكهم. 

 
 .60جوزيف كونراد، قلب الظالم، مصدر سابق، ص:  - 1

،  2008\1عبد السالم حيمر، في سوسيولوجيا الخطاب، من سوسيولوجيا التمثالت إلى سوسيولوجيا الفعل، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، ط  - 2

 . 228ص: 
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الت  إن  والجواب:  الشرعية؟  يكتسب  أن  للتالعب  يمكن  الحقوق  إذن: هل  بانتهاك  يقوم  غير مشروع؛ ألنه  الخطاب  في  العب 

إذا رغبت املجموعات أو املؤسسات املهيمنة في تسهيل فهم املعلومات التي  و   1اإلنسانية أو االجتماعية ألولئك الذين يتالعب بهم، 

)والعكس صحيح بالنسبة إلى املثقفين(؛ فإنها  تتناسب مع مصالحها، وعرقلة فهم املعلومات التي ال تصب في مصالحها وتشويشها  

عادة تعتمد على أنماط التالعب  املرتكزة على معلومات الذاكرة املؤقتة بالنحو الذي يخدم مصالحها، وبهذه الطريقة تثير عملية  

روعة لفهم الخطاب  وتقوم على االنحياز والعرقلة غير املش  التالعب مخاوف أخالقية ومعرفية واجتماعية وخطابية، ألنها تنشأ

املعتقدات   2واستيعابه. ألن  الناس؛  من  ملجموعات  االجتماعية  التمثيالت  على  السيطرة  مسألة  بالخطاب  التالعب  فرض  وقد 

الناس   آراء  تتأثر  وحاملا  نسبيا،  طويلة  ملدة  االتجاهات  من  كثير  في  ويقولونه  الناس  يفعله  ما  على  بالسيطرة  تقوم  االجتماعية 

نهم تابعين لإلنسان األبيض؛ ألنه أكثر أناقة وأشد فطنة، ال يحتاج بعدها هذا اإلنسان األبيض إلى أّيِ محاوالت واتجاهاتهم بكو 

تالعبية جديدة؛ لتحفيزهم على التصرف وفقا لهذه اآلراء، فمصلحة الجماعات املهيمنة تتمظهر في بقاء املعرفة العامة مضللة،  

 اطئة أو املتحيزة فحسب.والسماح بذيوع املعرفة الجزئية أو الخ 

الهيمنة فقط، بل بسوء توظيفها أيضا، وبنحو أكثر تحديدا، ينطوي التالعب على نفوذ -وال يرتبط مفهوم التالعب بالسلطة  

ن اآلخرين من اإليمان بأفكار تصب في مصلحة املتالِعب املسيِطر، وتكون ضد املصالح   ِ
ّ
غير الشرعي عن طريق الخطاب، فهو يمك

لمتالَعب بهم، ويتطلب تحليل هذا البعد من السلطة توضيح نوع السيطرة التي يمارسها الفاعلون االجتماعيون أو بعض  املفضلة ل

افترضنا   وملا  أخرى،  مجتمعات  أو  مجموعات  على  االجتماعية  العقل    – أيضا    – املجموعات  على  سيطرة  هي  السلطة  هذه  أن 

يها، فإنها من ث ّقِ
َ
م تسيطر بنحو غير مباشر على سلوكهم وأفعالهم التي تعتمد على املعتقدات املتالَعب  واستحواذ على معتقدات ُمَتل

تغطي   الهيمنة  أن  والواقع  متساو  - به.  نحو  باهتمام خاص من محللي   - على  التي تحظى  للسلطة  التواصلية  اإلساءة  أنواع  شتى 

الذهن عدد من أمثلة الهيمنة األخرى )غير الخطابية(    الخطاب النقدي، مثل: التالعب، أو التلقين، أو التضليل، وقد يتبادر إلى

اإلخبارية،  والتقارير  والقصص  اليومية  التجارب  في  صورة    3تتمظهر  في  العامة  التالعب  خطاب  استراتيجيات  ظهرت  وقد 

استراتيجيات داللية إلى حد كبير، تجسدت في تركيزها على التالعب بمضمون النص، ومع ذلك يمكن تأكيد هذه املعاني الداللية 

كلمات وتعبيرات ذات تأثير    املفضلة أو تجاهلها بآليات الخطاب املعتادة، ويحدث ذلك عن طريق إبراز املعنى أو تجاهله، واختيار 

وآرائهم   وبمعرفتهم  بهم  يتحكم  الذين  عقول  على  السيطرة  وتنطبق  أخرى،  وتضمين  ظاهرة  بمعلومات  التالعب  وعبر  قوي، 

في   – بصورة غير مباشرة    – واتجاهاتهم وأيديولوجياتهم، وكذلك تمثيالتهم الشخصية واالجتماعية، لذلك يؤثر الخطاب القوي  

 4التي تصب في منفعة من هم في السلطة وتخدم مصلحتهم.  الخطابات األخرى 

وال مندوحة في أن تشكل الخطاب الكولونيالي يحكمه التناقض، ويتجلى هذا التناقض من جهة أولى في الصورة املثالية التي  

، ويتمظهر من جهة ثانية  5يشكلها، وينبغي ''تجريدها وتخليصها من الحضور العرض ي العالق للتناقضات، ومن أشكالها املكشوفة'' 

في ''الصورة االختبارية ]للخطاب[ التي تتقمصها التناقضات والتي يلزم القضاء على ارتباطها املظهري، قصد استكشافها من جديد  

 
 . 437-436توين فان دايك، الخطاب والسلطة، مرجع سابق، ص:  - 1
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، فالخطاب درب يمض ي من تناقض إلى آخر؛ وإذا كان يفسح املجال لظهور تناقضات نلحظها، فألنه يخضع  1في فجائيتها وعنفها'' 

اقض يخفيه، ويقتض ي نقد الخطاب الكولونيالي كشف هذه التناقضات وفضح لعبتها، وإبراز كيفية إفصاح لخطاب عنها أو لتن

سترها، ''واختراق املألوف وزعزعة البداهات والقناعات، على اعتبار الخطاب ممارسة لها أشكالها الخصوصية من الترابط والتتابع، 

الواقع الذي فرض البحث عن    ،2اء لالنتشار والتواتر والتوزع مما يجعله مسرحا لالستثمار'' وساحة للفعل والصراع والرغبة، وفض 

 شروط تكونها وقوانين بنائها وعالقات توزعها وكيفية عملها. 

تنتج داخل عالم استعماري عبر صراع القوة، فالقوة والسلطة    -بوصفها استراتيجيات-والحاصل أن الخطابات الكولونيالية  

ال تقال يتم  التي  املوضوعية  دعاوي  أما  األشياء،  على  ''نمارسه  عنفا  باعتباره  كلها،  املجاالت  في  الخطاب  بواسطة  إليهما  وصول 

لحساب خطابات معينة، فهي دعاوي زائفة دائما؛ إذ ليس هناك خطابات صادقة، باملعنى املطلق، بل إن كل ما هنالك خطابات 

حث عن املغايرة واالختالف والتجاوز والرد، وعي عميق بالتحوالت الجذرية التي تعمل على  وهكذا؛ فالب  3قوية بدرجة أو بأخرى''، 

تبيين كيفية انسالل الحقيقة من الخطأ، واستيقاظ الوعي من سباته الطويل، وانتصاب األشكال الجديدة بالتدريج، لتقدم لنا  

الكولونيالي للهيمنة على  مشاهد جديدة في حياتنا بحسبها نتائج للوعي املشكل، فقدمت قراءة   بديلة مضادة. وملا تطلع الخطاب 

الفئات املضطهدة، فإنه وظف جملة من األساليب واآلليات تمت عبرها الهيمنة، نذكر منها على سبيل التمثيل: التأثير والتحكم  

زمات متواشجة في تشكيل أنظمة  واإلقناع، وفرض ضرٍب من اللغة، وإنجاز الكتابة األدبية والتاريخية، حيث ساهمت هذه امليكاني 

مستعَمرة(    –ومن البداهة أن أي مجتمع تعددت طبقاته )مستعِمرة    فرضت اختيار البنى الفكرية للطبقة املسيطرة وأرست عواملها،

 يستضمر أشكاال ثقافية معينة تغلبت على غيرها، كما الحال مع األفكار املتمتعة بنفوذ أكبر من غيرها.

في الحقيقة جملة من األحداث املتناسقة واملتماسكة إلى حد ما بصورة عضوية، بحيث إن كل موجود ناطق،  إن اللغة/ الخطاب  

  
ٌ
 شخصية خاصة به، أي نمط من التفكير والشعور خاص به، وثقافة

ٌ
توحد عددا  –باعتبارها مؤسسة باختالف درجاتها  -له لغة

أنطونيو غرامش ي ينتج مفهوم الكائن املدني؛ وعيا منه  كثيرا من األفراد املوزعين على طبقات عديدة، مما جعل امل فكر اإليطالي 

املقاومة  حركات  تحبط  لكونها  مختلف صورها،  في  َدرَسها 
َ
ف اإلعالم،  إلى  الجيش  من:  اإليديولوجية، حصرا  املؤسسات  بخطورة 

وال شك أن النظام االستعماري   4ائفا. والتمرد، وتخلق أساطير حديثة تغذي أحالم الجماهير، وتستبدل األهداف والرغبات بديال ز 

استمراره وتجديد طرق سيطرته على الجماهير، اعتمادا على وسيلتي القمع واإلقناع، وعلى هذا األساس ساهم  عمل على ضمان  

االجتماعي للعالم، خطابه في تشكيل مفهوم الهيمنة، بما يمثله من بناء اجتماعي ودرامي قادر على لعب دور مادي في خلق التاريخ  

فال يتقرر التاريخ بناًء على القدر؛ ألنه يتأثر باألفكار ال باالقتصاد وحده، فال مناص من  وجود وعي سياس ي مبثوث في النصوص  

اإلمبريالية  السياسة  إن  بقوله:  الطرح  هذا  سعيد  إدوارد  ويدعم  واللغوية،  والتاريخية  واالجتماعية  واالقتصادية  العلمية 

ية: '' تؤثر في إنتاج األدب والدراسة األدبية والنظرية االجتماعية وكتابة التاريخ وال يعني أن ذلك يحط من قدر الثقافة أو االستعمار 

  ]...[ الهيمنة  بأننا سوف يزداد تفهمنا لظاهرة استمرار ودوام مذهب  إليه هو القول  أرمي  يهينها، فالعكس هو الصحيح، وكل ما 

ويرمي   5اخلية التي تفرضها على الكتاب واملفكرين كانت مثمرة ولم تكن في ذاتها تعوقهم عن اإلنتاج''، عندما ندرك أن القيود الد 
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اإليديولوجية   الطبيعة  عن  الكاشف  الطباقي،  بالنقد  املوسوم  مفهومه  واستهدفت  مثمرة،  كانت  الهيمنة  أن  إلى  سعيد  إدوارد 

ة الروايات التاريخية واإلمبريالية، وأكسبه القدرة على فهم نظرية السلطة  للمقاومة، حيث أعان هذا املفهوم إدوارد سعيد في دراس 

السياسية والصيرورات الثورية، ودورها في صناعة التاريخ، وتقدم هذه النظرة للتاريخ نقدا للتغيير الثقافي كما طرحته الكولونيالية  

 وتفنيدا ملفهوم السرد أحادي الخطية.  

 عن إفريقيا والهند وبعض مناطق الشرق األقص ى التي ترتبت عنها إنشاءات تصورية  شكلت جزءا  وال ريب أن الكتاباِت األورو 
َ
بية

من مجمل الجهود األوروبية، لحكم  هذه البلدان النائية عنها، والالفت للنظر في هذه اإلنشاءات هو الصور املشوهة واملزيفة التي 

أوصافها للشرق. وي في  باستمرار  القارئ  انتباه  ''بواسطة  تشد  الرسمي لآلخرين،  للتمثيل  املهيمنة احتكاره  الثقافة  ضمن خطاب 

الجماهيرية''  للكتل  املنتظم  الرضا  نيل  بهدف  العام،  بالرأي  آخر،  1التالعب  تمثيل  تكون موضوعا ألي  أن  من  ثقافته  ويصون   ،

واألطفال، أما ذوات الرجال األقوياء البيض  فالتمثيل هو من نصيب األقليات واملهمشين والخاضعين كالسود، والنساء، والفقراء،  

فهي منبع التمثيل، وأكبر من أن تمثل أو يكتب عنها؛ ألن التمثيل ال ينتعش إال إذا كان موضوعه هو اآلخر بوصفه الكائن العاجز  

ا  2والفاقد القدرة على التمثيل، والذي تمارس عليه عالقات القوة والهيمنة،  ملهيمن في إنتاج تمثيل  وتمادى الخطاب الكولونيالي 

انتقاص ي للثقافات الخاضعة واملنضوية تحت لوائه، بحيث يناط بهذا التمثيل مسؤولية إبقاء املهيمن مهيمنا، والخاضع خاضعا،  

مصالح الِقوى التي تحكمها. ومما يؤكد عنجهية الخطاب الكولونيالي   - في الواقع-عن طريق اعتناق الجماهير لقيم وأفكار تخدم  

ونراد: ''نحن الغربيين سنقرر من هو املواطن األصالني الجيد ومن هو السيئ؛ ألن األصالنيين جميعهم ال يملكون وجودا كافيا  قول ك

إال بفضل اعترافنا بهم، فنحن خلقناهم، ونحن علمناهم أن ينطقوا ويفكروا، وحين يتمردون، فإنهم ببساطة يؤكدون سالمة رأينا 

، فضال عن أن األمريكيين يشعرون بنفس هذه األحاسيس إزاء جيرانهم  3م بعض أسيادهم الغربيين'' بأنهم أطفال أغبياء استغفله 

إنساني املشبع بروح العنصرية  -الجنوبيين، ولعل هذا األمر يكشف ما تلفع به هؤالء من ضغائن، ويكشف منظورهم املتعالي والال

ا السياق ما تلفظ به تشارلي مارلو في رواية قلب الظالم: ''إن احتالل  والتفوقية واالستغالل االقتصادي والعرقي، ونستحضر في هذ 

ومن    4األرض والذي يعني غالبا سلبها من أولئك الذين يختلفون عنا في البشرة، أو الذين يملكون أنوفا أكثر انبساطا من أنوفنا''، 

بين الزنوج والبيض، وهذا االختالف هو املوجب في ذلك فهو يشرعن عملية االستيالء، ويقر باالختالف الظاهر على مالمح الوجه  

 نظرهم ألن يعامل الشرق والزنوج بهذه الطريقة املشينة الالأخالقية التي ال تمت لإلنسانية بصلة.

إلى إسقاط تمثيالت، إذا أخذنا في    - أثناء تشكيل عامله التابع والخاضع- لقد كان من املحتم على الخطاب الكولونيالي أن يبادر  

عتبار مسألة عدم تمكن املستعَمر من إيجاد أوصاف تليق به، فكان محتما من وجهة نظر كولونيالية أن يتكلم عنه شخص ما،  اال 

أو ينوب عنه بما أنه ُمْعَدم الحضور. وعلى أنه لم يكن ممكنا للكولونيالية أن توجد على اإلطالق إال من خالل وجود مقابلة ثنائية  

تم التأسيس املتدرج لإلمبراطورية  باالعتماد على العالقة الهرمية الثابتة بوجود املستعَمر بوصفه اآلخر   ينقسم معها العالم، فإنه

الدوني بالنسبة للثقافة املستعِمرة، وهكذا فوجود فكرة الهمجي كان ممكنا فقط، إذا كان هناك وجود ملفهوم املتحضر ليعارضها،  

عن القبطان فري سلفن: "كان األكثر رقة وهدوء من أي مخلوق يمش ي على قدمين ]...[فقد   ونذكر في هذا املقام ما قاله سارد كونراد

قدم إلى هنا منذ سنتين وكان يلتزم بقيم نبيلة وسامية، ولربما شعر بأنه بحاجة إلى أن يثبت وجوده بطريقة أو بأخرى، ولهذا السبب 
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ديد من أتباعه مصعوقين، إلى أن تقدم منه رجل سمعت فيما بعد أنه  انقضَّ على الزنجي العجوز بال شفقة في حين كان يراقبه الع

ابن شيخ القرية، وقد سيطر عليه الشعور بالبأس ليصبح أسير اندفاع متهور لدى سماعه صراخ الرجل العجوز، فحاول أن يطعن  

الكتف'' عظام  بين  القائم  املوقع  إصابة  من  وبسهولة  بالفعل  تمكن  ولقد  برمحه،  األبيض  الخطاب    1. الرجل  هذا  تالعب  لقد 

ُرنا نرى مساوئ الرجل األبيض    تصّيِ
ً
رغم ادعائه - بامللفوظات قصد تبخيس قدر اإلنسان الزنجي واإلساءة إليه، إال أن قراءة ثانية

من  وعيوبه ونفضح خبثه، في الوقت الذي كان الرجل الزنجي الطاعن بالرمح يدافع عن والده ويض   – نشر الفضيلة والقيم السامية  

 حمايته، وإذا ما اعتبرناه يوظف الحربة والسيف فإن األبيض أيضا يستخدم السيف والرصاص والسحل حين يعتدي ويطغى.

  – وعلى الرغم من رفع كونراد شأن اإلنسان األبيض واالعتداد بثقافته وسلوكه من خالل سارده مارلو الذي يقول: "التقيت   

ه األنيق، فهو حسن الهندام إلى درجة اعتقدت معها للوهلة األولى أنه ضرب من الرؤيا،  رجال أبيضا أذهلني مظهر   –قرب البنايات  

فاندفعت أتأمل ياقته العالية، ألبصر طرفي الكمين باللون األبيض، وسترة مصنوعة من األلبكا وبنطال ثلجي، وربطة عنق فاتحة 

فإننا نهتبل الفرصة أيضا لكشف    2... لقد كان مدهشا"،   اللون، ناهيك عن جزمة أنيقة، ولكنه ال يرتدي قبعة، مسترسل الشعر

خبث الغربيين وهمجيتهم عبر قول مارلو: "كانت السفينة الحربية تطلق النار على القارة بأكملها وهي منتصبة على امتداد األرض  

ا هذا، وانطلقت النيران كشعلة  الخاوية تطلق في كل مكان، في السماء وفي املياه، لتبدو لغزا غامضا، وما كان من مسوغ لسلوكه 

مضيئة ]...[ لتمض ي فجأة ثم تتالش ى وتصبح أثرا بعد عين، حتى القليل من الدخان األبيض توارى عن األنظار..حيث تنطوي هذه 

العملية الحربية، بالواقع على مس من الجنون والحماقة القصوى، وهي تنطوي على مشهد هزلي كئيب، وكدليل على ذلك قال لي 

. ولعل رؤية  3البحارة بنبرة يعلوها الجد: يوجد مخيم للسكان األصليين، الذين سماهم أعداء إنهم مختبئون في مكان ما هناك"   أحد

ثاقبة النظر لهذا املقطع تجعل الباحث متعثرا في استيعاب خطاب التحضير ونشر الوعي الذي تنشده القوى االستعمارية في هذه  

رد شعار واٍه، بكونها استوطنت بهدف النهب والتدمير واالعتداء والقتل، واعتبار اآلخر عدوا، إذ كيف املجتمعات، ومقتنعا بأنه مج 

يعقل لإلنسان أن يرقي عدوه بدل أن يكرس خضوعه؟ كما يتمظهر للمتفحص في هذا املقام قوة اآلخر الحربية، وضعف املضطَهد 

خاضع كليا للغرب، عالم ال تؤدي فيه املعارضة للغرب إال إلى تأكيد قوته   الذي ال يملك وسائل املجابهة، حيث إن هذا العالم عالم 

فضائهم   اكتساح  عن  فضال  واقعهم،  تغيير  واستحالة  املحتوم  بقدرهم  وإيهامهم  الناشئة  عقول  تكوين  قصد  املاكرة،  الخبيثة 

وهيمنة ال مناص من أن تؤمن بتفوقها ورسالتها  الجغرافي واستعماره استغالال لخيراته، فالقوة الكولونيالية قوة مدمرة تنتج سيطرة  

 ندا له ويعامله بإجالل، ويؤمن بأنه ينتمي 
َ
م/املسيِطر الضعيف ِ

ّ
اإللهية أو التحضيرية، ومن ذلك كان من الطبيعي أال يعتبر املتحك

 إلى الحيز ذاته من الوجود الذي ينتمي هو إليه. 

ات جوزيف كونراد عن إفريقيا املستندة بشكل حتمي إلى مخزون املأثورات  ونطرح إشكالية مهمة في هذا الباب، تتعلق بانطباع

حصيلة انطباعاته عن تلك -التي استحضرنا بعض املقاطع منها  -الشعبية والكتابات عن أفريقيا، وما يقدمه في رواية قلب الظالم  

قا ينضاف إلى ما للسرد من أعراف. وأن يقال عن هذ
ّ

ا املزيج الخارق الثراء يعكس إفريقيا أو تجاربها  النصوص املتفاعلة تفاعال خال

هو   – هو عمل ذو تأثير ضخم استفز العديد من القراءات والصور    –هو قول خاطئ، ومضلل بالتأكيد، فما لدينا في قلب الظالم  

 إفريقيا مسيسة ومشبعة عقديا لخدمة أغراض املستعِمر. 
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نتاج واإلبداع اإلمبريالي كان ال بد أن يكون نقيا، إنساني املنظور، مناضال  وانطالقا من هذا املنظور افترض إدوارد سعيد أن اإل 

من أجل القيم والحرية والعدالة، غير أنه لم يكن كذلك، لقد صعقته تالعباته بغتة. والحقيقة أن التاريخ اإلنساني كله لم يكن  

ا من قبل تشكيالت عقدية تتوهم أن الشعوب يستهويها كذلك، فاإلمبريالية واالستعمار مدعمان ومعززان، بل وكانا مفروضين أيض 

الخضوع للسيطرة، واستنادا إلى ذلك إن معرفتها تختلق تمثيال واحدا للعالم من بين تمثيالت أخرى عديدة ممكنة، يتخذ موقفا  

واقف أخرى يبدو  يتصل بحقل ما، وهذا املوقف يتدخل في تحديد ما يمكنه رؤيته، وما يمكن تقديمه كنتيجة، وتوجد دائما م

 1الواقع من خاللها مختلفا ومغايرا.

وال شك أن الضغط الذي يولده تالعب الخطاب الكولونيالي من خالل تمثيالته القدحية املتعددة واملترعة بالسيطرة، من قبيل:  

وجود فوران داخلي تعيشه الذات في ظل جو يطفح بغياب االستقرار ومليء بالصراع، وبفعل   2'' الزنجي ليس شأنه شأن األبيض''، 

املضطهدة، حَملت نفسها على الكفاح للتخلص من عبء االستعمار وموروثه الذهني وتالعب خطابه، وال يتأتى ذلك إال بعد قتال  

عبر   إال  حواجزه  وتحطيم  تغييره  يمكن  ال  ومتحكم  مترسخ  مجتمع  نظام  تفكيك  إن  حيث  املتنازعان،  الطرفان  يخوضه  حاسم 

للعنف قبل زمن طويل؛ وبالتالي فإن العالم ال يمكن تبديله إال بالتعرض للعنف، فالعالم االستعماري لم يتواَن عن    االستعداد 

إحباط كل العمليات التي قام بها أفراد الشعوب املستعَمرة، وإنهاك تطلعاتهم وإخماد ''كل محاوالت العنف والتحرر، ألنه عندهم  

. عبر هذا الخطاب  3حطيم االضطهاد االستعماري بالقوة إنما هو سلوك يأس، سلوك انتحار'' ال يجوز الشك في أن كل محاولة لت

املوجه للشعوب والتالعب بعقولها تظل خاضعة لقدرها الحتمي املصنوع من قبل اإلنسان األبيض؛ لضمان استمرار سيادة عرقه 

وتملكه التاريخي للنفوذ، وفي هذا السياق يطرح كونراد في روايته صورة  األبيض وامتالك السلطة والقوة ليثبت أحقيته في الحكم،  

عميقة لتأكيد حقيقة هذا الطرح يقول فيها: '' كان األولى لهذا العبد أن يالزم ضفة النهر ويصفق بيديه ويحدث برجليه إيقاعات 

ا ألنه تلقى ثقافة ال بأس بها وما كان قد رقصة متوحشة بدال من ممارسة عمل شاق محشو باملعلومات املتطورة، لقد كان مقيد

، وارتكازا على هذا املنظور تحددت صورة الشرقي عندهم بكونه ساذجا ال قدرة له على العمل الفكري، فاقدا روح املبادرة  4عرفه"

املهام لخدمة   الحضارة كل من  ال مهارات له غير العمل بيديه، لذلك وجب السيطرة عليه وتسييره ومراقبه فعله، ووجب توزيع 

، ومن خالل هذه األوصاف  5موقعه، وعبر ما يتقنه، ''فليفعل كل واحد العمل الذي خلق من أجله، وكل ش يء سيكون على ما يرام'' 

 طبعا، تم الحض على ضرورة تعليمه وتقويم أفكاره من طرف الغرب تقويما يخدم هذا األخير، ويزيد من تخوم الفوارق بين الطرفين.

اململوكة  وتستمر سال  املوارد  باستغالل  املتعلقة  املقوالت  إلى استبعاد  الحال  الكولونيالي، فينزع بطبيعة  سل تالعب الخطاب 

للمستعمر، واملكانة السياسية التي تكتسبها القوى املستعِمرة، وأهمية توسيع اإلمبراطورية بالنسبة للسياسة الداخلية في الدولة  

في املنافع  هذه  ويخفي  تسم    املستعِمرة،  التي  الهمجية  والوضاعة  البدائية،  عرقه  وطبيعة  املستعَمر،  دونية  تدور حول  مقوالت 

سلوكه، وبالتالي كانت مهمة القوة االستعمارية أن تعيد خلق نفسها في املجتمع الكولونيالي، وتنعش اقتصادها من خالل التجارة 

 
، ص: 2019\1ماريان يورغنسن ولويز فيليبس، تحليل الخطاب: النظرية واملنهج، ترجمة: شوقي يوعناني، هيئة البحرين للثقافة واآلثار، البحرين، ط  - 1

54 . 

 . 103هومي بابا، موقع الثقافة، مرجع سابق، ص:  - 2

 . 60، ص: 2015\2فرانز فانون، معذبو األرض، ترجمة: سامي الدروبي، جمال األتاس ي، مدارات لألبحاث والنشر، ط -3

 . 64جوزيف كونراد، قلب الظالم، مصدر سابق، ص:  -4

ا بعد الكولونيالي، ترجمة: محمد الجرطي، صفحات للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا،  فريد بوش ي، إدوارد سعيد األنسني الراديكالي في أصول الفكر م  -5

 .120، ص: 2018\1ط
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مارلو عندما وصف أشخاص مكاتب إحدى الشركات الكولونيالية بكونهم  واإلدارة والتطوير الثقافي واألخالقي، ولعل هذا ما عبر عنه  

 1''يعملون لتأسيس إمبراطورية ما وراء البحار لتحصيل مبالغ طائلة عن طريق األعمال التجارية". 

التي تنطوي  وقد بلغت قوة التالعبات الكولونيالية عتاها، لدرجة استبالد املستعمرين وجعلهم ال يدركون في الغالب املخاتلة   

ل ذهنيتهم تشكيال ال يمكن معه الشكوى أو رفض عناء املعاملة القاسية  
َّ
عليها املواقف اإلمبريالية، إذ إن الخطاب الكولونيالي شك

كما حددهم بكونهم يجهلون تاريخهم وهويتهم،     2والعقوبات املجحفة، أو حتى تصور أن األشخاص الذين يصدرونها غريبي األطوار، 

سذاجة منهم، ويؤكد "كونراد" ذلك عبر نصه الواصف للزنوج: ''ال أظن أن أيا منهم يملك فكرة واضحة تتعلق بالزمن كما وتنال ال

امتلكناه نحن، منذ عصور ال تحص ى وال زالوا ينتمون إلى الصور البدائية، وهم ال يملكون تجربة بالوراثة كي تفيدهم بحقيقتهم 

   3يد، استنادا إلى كتابة على قطع من الورق وفقا لقانون هزلي، لم يطرحه أي كان على نفسه''.الراهنة، ولقد تم االتفاق وبالتأك 

جنت على نفسها براقش االستعمار حينما تمادت في عنفها وقمعها وتالعب خطابها، فكان الغرب يرى أنه ال سبيل إلى إفهام  

خيرات املستعَمر املضطهد، وطمس معالم هويته وتاريخه؛ ألنه  الشعب الخاضع إال بالقوة والعنف، وتمادى في استغالله ونهبه ل

، وأن  4يشكل النفي اآلخر للهوية، واستمرار هيمنتها عبر خطابها القائل إن: ''حقبة ما  قبل االستعمار ]هي[ سجن ما قبل الحضارة'' 

ريخ لها وال هوية، وكانت عبارة عن جماعات التقدم والحضارة لم يأتيا إال مع االستعمار، وأن هذه الشعوب متخلفة وهمجية، ال تا 

قبلية متفرقة، ويعمل  كونراد على ترسيخ هذه األفكار عبر استحضاره جملة من الصور من قبيل: ''كان عددهم خمسة من آكلي 

امي، فقد  لحوم البشر، يستطيع املرء أن يتعامل معهم بسهولة وأنا ممتن لهم، وفوق ذلك كله فإنهم لم يأكلوا بعضهم البعض أم

الغامضة''. املتوحشة  املنطقة  رائحة  أنفي  اخترقت  البحر كان فاسدا، وقد  أيضا:   5أحضروا معهم طعاما من لحم فرس  ويقول 

"ظهرت عند زاوية املنزل فجأة جماعة من الرجال، تماما كما لو أنهم خرجوا من باطن األرض، مشوا متراصين وكأنهم كتلة واحدة 

صنع بوسطهم ... تدفقت أنهار من الكائنات البشرية بطريقة سحرية، كانت بشرية عارية وبأيديها رماح  يحملون نقالة مرتخية ال

وقد تمكن الخطاب االستعماري من إذكاء روح التفرقة داخل املجتمعات،   6وأقواس وتروس بنظرات متوحشة وحركات همجية". 

على املجابهة وخلق سبل للمقاومة، هذه التوغالت واالضطهادات   حتى تستمر الهيمنة ويتعسر تشكيل كثلة جماهيرية موحدة قادرة

والقيم الغربية املضللة للحقيقة والسالبة للحرية واألرض، جعلت الجماهير املستعَمرة تسخر منها وتصر على التخلص منها والتعبير  

وحد التي يجب سلكها إذا أرادت أن تتحرر  عن نفسها بالقوة التي استوحتها من املستعِمر نفِسِه، ووعت أن ذلك يشكل الطريق األ 

الحرية   معانقة  في  املستعَمر  أحالم  يجعل  أن  املستعِمر  هم  كان  لقد  اآلخر.  يتمثلها  التي  الفكرية  املحموالت  الجغرافية - وتغير 

بادة املستعِمر  واستحضر كل اآلليات الكائنة إل -مقاومة مسلحة فكرية  –مستحيلة، فما كان من املستعَمر إال أن قاوم  - والثقافية

رغبة في التحرر ونفى التصورات الخاطئة الناشئة مع الخطابات الكولونيالية وتجاوزها، وأثبت طبعا رؤيتها القاصرة املزيفة للحقائق  

  أكثر مما تنصفها.

 
 . 17جوزيف كونراد، قلب الظالم، مصدر سابق، ص:  -1
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 .102، ص: 2010\1املركز القومي للترجمة، القاهرة، ط
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 خاتمة

 هكذا إذن؛ وعبر اآلنف، استطعنا أن نبرز:  

عمل الخطاب الكولونيالي على إقناع الشعوب املستعمرة بوجود قوة مهيمنة يجب االنصياع لها، ويعد هذا األمر نمطا من    -

 أنماط تالعب الخطاب الكولونيالي لكونه يسعى إلى بقاء معرفة الشرقي بنفسه معرفة خاطئة واستئصال الفكر املعادي له.  

ب لتكريس تمثيالته الواهية عن الشرق وتمرير قيم اجتماعية وثقافية تستقر في الوعي ارتكاز الخطاب الكولونيالي على األد  -

 وتتبنى مواقف مجحفة في حق اإلنسان الشرقي ووعيه. الجمعي،

استغالل اإليديولوجيات الكولونيالية السائدة وبسط رداء الهيمنة على الشعوب الخاضعة وإقناعها في مرحلة من مراحل    -

ة مصيرها املنبرز في تبعيتها للغرب، ذلك أن األدب أحداث ثقافية في اتصال خاص باملكان والزمان وليس معزوال عن  تاريخها، بحتمي

الثقافة، فالتمثيل األدبي يمثل الواقع في الوقت الذي يعبر عن عالم خيالي، وهو ما عبر عنه إدوارد سعيد عبر مفهومه: دنيوية  

 النصوص.

 خا  -
ً
ارتحاال تمثيل  اعتبار السرد  في  البارز  ثقافيا، واكتسابا لحضوره  املختلف  اآلخر   مع 

ً
الثقافية ومواجهة الذات  رج حدود 

اآلخر، الواقع خارج حدود الذات ثقافيا وجغرافيا. ومنه، فإن على املرء أال يتجاهل دور التمثيالت السردية لآلخر في خلق انطباع  

 لدى القراء. 

انيها كما تستبطن وعي منتجيها وتطفو على سطح تلك الخطابات، إضافة إلى الحفر  تجاوز مضامين خطابات االستعمار ومع  -

 عما يختفي خلف إنتاجها من بنيات نسقية عميقة. 
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حليلبناء املفارقة، وتنّوع :  توبة بن الحمّير"شعر الغزل العذرّي عند 
ّ
 " مستويات الت

The virginal spinning poetry of Tawbah ibn al-Hayyar: The construction of paradox, and 
the diversity of levels of analysis 

جاح الوطنّية فلسطين 
ّ
 عمر القزق ـ طالب دكتوراه ـ جامعة الن

Omar qozoq - An-Najah National University, Palestine 

  

ص البحث:  
ّ
 ملخ

ذي اشتهر  
ّ
اعر توبة بن الحمّير ال

ّ
عراء العذرّيين، وهو الش

ّ
يخوض هذا البحث في إشكال شاعر عذرّي مغمور قياًسا ببقّية الش

اعرة ليلى األخيلّية أكثر مّما اشتهرت هي به. وقد أتى البحث على الّتعريف بتوبة؛ اسمه، ونسبه، ومالمح شخ
ّ
صّيته  بمحبوبته الش

سج  
ُ
ص. ثّم عبر البحث إلى عالقته باألخيلّية، وما ن

ّ
تي تنازعتها صورتان: صورة العاشق املتيم الفارس، وصورة الفاجر القاتل الل

ّ
ال

التي تجل عرّية 
ّ
الش اهرة 

ّ
الظ تلك  إلى  العذرّي،  عر 

ّ
الش انتسابه، وفق خصائص  ت ّّ عن حكايته معها من قصص، وذلك؛ إلثبات 

 مالمحها في العصر األموّي.  

وفكرّية   نفسّية  ومتنّوعة:  متعّددة  قراءات  لها  مقّدًما  توبة،  اعر 
ّ
الش ديوان  قصائد  أشهر  إلى  اني 

ّ
الث فصله  في  البحث  يلج 

 
ّ
جاه، بناًء على افتراضات أقامها البحث، ونظ

ّ
عرّية لتوبة وفق أكثر من ات

ّ
ر من  وسياسّية، كاشًفا عن إمكانية تناول الّنصوص الش

 خاللها للقصيدة وفق عّدة زوايا، تمخضت عنها نتائج البحث. 

 الكلمات املفتاحّية: توبة، األخيلّية، شعر، عذرّي، أموّي، سياسّية، فكرّية.

Abstract: 

This research delves into the problem of an obscure virgin poet, compared to the rest of the virgin poets, 

compared to the rest of the virgin poets, the poet Tawbah ibn al-Homayyer, who was more famous for his beloved 

poet Laila al-Okhiliya than she herself was. The research came to the definition of repentance; His name, lineage, 

and features of his personality, which are disputed by two images: the image of the knight's devious lover, and the 

image of the immoral murderer, the thief. Then he crossed the search to his relationship with the Okhiliya, and the 

stories that were woven from his tale with it, and that; To prove his affiliation, according to the characteristics of 

virgin poetry, to that poetic phenomenon whose features became evident in the Umayyad 

era.                                                                                                                                                                                  

In its second chapter, the research delves into the most famous poems of the poet At-Tawbah's Diwan, 

providing them with multiple and varied readings: psychological, intellectual and political, revealing the possibility 

of addressing the poetic texts of Tawba according to more than one direction, based on assumptions made by the 

research, and through which the poem was considered according to several angles, from which came the research 

results.                                                                                                                                                                                            

Keywords: Tawba, Okhiliya, poetry, virginity, Omayyad, political, intellectual.                                                         
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 : مدخل 

 .1"ُعرف توبة بن الحمّير بليلى األخيلية، وُعرفت به، وكان لكثرة تشبيبه بها وعفافه السبب في عّده من العشاق العذريين"    

تي راجت في باكورتها الجاهلّية؛ إذ غلب على  ًّ ُيعّد العصر األموّي من أهم العصور األدبّية انفتاح   
ّ
عرّية ال

ّ
ا على األغراض الش

أن أّن هذا الّتمايز  شعراء هذا العصر  
ّ
فت في هذا الش

ّ
امليل إلى الّتخّصص، والّتعمق فيه إلى أن بلغ منتهاه عند كثير منهم. ولعّل الال

عر في هذا العصر أن يرسم خارطة ديموغرافّية يوّزع  
ّ
ه يمكن لدارس الش

ّ
في تلك األغراض قد طال مناطق بعينها، وفشا فيها، حتى أن

ام، وُعرفت العراق بالّنقائض الهجائّية، فيها تلك األغراض على البيئ 
ّ
تي انتشرت فيها، وُعرفت بها؛ فقد زها املدح في بيئة الش

ّ
ات ال

ّي، في حين أّن الّبادية قد حازت سهم الغزل العفيف العذرّي.     وغلب على حاضرة الحجاز الغزل الحس ّ

ي غرض ما في مكان ما  إّن الّناظر لهذه الّتقسيمة يدرك ــ دونما ريب ــ أّن هناك عوام    
ّ

ا بشرّية ساعدت على تفش 
ً
ل بيئّية، وأنماط

ذي يفرض نفسه لزاًما: 
ّ
لت تربة خصبة املنبت لكّل غرض. ولكّن الّسؤال ال

ّ
وزيع  دون غيره، وشك

ّ
لم اختص العصر األموّي بهذا الت

عر في بيئاته املختلفة، ولم ُيكتب له الّسطوع في العصرين الجاهلّي واإلسالمّي 
ّ
   األّول؟؟؟ للش

في بعض     وأّنها دخلت  الجاهلّي،  العصر  في  تمام نضوجها  بلغت  الفحلة قد  القصيدة  أّن  أّي دارس لألدب  ليس بخاٍف على 

ل عالمة فارقة  
ّ
الّسبات في عصر صدر اإلسالم، ولكّنها عادت بكل قوتها في العصر األموّي. ومن البدهّي بمكان أّن العصر األموّي شك

لت 
ّ
ذي جلب معه نفوًرا وصراعات وثورات بالّسيف   في العهد اإلسالمّي تمث

ّ
في انتقال الخالفة إلى ديار جديدة وإلى بيت محدث، األمر ال

عر أطواًرا أخر.
ّ
 تارة، وبالكلمة والش

ا قد خال شعره منه، حتى     لقد اشتهر الغزل العفيف عند شعراء البادية، وصار ُيعرف بهم، وُيعرفون به، وقلّما نجد شاعًرا بدويًّ

انية، ل
ّ
حاق بدروب الحضريين. وقد انبرى لهذا الغزل قبيلتان: بنو عامر، وعذرة، حيث ساد في األولى، واشتهرت به الث

ّ
و حاول الل

جميل،  ؛  وُسّمي باسمها. وقد ملعت في مظان األدب أسماء بعض شعرائهم، وخبت أسماء آخرين، فلم يعَن بهم توازًيا مع القيسّيين

مورة، ال ُيعرف عنها الكثير، إال عند أخّص الخاّصة، وضاع جزء وافر من أشعارهم نتاج ذلك، واتبعه وكثير، وبقيت سيرتهم مغ 

رهم كساء ذلك اإلهمال.  
ّ
ذين دث

ّ
عراء ال

ّ
فمن  عزوف من املحدثين عن البحث فيهم، وفي أشعارهم، وُيعّد توبة بن الحمّير من أكثر الش

 هو توبة بن الحمّير هذا؟؟؟ 

اعر األموّي توبة بن الحمّير، واملعروف في مظان األدب بصاحبته ليلى األخيلّية، والبحث   يسعى هذا البحث   
ّ
إلى الّتعريف بالش

 ، وفصلين، وخاتمة، وفيما يلي توطئة ذلك:مدخلإذ ذاك، فقد جاء في 

عر في العصر األموّي، وما آل إليه من تخّصصات  :املدخل ــ  
ّ
في أغراضه، حيث    عرض الباحث فيه إيجاًزا عن خصوصّية الش

ل العامل البيئّي جزًءا منها، والعامل الّسياس ّي جزأها اآلخر. 
ّ
 مث

اعرة ليلى    ــ الفصل األول: 
ّ
اعر توبة؛ اسمه، ونسبه، وسيرته، وناقش فيه قصة عشقه مع صاحبته الش

ّ
المس الباحث فيه الش

خيال، خاصة نهايتها، ثم نفذ الباحث إلى ديوان شعره، وعّرج  األخيلّية، وما يحّفها من اختالف، وما يعتورها من شّك بين الحقيقة وال 

ل  
ّ
اعر، وذلك لقلة ما احتواه ديوانه من قصائد ومقطوعات. لذا، فقد شك

ّ
على ديوان صاحبته ليلى؛ ليرفد بحثه بما يحيط بالش

ذي يّسر على البا
ّ
ا للبحث واالستقراء، األمر ال تي ينتمي  ديوان األخيلّية الوافر القصائد معيًنا جمًّ

ّ
عرّية ال

ّ
حث استجالء املدرسة الش

ذي اختص به. 
ّ
عرّي ال

ّ
 إليها توبة، والغرض الش

 
 . 427، وذم الهوى: 182/ 2، وفوات الوفيات: ج54، واملوش ى: 77، وأمالي الزجاجي: 356/ 1ـ ينظر: الشعر والشعراء: ج 1
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اعر توبة، حيث تعّد من أطول قصائده في ديوان شعره، وقد ناقشها ــ الفصل الثاني:  
ّ
تناول الباحث في هذا الفصل قصيدة للش

ذي  الباحث من زوايا عّدة، وقّدم فيها عديد قراءات، استند في كّل 
ّ
اعر أو بالواقع ال

ّ
ق بالّنّص أو بالش

ّ
قراءة منها على فرضّية ما تتعل

اعر مًعا. وقد تنّوعت هذه القراءات وتباينت بين فكرّية واجتماعّية وسياسّية.
ّ
 الّنّص والش

ّ
   يحف

دم فيها الباحث خالصة ألهم ما تّم الّتوصل إليه من نتائج في مدارات البحث. ــ الخاتمة: 
ّ
 ق

 

 األول: بناء املفارقة في مالمح شخصّية توبة بن الحمّير وشعرة:الفصل 

اعر     
ّ
ها تشكل مفاتيح للولوج إلى دهاليز الش

ّ
قبل الخوض في تتبع شعر توبة وقصصه ال بّد للبحث من طرح األسئلة اآلتية، عل

 وأروقته: 

 نهما؟؟ ــ من هو توبة بن الحمّير؟  ومن هي صاحبته ليلى األخيلّية؟  وما الجامع بي

اعر، وفق ترجمته؟؟  وهل لها ما يوازيها في شعره؟؟ 
ّ
خصّية للش

ّ
 ــ وما هي الّسمات الش

اعر توبة؟؟
ّ
عرّية في العصر األموّي ينتمي الش

ّ
 ــ وإلى أّي املدارس الش

اعر وقصته وشعره؟؟
ّ
 ــ وما هي األسباب الكامنة وراء عدم شيوع اسم الش

 حبته األخيلّية؟؟؟ ــ وملاذا خفت نجم توبة، وملع نجم صا

اعر الّسياس ّي؟؟ والى أّي الجهات الّسياسّية ينتمي من خالل قصصه وشعره؟؟
ّ
 ــ وما هو موقف الش

ل      
ّ
اعر توبة على ما جمعه محقق ديوانه من أخبار وأشعار، وستشك

ّ
أّن الباحث في هذا الفصل سيبني تعريفه بالش ال غرو 

؛ ليتّمم، ويضيف 1الّرافد األساس في الّتعريف به، خاّصة ديوان صاحبته ليلى األخيلّية مظان األدب التي اعتمدها املحقق، وغيرها 

 ما اعترى أخباره من قصور أو نقص.

اتفقت املظان في اسم توبة واسم أبيه، وفي كنيته )أبو حرب(، ولكّنها اختلفت في إيراد أسماء أجداده؛ فهو توبة بن    في نسبه:

خفاجة بن عمرو بن ُعقيل بن كعب بن ربيعة بن صعصعة من قيس عيالن بن مضر، فقد أسقط   الحمّير بن ربيعة بن كعب بن 

وسفيان(  وعوف،  وحزن،  )حزم،  مكانه  وأورد  ربيعه،  هذه  2جّده  وجود  حقيقة  في  شكيك 
ّ
الت إلى  يرَق  لم  االختالف  هذا  ولكن   ،

خصّية، ويستثنى من ذلك ما أورده ابن كثير، إذ عّده "توبة بن الّصّم 
ّ

ذي ُيقال له مجنون ليلى" الش
ّ
. وقد سكن  3ة" مضيًفا: "وهو ال

ام
ّ
رقّي من املدينة، ثم تهيأ لهم االنتشار فيما بين الجزيرة والش

ّ
اعر وقومه قبل اإلسالم الجنوب الش

ّ
 .4الش

 
 بة بن الحمّير، وديوان ليلى األخيلّية. ـ يشار في هذا الّصدد أّن خليل إبراهيم العطّية قام بتحقيق الّديوانين: ديوان تو  1

بابـ ينظر في ذلك االختالف:  2
ّ
/ 1للبكرّي: ج لآللئ. وا291البن حزم: صجمهرة أنساب العرب ، و164/  11لألصبهانّي: ج األغاني. 28/ 1البن األثير، ج الل

اء . و96لآلمدّي، صتزيين األسواق . و120
ّ
 .70للّسيوطي، صشرح شواهد املغني . و159للمالقّي، صالحدائق الغن

 .347/ 8، جالبداية والنّهايةـ ابن كثير:  3

 . 351، ص1، جمعجم قبائل العرب ـ ينظر: كحالة الدمشقّي، عمر بن رضا بن محمد:  4
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بن عامر بن  هي ليلى بنت حذيفة بن شّداد بن كعب بن الّرحال بن معاوية بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة  في نسبها:  

 . .1صعصعة، وقد نسبت إلى جدها معاوية املعروف باألخيل 

امس )عقيل بن كعب(، ومسألة أّنهما ابنا عمومة بعيد املسافة، وهو ما     
ّ
وعلى ذلك، يكون التقاء توبة باألخيلية في الجد الخ

فاَجة، ومأورده ابن حزم: "
َ
عاء، ومن بطونهم: بنو خ

َ
ل
َ
ة. ومنهم:  ومن قبائل بني ُعَقيل: الخ ر، صاحُب ليلى األخيليَّ ْوبة بن الُحَمّيِ

َ
نهم: ت

 ليلى األخيلّية" 
ُ
 .2بنو ُعباَدة بن ُعَقيل، وهم رهط

 أّن أحًدا لم يذكر بداية قصة عشقها  في قصة عشقهما:  
ّ

على الّرغم من تتابع ذكر األخيلّية عبر القرون في مظان كتب األدب إال

هـ( هو أول من ذكر، في معرض كالمه عن توبة، أّن "قومه كانوا ينزلون مع بني األخيل بن كعب  1008األنطاكي )ت  لتوبة، إذ ُيعّد داود  

ــ وكانت لهم ابنة شاع ذكرها بالحسن والفصاحة، وحفظ أنساب العرب وأيامهم وأشعارهم، فغزوا يوًما، فلما رجعوا   ــ قوم ليلى 

ساء 
ّ
الن التفاتة، وقد برزت  القادمين من الغزو، فرأى ليلى، فافتتن بها، فجعل يعاودها،    حانت من توبة  بالبشر واألسفار؛ للقاء 

 .3وأطارت لّبه؛ فشكاها يوًما ما نزل به منها، فأعلمته أّن بها منه أضعاف ذلك"

إلينا في تكاد تكون شخصّية توبة بن الحمّير موضوع خالف بين معاصريه، فقد تنازعت شخصّيته ـــ فيما وصل    في شخصيته: 

 مظان األدب، وديوانه، وديوان األخيلّية ـــ صورتان: 

سان، شجي األقران، كريم املخبر، عفيف املئزر،   األولى:
ّ
صورة رسمتها ليلى األخيلّية في مراثيها له، فهو "سبط البنان، حديد الل

 فيه، فأنشدته:. وهو ما ذهبت إليه عندما طلب منها الحجاج أن تنشدهم بعض مراثيها 4جميل املنظر" 

 لم ينخ              قالئَص يفحصن الحصا بالكراكر
َ
 فتى الفتيان توبة

ّ
 5كأن

"فلما فرغت، قال رجل من القوم: وهللا ما أظّنه بلغ ُعشر ما وصفته به، فنظرت إليه فقالت: أصلح هللا األمير، إّن هذا القائل     

 و 
ّ

 يكون في داره عذراء إال
ّ

انية. 6هي حبلى منه" لو رأى توبة لسّره أال
ّ
ريق للّصورة الث

ّ
 . ولعّل ما ذكره ذاك الّرجل يمهّد الط

انية:  
ّ
صورة أوردها املؤّرخون، وشاعت بين الّناس، فقد "كان شريًرا كثير الغارة على بني الحارث بن كعب وخثعم، وربما ارتفع  الث

ير، وكان يحمل مزاد املاء، فيدفن منه على مسيرة  إلى بالد مهرة، فيغير عليهم، وبين بالد مهرة وبالد عقيل  
ّ
مفازة منكرة ال يقطعها الط

ما كان يتعمد حمارة القيظ وشدة الحّر، فإذا ركب املفازة، رجعوا  
ّ
املفازة، وإن ثّم يغير عليهم، فيطلبونه، فيركب  كّل يوم مزادة، 

ا فصيًحا  . وعلى هذا ذهب جّل املؤّرخين، غير أّن داود األنطاكّي قد خ7عنه" ه " كان شجاًعا مبرًزا في قومه سخيًّ
ّ
الفهم، إذ أورد أن

 
وهو يومئذ غالم ملقاتلة زهير بن جذيمة   . واألخيل هذا فارس الهّرار، والهّرار حصان أعوج، كان قد ركبه في الجاهلّية،17ـ ينظر: ديوان ليلى األخيلّية، ص  1

 العبس ّي ".

 .291، صجمهرة أنساب العرب. وابن حزم: 299، صاالشتقاقـ ابن دريد:  2

 .96ـ األنطاكّي، داود: تزيين األسواق، ص 3

 . 932، صزهر اآلدابـ الحصرّي:  4

 . 77ص ديوان األخيلّية: ـ  5

 . 89/ 1: جأمالي القاليّ ـ  6

 . 11ـ ديوان توبة: ص 7
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، وال أدري عالم اعتمد األنطاكّي في هذا الوصف لشخصّية توبة، وقد تكون هذه سمته، إذا ما  1مشهوًرا بمكارم األخالق ومحاسنها"

ه استند إلى مراثي األخيلّية 
ّ
 فيه، وهي تنفي ما استقبح من الّصفات عنه، ومنها: استثنينا غاراته، وما رافقها من قتل وسطو، أو إن

افلــه  ت جّما نو
ّ

ًدا               جواًدا على العال
ّ
 معـــــاذ إلهــي كــان وهللا سيـــ

ـدى وأنــاملــه 
ّ
ــــب كفــــاه النــ

ّ
ا يرى البخل سّبــــة                تحل  أغّر خفاجيًّ

ـا قنات
ً
ـا بعيد الهّم صلبـ

ً
 غوائلــــــهعفيفـــ

ً
اه قليـــال

ّ
 ُمحيــ

ً
 ــــه               جميـــال

ــــــــه وفواُضلــــه
ُ
 2وكان إذا ما الّضيف أرغى بعيره               لديـــــه أتاه نيل

ه كان عاهًرا خرًبا؟!"، وسؤال م   
ّ
روان: "كيف يكون  وهذه الّصورة ألفيناها في سؤال معاوية لها: "ويحك يا ليلى، يزعم الّناس أن

صوص
ّ
عراء الل

ّ
 .3توبة على ما تقولين، وكان خرًبا؟!". وعلى هذا عّد من الش

انية في شعر لها ترثيه به:
ّ
أن أّن ليلى صاحبته قد أوردت الّصورة الث

ّ
 ويذكر في هذا الش

 4فنعم فتى الّدنيا وإن كان فاجًرا              وفوق الفتى إن كان ليس بفاجر 

اعر نفسه في قصيدة له، قبل هذا الّرثاء:وهو ما ذ   
ّ
 هب إليه الش

ي فاجٌر                     لنفس ي تقاها أو عليها فجوُرها 
ّ
 وقد زعمت ليلى بأن

وتفصح ليلى عن هذا الّتناقض في شخصّيته، في رّدها على مروان: "وهللا ما كان خارًبا، وال للموت هائًبا، ولكنه كان فتى له     

. وأحسب أنّها أرادت بفجوره كثرة  5و طال عمره، وأنساه املوت الرعوى قلبه، ولقض ى في حّب هللا نحبه، وأقصر عن لهوه" جاهلّية، ول

ّي له.  إغاراته على القبائل، وما يتبع ذلك من قتل وسلب، وليس الفجور بمعنى الفسق واالنقياد الحس ّ

ولعّل ما دار بين األخيلّية والحجاج ما يؤكد صّحة هذا املذهب، فقد سألها الحجاج: "إّن شبابك قد ذهب، واضمحل أمرك     

ه قال لي 
ّ
 أن

ّ
 صدقتني، هل كانت بينكما ريبة قط، أو خاطبك في ذلك قط؟ فقالت: ال وهللا أّيها األمير! إال

ّ
  وأمر توبة، فأقسم عليك إال

ه قد خضع فيها لبعض األمر فقلت له:ليلة ــ وقد خلونا 
ّ
 ــ كلمة ظننت أن

 6وذي حاجة قلنا له: ال تبح بها             فليس إليها ما حييت سبيُل "

ه كان من فتيان العرب وأشّدائهم، ولكّنه     
ّ
ويؤكد ذلك ما ذهب إليه مروان، في نهاية حواره مع ليلى : "فوهللا لقد مات توبة، وإن

قاء؛ فهلك على أحوال الجاهلّية، وترك لقومه عداوة"
ّ
 .7أدركه الش

 
 . 264ـ األنطاكّي، داود: تزيين األسواق، ص 1

 .97ـ ديوان األخيلّية ص 2

عراء، ج 3
ّ
عر والش

ّ
ا.356/ 1ـ ابن قتيبة: الش

ً
ا وسارق  . ومعنى خرًبا: لصًّ

 .81ـ ديوان األخيلّية ص 4

 . 12ـ ديوان توبة، ص 5

 . 207/ 11ـ األغاني: ج 6

 . 934ـ زهر اآلداب، ص 7
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اعر توبة: 
ّ
تي ينتمي إليها الش

ّ
عرّية ال

ّ
 في املدرسة الش

 توبة ينتمي إلى مدرسة الغزل العذرّي في العصر األموّي؛ ويبين عن ذلك ما يلي: املظان أّن  ّّ تدل   

عراء العذرّيين في عصره؛ من اقتصار تعلقه    األول ــ قصة العشق: 
ّ
وذلك من خالل تشابه قصة عشقه مع قصص العشق للش

شبب بها 1بمحبوبة واحدة 
ّ
يارتها، رغم تزويجها لغيره. فقد ذكر صاحب األغانّي  ، ورفض تزويجه إّياها نتاج ذلك، واالستمرار في ز 2، والت

ــ وبنو األذلع من بني عبادة بن عقيل ــ وكان زوجها غيوًرا، وأّن   3"أّن توبة خطبها إلى أبيها، فأبى أن يزّوجه إّياها، وزّوجها في بني األذلع 

مه، فلم ُيقلع، فتظلموا منه إلى الّسلطان، فأهدر دمه.  توبة كان يكثر من زيارتها، فعاتبه أخوها وقومها، فلم ُيعتب، وشكوه إلى قو 

رصد له، فلما علمت به، خرجت سافرة، 4وكان زوج ليلى يعزب بها عن الّناس
ّ
، فحلف لئن لم تعلمه بمجيئه ليقتلّنها، ثم أخذوا بالت

ه قد ُرصد، وأّنها سف 
ّ
. وفي ذلك 5رت ألمر ذي بال، فنجا بنفسه" وجلست في طريقه ــ وكان يلقاها مبرقعة ــ ففطن ملا أرادت، وعلم أن

 يقول: 

 6فقد رابني منها الغداة سفورها               وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت

عر: 
ّ
ة في الش

ّ
اني ــ العف

ّ
عراء العذرّيين فيما يرتجيه من لقائه بمحبوبته، فهو ال يرى في  الث

ّ
ال يختلف توبة في شعره عن بقية الش

 األخيلية حرًجا، وال يرى في ذلك ذنًبا يستحق أن ُيالم عليه؛ فكل مبتغاه من زيارتها هو رؤيتها، واقراؤها الّسالم، إذ يقول:زيارته  

ـــــي أزورهـــــــا
ّ
ن
ّ
ـا غيـــر أ

ً
 علّي دمــاء البدن إن كان زوجـها         يـــرى لــي ذنبـــ

ي إذا ما زرتها قلت: يا اسلمي        و    
ّ
 7ما كان في قولي: اسلمي ما يضيرهاوأن

عراء العذرّيين ــ ينكر كّل ما نسجه الّناس، وال يرى فيه أكثر من محض افتراء: 
ّ
 وهو ــ على عادة الش

 
 ـ ما يفصح عن زواجه من أخرى، رغم استمرار اّتصاله بليلى:  95أّن في ديوان األخيلّية ـ صـ على  1

 وذي حاجة قلنا له: ال تبح بها             فليس إليها ما حييت سبيل 

 لنا صاحب ال ينبغي أْن نخونه             وأنــت ألخــرى فــارغ وحـليــل

شبيب إلى غيرها: 2
ّ
 أّنه خرج عن هذا الت

ّ
 ـ على الّرغم من كثرة تشبيبه بليلى إال

 أمخترمي ريب املنون ولم أزر              عذارى من همدان بيًضا نحوُرها    

أقــداٍم لطــاٍف خصـــوُرهــا    ـداٍل، و
َ
 بأعجـاٍز ثقــاٍل وأســوٍق                خ

َ
 ينؤن

شب
ّ
 أّنه يبقى ضمن دائرة وصف مواطن جمال املرأة، دون  غير أّن هذا الت

ّ
ّي، إال ا، ولم يصب به فتاة بعينها، ورغم ما به من غزل حس ّ يب يبقى تشبيًبا عامًّ

 الولوج في عالقة حّسّية على غرار أصحاب الغزل الّصريح.

وهو سّوار بن أوفى القشيري، كما ذكر ابن عساكر في تاريخ    ـ وهو رجل مجهول االسم والسيرة، وقد تزوجت ليلى زوًجا آخر بعده، وبعد موت توبة،  3

 . 282/ 19دمشق، ج

 ـ يقول توبة في هذا الشأن: 4

 لعلك يا تيًسا نزا في مريرة                 معاقب ليلى أن تراني أزورها 

 .206ـ   204/ 11ـ األغاني، ج 5

 . 33ـ ديوان توبة، ص 6

 . 39ـ ديوان توبة: ص 7
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 1رماني وليلى األخيلّية قومها              بأشياء لم تخلق ولم أدر ماهيا

 تلك العالقة، إذ تقول:   وهو ما نلمسه في شعر ليلى؛ فهو ينطق بالعفة في اإلفصاح عن

 غوائله 
ً
 محياه قليال

ً
ا بعيد الهّم ُصلًبا قناته                        جميال

ً
 2عفيف

اق العذرّيين، إذ تبقى مسألة زواجه من معشوقته حاجة عصّية على املنال.    
ّ
 فهو كغيره من العش

الث ــ ذكره في أشعار العذريّين:  
ّ
عراء العذرّيين، هو ما أّرخه شاعر عاشٍق َوِلٍه مثله،  الث

ّ
لعّل ما يؤكد انتماء توبة إلى مصاف الش

ن أبياته توبة   ُعرف بغزله العذرّي، وُعرف الغزل العذرّي به، فقيس بن امللّوح صاحب ليلى يعّبر عن سلسلة هذا العشق، ويضّمِ

 أساسّية
ً
 3فيه، إذ يقول:  ركيزة

َعمِرَي ما القـى َجميـُل بُن َمعَمــرٍ 
َ
ــم َيلـَق ُمسِلــمُ               لـ

َ
يلى ال َول

َ
ـَوجدي ِبل

َ
 ك

 
َ
يٌس َوُعــروة   ــَول

َ
عَجـــمُ             م َيلــَق قابــوٌس َوق

َ
صيـــٌح َوأ

َ
بلــي ف

َ
ــــُه ق

َ
ـــم َيلق

َ
 َول

مَّ َسعــــٌد َوواِمـــــٌق َوِبشـــــٌر 
ُ
ّســـِمُ               َوِهنـــٌد ث

َ
ق
َ
ت
ُ
ضنـــاُه الَهــــــوى امل

َ
 أ
ُ
وَبــــة

َ
 َوت

 أدمغ من قول املجنون قيس في املجنون توبة؛ فكالهما ــ وإن اختلفت ليلى ــ قد ُجّنا بها، مما جعلهما     
ً

وال أظن أّن هناك دليال

 الغزل العفيف العذرّي.  شاعري مدرسة واحدة؛ مدرسة

ابع ــ قصة تصارعه مع جميل بثينة:   ام، فمّر ببني عذرة، فرأته بثينة فجعلت تنظر إليه، فشّق  الّر
ّ
كان توبة قد خرج إلى الش

ذلك على جميل، وذلك قبل أن يظهر حّبه لها. فقال له جميل: من أنت؟ قال: أنا توبة بن الحمّير. قال: هل لك في الّصراع؟ قال: 

زر بها، ثم صارعه فصرعه جميل. ثم قال: هل لك في الّنضال. قال نعم، فناضله ذ
ّ
لك إليك، فشّدت عليه بثينة ملحفة موّرسة، فات

ما تفعل هذا بريح هذه 
ّ
فنضله جميل. ثم قال له: هل لك في الّسباق؟ فقال نعم، فسابقه فسبقه جميل. فقال له توبة: يا هذا إن

 عاشٌق مثله؛ فوجود بثينة   .4ادّي، فصرعه توبة ونضله وسبقهالجالسة، ولكن اهبط بنا الو 
ّ

وال َيعرف تأثيَر العشق على العاشق إال

ذي حسم األمر. 
ّ
 أو عدمه هو ال

ــ قصة موتهما:   امس 
ّ
جاه واحد، ولعّل ذلك عائد إلى قرب الخ

ّ
ات يكاد ما وصل إلينا من قصة مقتل توبة بن الحمّير يسير في 

الّزمنّية بين حادثة مقتله وتدوينها، ومن جهة أخرى فقد كان الهتمام املؤّرخين بأيام العرب في الجاهلّية واإلسالم أثر في املسافة  

ه نتج عن مقتل توبة إجالء لقبيلة قاتليه أّرخه األقدمون في كتبهم. غير أّن حادثة وفاة ليلى األخيلّية قد قيل
ّ
 ذلك، هذا ناهيك عن أن

ها ببيتي شعر كان قد قالهما توبة في تغزله بها.فيها أكثر من ح 
ّ
 كاية، ارتبطت كل

 ــ مقتل توبة:  
ً

مقتل توبة، فقد كان بينه وبني عوف بن عقيل لحاء، وحدث أن شهد توبة بني خفاجة وبني    تذكر املظان قصةأوال

ي سمعان بن عقيل توبة بجرز وعلى  عوف يختصمون عند هّمام العقيلّي زمن معاوية ــ على صدقات بني عامر، فضرب ثور بن أب

 
 . 51توبة: صـ ديوان  1

 . 30ـ ديوان ليلى: ص 2

 .73ـ ديوان قيس ابن امللَوح، ص 3

 . 159/ 11ـ األغاني: ج 4
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ّر والبغي، 
ّ
توبة الّدرع والبيضة، فجرح أنف البيضة وجهه، فغّص ذلك توبة، فكمن له ذات يوم، فقتله. وكان لثور ولد كثير الش

أر ألبيه، فطارد وبعض قومه توبة، فقتلوه، وبتروا رجل أخيه 
ّ
 . 1يقال له الّسليل، قد عزم على الث

عر كان توبة  خيلّية:  ثانًيا ــ وفاة األ 
ّ
تناقلت كثير من مظان األدب قصة حادثة موت األخيلّية، وقد بنوا ما نقلوه على بيتين من الش

رون بهذه القصة، ونسبوها إلى نسج خيال الّرواة 
ّ
ك املتأخ

ّ
عبّي، غير أّن  2قد قالهما في قصيدة له، وقد شك

ّ
، أو قصص األدب الش

اية القصة، هو ما ورد في كتاب ذّم الهوى، فقد أورد في فصل "من ُضربت به األمثال في العشق" أفضل حبكة اطلع عليها الباحث لبد

ما نّصه "أّن ليلى األخيلّية بعد موت توبة تزّوجت، ثم إّن زوجها بعد ذلك مّر بقبر توبة وليلى معه. فقال: يا ليلى هل تعرفين هذا  

مي  3القبر؟ فقالت: ال 
ّ
عليه. قالت: امِض لشأنك، فما تريد من توبة وقد بليت عظامه! قال: أريد تكذيبه،  ، قال: هذا قبر توبة، فسل

ذي يقول: 
ّ
 أليس هو ال

 وصفـــــائــــــــُح 
ٌ
مـــت              علـــــــــّي ودونــــي تربــــــة

ّ
 ولـو أنَّ ليلى األخَيِلّيــة سل

 تسليَم البشاشة أو زقا               إليها صد
ُ
مت

ّ
 ًى من جانب القبر صائُح لَسل

مي عليه. فقالت: الّسالم عليك يا توبة ورحمة هللا، وبارك لك فيما صرت إليه. فإذا طائر قد خرج من  
ّ
فوهللا ال برحِت أو تسل

فطالتا   قبرها شجرة،  وعلى  قبره شجرة  على  فنبتت  قبره،  جانب  إلى  فدفنت  فماتت،  القبر حتى ضرب صدرها، فشهقت شهقة 

 ــ أقرب إلى الواقعّية فيما أورده صاحب األغاني، حيث جاء  .  4فالتقيتا"
ً
غير أّن نهاية القصة ــ بصرف الّنظر، إن نسًجا، أو حقيقة

فيه: "وكانت إلى جانب القبر بومة كامنة، فلما رأت الهودج واضطرابه فزعت، وطارت في وجه الجمل، فنفر، ورمى بليلى على رأسها،  

 . 5انبه"فماتت من وقتها، ودفنت إلى ج

م القصص العذرّي:  
ّ
إّن املتتبع لقصص العشق العذرّي في العصر األموّي يلحظ أّن قصة توبة وصاحبته ليلى تنماز عن  سل

بقية شخصّيات القصص األخرى في أّن كال العاشقين شاعر، وعلى الّرغم من ذكر قصة عشق توبة لليلى في كثير من كتب األدب، 

 أن قصتهما لم تحتل مكا
ّ

م القصص العذرّي.  إال
ّ
فما الذي ًنا بارًزا قياًسا بقصص القيسين وجميل، وبقيت في مكانة دونّية في سل

 
 . 172/ 11ـ ينظر األغاني، ج 1

وية ) ت  2
ّ
هب، ج 155ـ يذكر أّن حماد الرا

ّ
 . 149/ 3هـ ( قد روى هذه القّصة، مروج الذ

راث األدبّي، ف  3
ّ
ا فيما أوردته كتب الت في حين تنتفي معرفتها بقبر توبة عند ابن دريد في القصة أعاله، ويتبعه ابن عساكر في تاريخه، ـ يبدو الّتناقض جليًّ

 ، قد أشار إلى أّن ليلى قد زارت قبر توبة، وعقرت عليه ناقة زوجها، حيث قالت في قصيدة لها:742فإّن ياقوت الحموّي: معجم البلدان، ص

 بهيدة، إذ لم تختفره أقاربه.عقرت على أنصاب توبة مقرما                  

 فكيف لها أن تزوره، وتعقر عليه، بعد موتها، بدليل نكرانها معرفة القبر. 

ذي
ّ
سليم على توبة، األمر ال

ّ
تي تصّر على الوقوف على القبر والت

ّ
يتوافق مع قصة   ويذهب صاحب األغاني مذهًبا مغايًرا في بداية القّصة، ويجعلها هي ال

عر، ثم تنتظر 
ّ
ذي يخلخل مضمون روايته أن جعلها هي من تقول، فوق قبره، بيتي الش

ّ
عر. ولكّن ال

ّ
رّد الّسالم، وتقول: ما ظننته  الّزيارة الواردة في بيت الش

، ثم بعد كّل هذه املسافة الّزمنّية، تفزع البومة، وتضرب جملها، فتسقط ميتة.  
ّ
 كذب علّي قط

عبّي، فهي عالوة على كّل ذلك تضارع قصة لبنى 
ّ
بعد قيس؛ إذ إّنها    وعليه، فإّن األعم األغلب في هذه القّصة أّنها حكاية الّرواة، ومحبوك سّمار األدب الش

قها به ــ دفنت بجانبه. 
ّ
 مماتها ــ ولشّدة تعل

 .390ـ ذم الهوى، ص  4

 . 144/ 11ـ األغاني، ج 5
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ساؤل تقتض ي طرح قضية أخرى توازيها وتكاد حال دون توازي قصتهما مع قصص غيرهم من العذرّيين؟؟؟  
ّ
إّن اإلجابة عن هذا الت

 تالصقها، وهي: 

 ؟؟ ملاذا خفت نجم توبة وملع نجم األخيلّية؟

متابعة حثيثة       يقتض ي  وراءه،  يعتمل  ما  أغوار  يكتنه فحواه، وسبر  عّما  القبيل، والكشف  هذا  من  تساؤل  اإلجابة عن  إّن 

 من صاحبها توبة، ولعّل 
ً
اعرين، وتتابع ذكر أخبارهما في مظان األدب، فذكر أخبار األخيلّية وأشعارها أكثر وروًدا وشهرة

ّ
لديواني الش

 اب األتية:ذلك يعود إلى األسب

 ــ إّن ما وصلنا من أشعار ليلى وأخبارها يفوق كثيًرا ما أحاطت به كتب التّراث األدبّي من أشعار توبة.

ــ إّن أخبار توبة وأشعاره قد انحصرت في أمرين اثنين، وهما: عشقه لليلى، وبعض غزواته على القبائل املجاورة. في حين أّن أشعار  

 أّن أغراض الفخر والهجاء واملديح تبدو 1د تعّددت؛ فهي وإن عرفت بوفرة أشعار الّرثاء في توبةليلى قد تباينت، وأخبارها ق
ّ

، إال

، وفي فخرها بقومها  2حاضرة في ديوانها؛ ففي معركتها الهجائّية مع الّنابغة الجعدّي تظهر بصورة ال تقّل ضراوة عن هّجائي املربد 

 
ّ
ام موطن الخالفة.    4، وفي مدحها للخلفاء واألمراء3غةوزوجها تكاد تكون فرزدقّية األسلوب والل

ّ
 ال تبعد مسافة عن شعراء حاضرة الش

 
 ـ تعّد الخنساء وليلى األخيلّية من أشهر شواعر العرب، خاصة في غرض الّرثاء، وقد ذهب األقدمون في املفاضلة بينهما مذاهب شتى:  1

عراءفاألصمعّي:  
ّ
عراءعلى الخنساء. وابن قتيبة:  ، قد قّدمها  37، صفحولة الش

ّ
عر والش

ّ
، ذهب إلى تقديم الخنساء عليها، في حين أّن املبرد:  359/  1، جالش

 ، ذهب إلى اعتبار كّل منهما ذات مذهب شعرّي مباين، وأّن املفاضلة بينهما أمر صعب. 1213، صالكامل

 (:64: ص ديوان األخيلّية)ومن رثائها لتوبة 

ا                  وأحفل من دارت عليه الدوائُر أقسمت أبكي بعد توبة 
ً
 هالك

 ال أنفك أبكيك ما دعت                 على فنٍن ورقاُء، أو طار طائر 
ُ
 فآليت

 إيـاهم عليــه أحــاذُر 
ُ
 قتيُل بني عوف فيا لهفتا له                  ومــا كنت

مــا أخشــى عليــه قبيلــة                    
ّ
 لهـا بدروب الروم باٍد وحاضـُر ولكن

 (: 97: صديوان األخيلّية) وتقول فيه

دى وأنــاملــه
ّ
ـُب كفــاه النــ

ّ
                  تحل

ً
ا يرى البخَل ُسّبـة  أغرَّ خفاجيًّ

 من ديوانها:   27ـ حيث تقول في هجاء الّنابغة، ص 2

               و 
ً

 كنت ُصنّيا بين ُصدين مجهالأنابغ لم تنبغ ولــــــــم تـــــــك أّوال

 أنابغ إن تنبغ بلؤمك ال تجـــــد           للؤمك إال وســـــط جعدة مجعـــــال                                                

ني داء بأمــــــــــك مثلــــه               وأّي                                                
َ
ْرت   جـــواد ال يقـــال لــــــه هـــــالأَعيَّ

بين. 
َّ
غل

ُ
عراء امل

ّ
 وكان الّنابغة قد أقذع في هجائها، فغلبته؛ وعّد من الش

 (:69: صديوان األخيلّيةـ وهي تقول مفتخرة بقومها ) 3

 نحن األخايل ما يزال غالمنا                 حّتى يدبَّ على العصا مذكورا 

نا                 جزعـــــا وتعرفنا الّرفاق بحــــوراتبكي الّرماح إذا فقدن أك
ّ
 ف

 (:101: صديوان األخيلّيةوتقول مفتخرة )

 وما كان مجٌد في أناٍس علمتُه                من الناس إال مجُدنا كان أوال

 (: 51: صديوان األخيلّيةـ فهي تقول في مدح معاوية، وقد أصاب أرض قومها الجدب ) 4
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 فريًدا يفوق هامات سدنة الغزل العذرّي، في حين أّن األخيلّية قد أنتجت رثاء يقارب، أو يفوق ما أتت به  
ً

ــ إن توبة لم ينتج غزال

بيانّي، ومقاربة بسكينة بنت الحسين؛ الخنساء. أضف لذلك أّنها احتلت مكانة علّية في  
ّ
عراء الّنّقاد، امتداًدا للذ

ّ
جعلها في مصاف الش

عراء، وحكمت بينهم 
ّ
ه احتكم إليها الش

ّ
 . 1فقد روي أن

ــ   ذي رسمه خلفاء بني أمّية األول، في حين أّن جفاء توبة 
ّ
عرّية، ال

ّ
 الفحولة الش

ّ
ــ إّن مدح األخيلّية وهجاءها قد قاربها من خط

هرة، ولوال األخيلّية وأخبارها ــ من جهة ــ الختفى صدى شعره في كثبان الصّحراء، ف
ّ
يما وصلنا ــ لهذين الغرضين قد نأى به عن الش

مات الّزمن وخ
َ
ضارع، ويشابهها الّنّقاد ــ سابًقا والحًقا ــ أل

ُ
حاكى وت

ُ
لفاء بني  ولوال أّن املجنون ــ من جهة أخرى ــ قد فرض غزله ظاهرة ت

 أمّية ذكره، وذكر من سواه. 

بقات 
ّ
ل بالّضدّية من ابن الّزبير، والّتوافقّية مع بني أمّية، جعلها في مصاف الط

ّ
  ــ وأخيرا، فإّن موقف األخيلّية الّسياس ّي املتمث

له، وكذا أخباره،    املتقّدمة من شعراء العصر األموّي، في حين أّن شعر توبة ــ فيما وصل إلينا ــ يبدو خلًوا من أّي موقف سياس يّ 

عرف هي به.
ُ
 وهذا األمر قد قدمها خطوات عليه، وجعله ُيعرف بها أكثر من أن ت

 املوقف السياس ي لتوبة واألخيلّية:

عاء، لم تورد املظان شيًئا عن عالقة توبة بالّسياسة، ولكّن بعضها أشار إلى قبيلته، حيث قال: "   
َ
ل
َ
ومن قبائل بني ُعَقيل: الخ

ة. ومنهم: بنو ُعباَدة بن ُعَقيوكانوا ال يُ  ر، صاحُب ليلى األخيليَّ ْوبة بن الُحَمّيِ
َ
فاَجة، ومنهم: ت

َ
. ومن بطونهم: بنو خ

ً
وَن امللَك طاعة

ُ
ل، عط

 ليلى األخيلّية"
ُ
 .2وهم رهط

تي رثته بها ليلى األخيلّية    
ّ
اعر لم    إّن املتتّبع ملا وصل إلينا من أشعار توبة بن الحمّير وقصصه، والقصائد ال

ّ
يخلص إلى أّن الش

ه مجرد عاشق محب لليلى، ويمارس ــ في الوقت ذاته ــ  
ّ
أن الّسياس ّي في حاضرة الحجاز في العصر األموّي، وأن

ّ
يكن له أّي اهتمام بالش

أن مثل قومه. وقد
ّ
يكون نقيض    دور الجاهلّيين في الغزو. ولعّل ابن دريد يصدق فيما ذهب إليه، وأّن توبة لم يكن له في هذا الش

ني أرجح انتفاء الّسياسة عنه، فلو كان له في هذا األمر صدر بيت ألتّم عجزه 
ّ
ذلك، وأّن له أشعاًرا ضاعت، ولم تصل إلينا، غير أن

عر، فال يشترط في كّل شاعر أن يكون بوق إعالم. 
ّ
 من ينتمي إليهم، ويقف إلى جانبهم، ولكّنه الش

فقد كان موقفها صريًحا وواضًحا، فقد راحت تؤيد األمويين في حكمهم، ووقفت موقًفا معادًيا ممن ناهضهم،    األخيلّيةأّما عن      

 وحاول سلب الخالفة منهم، وفيما يلي بيان ذلك: 

 

 

 املرتجى وبك استغاثت                 لتنعشها، إذا بخل الّسحاب وكنت 

 (:=63: ص)ديوان األخيلّيةوتقول في مدح الحّجاج 

ـُر الّصمـُد 
َ
 واملستغف

ُ
 حّجـــــاُج أنـــــت الذي ما فوقــــــه أحد          إال الخليفـة

ِقُد حّجاُج أنت سنان الحرب إن نهجت          وأنت للناس في الداجي 
َ
 لنا ت

أّن حميد بن ثور الهاللّي، والعجير الّسلولّي، ومزاحم العقيلّي، وأوس بن غلفاء الهجيمّي قد تحاكموا إلى ليلى في وصف    259/  8ـ فقد ورد في األغاني،    1

 قطاة، أّيهم أحسن وصًفا. فحكمت للعجير الّسلولّي؛ وأنشدت: 

 ما قال الّسلولّي بهرج  أال كّل ما قال الرواة وأنشدوا          بها غير 

 . 299م، ص1991، 1، تحقيق: عبد السالم هارون، دار الجبل، لبنان، طاالشتقاقهـ (:  321ـ ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن األزدّي ) ت  2
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 ــ في عصر صدر اإلسالم: 
ً

 أوال

 أ   
ّ

ساء املتقّدمات من شعراء اإلسالم، إال
ّ
نا ال نجد لها في ديوانها، وما وصل إلينا من  على الّرغم من أّن االصبهانّي يعّدها من الن

ّ
ن

. ويمكن أن ُيعزى ذلك إلى واحد من أمور ثالث: "فإّما أّن  1شعرها شيًئا في هذا العصر غير قطعة رثاء في الخليفة عثمان بن عفان 

 .2تكون سكتت ولم تنظم فيه شيًئا، أو أنها كانت صغيرة الّسن، أو أّن ما قالته لم يصل إلينا"

 نًيا ــ في العصر األموّي: ثا

، ولم ينازعها في هذا االنتماء أّي منازع، ويمكن الكشف  أموّية الهوى يشير ديوان األخيلّية، وما وصل إلينا من أخبارها أّنها كانت     

الّصلة بالبيت األموّي، وقد زا  أّنها كانت وطيدة  رت خلفاءهم  عن توجهها هذا من خالل أخبارها وأشعارها. فقد أظهرت أخبارها 

عر من شعراء الّدولة األموّية"
ّ
ساء املقّدمات في الش

ّ
ون قدرها، فهي "من الن

ّ
، ومن ذلك  3وأمراءهم ووالتهم، وكانوا يحفلون بها، ويجل

عّل زيارتها ملعاوية بن أبي سفيان، ومروان بن الحكم أمير املدينة، وعبد امللك بن مروان، وعبيد هللا بن أبي بكرة والي سجستان، ول

قفّي، وفيه قالت أكثر مدحها، ومن هذه القصائد: 
ّ
 أكثر من زارت هو الحّجاج بن يوسف الث

 حيث تراهــــا 
ّ

 ّللا
ّ
مـا ال            منايــــــا بكف

ّ
 أحّجــــاج ال يفلل سالحـــــك إن

 ـاإذا هبط الحّجــــاج أرضــــا مريضـــة            تتّبع أقص ى دائهــــــــا فشفــاهــ

ذي بهـا            غــــالم إذا هـــــّز القناة سقـاهــا
ّ
 شفاها من الّداء العضال ال

هــــا            إذا جمحت يوما وخيف أذاهــــا 
ّ
 4سقـــاهــــا دمـــاء املارقيــــن وعل

ره من محاولة الّتفكير  وعلى نقيض ذلك، فقد وقفت من عبد هللا بن الّزبير موقًفا معادًيا، فقالت في قصيدة  
ّ
تهجوه بها، وتحذ

 في غزو قومها: 

 يا أّيهـــا الّســدُم امللوي رأسـه             ليقود من أهل الحجاز بريما 

 وال مظلومــا 
ً
 أبــــــدا

ً
 ال تغزونَّ الّدهـــر آل مطــرف             ال ظاملــــا

 5بالرقاد نعيمــــــاإن سـاملوك فدعهم من هذه             وارقد كفى لك 

 
 (: 92: صديوان األخيلّية)فهي تقول في رثائه ـ  1

ُه          
ُ
ت مَّ

ُ
ْيَر أ

َ
ْرُجو الخ

َ
 ت
َ
مان

ْ
َبْعَد ُعث

َ
 وكان آمن من يمش ي على ساِق أ

َهــب َجــّم َوأوَراِق 
َ
 مــن ذ

َ
ُهــم           ما كــان

َ
ل وَّ

َ
ة ُ ّللِا أْعطاُهم وخ

َ
ليف

َ
 خ

 . 19ـ ديوان االخيلية ص  2

 . 1286ـ ابن واصل: تجريد األغاني، ص 3

 .121، 120ـ ديوان األخيلّية: ص 4

 . 110ـ  108ـ ديوان األخيلّية: ص 5
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غير أّن خبًرا ورد عن األخيلّية بلقائها بعبد امللك بن مروان، نقله محقق الّديوان عن األغاني أّن "ليلى جاءت تستعين في عين     

توبة في  الكرم  صفة  قد حصرت  ليلى  ]وكانت  امللك  عبد  على  توبة  مثل  لتقديمها  ذلك؛  عاتكة  فأنكرت  لها،  وتحميها  [،  1تسقيها 

 قصيدة تهجو فيها عبد امللك، وتعرض بزوجته، ومنها: 2فاندفعت ليلى إلى ناقتها، وأنشدت"

ّبان 
ّ
 4فوه الّدهر دامي 3أأجعل مثل توبة في نداه              أبا الذ

ك في نسبة هذه القصيدة لليلى، أو للمكان    5فوثبت ليلى فقامت على رجلها واندفعت تقول" غير أّن ما ورد في األغاني: "   
ّ
يثير الش

ذي قيلت فيه إن كانت حقيقة لها؛ فال يعقل وفق ما نقله األصفهانّي أن تهجو ليلى عبد امللك وزوجه في عقر داره، وتعّرض به في 
ّ
ال

ــ فإّن ذلك ينافي والء ليلى    6مثل لقب كهذا. وإّن صّحت رواية املحقق  للبيت األموّي، ويجعل عالقتها بهم عالقة  ــ املجهولة املصدر 

مدح وتكّسب ال غير، أو أّن تكون الّرواية بأّن قبيلتها وقبيلة توبة لم تخضعا مللك هي رواية صحيحة، وأّن هجاءها البن الّزبير هو 

 مجرد عداء قبلّي فحسب، وال عالقة له بشؤون الّسياسة، وأحقّية الخالفة. 

توبة ــ لقلة ما وصل إلينا من شعره، ومن أخباره ــ لم يقدم لنا كثيًرا عنه، ولكّنه يقترب بشكل أو بآخر    ويبقى أن نقول إّن ديوان   

عراء العذرّيي 
ّ
عراء املتّيمين والش

ّ
ل حلقة وسطا بين الش

ّ
ه شك

ّ
ا لهم، أو أن عراء املتّيمين الجاهلّيين ويعد امتداًدا حقيقيًّ

ّ
 ن. من الش

 

 
ّ
اني: مستويات الت

ّ
 حليل في نّص لتوبة بن الحمّير: الفصل الث

 يقول توبة في أشهر قصائد ديوانه:

 نواهــــا واستمرَّ مريُرهــــــــــا
ْ
ت

َّ
 7نأتَك بليلى داُرهــــا ال تزوُرهـــا               وشط

 
 (:  52قالت ) الّديوان، صـ حيث  1

دى زالـت بهّن املراتــب
ّ
 أريقت جفان ابن الخليع فأصبحت              حياض الن

 فعفاته لهفى يطوفون حوله                   كما انقّض عرش البئر والورد عاصب  

 .112ديوان األخيلّية: صـ  2

ب بـ " أبو  أّن عبد امللك بن مروان  270م، ص2011ّيين، مكتبة حسن العصرّية، بيروت، السّيد، فؤاد صالح: معجم ألقاب الّسياسـ جاء في كتاب:  3
ّ
" لق

بان إذا مّر بفمه يتساقط ويموت من شدة بخره، أي رائحة فم
ّ
لف في سبب ذلك على وجهين: أولهما: لقب بذلك؛ ألّن الذ

ُ
بان "، وقد اخت

ّ
ه الكريهة الذ

ه كان
ّ
باب "  املنتنة. ثانيهما: لقب بذلك؛ ألن

ّ
 .  أفوه مفتوح الفم، فربما غفل، فيفتح فمه، فيدخل فيه الذ

 . 113، ديوان األخيلّية، ص164/ 11ـ األغاني، ج 4

 . 164/ 11ـ األغاني: ج 5

 ـ تأتي األخيلّية في القصيدة على بيتين:  6

ئــامأقلت خليفة فسواه أحجى              بإمـــرتـــــــــه وأولــــــى 
ّ
 بالل

 لئام امللك حين تعّد كعب               ذوو األخطار والخطط الجسام

كر ــ هو أسلوب كثير اال
ّ
ذي يليه، كما ظهر في قصيدة مدح الحجاج ــ آنفة الذ

ّ
تباع في قصائد ليلى  وأسلوب إعادة الكلمة األخيرة في البيت في صدر البيت ال

ذي قالتها فيه.األخيلّية، مما يرجح أّن هذه القصيدة ت
ّ
 نسب ــ حقيقة ــ لها، ويبقى االختالف في املكان ال

 . 31ـ ديوان توبة: ص 7
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عّد هذه القصيدة من أشهر ما وصلنا من شعر توبة بن الحمّير، وهي بذاك تشكل البوابة األوسع للولوج إلى توبة: شخصيته،    
ُ
ت

 فما هي مضامين هذه القصيدة؟؟ وكيف تقرأ؟؟ ومحبوبته، وعشقه، وطبيعة غزله، 

الق     أّنها؛ أي  القصيدة وتصريعه، يتراءى له  الّناظر للبيت األول في  إذ  إّن  القصيدة الجاهلّية؛  صيدة، قد نسجت على غرار 

م الواحدة منهّن 
ّ
لل باٍد وجلي، ومن املتوقع، نتاج ذلك، أّن القصيدة ستغدو عبارة عن لوحات متتابعة، تسل

ّ
الوقوف فيها على الط

ذي درس، وستس
ّ
ال املكان  القصائد قبلها، فهي ستترك  أّمات  انتظمتها  مة، 

ّ
في سبل  األخرى نفسها، وبطريقة منظ عائن 

ّ
الظ ير مع 

الّصحراء الفسيحة، وسيتبعها العاشق الوله، على ناقة يتمثلها حيًنا، أو فرس ينتدبه حيًنا آخر، فيجوب الفيافي، ويترّسم حماًرا 

عراء، وارتضوه ألنفسهم، وهكذا ي
ّ
ا هنا، وثوًرا هناك، وسيعارك الّرحلة إلى أن يصل إلى املبتغى، في نهج اصطنعه الش فترض  وحشيًّ

 في قصيدة توبة هذه أن تكون.

اإلمساك       القارئ  إذ ال يستطيع  ائتالف فيها،  أشياء ال  لديه  في سبلها، تتكشف  القصيدة، والّساعي  املتتّبع ملقصد هذه  إّن 

 وانفلت من بين يديه، قبل أن تّتضح معاملها.  
ّ

اتها؟؟ فكيف بدت مشاهد هذه القصيدة ولوحبفكرة، أو استتباع خيوط لوحة ما إال

     وما الغرابة فيها؟؟ وأّي قراءة يمكن االطمئنان إليها في تحليلها؟؟

جاه مؤشر بوصلتها؛ فلكّل  
ّ
 من تعيين مساراتها والّرابط بينها، ومن ثّم تحديد ات

ً
للوقوف على قراءات لهذه القصيدة، ال بّد أوال

ه سيكون كمالطم ذراعيه وسط محيط، نّص بوصلة، فإذا استطاع الباحث الوقوف على مؤشرها، نجا  
ّ
، فإن

ّ
بفهمه وسلم، وإال

 دونما قارب نجاه. 

لل، ولوحة العشق، ولوحة الّناقة، ولوحة  أوال: لوحات القصيدة:  
ّ
ارتسم في نّص توبة بن الحمير خمس لوحات؛ وهي: لوحة الط

ّص؟؟ الحرب، ولوحة العذارى. 
ّ
وحات في الن

ّ
 فكيف ارتسمت هذه الل

وحات:ثانيا: مسار ا
ّ
لل،    لل

ّ
اعر توبة لوحات قصيدته بطريقة غريبة، فالبيت األول يبدأ في القصيدة برسم مكان الط

ّ
نظم الش

ية حيًنا، وغير مكتملة حينً 
ّ
وحات جاءت متشظ

ّ
، في حين أّن بقّية الل

ً
ة أبياتها ــ هي األكثر اتصاال

ّ
وحة ــ على قل

ّ
ا آخر؛  وقد تكون هذه الل

ص فيها، على  
ّ
وحات دونما  فال حسن تخل

ّ
عادة القصيدة املثال، وال حسن ترابط وانتقال بين املشاهد، بل ترى الشاعر ينتقل بين الل

 عالقة ترابط بين أفكارها؛ حيث جاءت على الّنحو اآلتي:

 الفكرة  األبيات  الفكرة  األبيات 

لل الّدارس  2، 1
ّ
 مشاق الّرحلة 19، 18 الط

ئمين، ولقاء ليلى  6ــ  3
ّ

 العودة ليلى، ووصفها بالحمامة  21، 20 حديث الال

 على املسير  8، 7
ّ
لل، والحث

ّ
اعر  22 العودة للط

ّ
 الحديث عن فجور الش

 تهديد قبيلة عقيل  24، 23 بيت في الحكمة عن حاجات الفرد 9

قاء 25 قصة تبرقع ليلى، وصدودها عنه  11، 10
ّ
 هجاء زوج ليلى، والّنأي بها خوف الل

ذي  12
ّ
 الحديث عن الّناقة، ورحلة الغزو  28ــ  26 آلت إليه ليلىاملكان ال

 على املسير  13
ّ
 نتيجة الّرحلة الفتك باألعداء  29 العودة للحث

اعر  16ــ  14
ّ
 العودة للّرحلة  30 صفات ليلى، وأثرها في الش
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ات  33، 32 الحديث عن لقاء لهما  17
ّ
 العودة لألعداء، ووصف الذ

 نهاية القصيدة 

اعر إلى مبتغاه " عذارى همدان "  35، 34
ّ
 وصول الش

 

قة بالّنّص تارة،  ثالثا: قراءات في القصيدة:  
ّ
يحفل نّص توبة بن الحمّير بمجموعة من القراءات، تستند على افتراضات متعل

اعر والواقع الّسياس ّي واالجتماعّي أطواًرا أخر. وهذه االفتراضات، وت
ّ
اعر تارة أخرى، وبالّنّص والش

ّ
لك القراءات يمكن إجمالها  وبالش

 بما يلي:

ّص املفكك:  1
ّ
كا مجموعة من القراءات:( الن

ّ
 ينتج عن افتراض أّن هذا الّنّص مفك

انية من  
ّ
مة، وغير املكتملة ال يمكنها أن تصدر عن شاعر صّنف في املرتبة الث

ّ
ــ إّن الّنّص فيه نقص في األبيات؛ فلوحاته املهش

 شعراء العصر األموّي. 

اعر نفسه، وأخطأ املحّقق في جمعهما في قصيدة  ــ إّن 
ّ
 الّنّص مأخوذ من قصيدتين نسجتا على وزن واحد وقافية واحدة للش

 واحدة. 

 ــ إّن الّنّص ليس جميعه لتوبة، وقد ألصق به مجموعة من األبيات لغير قائل.  

ك.
ّ
 ــ إّن الّنّص بحاجة إلى إعادة تركيب؛ للخالص مّما شابه من تفك

 ويكفي تأكيًدا للّتوجهات الّسابقة البيتان األخيران في القصيدة:

 نحوُرهـــا 
ً
 بيضا

َ
 أُمخترمي ريُب املنوِن ولم أزْر           عذارى من همدان

أقداٍم لطاٍف خصوُرهــــــــــــا   بأعجاٍز ثقاٍل وأســوٍق               خـداٍل و
َ
 ينؤن

عرّي، وبعد الوقوف على طلل ليلى، والحديث    فال يعقل، بأّي حال وفق هذه الفرضّية، 
ّ
اعر في نهاية نّصه الش

ّ
أن يكون مبغى الش

اعر عذارى همدان. 
ّ
 عن تعلقه بها، وتهديد زوجها وعشيرتها، ووصف بعض رحلته، وتناول معاركه ــ ال يعقل أن يكون مآل الش

اعر املفكك:  2
ّ
ّص املكتمل والش

ّ
تي وردت  تالمس هذه الفرضية سؤال الّدرا( الن

ّ
سة عن شخصّية توبة في القصص واألخبار ال

ّص.  
ّ
اعر العاشق الوله، وفي شطره اآلخر الفاجر القاتل الل

ّ
فهل سيتوازى شعر  عنه في الفصل األول من هذا البحث، حيث الش

 توبة، في هذا النّص، وأخباره، أم يتطابقان؟؟ 

 ولعّل أهّمها: لّنّص، ال غرو أّن هذه الفرضّية سينبني عليها قراءات عدة لهذا ا

ّص:
ّ
فسّية للن

ّ
اعر توبة على عامل الّرفض واالستالب؛ رفض تزويجه من    أ ( القراءة الن

ّ
تقوم الّدراسة الّنفسّية لشخصّية الش

اعر، يشكل معلًما بارًزا في هذه القرا
ّ
ذي نبا في خليط لوحات الش

ّ
ءة، محبوبته ليلى، واستالب روحه وعقله. ولعّل البيت الّتاسع، ال

 فهو يقول، وقد أبعدت ليلى عنه، وأسكنت غيره:

فُس ما ال يضيُرها
َّ
 وتخش ى الن

ً
عاعا

َ
 يطلُبها الفتى          ش

ُ
 وقد تذهُب الحاجات
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كت معها  
ّ
تها، وفك

ّ
جاه، وسيطرت معها لياله على روحه، فشظ

ّ
اعر، وما يشغل ذهنه، قد تفّرقت شعاًعا في كل ات

ّ
فحاجات الش

اعر ال يكاد يبدأ برسم لوحة في قصيدته حتى يعود لليلى، فيصفها، ويتحدث عن عشقها، وال يكاد مرة أخرى أن  القصيدة؛  
ّ
فالش

ذي نأى بها عنه، فيسّبه ويقّرعه، وال يكاد يبرحه إلى دروب الّرحلة حتى يعود إلى قوم
ّ
  يعود إلى لوحاته ورحلته حتى يذهب إلى زوجها ال

ه سيبقيهم "صرعى" بعد أّي لقاء.ليلى، فيتوّعدهم، ويهّدد غي
ّ
 رهم بأن

ذي جاء على شكل حكمة، حالة من التقاء القلب بالعقل، حالة وحيدة طوال أبيات القصيدة، حالة  
ّ
ل البيت الّسابق، ال

ّ
لقد مث

ذي بدا فيها مسيطًرا، فأخذ بزمام القصيدة إلى آخرها.  
ّ
 جاءت صدفة بعد الّنأي بليلى، ولكّن القلب هو ال

اعر لم يكن  إّن هذ
ّ
دها؛ فالش

ّ
ذي ول

ّ
اعر لم تكن هي األصل في شخصّيته، بل إّن منع ليلى عنه هو ال

ّ
تي اعترت الش

ّ
ه الحالة ال

ذي حدا بسيفه أن
ّ
تي بّثها األموّيون فيهم، والّنأي بليلى هو ال

ّ
تي ورثها وقومه، أو تلك ال

ّ
   فاجًرا، وإنّما كان يمارس عادة الغزو ال

ّ
يخط

 كّل رقاب. 

تي جعلته في نهاية القصيدة يلجأ إلى "عذارى همدان"، ليس شغًفا    ولعّل 
ّ
اعر هي ال

ّ
تي سيطرت على الش

ّ
تلك الحالة الّنفسّية ال

ما فراًرا من واقع الّسلب والحرمان.  
ّ
 بهّن، وإن

ّص:  والقيمّية  ب ( القراءة الّدينّية  
ّ
اعر توبة ــ في األعّم األغلب ــ عند القدماء وامل للن

ّ
ه شاعر عذرّي؛  يصّنف الش

ّ
حدثين على أن

أن، مع ما ذهبوا إليه 
ّ
ذي  .  وقد توافق ما وصلنا من أخباره مع ليلى وأهلها، وما جمعوه من قصائده، في هذا الش

ّ
ولكّن الّسؤال ال

اعر توبة، هو:
ّ
ذي يفرض نفسه لزاًما في تناول عذرّية الش

ّ
 لهذه القراءة، وال

ً
ل مدخال

ّ
   سيشك

 
ّ
عرّي هذا؟؟ ما هو العامل األساس ال

ّ
 ذي اصطنع هذه العذرّية في نّص توبة الش

دينّي      لوضع  إفراز  ه 
ّ
أن على  العذرّي  للّنّص  نظروا  ذين 

ّ
ال املحدثين،  الّنقاد  من  كثير  مذهب  مخالفة  على  القراءة  هذه  تقوم 

عر العذرّي، لم يكن وليد ال
ّ
ّساعة، ولم يُك جنين الحداثة، بل  مستحدث؛ فالعامل االجتماعّي القيمّي في البادية، في أثناء تكون الش

ه وصل، في امتداده الّزمنّي، إلى الكهولة، وأّن الطارئ الوحيد على حياة البادية هو ذلك الّدين الجديد، فهو منبع العّفة والعذريّ 
ّ
ة  إن

 دونما منازع. 

فاالمتداد الّزمنّي للقيم البدوّية هو    وهذه القراءة إذ تّتفق مع نظرة هؤالء النّقاد من وجه، فإّنها ستخالفهم من وجوه أخر؛   

عر العذرّي ــ عند توبة ــ ا
ّ
ق بالّتأثير الّدينّي، فال عالقة له بتكون الش

ّ
لبّتة، ولعّل إقرار لتلك الّنظرة وهذه القراءة مًعا، أّما فيما يتعل

اعر ابن الحمّير هذا ستفصح عن هذه القراءة، وذلك وفق املنط
ّ
 لقات اآلتية:ِوقفة متأنية في نّص الش

 ( ـــ عالقة العشق:  1

اعر في هذه القصيدة جاهلّي املنبت؛ فال ملحظ ألّي منبع إسالمّي فيها. 
ّ
 ــ يبدو الش

اعر ملعشوقته، ومحاولة الّتواصل معها، حتى بعد زواجها من غيره.
ّ
 ــ تحفل القصيدة بمسلك الجاهلّيين في مالحقة الش

اعر على زوج معشوقته محا 
ّ
ه فوق ذلك َيِسُمُه بالّتيس، ويهّدده.ــ ينكر الش

ّ
 ولته االنفراد بزوجته، والّنأي بها عن عشيقها، بل إن

اعر قبيلة معشوقته، ويبدي استعداده لحربهم، والّنيل منهم؛ بسبب حرمانهم إّياه منها.
ّ
 ــ يقارع الش

ى جسد 
ً
اعر وقد تعّفف عن أّي ش يء حس ّي، وعن أّي مبغ

ّ
 ّي في عالقته مع معشوقته ليلى. ــ وبعيد كّل ذلك، نرى الش
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ذي حال  
ّ
ا له تجاه محبوبته وأهلها، فما ال وعليه، إذا كان الّدين الجديد يتنافى وسلوك ابن الحمّير، ولم يشكل رادًعا مسلكيًّ

 بشعره عن الحسّية الّصريحة، وأخذ به مسلك العفة؟؟ 

 ( عالقة الغزو:  2

القصيدة محاربً  في هذه  اعر 
ّ
الش يبدو  يفااــ  في  ،  أّي معترك، ولم يظهر  في  منهم  بالّنيل  بذاته، ويتعالى على غيره، ويهّددهم  خر 

اعر عنها. 
ّ
 الّنص، إضافة لذلك، أّي بيت يستند إلى العالقة الّدينّية، ينافح فيه الش

ما هي البطولة الّناتجة عن ع
ّ
اعر من الفروسّية النّبيلة في الّدفاع عن حّق سليب، وإن

ّ
القة الّتنافر بين القبائل،  ــ لم تنبع قوة الش

 وما أفرزته من غزو وقتل وسلب.

اعر برى حياته  
ّ
ظهر قصائد الّديوان ومقطوعاته أّن الش

ُ
تي قالها قبل عشقه لليلى، وت

ّ
ــ يتعالق هذا الّنّص مع نصوص توبة ال

ر في شخصّيته وأفعاله. للغزو، 
ّ
 وهذا دوره قبل أن يحّب ليلى وبعده، فالعشق لم يؤث

ذي وّجه شعره درب العفة؟؟
ّ
أثر بالّدين الجديد، فما ال

ّ
اعر نتاج الت

ّ
 وعليه، إذا لم تكن فروسية الش

ّي الّصريح، واعتلى صهوتها امرؤ القيس، وأسلم       بمدرستين: مدرسة الغزل الحس ّ
ً

ا متمثال ا، وامتّد أمويًّ لقد تحّدد الغزل جاهليًّ

املتيمين، وحاز تاجها،  عراء 
ّ
العفيف، إذ شكل عنترة منبعها، فيما يعرف بالش العذرّي  الغزل  أبي ربيعة، ومدرسة  رايتها لعمر بن 

 جميل. بعده، القيسان و 

تي أبرزت     
ّ
ا بدين، بل إّن القيم الجاهلّية، وما نتج عنها من عادات وتقاليد حياتية هي ال

ً
لم يكن رابط العّفة في الجاهلّية منوط

عراء مع من يعشقون، ال مع من يلهون، فلكل نمط سبيل يباينه عن غيره. 
ّ
ق الش

ّ
عرّي، خاصة في تعل

ّ
 هذا الّنمط الش

عرّي مع مقولة    وتوبة بن الحمّير إذ   
ّ
ــ في نّصه الش ا  ــ تأثريًّ ذاك، فهو يتماثل، قيمّيا، مع شعراء الجاهلّية املتيمين، وال يقترب 

لت منبع وأساس العّفة في شعر  
ّ
تي مث

ّ
ا هي ال عراء العذرّيين، فالقيم العربّية املتوارثة بدويًّ

ّ
البادية  الّتأثير الّدينّي املستحدث على الش

 ولم يكن الّدين أكثر من عامل مساعد ومساند يتوافق مع عمق هذه القيم.   في العصر األموّي،

اني ــ في نّص توبة ــ ليس نتيجة    
ّ
ب بين الّدين والعّفة، فالث ب واملسبَّ ونتاج ذلك، فال يعقل أن نصطنع موازنة تقوم على املسّبِ

اني. وال يمكن ـ
ّ
ا في تأثيث الغزل العذرّي لألّول، ولو كان هناك حضور لألّول النتفى وجود الث ـ في الوقت ذاته ــ أن نعّد الّدين سبًبا قارًّ

 العفيف في هذا العصر.

اقع املفكك:  3 ّص املكتمل والو
ّ
تالمس هذه الفرضّية الواقع الّسياس ّي للّدولة األموّية، وهو واقع يقوم على الّتفكك أكثر  ( الن

يعة والخوارج في الجزيرة والعراق، وتتابع املحاوالت لالنفكاك عن خالفة  من الوحدة؛ وليس بخاٍف دوُر الزبيرّيين والعلويّ 
ّ
ين والش

ام. 
ّ
 األموّيين، وإعالن الخالفة بعيًدا عن مركزها الش

أن الّسياس ّي،     
ّ
اعر كان له عالقة بالش

ّ
ظهر أخبار توبة بن الحمّير، في الفصل األّول، أّن الش

ُ
فهل ستنبئ القراءة الّسياسّية  لم ت

اعر توبة؟؟للن
ّ
 ّص عن دور سياس ّي للش

ّص:  
ّ
حفلت كثير من نصوص املعارضين للحكم األموّي في حواضر الحجاز والعراق باملواجهة املباشرة  ــ القراءة الّسياسّية للن

ذي دفع مع الخلفاء األموّيين، حتى أّن جزًءا منهم قد تعرض لزوجاتهم، غير أّن هذا األمر لم يكن بادًيا عند شعراء البادّية
ّ
أّن ال

ّ
، الش

ا، يكاد يكون وحيًدا، انكفأوا إليه، وشاع و  د لديهم غرًضا شعريًّ
ّ
سليم بأّن إهمال الخالفة األموّية للبادّية قد ول

ّ
فشا النّقاد إلى الت

 فيهم.
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ذي يفرض نفسه لزاًما:   
ّ
ة؟؟ وهل يكتفى شاعر م  والّسؤال ال

ّ
ثل توبة  هل يعقل أن يكون نظير اإلهمال شعر الغزل والعف

 بالتغّزل ووصف مغامرات الغزو والّسلب؟؟ 

وأّن      املسلوبة،  بالخالفة  البادية  أهل  ق 
ّ
تعل لحالة   

ً
تمثيال كان  العفيف  العذرّي  الغزل  أّن  فرضّية  من  القراءة  هذه  تنطلق 

تي طويت بأيدي األموّيين، وأّن عودتها، مرة أخرى،
ّ
 هي أمل البدو الحجازّيين.  املعشوقات فيها ما هّن إال رمز مشّفر للخالفة ال

    
ّ
ل ليلى رمًزا للخالفة الّسابقة، خاصة العلوّية منها، ويمث

ّ
ل  يقوم الّنّص، وفق هذه القراءة، على ثنائية: ليلى والّزوج اآلخر، إذ تمث

ذي تحياه الخالفة في الّزوج اآلخر تشفيًرا للّدولة األموّية. وعليه، فقد جاءت قصيدة توبة لتعّبر، بكمالها، عن هذا الواقع امل
ّ
فكك ال

 هذا العصر. 

 وبناًء على هذه القراءة، فإّن البيت الّتاسع في القصيدة سيقرأ بطريقة متباينة عّما سبق:    

فُس ما ال يضيُرها           
َّ
 وتخش ى الن

ً
عاعا

َ
 يطلُبها الفتى          ش

ُ
 وقد تذهُب الحاجات

ذي يعّد منبع الحكمة ف
ّ
تي تفرقت  إّن هذا البيت، ال

ّ
اعر، وال

ّ
تي يطلبها الش

ّ
نائية بجالء؛ فالحاجات ال

ّ
ي القصيدة، يعبر عن تلك الث

تي آلت إليها األمة، بعد اقتناص  
ّ
ذي يضير الّنفس هو حالة الّتفكك ال

ّ
ة الخالفة الّسليبة، وال

ّ
جاه هي وحدة األمة تحت مظل

ّ
في كل ات

 األمويين للخالفة.

م بناء على  توبة،  اعر 
ّ
الش آمله ذهابها، وبكى فراقها،  وموقف  الّسليبة، وقد  لليلى/ الخالفة  ينتصر  ا سبق، جلّي وواضح؛ فهو 

نائّية، تراه يحتقر من ُزّوجت له قهًرا/ الخ
ّ
جاه معاكس في هذه الث

ّ
ليفة  ويتحّسر على أيامها ولياليها، وعلى ما كان ينعم به معها، وفي ات

ام بعيًدا عن موطنها الحجاز. األموّي، ويتوعده، ويتعهد كّل من سانده في س
ّ
 لبها، وفي النأّي بها إلى ديار جديدة، ديار الش

ومحاربة سالبيها،   إليها،  الوصول  على  العزم  عقد  قد  توبة،  اعر 
ّ
الش ولكّن  املنال،  ليس سهل  الخالفة  ليلى/  إلى  الوصول  إّن 

جوء إلى همدان. 
ّ
 وإعادتها إلى ديارها، حتى لو تطلبه األمر الل

اعر يعيش حالة سياسّية عنيفة تجاه  إّن الّتفك
ّ
اعر، وفق هذه القراءة، فالش

ّ
اهر في الّنّص يتالش ى إذما عرفنا مقصد الش

ّ
ك الظ

مغتصبي الخالفة، وليس هناك من ش يء يشغل ذهنه، ويسيطر على تفكيره سواها، فالّنّص إذ ذاك، يحمل فكرة واحدة ووحيدة؛ 

اعر نتاج خسر 
ّ
 انها، وكيف له أن يستعيدها. إّنها الخالفة، وما حّل بالش

اعر، وفق هذه القراءة، ُيعّد من املناوئين لخلفاء بني أمّية، ومن الّداعين، والعاملين على استرداد الخالفة منهم، وإعادتها  
ّ
فالش

 إلى موطنها الحجاز وأهله. 

تائج: 
ّ
 الن

اعر األموّي؛ توبة بن الحمّير، ديوانه، 
ّ
 وأخباره، وقد توصل إلى الّنتائج اآلتية:لقد تتبع هذا البحث الش

ــ ُيعّد توبة من شعراء الغزل العذرّي في العصر األموّي؛ فأشعاره في معشوقته ليلى، وقصصه معها، تتوافق ومضمون العّفة  

تي سار على دربها شعراء هذا الغزل.
ّ
 ال

 لعاشقين شاعر. ــ تنماز قصة عشق توبة واألخيلّية عن بقية شعراء هذا الغزل بأّن كال ا

 توبة بشهرة توازي شهرة صاحبته األخيلّية؛ فقد ُعرف هو بها، أكثر مما ُعرفت هي به. 
ّ
 ــ لم يحظ
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ة ما  
ّ
ا شهرة أقرانه في العصر األموّي، خاصة شعراء الغزل العذرّي جميل والقيسين، ولعّل ذلك عائد إلى قل ــ لم يشتهر توبة أدبيًّ

 وصلنا من أشعاره وأخباره. 

 ود معرفة كثير من تفاصيل شخصّية توبة إلى ما وصلنا من أخبار معشوقته ليلى وأشعارها. ــ تع

ص. 
ّ
 ــ تنازعت شخصّية توبة صورتان: صورة العاشق املتيم الفارس، وصورة الفاجر القاتل الل

اعر توبة أّي توجه سياس ّي له إّبان الخالفة األموّية، فهو ليس أكثر من عا
ّ
شق، امتهن الغزو والّسلب. وعلى  ــ لم يظهر ديوان الش

 نقيض ذلك، فإّن محبوبته ليلى قد ناصرت األمويين، وناهضت من عارضهم، أمثال ابن الّزبير. 

ه يمكن تناولها من عدة  
ّ
جاه، وأن

ّ
ات أكثر من  الّنصوص الشعرّية لتوبة وفق  إمكانية تناول  اني للبحث عن 

ّ
الث الفصل  ــ كشف 

 الّنفسّية، والقراءة الفكرّية والقيمّية، والقراءة الّسياسّية، وغيرها. قراءات، مثل: القراءة 

عرّي، وتناولها من عّدة افتراضات، والّنظر إليها من عّدة زوايا، أّن الّنّص تتعّدد احتماالت
ّ
ه؛ ــ أظهر تعّدد القراءات لنّص توبة الش

اعر نفسه من قصيدة أ
ّ
ا، وألحق به شعر إّما للش

ً
ك
ّ
ه ألصق به شعر لغير شاعر. وفي إطار آخر قد يكون  فقد يكون مفك

ّ
خرى، أو أن

اعر، بعد فراق ليلى، قد أوهمت بهذا الّتفكك. 
ّ
ي نفسّية الش

ّ
، ولكّن تشظ

ً
ا مكتمال  نصًّ

 ية الحجاز. ــ أظهرت القراءة الّدينّية والقيمّية أّن العّفة في شعر توبة لم تكن منوطة بالّدين بقدر ارتباطها باملوروث القيمّي في باد

إذ عّدتهم مغتصبين   تي عارضت األموّيين، 
ّ
ال اعر يمتثل للجهات 

ّ
إمكانية كون الش القراءة الّسياسّية لنص توبة عن  ــ كشفت 

شفير، نأًيا بنفسه عن مالحقة الخلفاء وأعوانهم له. 
ّ
أن أسلوب التّرميز والت

ّ
اعر في هذا الش

ّ
ف الش

ّ
 للخالفة، وقد وظ

مات ال يمكن املساس    ــ كشف هذا البحث أخيًرا 
َّ
خاذه ُمَسل

ّ
عن عدم الّرضوخ لكّل ما وصل إلينا عبر مظان األدب، واالبتعاد عن ات

 بها، بل إّن قراءة واعية للّنّص يمكن أّن تنسف ما تناقلته الكتب عبر العصور.

تي  
ّ
عرّية ال

ّ
عراء، ونّصه كغيره من الّنصوص الش

ّ
ال يمكن أن يقّدم أّي باحث فيهما قراءة  ــ وفي نهاية املطاف، فتوبة كغيره من الش

اعر وشعره.
ّ
 يمكن االطمئنان إليها، وأن يعّدها الباحثون قراءة نهائّية في حياة الش
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 : ملخص

لها، ومفهومها، وموضوعها، وأبعادها التحليلية، ومبادُئها  
ّ
تعنى هذه املقالة بمناقشة سميائيات الثقافة من حيث: تاريُخ تشك

مقاربة سميائية عامة للثقافة، وحددت الرئيسة. لهذه الغاية، رصدت هذه املقالة مجموع الجهود العلمية التي أسهمت في بناء  

من   مختلفة  جوانب  مع  التعاطي  في  التحليلية  وقدراتها  العلمية  آلفاقها  وعرضت  وموضوعها،  الثقافية  بالسميائيات  املقصود 

ذه  الثقافات، ولخصت أبرز األسس العلمية واملنهجية التي ينبني عليها التحليل الثقافي عند مدرسة تارتو موسكو. وقد خلصت ه

الورقة إلى بيان أن سميائيات الثقافة فرع من السميائيات يختص بدراسة الثقافة بغرض تحليل مستوياتها الِخطابية التي ال تنفك  

دِمجا في مقاربة ثقافية تأويلية جديدة صاغتها مدرسة تارتو موسك
ُ
لها رافقه تراكم معرفي ومنهجي كبيَرْين أ

ّ
 و. من دائرة املعنى، وأن تشك

 تارتو موسكو. مدرسة سميائيات، الثقافة، التأويل، التحليل الثقافي، ال:  فتاحيةكلمات م

Abstract: 

This article is concerned with discussing the semiotics of culture in terms of: its formation history, concept, 

subject, analytical dimensions and basic principles. To this end, this article monitored the total scientific efforts 

that contributed to building a general semiotic approach to culture, and defined what is meant by cultural 

semiotics and its subject, presented its scientific horizons and analytical capabilities in dealing with different 

aspects of cultures, and summarized the most prominent scientific and methodological foundations upon which 

cultural analysis isbuilt at the Tartu–Moscow School (TMS). This paper concluded by showing that the semiotics 

of culture is a branch of semiotics concerned with the study of culture for the purpose of analyzing its discursive 

levels that are inseparable from the circle of meaning, and that its formation was accompanied by a great cognitive 

and methodological accumulation that was incorporated into a new interpretive cultural approach formulated by 

Tartu–Moscow School. 

Keywords: Semiotics, culture, interpretation, cultural analysis, Tartu–Moscow School. 
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 مقدمة 

هو   الثقافي من حيث  الكون  اكتشاف  إعادة  إلى  الثقافة  أن  تطمح سميائيات  تفترض  مختلفة، فهي  أنساق عالمات وظيفية 

ْنَفِصُل عن سيرورة 
َ
الفضاء اإلنساني فضاء لحركية أشكال رمزية تتوسط بالضرورة مجموع ممارساتنا االجتماعية. لذلك، فهي ال ت

يكون   أن  إلى  أفض ى  ما  وهو  اجتماعية،  ورسائل  ثقافية  ملعلومات  داللية"  "حوامل  فجميعها  واإلبالغ؛  من  الداللة  الفرع  هذا 

ا  ُمْهَتمًّ املقاربة التأويلية من أجل    السميائيات  . وهي دراسة تتوسل 
ً
ا داللية، وموضوعاٍت تواصلية

ً
َساق

ْ
ن
َ
أ الثقافة بصفتها  بدراسة 

 تجاوز الجمالي والنفعي واملباشر واألصلي في الظاهرة املدروسة.

 
ّ
تجل بامتياز؛   

ً
تأسيسّية السميائية  املعطيات  لقد كانت غاية هذه املدرسة  احتواء  إبدال منهجي جديد قادر على  إدخال  في  ت 

الثقافية جميعها بصفتها أنساق عالمات. لإلشارة، لم تكن مدرسة تارتو موسكو املدرسة الوحيدة التي اهتمت بدراسة موضوعات  

ق مقاربة سميائية،إذ نجد سيميولوجيا سوسير التي اختصت بتحليل العالمات داخل سيرور 
ْ
ة املجتمع، و"شارل سندرس  ثقافية َوف

ا إلى جانب "شارل موريس"، وأعمال "ر  َداُوِليًّ
َ
ا ت والن  بورس" الذي نظر إلى كل ش يء في الوجود من منظور سميائي، ومن ثم ُعّد ِسْمَياِئيًّ

راِمزة، وجه ثقافية  مكونات  فكلها  والرياضة؛  واللباس، واإلشهار، واملدينة،  للمطبخ، واملوضة،  إيكو" بارت" ودراساته  "أمبرتو  ود 

التصورات  هذه  شكلت  عليه.لقد  السابقة  السميائية  التصورات  جل  استثمر  تأويلي  ثقافي  سميائي  مشروع  ضمن  وإسهاماته 

منطلقات علمية ملدرسة تارتو موسكو السميائية من أجل بناء اتجاه سميائي ثقافي متكامل يدرس   -من بين أخرى  -السميائية كافة

َسًق 
َ
ا يحتوي على أنساق سميائية فرعية هي مكوناتها املادية وغير املادية، واللفظية وغير اللفظية؛  الثقافة بصفتها ن ا عامًّ ا ِسْميائيًّ

ْهم أفضل لإلنسان، والفضاء، والزمن، وبناء صورة حول العالم، بالنظر إلى أن  
َ
فمن شأن تأويل هذه األخيرة أن يقود إلى تحصيل ف

)الفنون( موارد ثقافية متنوعة    اللغة والثقافة  أنماط عالمات  تمثل  إنها  إلخ؛  باملعارف، والقيم، واملعتقدات، واالنفعاالت،  عّبأ 
ُ
ت

 األشكال والصيغ واللغات قادرة على إنتاج خطابات دالة على الهوية.

سكو، مؤكدين  ترصد هذه املقالة تاريخ ظهور سميائيات الثقافية ابتداء من "فيرديناند دي سوسير" إلى غاية مدرسة تارتو مو 

لوتمان"،   "يوري  قاد  الذي  الرئيس  الدافع  وهو  الثقافية،  الظاهرة  شفرات  لفّك  مفاتيح  تجسد  مختلفين  ين  سميائّيِ مناهج  أن 

العودة ألصول علمية  إلى  إيفانوف"، و"فالديمير طوبوروف"، و"ألكسندر بياتيغورسكي"  و"بوريس أوسبنسكي"، و"فياتشيسالف 

لى تحليل الظاهرة الثقافية، ومن ثم إعادة ربط الجسور املعرفية مع تراث علمي مهم أثبت جدواه متعددة التخصصات مساعدة ع 

املراعاة   بعين  يأخذ  جديد  وتأويلي  تحليلي  برنامج  إدخال  ابتغاء  وذلك  عديدة،  لظواهر  العميقة  البنيات  إظهار  في  التحليلية 

 خصوصيات املوضوع الثقافي.

الورق هذه  تجيب  املنطلق،  هذا  ل  من 
ّ
لتشك املراِفق  والتاريخي  العلمي  السياق  ما  املوالية:  هي  محورية  أسئلة  عن  العلمية  ة 

 سميائيات الثقافة؟ وما مفهومها؟ وما موضوعها؟ وما أبعادها التطبيقية؟ وما أهم أسسها التي ارتكزت عليها مدرسة تارتو موسكو؟ 

 نظرة عن نشأة السميائيات الثقافية .1

في تتطلع   البحث  تروم  إنها  ر: 
َ
خ
ُ
أ بكلمات  وتلقيه.  إنتاجه  كيفيات  أو  مسالك  وتفسير  املعنى،  عن  البحث  إلى  السميائيات 

السيرورات املفضية إلى اشتغال أّي ش يء بصفته عالمة تعّوض عالمات ديناميكية تحتمل إمكانات داللية منفتحة يفترضها ِفْعل  

السميوزيس موضوٌع للتحليل السميائي، ال العالمة معزولة؛ والسبب أنها ال تشير منفردة    التأويل السياقي. لذلك، يمكننا القول: إن

قبل إال من حيث كوُنها خطوة أ 
ُ
لي الخطاب، وال ت ِ

ّ
ولى سوى إلى ذاتها، وأبعادها املباشرة والنفعية، وهذه املرتبة من املعاني ال تهّم محل

 مخصوصة، فال ينبغي لنا التوقف عندها، وال اتخاذها منتهى للعملية التدليلية. ملسيرات تأويلية وقرائية مشروطة بحدود تداولية  
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ين أمثال: "فيرديناند دي سوسير"، و"شارل سندرس بورس"،   تعد التجربة اإلنسانية َموُضوًعا للدرس السميائي عند سميائّيِ

بنفنيست"، و"مارسيل  إيكو"، و"يوري لوتمان"، و"إميل  "وأمبرتو  بارت"،  الثقافي كونا    و"روالن  الوجود  دانسيي". فقد عّد هؤالء 

سميائيا لحركية السميوزيس، فهو كْون للمعنى والتواصل باألساس؛ ذلك أن اللغة، واألسطورة، واللباس، والتشكيل، واملعمار،  

التاريخية للوسط ا أنساٌق ثقافية واجتماعية وثيقة الصلة بالهوية والذاكرة  إلنساني املعني؛ ألن  واملوسيقى، والسينما، وغيرها 

ن السميائيات من تجميع هذه اإلنتاجات الثقافية،  Representation(، أو "التمثيل" )Connotationخاصية "اإليحاء" )
ّ
( هي ما مك

 وإدماجها ضمن دائرة السميائيات التأويلية.

البحث   اشتغال  دائرة  توسيع  في  السميائية  النظرية  تطور  أسهَم  أخرى،  ناحية  وأدواته  من  مفاهيمه  وتطبيق  السميائي، 

أو  األحياء"،  "سميائيات  أو  "البيوسميائيات"،  عن  نتحدث  كأْن  إنسانية؛  غير  سميائية  موضوعات  تأويل  أجل  من  اإلجرائية 

( الذي يعود على تلك الدراسة العامة للسميوزيس  Biosemiotics"سميائيات الكائن الحي"، فكلها ترجمات للمصطلح اإلنجليزي )

ي فرع معرفي من البيولوجيا والسميائيات يتغيا تفسير سيرورة الحياة داخل الكون الطبيعي. تشير البيوسيميائيات إلى "النظرية  ف

للحياة" التواصلية  السيرورة  في فهم  أجل استثماره  للغة من  السميائي  النموذج  ا  الظاهرة  1التي تستلهم منهجيًّ أن  . وهذا معناه 

 ة عامة تشمل األنظمة البيولوجية، واألنساق السوسيوثقافية والتاريخية.السميائية واقعة داللي

سميوزيس  دراسة  أن  حين  في  البيوسميائيات،  ضمن  اليوم  تندرج  للسميوزيس  العامة  "الدراسة  فإن  األساس،  هذا  وعلى 

 من ذلك ضمن السميائيات الثقافية. فبصفته عِ 
ً

ا، أثبَت االختصاص  اإلنسان، في سياقات ثقافية محددة، تتأطر َبَدال ًما ثقافيًّ
ْ
ل

العالمات والنصوص ودالالت املمارسات املستعَملة داخل املجتمع"  اًرا لتحليل 
َ
ِإط ه  ِبعّدِ أنه مناسب بشكل خاص  . وعلى  2األخير 

ي الثقافة تحليل موضوعات سميائية لفظية وغير لفظية، والتعاطي معها"بوصفها شبكة من أنس اق هذا، ستكون مهمة سميائّيِ

املتداخلة"  تخّصًصا  3العالمات  بوصفها  وفوائدها سميائية  وظيفتها  بطبيعتها:  "ثقافية  السميائيات  أن  إيكو"  "أمبرتو  أكد  لقد   .

 من أشكال النقد االجتماعي، ومن    4ثقافيا"
ً

ال
ْ
ك

َ
ون "ش

ُ
ل طرائق إنتاج املعاني وتبادلها داخل الحياة الثقافية، وهو ما أّهلها لتك

ّ
يحل

 .5د األشكال العديدة للممارسات االجتماعية" ثم فهي أح

والدراسات   للمصادر  فاحصة  قراءة  بعد  لنا  ن  َبيَّ
َ
ت الثقافية،  السميائيات  لظهور  واملعرفي  والعلمي  التاريخي  للسياق  رصًدا 

حقل املعرفي. واألبحاث املختصة في سميائيات الثقافة عند مدرسة تارتو موسكو، أن هنالك صعوبة في تحديد فترة ظهور هذا ال 

ل الخطوات  
ّ
لكن أغلبها ُيِقرُّ باستفادتها من "التراث العلمي ألواخر أعوام العشرينيات والبدايات املبكرة للثالثينيات؛ فهو تراث شك

األولى لوضع األساس العلمي للنظرية السميائية الحديثة بشكل عام، ولنظرية في سميائيات الثقافة بشكل خاص، وقد اتضح هذا  

بجالء في أعمال رائدة ألعضاء حلقة براغ على وجه الخصوص. )...( إن منجزات الباحثين الروس والتشيك، الذين اندمجوا    األمر

َسًقا من العالمات، وإنما أسهمت، كذلك،  1926عام 
َ
، لم تضع فقط أسس اللسانيات البنيوية ودراسة اللغة الطبيعية بوصفها ن

 
 . 16، ص: 2019حسيب الكوش، البيوسيميائيات، من الطاقة إلى املعنى، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى،  -1

2- Marcel Danesi, Semiotics of media and culture, In: The Routledge companion to semiotics, edited by Paul Cobley, Routledge, first 

published, 2010, p: 135. 

3- Ibid. 

4- Anna Maria Lorusso, cultural semiotics: for a cultural perspective in semiotics, series: semiotics and popular culture, Palgrave 

Macmillan, New York, first published, 2015, p: 117. 

5- Ibid. 
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. يمكن تفسير هذا االستثمار املعرفي بالحضور الصريح  1ظرية العالقات املتبادلة لألنساق"في وضع سميائيات أنساق أخرى، وكذا ن

والضمني ألفكار ومفاهيم "فيرديناند دي سوسير"، و"شارل سندرس بورس"، و"ميخائيل باختين"، و"رومان جاكبسون"، وغيرهم؛  

ة هذه الدراسات من أجل َصْوِغ إبدال منهجي جديد لتأويل  لقد استثمر "يوري لوتمان" وزمالؤه في مدرسة تارتو موسكو السميائي

 النصوص الثقافية. 

ص "بيتير طوروب" مراحل نشأة سميائيات الثقافة في قوله: نشأت "سميائيات الثقافة منذ فترة انتشار  
ّ
في السياق ذاته، لخ

اء نظريات عامة للغة )ُبْهلر، وهيلمسليف، وحلقة (. وتمثلت املرحلة الثانية في بن1913( ودي سوسير )1914األفكار بعد وفاة بورس )

براغ، وتشومسكي(، واألدب )بروب، وتينيانوف، وباختين(، والثقافة )مالينوفسكي، ووايث، وكاسيرر، وجيرتز(. أما املرحلة الثالثة  

)ليفي ستراوس، وبارت، وت اإلنسانية  العلوم  في  تميزت بتطور متعدد االختصاصات ملجاالت مختلفة  ودوروف، وكريستيفا، فقد 

َوويينر، وإيكو، ولوتمان، ...إلخ(، ثم السميائيات )موريس، وكوخ، َوِوينر، وبورطيس وينر(. إذ يمكن لطموحات هؤالء وتطلعاتهم أن  

 .2تكون جميعها مناهج لفهم الظاهرة الثقافية" 

بما قدمه "إرنست كاسيرر" الذي اقترح أن نسمي:  باإلضافة إلى ذلك، يرى "روالند بوسنير" أن ظهور السميائيات الثقافية مرتبط  

ل إلى الخبرات، واملعارف، واملعتقدات، والقيم، واالنفعاالت، بمعنى أنها أشك ِ
ّ
مث

ُ
 رمزية ت

ً
كاال

ْ
ش

َ
ال  اللغة، واألسطورة، وباقي الفنون أ

ز للثقافّي، واالجتماعّي، والتاريخّي، واألهوائّي )الهوية بصورة عامة( في أشكال من مذجة متنوعة متعددة الصيغ واألشكال واللغات، ترّمِ

ا في نهاية املطاف، لذلك ستكون عملية   ِسيًجا ِسْمياِئيًّ
َ
وأن هذه األشكال الرمزية هي املسؤولة عن البناء الرمزي للثقافة بصفتها ن

دة بالسياق الثقافي الRecognizeالتعّرف ) دها ورّوجها. نفهم من ذلك أن  ( على هذه األنساق الثقافية املنمذجة وتأويلها مقيَّ
ّ
ذي ول

فلسفة األشكال الرمزية عند "إرنست كاسيرر" أدوات تأويلية لفْهم أشكال التوّسط اإللزامي الثقافي، لذلك فإن تأويل دالالت هذه 

لثقافة؛ لكونها  األنشطة الثقافية واملمارسات االجتماعية رهن تفاعل املؤّول مع هذه الشبكة من العالمات الثقافية التي تشكل ا

ُم ِمْفَتاًحا ألشكال التصور اإلنساني" َقِدّ
ُ
 ، مع ضرورة استحضار املعلومات السياقية الضرورية للنشاط التأويلي. 3"ت

( أنه صدر عام  ثقافي صريح، نذكر  اتجاه سميائي  لتأسيس  األولى  للبدايات  الجماعي: "أطروحات حول  1973توثيًقا  البيان   )

ِتب بقيادة "يوري لوتمان" وزمالئه في موسكو؛  Theses on the semiotic study of culturesقافات" )الدراسة السميائية للث
ُ
(، ك

يتعلق األمر بكّلٍ من: "ياشسالف إيفانوف"، و"فالديمير طوبوروف"، و"أليكسندر بياتيغورسكي"، و"بوريس أوسبنسكي". لقد "كان  

ف ابتداء من عام )هذا البيان بمثابة والدة حقيقية للحقل البحثي ا
ّ
( حول 1960لذي يسّمى: سميائيات الثقافة. إن العمل املكث

النقاشات التي دارت باملدارس   إلى  الثقافية، باإلضافة  النصوص  املقاربة السميائية لدراسة النصوص األدبية وأنواع أخرى من 

إلى تكوين فْهم إلمكانية مقاربة الثقافة مقاربة متكاملة من منظور سميائي؛   الصيفية لسميائيات تارتو في "كارايكو"؛ كلها قادت 

(. وقد صاغ لوتمان بشكل صريح في 1970تتميز، هذه املقاربة، بتوظيف مصطلح سميائيات الثقافة الذي بدأ استعماله منذ عام )

و وكارايكو في غشت )
ُ
ِبَتاْرت يائيات الثقافة، وذلك ( مهام سم1970مقدمة املدرسة الصيفية الرابعة حول السميائيات التي جرت 
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London and New York, first published, 2015, p: 170. 

 . 10، ص: 2009اللغة واألسطورة، ترجمة: سعيد الغانمي، هيئة أبي ظبي للثقافة والتراث، كلمة، الطبعة األولى،  إرنست كاسيرر،  -3
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باستعماله السم هذا الحقل. في العام نفسه، استعمل لوتمان وأوسبنسكي هذا املصطلح لكن بشكل مجرد في املؤتمر املنعقد في 

 .1("1971"تبليس ي". يليه مقالهما في هذا املوضوع عام )

يائيات الثقافة. تعود فكرة تدوين هذه  ( إعداد صياغة جماعية ألهم مبادئ وأسس سم1973اقترح "يوري لوتمان" عام ) 

ِسين   ين األعضاء املؤّسِ األطروحات له. "ُجمع النص عندما اجتمعت املجموعة في شقة أوسبنسكي بموسكو. َضمَّ هذا النص املؤلّفِ

يريد أن يضيف  موسكو السميائية، َوُهْم: لوتمان، وإيفانوف، وبياتيغورسكي، وأوسبنسكي، وطوبوروف. كان لوتمان    -ملدرسة تارتو

ليس   لكن  للتكنولوجيا،  "ماساتشوستس"  معهد  في  آنذاك  يشتغل  الذي كان  ًدا رومان جاكبسون كذلك، 
َّ
ك
َ
كانت هذه   ُمؤ إذا  ما 

َرت أطروحات املؤتمر الدولي السابع للسالفيين الذي انعقد عام ) ( في وارسو. كانت عملية الكتابة  1970الرسالة وصلت إليه. ُحِرّ

ذها إلى وارسو"  -ماسريعة إلى حّد 
ْ
 .2كان يتعين على أوسبنسكي أخ

رِجمت عن اإلنجليزية إلى لغات كثيرة، نذكر   
ُ
َدان مثل بولندا وهولندا، وت

ْ
تلقى باحثون متعددون هذه األطروحات، وانتقلت إلى ُبل

(، واللغة اإلستونية  1986األملانية عام )(، واللغة  1976(، واللغة اإليطالية عام )1973من ذلك ترجمتها إلى اللغة الفرنسية عام )

مت الحقا املدرسة الصيفية لسميائيات تارتو 2006(، واللغة اإلسبانية عام )2003(، واللغة البرتغالية عام )1998عام ) ِ
ّ
ظ

ُ
(. كما ن

ِتي2013لعام )
ْ
َر لها عنوان: "التواصل ( التي انعقدت مرة أخرى في كارايكو؛ وذلك من أجل تطوير البحث في سميائيات الثقافة، اخ

 . 3الذاتي في األنساق السميائية: أربعون سنة بعد أطروحات حول الدراسة السميائية للثقافات" 

ين: "ظهور   سم بظهور شيئين جديدين هما التاليَّ
ّ
ُيستخلص مما ذكر أّن نشر "أطروحات حول الدراسة السميائية للثقافات" ات

، وهذا هو الجديد األول، أما الجديد  4ي الساحة الدولية تحمل اسم: مدرسة تارتو موسكو مدرسة جديدة في التحليل السميائي ف

مصطلحات  ثالثة  الدولية  الكتابات  في  ستعَمل 
ُ
ت لإلشارة،  الثقافة.  سميائيات  ُيدعى:  جديد  اختصاص  انبثاق  في  فتمثل  الثاني 

ه املصطلحات صحيح من الناحية الزمنية؛ فقد انعقد أول  موسكو، ومدرسة تارتو. أّول هذ  -تارتو، وتارتو  - بالتناوب هي: موسكو

 
1- Silvi Salupere, Peeter Torop, on the beginnings of the semiotics of culture in the light of the theses of Tartu- Moscow School, In: 

Beginnings of the semiotics of culture, eds. By: Silvi Salupere, Peeter Torop, Kalevi Kull, Copyright University of Tartu Press, Tartu, 

Estonia, 2013, p: 5, online: http://www.ut.ee/SOSE/tsl.html, accessed 05/01/2018, At 16:38. 

2- Ibid. 

3- Ibid, p: 6. 

و"جماعة    نشأت مدرسة تارتو موسكو السميائية، كما يوحي بذلك اسمها، نتيجة ائتالف جماعتين: "جماعة تارتو" التي كانت اهتماماتها أدبية ونقدية،  -4

( عام  ندوة  انعقدت  وقد  لسانية.  اختصاصاتها  كانت  التي  أنساق  1962موسكو"  "حول  بعنوان:  ُجّل  (  تمحورت  والثقافة"،  واألدب  اللغة  في  العالمات 

لع عليها "يوري لوتمان"، وأب
َّ
دى رغبته في املداخالت حول موضوع أنساق العالمات اللغوية، والفنية، والثقافية. صدرت الحقا أعمال هذه الندوة، فاط

مت الحقا ندوات ولقاءات    التعاون املشترك مع جماعة موسكو. فانطلق التعاون املشترك بين الجماعتين في  ِ
ّ
عدة أعمال تخص أنساق العالمات؛ فُنظ

موسكو" في سميائيات    -كثيرة بتنسيق ثنائي بين جامعة تارتو وجامعة موسكو، فكان ذلك التعاون إعالنا بميالد مدرسة جديدة اسمها مدرسة "تارتو

مراكز األبحاث السوفياتية أهمية، تأسست من قبل "يوري لوتمان" الذي عمل  . إن "مدرسة تارتو موسكو، تأليف بين اثنين من أكثر 1973الثقافة عام 

ا وأمريكا. وقد  في جامعة تارتو، إستونيا. وبناء على تراثهم الرسمي، شارك باحثون من املدرسة، في حركة السميائيات البنيوية التي كانت تتطور في أورب

ر شديد من أصبحت أعمالهم تعرف باسم البنيوية السوفياتية، وعل
ُّ
غم من ذلك، فإن السميائيات كانت ممتدة لتشمل السميائيات الثقافية، بتأث ى الرُّ

، بصرف سوسير، وهيلمسليف، وجاكبسون. تركز السميائيات السوفياتية على املعلومات والتواصل ونظرية األنساق، وقد تم ُوّسع مجال التحليل ليمتد

ر اللفظي والبصري مثل األسطورة والفولكلور والدين. وقد ُنظر إلى الفن والثقافة بشكل عام على أنها أنساق  النظر عن اللغة واألدب، إلى التواصل غي

ر:
َ
 Bronwen Martinمنمذجة ثانوية، ألنها، وفقا ليوري لوتمان، مثل جميع األنساق السميائية، التي تم بناؤها على أساس نموذج اللغة". للتفصيل، ُينظ

and Felizitas Ringham, Key terms in semiotics, CASSELL, London and New York, first published, 2000, p: 129. 

http://www.ut.ee/SOSE/tsl.html
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(. فيما  1964(، يليه انعقاد املدارس الصيفية قرب تارتو عام )1962مؤتمر في السميائيات في االتحاد السوفياتي بموسكو عام )

لوتمان من جامعة تارتو،    يتعلق باملصطلح اآلخر فهو صحيح من الناحية التنظيمية، إذ شهد تأسيس مؤسسة بقيادة األستاذ يوري

ًزا للمدرسة" 
َ
 .1فأصبحت شعبة األدب الروس ي بالجامعة نفسها َمْرك

لبناء مدرسة سميائية ثقافية منذ نهاية العشرينيات والبدايات   وعلى هذا، استغرقت السميائيات الثقافية زهاء أربعين َسنة

رة للثالثينيات إلى حدود انعقاد الندوة الدولية عام )
ّ
( بموسكو التي ناقشت موضوع أنساق العالمات في اللغة واألدب  1962املبك

ّوِج ببناء إدخال برمجي في العلوم الدولية  
ُ
والثقافة، وقد ُعّدت هذه األخيرة تمهيًدا النطالق تعاون علمي مشترك بين موسكو وتارتو ت

معرفي مستقل سمي: سميائيات الثقافة، يعنى  (، التي وضعت األساس العلمي الختصاص  1973من قَبل مدرسة تارتو موسكو عام )

. يقصد بهذا أن "يوري لوتمان" وشركاءه بمدرسة تارتو موسكو السميائية  2"بدراسة التعالق الوظيفي ألنساق العالمات املختلفة"

ليلية وتأويلية  حددوا لهذا الفرع السميائي موضوعه الرئيس، وقدموا مفاهيم سميائية جديدة لوصفه وتفسيره، وصاغوا نماذج تح

 لفّك شفراته، وهي أمور سنوّضحها في أثناء مناقشتنا مفهوم السميائيات الثقافية وموضوعها.

نت دعائم جوهرية في تاريخ سميائيات الثقافة من الناحية العلمية والتنظيمية.   ثبت لدينا أن أعمال مدرسة تارتو موسكو كوَّ

السميائ املدرسة  مهمة هذه  أن  التأكيد  املنس ي  يمكننا  مع  روابط  وإعادة خلق  التقاليد  بناء  إعادة  في  "تتجسد  كانت  املذكورة  ية 

واإلنجازات العلمية في العقود األولى من القرن العشرين. لقد بذل أعضاء مدرسة تارتو موسكو    3والطابوهات )املمنوعات( الثقافية

في   النظري  للتفكير  الحاسمة  االتجاهات  كل  لتجميع  السميائيالسميائية جهًدا  األدبي  النقد  يراعي  اإلنسانية:  البنيوي    -العلوم 

تجارب املدارس األدبية السابقة، لكن لديها، مع ذلك، طابعها املميز. لقد نشأت في بيئة تلك الثورة العلمية التي ميزت منتصف  

.  4مات )التواصل(، والسيبيرنيطيقا"القرن العشرين، وارتبطت بأفكار ومنهجية اللسانيات البنيوية، والسميائيات، ونظرية املعلو 

أنساق   تحليل  في  نظرية  بصفتها  الثقافية  السميائيات  عالقة  عن  الحديث  أثناء  في  أفضل  نحو  على  بياُنها  سيتم  معطيات  وهي 

ها موضوعا للوصف والتأويل.  العالمات )لغة واصفة(، والثقافة بعّدِ

ة تارتو موسكو سميائياٌت للتراث العلمي الثقافي؛ ذلك أنها أدمجت  إنها صيغة أخرى للقول: إن سميائيات الثقافة عند مدرس 

، وشكالنية، وتاريخية، وسيميولوجية، وحوارية، إلخ. لقد سعت هذه املدرسة السميائية وأنثروبولوجيامفاهيم بنيوية، ولسانية،  

مميزة   "سمة  أول  إن  التحليلية.  واملنهجية  املوضوُع،  حيث:  من  ُمبتِكرة  تكون  أن  الكون  إلى  هذا  في  أنها  هي  الثقافة  لسميائيات 

الوصف البنيوي، وكذا في تقديم طرائق جديدة لتحديد املوضوع    أوالسميائي، حاولت أن تكون مبتكرة سواء على مستوى املوضوع  

 

1- Peeter Torop and Silvi Salupere, On the beginnings of the semiotics of culture in the light of the theses of the Tartu- Moscow school, 

Tartu semiotics library, Issue: 13/ 2013, CEEOL Copyright 2018, p:15, Online: https://www.ceeol.com/search/article-

detail؟id=257001, accessed 02/01/2018, At 13:30. 

2- Peeter Torop, cultural semiotics, Op. Cit, p: 170. 

فنية التي  يقصد بها أعمال الشكالنيين الروس الذين غّيروا معيار جودة األدب من التعبير عن مضمون اشتراكي إلى التعبير عن الخصائص واملعايير ال -3

 تجعل من العمل األدبي أدبا )األدبية(، وهو ما فتح عليهم أبواب املنع والتضييق. 

4- Peeter Torop, Semiotics of cultural history, Sign Systems Studies, Issue: 45 (3/4), 2017, CEEOL Copyright 2018, pp: 317- 318, Online: 

https://doi.org/10.12697/SSS.2017.45.3-4.07, accessed 17/01/2018, At 10:50. 

https://www.ceeol.com/search/article-detail؟id=257001
https://www.ceeol.com/search/article-detail؟id=257001
https://doi.org/10.12697/SSS.2017.45.3-4.07
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لكّل هذا، الثقافي للدراسة، وكذلك في تحديد ورصد لغات جديدة للوصف )وليس فقط لغة كلية( بغرض إجراء تحليل ثقافي. نتيجة  

 .1فإن ظهور السميائيات الثقافية يعني إدخال منهجية جديدة كذلك"

التي نشرتها مدرسة تارتو موسكو السميائية في مجلة   يمكن تسويغ هذا التأسيس العلمي والتنظيمي بمجموعة من املقاالت 

التي كانت تنعقد في تارتو وكاريكو من أجل  ، وكذا مجموعة من امللخصات، وأطروحات املدارس الصيفية  2"دراسات أنساق العالمة"

صْوغ إطار نظري رصين. "كان أول عمل نشره لوتمان في سلسلة "دراسات أنساق العالمات" يتمثل في "محاضرات حول الشعرية  

ول معرفية  البنيوية". وقد نّصت املقدمة على ضرورة اقتراب الدراسات التقليدية في العلوم اإلنسانية من التقدم املعاصر في حق

التأكيد أن ظهور علوم جديدة من قبيل: تّم  آفاقا   أخرى. كما  املعلومات، والسميائيات، وغيرها، قد فتح  السيبرنيطيقا، وعلوم 

ر في العلوم كافة. بإنشاء هذه املجلة، فإنه من املفترض أن يتم توحيد جهود األدباء واللغويين، وكذا    جديدة إلدراك جديد وفْهم ُمتغّيِ

 .3الرياضيين من أجل اإلسهام في حل املشاكل املشتركة" 

أما العدد الثاني من املجلة السميائية املذكورة، "فقد كان عبارة عن مجموعة من األوراق البحثية، ُعِرض معظمها في املدرسة  

شرت في عام )1964الصيفية األولى )غشت  
ُ
لهذا العدد من مجلة تارتو موسكو،  (. وقد تّمْت اإلشارة في املقدمة االفتتاحية  1965( ون

زوا على مجموعة من اإلسهامات العلمية التي درست نسق العالمة دراسة بسيطة نسبيا بوصفها بدايات لحركة  
ّ
إلى أن املشاركين رك

تح هذا العدد . وقد ف4علمية ستحقق النتائج املرجوة في املراحل الالحقة، يتعلق األمر بخلق نماذج وظيفية معقدة للظاهرة الفنية"

غه األعمال الالحقة لــ: "يوري لوتمان" في موضوع   سّوِ
ُ
آفاقا علمية للتعاطي مع الظاهرة الفنية من زاوية سميائية، وهو األمر الذي ت

  بناء املعنى في النصوص الفنية، وأنساق النمذجة الثانوية )الشعر، والفيلم، وغيرهما(. وقد توالت الحقا أبحاث مجلة تارتو موسكو

 في هذا املجال من أجل تفريد الدرس السميائي الثقافي من حيث: املوضوع، واملنهج. 

 السميائيات الثقافية: مفهومها، موضوعها، وامتداداتها التطبيقية  .2

( عام  املنعقد  ين  للسالفّيِ السابع  الدولي  للمؤتمر  البحثية  األوراق  تحرير  عام  1970أفض ى  جماعية  أطروحات  شاكلة  على   )

ى إرساء أسس الدرس السميائي الثقافي على املستوى التنظيمي والعلمي. يقصد بهذا أن تدوين هذه املداخالت العلمية  ( إل1973)

َرًضا منهجيا ومعرفيا؛ تجسد في تأسيس اتجاه سميائي ثقافي ُعِرف باسم: مدرسة تارتو موسكو السميائية، يمتد  
َ
ونشرها كان غ

للنظريات اللسانية واألدبية والسيميولوجية التي أسهمت في التفكير في موضوع الثقافة،    تاريخيا ليشمل التراث العلمي والثقافي

 وبناء فرع سميائي ستكون مهمته تعميق البحث السميائي في العالمات الثقافية. 

 
1- Peeter Torop, cultural semiotics, Op. Cit, p: 170. 

َصت  SSS(: أقدم مجلة مختصة بالسميائيات في العالم، يشار إليها اختصارا بـ: )Sign System Studies"دراسات أنساق العالمة" )  -2 ّصِ
ُ
(. وهي املجلة التي خ

أنساق عالمات وظيفية غير متجانسة    بصفتهاالثقافة    لتأويلي  لنشر أعمال وأبحاث ودراسات مدرسة تارتو موسكو السميائية إسهاما في صْوغ إطار نظر 

 )مختلفة(.

3- Peeter Torop and Silvi Salupere, On the beginnings of the semiotics of culture in the light of the theses of the Tartu- Moscow school, 

Op. Cit, p: 21. 

4- Ibid, p: 22. 
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أنسا بين  الوظيفية  العالقة  يدرس  الذي  "العلم  بكونها  الثقافة  سميائيات  دت  ُحّدِ الجماعي،  البيان  إلى  العالمات  بالعودة  ق 

له أنساق فرعية )1املختلفة" ِ
ّ
شك

ُ
( مهمتها التعبير  Subsystems. ذلك أن الثقافة، وفق هذا التصور السميائي، نسق سميائي عام ت

الفنية(، وأن   الطبيعية، واللغات  )اللغات  الفضاء الثقافي، وتصريف قيمه ومعارفه ومعتقداته بلغات ثقافية متنوعة  عن هوية 

 بالتحليل الثقافي لنصوص الثقافة، وكشف مستوياتها الِخطابية، وإظهار أنساقها املضمرة.  فة هي املعنيةسميائيات الثقا

 السميائيات الثقافية إلى تقديم تفسير جديد ملوضوع الثقافة، لذلك اهتمت "بفحص ودراسة التفاعل بين األنساق  طمحت

. لقد ركزت مدرسة  2، مع الحاجة إلى التعدد اللغوي والثقافي والسميائي"السميائية املختلفة، والتفاوت الداخلي في فضاء سميائي ما

غات الثقافة على أساس أنها تمتلك مستويات فرعية جعلتها  
ُ
تارتو موسكو على فكرة محورية تتعلق بالبحث في "البنية الهرمية ِلل

َسًقا لبنيات هرمية. تمتاز كل ثقافة بعالقة فريدة بين أنساق العالمات ال
َ
دالة عليها. ومن ثم، فإنه من املهم في حالة دراسة أية  ن

ْهم تطورها التاريخي، كما قال لوتمان في إحدى مذكراته: بالنسبة لي، ال أستطيع وضع حد فاصل فحيثما ينتهي الوصف  
َ
ثقافة ف

 .3التاريخي تبدأ السميائيات" 

والنفعية والجمالية للمكونات الثقافية داخل الوسط اإلنساني، بل تطلعوا  لم يكتِف سميائيو الثقافة بوصف األبعاد املباشرة  

بأنها عالمات، ونصوص، وخطابات   إليها  النظر  ثم  املعاصرة، ومن  السميائيات  في  العالمات  أنساق  في ضوء نظرية  تفسيرها  إلى 

يقة جدا بالهوية بشكل عام. لقد تحدث تتجاوز مستوياتها األولية لتدل على موضوعات أكثر عمقا وتطورا، معارف تضمينية لص 

؛ والسبب أن الثقافة كون للتنوع الثقافي 4"أمبرتو إيكو" عن هذه الخاصية النسقية حين وصف الثقافة بأنها"نسُق أنساِق العالمات"

التي تتحقق على  واللغوي والسميائي )الداللي(، وهو ملمح جوهري افترضه ذلك "التنوع والترابط والتعالق بين أنساق العالمات  

مستويات تكنولوجية واجتماعية واقتصادية وتعبيرية وإيديولوجية. في الواقع، تشمل سميائيات الثقافة أّي سلوك تواصلي ثقافي: 

م، ودينامي"
ّ
ّدم للثقافة، في ضوء إلى نظرية أنساق العالمات، الدافع الرئيس  5هادف، ومشترك، ومنظ

ُ
. ربما كان هذا التفسير الذي ق

ــــ: "دراسات أنساق العالمات". إلى  تسمية املجلة العلمية الناطقة باسم مدرسة تارتو موسكو بـِ

ل العالم  
ّ
يمكننا إدراك أّن مهمة السميائيات الثقافية ماثلة في "فهم التقاليد، وإدراك طريقة اشتغال أنساق العالمات، التي تشك

التوسط، وتحليل كيفيات التواصل ونقل املعلومات، وإظهار طرائق التعبير عن االنتماء  . إنها تسمح لنا بكشف أشكال 6اإلنساني" 

حياتنا   في  بَدهية  ممارسات  تبدو  التي  واإلكراهات  والرغبات  السلط  أنماط  مختلف  ومراقبة  متنوعة،  ثقافية  بلغات  للهوية 

كلة توليد املعنى. فما نسميه توليد املعنى في سميائيات اليومية.لقد كان السؤال الرئيس في الدرس السميائي الثقافي يتجسد في "مش

 
1- Juri Lotman, culture and explosion, edited by: Marina Grishakova, translated by: Wilma Glark, Walter de Gruyter, Berlin, 2009, p: 

xxviii.  

2- Yuri Lotman, the semiotics of culture and the concept of a text, Soviet Psychology, 1988, pp: 52- 53, published online: 19/12/2014, 

http://dx.doi.org/10.2753/RPO1061-0405260352, accessed 30/11/2017, At 19:10. 

3- Peeter Torop and Silvi Salupere, On the beginnings of the semiotics of culture in the light of the theses of the Tartu- Moscow school, 

Op. Cit, p: 15. 
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بها"  التنبؤ  يمكن  ال  بحيث  إنتاج نصوص جديدة،  على  أيضا،  الثقافة ككل وأجزائها،  لوتمان هو قدرة  باستثناء  1الثقافة عند   ،

ر: تتسم املوضوعات الثقافية  النصوص األسطورية التي تمتلك نسبة عالية على التوقع، على حّد تعبير "يوري لوتمان". بتعبير آخ

بسمة اإلبداعية الداللية، أو التوليد الداللي غير املحصور؛ والسبب ارتباط عملية بناء املعنى بمحاور رئيسة متعاضدة هي: القارئ، 

طبيعة والنص الثقافي، والسياق. إن الثقافة نسق لألنساق؛ فكل عنصر قادر على االشتغال بصفته عالمة. لذلك، يصعب التنبؤ ب

املعلومات والرسائل الجديدة بسبب ارتباطها الشديد بموسوعة القارئ، وسياق التأويل؛ فكل قراءة نافذة على إمكانات تأويلية  

السميائية   لألنساق  ممّيز  جوهري  ملمح  وهو  ككل.  للعملية  ها  ُموّجِ دالليا  كابحا  السياق  ليظل  األقل،  على  نظريا  محدودة  غير 

 لسميائية االصطناعية التي تمتاز بأحادية القراءة والتأويل )إشارات الطريق، ولغة الرياضيات، وغيرهما(. الثقافية عن األنساق ا

( وصف أنواع معينة من أنساق  1929  -1923لقد "اسُتعِمل مصطلح السميائيات الثقافية منذ أن اقترح "إرنست كاسيرر" )

ة هي ما ُيكّون ثقافة أّي مجتمع. إن السميائيات الثقافية اختصاص فرعي  العالمات بوصفها أشكاال رمزية، وأن هذه األشكال الرمزي

ًقا لكاسيرر، تضطلع سميائيات الثقافة بمهّمتين هما: 
ْ
 من السميائيات، والذي يجعل الثقافة موضوعا له. فَوف

 ساهم الثقافة في بنائه؛أوال، دراسة أنساق العالمات في ثقافة ما )باملعنى الذي قدمه "هيردر" وتايلور( مقارنة مع ما ت

 .2ثانيا، دراسة الثقافات بوصفها أنساق عالمات مع ما يرتبط من مزايا وعيوب يكشفها فرد ما ينتمي إلى ثقافة معينة" 

الفرع   هذا  كان  والتاريخي.لئن  السوسيوثقافي  سياقها  في  وتأويلها  العالمات،  أنساق  بدراسة  تختص  الثقافة  سميائيات  إن 

دراسة تعالق أنساق العالمات ووظائفها، فقد تساءل "روالند بوسنر" عن كيفيات اشتغالها في أسئلة محورية هي السميائي معنّي ب

 املوالية: 

 "كيف تشتغل العالمة، وأنساق العالمات في ثقافة ما مقارنة مع العالمات غير الثقافية )أي الطبيعية(؟ -)أ(

ل العالمات الثقافية مع العالمات -)ب( ؤّوِ
ُ
 الطبيعية؟   كيف ن

 ما أنواع العالقات التي تربط الثقافات املختلفة بعضها عن بعض داخل الكون السميائي؟ -)ج(

 .3كيف ينشأ التغير الثقافي؟" -)د(

يستفاد مما تقدم أن السميائيات الثقافية فرع من السميائيات، أو إن شئنا القول: نظرية في تحليل أنساق العالمات الثقافية،  

ئفها الداللية والتواصلية داخل الفضاء الثقافي.بهذه الكيفية، تصبح "السميائيات الثقافية بمثابة أداة للتحليل املعقد ودراسة وظا

للثقافة وأيضا لربط التجارب املكتسبة من دراسات تخّصصات أخرى للثقافة. إن التطور التخّصص ي للسميائيات الثقافية هو في  

التخصّ  الثقافة، من  اآلن نفسه تطور ونمو متعدد  ناحية، وبين تخصصات مختلفة لدارسة  الثقافة واإلنسانية، من  بين  صات 

 .4ناحية أخرى" 

 
1- Juri Lotman, culture and explosion, Op. Cit, p: xxix. 
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يمكن توضيح مفهوم سميائيات الثقافة بطرائق مختلفة: "أوال، بوصفها تشير إلى أداة منهجية يمكن االعتراف بها بشكل متزامن  

ل تنّوع مقاربات ومناهج التحليل التي في اختصاصات مختلفة ضمن العلوم اإلنسانية املعاصرة.  
ّ
يمكن عّدها، ثانيا، مفهوما ُيمث

تطول مختلف أشكال الثقافة وأنساقها بوصفها موضوع بحث في النظرية السميائية والسميائيات التطبيقية. ثالثا، بوصفها أحد  

تمتلك سم األخيرة،  الحالة  هذه  في  الثقافة.  ودراسات  للسميائيات  الفرعية  للثقافة  التخصصات  نظرة شمولية  الثقافة  يائيات 

 .1ومالمح تدل على التخصص"

إن العمارة، واللباس، واملسرح، والتشكيل، وغيرها من النصوص الثقافية، موضوعات للتحليل السميائي الثقافي، ودالالتها  

بناء اجتماعي ما، وسيرورة ثقافية  كامنة في التداول، فهي وليدة سميوزيس متعاضدة تأخذ في الحسبان أن أّي نسق عالمي جزء من  

معينة، وعمق ذاكري مخصوص، وذلك ما جعل معانيها الثانوية )التضمينية( وحدات ثقافية تختلف شحناتها الداللية باختالف  

قوانين الكون السميائي الذي يحتضنها. لذلك، يصعب تأويل هذه األنساق الثقافية بشكل مفصول عن حياتها االجتماعية. وعلى 

لو الخطاب إلى سميائيات الثقافة ابتغاء دراسة: "الثقافة والترجمة، واللغة والثقافة في التواصل  هذ ِ
ّ
ا األساس، يمكن أن يستند محل

ثقافي، واللسانيات الثقافية، واللغة والثقافة والهوية، واللغة واملخطوطات الثقافية، واللغة والثقافة واملعرفة الفضائية    - البين

، والفضاء والسلطة  2لزمن والفضاء )زمن الفضاء(، واالستعارات والخرائط واالندماجات، واللغة والجنس والسياق" )املكانية(، وا

 والهوية، والعمارة واملعنى والهوية، والسرد، والشعر، إلخ. 

عة في تأويل األنساق الثقافية، وتلك سمة اس ظهر هذه املوضوعات كافة أن سميائيات الثقافة نظرية موسَّ
ُ
تدعتها الطبيعة  ت

س ي مدرسة تارتو موسكو، األسباب 1994الشمولية ملوضوع الثقافة. في هذا الصدد، "ناقش بياتيغورسكي عام ) (، وهو أحد ُمؤّسِ

ي يفترض موضوعا كليا وحتما سيكون هذا املوضوع الكلي 
ّ
التي أدت بمدرسة تارتو موسكو إلى دراسة الثقافة في قوله: إن املنهج الكل

فة. يظن بياتيغورسكي أن الدافع الرئيس هو الثقافة الروسية: كنا نظن أننا كتبنا حول أو عن الثقافة من وجهة نظر هو الثقا

خارجية، لكنها قادتنا إلى الداخل. )...( بعد ذلك تم تحديد املنهج الذي أدى إلى تحديد طبيعة املوضوع )ليس فقط "كيف أفهم 

 . 3حدة الثقافات األخريات ونفسها كذلك(" الثقافة" ولكن كيف تفهم الثقافة الوا

وال األفعال،  مجموع  ضمنه  تندرج  الذي  الثقافة  ملوضوع  العلمية  الدراسة  على  موسكو  تارتو  مدرسة  ،  سلوكيات    راهنت 

الكّل إال بمقاربة كلية كذلك؛ ذل إمكان للتعاطي مع هذا  ك أن  واألحداث، والوقائع، والصور، واملمارسات اإلنسانية. لذلك، فال 

زة في كل ثقافة  -دراسة أية ثقافة ليست تحليال نوعيا في ذاته وإنما املساعدة على    -على الّرغم من توافٍر حتمّيٍ ملالمح جوهرية ممّيِ

ْهم تطورها التاريخي، واستخالص خصائص تساهم في تصنيف الثقافات 
َ
صْوغ إبدال منهجي للتعامل مع النصوص الثقافية، وف

بت "دراسة الثقافة مناهج جديدة للبحث، ومن ثم فإن دراسة أية ثقافة فهي تعني العلم نفسه. من هنا يتضح  وتنميطها. لقد تطل

أن الثقافة الروسية، والثقافة اإلستونية، والثقافة الّصينية كلها ثقافات ذات قيمة متساوية من ناحية الدراسة العلمية، وتمتلك  

الثقافات اإلنسانية وفهمها. إذ يمكن للعلم العام للثقافة من خالل هذا النوع من  كل واحدة منها تصنيفا يساعدها على إدراك  

 
1- Ibid, p: 170.  

2- Peeter Torop, cultural semiotics, Op. Cit, p: 179. 

3- Peeter Torop and Silvi Salupere, On the beginnings of the semiotics of culture in the light of the theses of the Tartu- Moscow school, 

Op. Cit, pp: 20- 21. 
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ر، بقدر ما َيهّمها نتائج  
َ
خ
ُ
املقاربة والدراسة أن يتطور نتيجة اعتماد معايير علمية ال ترى في ثقافة أفضل مرتبة من الثقافات األ

ْهِمهِ 
َ
 .1م وتقطيعهم للعالم، وبناء تصوراتهم ورؤيتهم حوله"البحث املتمثلة في الطرائق التي يعتمدها أفرادها في ف

عة تتماش ى ورحابة املوضوع   يعد البرنامج التحليلي والتأويلي الذي صاغته مدرسة تارتو موسكو السميائية مقاربة منهجية موسَّ

للممارسات اإلنسانية تنبني باألساس على الثقافي. لقد سعى هذا االتجاه السميائي إلى إدخال منهجية جديدة في التحليل الثقافي  

بعد تحوير، وتعديل،    -استثمار أفكار باحثين ومدارس اهتمت بالتفكير في الثقافة من وجهات نظر مختلفة ومتكاملة، فأدمجت

ل، والشعرية،  مفاهيم في التاريخ، واللسانيات البنيوية، والبنيوية في األدب، وعلم االجتماع، واألنثروبولوجيا، والتواص  -وتكييف

على وجه التحديد، يلحظ حضور أفكار باحثين متنوعين    2والشكالنية، والحوارية، إلخ. إن متأّمل، وفاحص دراسات "يوري لوتمان"

 في سميائياته الثقافية.  3في مشروعه السميائي، وهو ما يؤكد "الطبيعة اإلدماجية" 

التحليل السميائي للثقافة مركبة ومعقدة يتعاضد فيها ما هو اجتماعّي، وتاريخّي، ومعرفّي، وِقيِمّي،  بصفتها ظاهرة    -استدعى 

ب هذا البناء الهرمي املتنوع لبنية   -وأهوائّي، ولغوّي، ونفس ّي، إلخ
ّ
ا داللية، وموضوعات تواصلية. لقد تطل

ً
َساق

ْ
ن
َ
أْن نحددها بكونها أ

ّدِ 
ُ
م في دراسات الثقافة. ال تزال هذه األخيرة املوضوع البحثي التقليدي  الثقافة َصْوغ منهجية إجرائية تأخذ بعين املراعاة كل ما ق

الثقافة  حول  والنقاشات  "االختالفات  فإن  لذلك،  متباينة.  ومناهج  نظريات  إلى  استنادا  العلمية  األوساط  من  كثير  في  املفّضل 

ر الباحث في دراستها؟ هي بمثابة أفضل دليل على ومجموع القضايا املتعلقة بها من قبيل: ما الثقافة؟ وكيف يمكننا دراستها؟ وما دو 

دينامية هذا املوضوع البحثي. لكن مْهما كانت التأويالت املتنوعة للثقافة وطبقاتها املتعددة، فإن عددا من سمات الثقافة تميل إلى 

كوناتها. يبدو أن إحدى هذه القضايا أن تكون موجودة في أغلب اآلراء العلمية عندما يتعلق األمر بجوهر الثقافة أو تأويٍل أعمَق مل 

 .4هي قضية التاريخ، أو بمعنى آخر، التغير الثقافي في عالقته بالزمن"

إن فْهم التطور التاريخي ألية ثقافة إجراء ضروري دراسة أّي ثقافة وتأويلها، على حد تعبير "يوري لوتمان" وزمالئه بمدرسة  

التاريخ ذ ر  ِ
ّ
ُيوف السميائية.  للنص تارتو موسكو  تكّون ذاكرة  التي  الضرورية  املعلومات  اكرة لألحداث، والصور، والوقائع، وكافة 

تأويل   يستهدف  الثقافي  التحليل  كان  فإذا  االجتماعي.  التداول  الدالالت وليدة  أن  إلى  بالنظر  واملكاني،  الزماني  في سياقه  الثقافي 

نتن أن  الضروري  فمن  اللفظية،  وغير  اللفظية  الثقافية  هذه  النصوص  أنساق  بين  تاريخية  وارتباطات  عالقات  "وجود  إلى  ّبه 

العالمات. إن هذا التصور ملوضوع البحث في سميائيات الثقافة يحّوِل هذه األخيرة إلى سميائيات للتاريخ الثقافي. يمكن التأكيد 

طري وفق  الثقافة  سميائيات  تطوير  دعم  إمكان  من خالل  الثقافي  للتاريخ  السميائي  الجانب  سميائيات على  تمتلك  أوال،  قتين: 

ثانيا، يمكن توظيف سميائيات   الثقافية.  الجمهور والتقاليد  بين  للنصوص بوصفها وسائط  إجراء بحث عميق  إمكان  الثقافة 

 
1- Peeter Torop, cultural semiotics, Op. Cit, p: 171. 

يصادف القارئ لكتب "يوري لوتمان" مبادئ علمية لتخصصات متنوعة ومتكاملة ُمدَمجة ضمن مشروعه السميائي، نذكر من ذلك: "فيرديناند دي    -2

و" باختين"،  و"ميخائيل  مارتيني"،  و"أندري  بنفنيست"،  و"إميل  الروس،  والشكالنيين  جاكسبون"،  و"رومان  ستروسسوسير"،  ليفي  "،  كلود 

 و"إليابريغوجين"، و"فالديمير فيرناديسكي"، إلخ.

مان باللغتين األملانية والروسية". وتعد هذه الصيغة مناسبة  ت"استعمل "كارل إيميرماخير" ألول مرة مصطلح "علم الثقافة اإلدماجي" في مقاالته عن لو   -3

املدخل إلى نظرية يوري  - ظر: عبد هللا بريمي، السميائيات الثقافية: مفاهيمها وآليات اشتغالهالسميائيات "يوري لوتمان" الواحد املتعدد. للتفصيل، ين

 . 49، ص: 2018كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى، لوتمان السميائية، 

4- Toras Boyko, Describing the past: Tartu- Moscow School ideas on story, historiography, and the historian’s Craft, Sign Systems 

Studies, Issue: 2- 3/ 2015, pp: 269- 270, Online: http://dx.doi.org/10.12697/SSS.2015.43.3-3.08, accessed 03/01/2018, At 17:15. 

http://dx.doi.org/10.12697/SSS.2015.43.3-3.08
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. بكلمات مغايرة: تروم  1الثقافية بوصفها سميائيات للتاريخ الثقافي من الناحية اإلجرائية بغرض تأسيس نظرية جديدة للثقافة"

التعبير واملحتوى  السم إلى التأويل السميائي؛ وذلك من خالل تعميق معرفتنا بأشكال  التاريخي  الثقافية تجاوز الوصف  يائيات 

ل األبعاد 
ّ
املضمرة في االستعماالت الضمنية داخل حياتنا اليومية، ويمكن لهذا النوع من الدراسات أن ُيِعين الباحثين على تمث

ف 
ّ
 ها املوضوعات التاريخية، وتختزلها بصفتها ذاكرة.  الداللية املتعددة التي تكث

تتداخل السميائيات الثقافية مع املوارد التاريخية. فقد الحظ "يوري لوتمان" "في كتابه األول عن السميائيات وجود عالقات  

نص الفني التي من شأنها  محددة بين التاريخ والنص في إطار منهجية جديدة. وقد أعرب لوتمان عن أمله في أن يفهم طبيعة بنية ال

تسهيل ظهور طرائق بحثية جديدة قادرة على تحليل البنية املعقدة واملركبة للتاريخ الثقافي لإلنسانية. في إطار عالقة سميائيات  

وال مسارها ال
َ
ّصعب الثقافة بالتاريخ، يكتب لوتمان ما نصه: لقد تغّيرت السميائيات خالل العقود املاضية. كان أحد إنجازاتها ط

ا، واكتسب التفكير السميائي مالمح تاريخية. ]...[ إن املقاربة السميائية   تطمح  االنضماُم إلى التاريخ. إن إدراك التاريخ أصبح ِسْميائيًّ

ْين بمفاهيم مد2إلى تجنب هذا التوقف التقليدي للعملية التاريخية" 
َ
ا مرتبط

َ
ان
َ
رسة  . إن "السميائيات الثقافية والتاريخ )الثقافي( ك

، وهو ما يمكن تسويغه بمناقشة قضايا من قبيل: الذاكرة الثقافية، والثقافة بصفتها ذاكرة غير موروثة، والهوية  3موسكو"   -تارتو

إحدى   في  بالسميائّي  التاريخّي  تواشج  عن  لوتمان"  "يوري  َر  َعبَّ لقد  ذلك.  إلى  وما  النص،  وذاكرة  الثقافة،  ودياكرونية  الثقافية، 

بالقو  السميائيات" مذكراته  تبدأ  التاريخي  الوصف  ينتهي  أضع حدا فاصال، فحيثما  لي، ال  "بالنسبة  أنهيوضح  4ل:  معناه  . وهذا 

 .5"الكيفية التي تنتمي بها السميائيات الثقافية إلى الدراسات التاريخية" 

الثقافية، االستراتيجية السميائية، والتاريخية  بين  تأليف  وتمان 
ُ
ِلل املشروع السميائي  للكون    -بجالء  -وهو أظهره  إن  تصوره 

 تاريخي بالنسبة لي، تبدأ السميائيات. ال يوجد تقابل وال فجوة.  1984السميائي )
ٌ
(: "ال أستطيع رسم حد فاصل فحيثما ينتهي وصف

فض الدراسات بالنسبة لي، هذان املجاالن مترابطان عميقا. من املهم أن تأخذ ذلك بعين املراعاة ألن الحركة السميائية بدأت مع ر 

ي عن الدراسة التاريخية للعودة إليها فيما بعد"  ِ
ّ
 ثقافية تتلّون بتلّون السياقات  6التاريخية. كانت الحاجة إلى التخل

ٌ
. إن الداللة وحدة

هذه التداولية، واملعطيات السياقية ضرورية لرصد التغيرات الثقافية التي تحدث في املجتمعات، وتؤثر في دالالت العالمات؛ ألن  

ر النصوص الثقافية في أعماق ذاكرة املجتمع، وتحتل موقعا مهما في سجله التاريخي  
ّ
األخيرة جزء من سيرورة أّي مجتمع، تتجذ

 والحضاري. لذلك، فإن العودة إلى الدراسات التاريخية أملتها ضوابط منهجية في العملية التأويلية.

درسة تارتو موسكو السميائية. لقد أكد "فيرديناند دي سوسير" فيما مض ى  القت اللسانيات البنيوية اهتماما كبيرا من قبل م 

"أن علم اللغة الحديث سيكون ذات يوم، جزءا من علم للعالمات شامل، وهو علم سيدرس عملية إنتاج املعنى في الثقافة واملجتمع.  

تخذت البنيوية الفرنسية من علم اللغة نموذجا  لقد بدا في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، أن هذه النبوءة ستتحقق، حين ا

 
1- Peeter Torop, Semiotics of cultural history, Op. Cit, p: 317. 

2- Ibid, p: 327. 

3- Ibid, p: 328.  

4- Peeter Torop, cultural semiotics, Op. Cit, p: 170. 

5- Anna Redel Cabak, An Inquiry into cultural semiotics: Germaine de Stael’s Autobiographical travel accounts, Lund university, 

division of semiotics, 2007, p: 59.  

6- PILSHCHIKOV Igor, urban semiotics: the city as cultural- historical phenomenon, ACTA Universitatis Tallinnsis, Tallinn University 

Press, 2015, p: 13. 
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إلعادة بناء علم األنثروبولوجيا، واملاركسية، والتحليل النفس ي، والدراسات النقدية والثقافية. وقد ساعد هذا في تقديم ما يمهد 

ممكن، بل أمر محّبذ؛ لحركة سيميوطيقية دولية. إن وضع الدراسات األدبية ضمن علم للعالمات أوسع، لم َيْبُد مجّرد مشروع  

 .1فهو مفتاح يبعث الحياة في الدراسات األدبية، وفي الوقت نفسه مفتاح لتأكيد مكانتها املحورية في اإلنسانيات والعلوم االجتماعية" 

باإلضافة إلى ذلك، أثرت أفكار بنيويين آخرين مثل "رومان جاكبسون" في سميائيات تارتو موسكو، وبخاصة مفهومه للتقابل  

لذي حضر على شكل ثنائيات ثقافية ضدية من قبيل: املركز والهامش، والنحن واآلخرون، والنص والال نص، والداخل والخارج، ا

)الثقافة   ِبية 
ْ
َسل والثانية  )الثقافة(،  إيجابية  األولى  قيمتين:  إلى  تشير  "مثنوية"  وسمات  مالمح  تحمل  التي  املفاهيم  من  وغيرها 

نسق في الكون الثقافي يحمل سمة إيجابية وأخرى سلبية تتغير بتغير موقع املالِحظ. كما اطلع "يوري    املضادة(. مما يعني أن أّي 

األنساق   في  التواصل  أنه نموذج محدود يقتصر على تفسير عمليات  إلى  التواصلي لجاكبسون، فتوّصل  املخطط  لوتمان" على 

اإلبداعية الداللية املميزة للظواهر الثقافية، وهو ما دفعه إلى صْوغ    السميائية االصطناعية؛ لكونه ال يمتلك أية قدرة على احتواء

 نموذج تواصلي جّسده مفهوم الكون السميائي. 

استدعت كونية موضوع الثقافة أن تقرأ مدرسة تارتو موسكو التراث الشكالني الروس ي. في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنه  

ية نشر مجموعة من األعمال التاريخية املتمّيزة التي كتبها تينيانوف وميخائيل باختين  "رافق ظهور مدرسة تارتو موسكو السميائ

ت منسية لفترة طويلة. وفي إطار إعادة إحياء هذا األرشيف وهذه الذاكرة  
ّ
وآخرون، في الثلث األول من القرن العشرين، ولكّنها ظل

الناطقة باسم مدرسة تارتو التاريخية تم إدخال قسم للمنشورات األرشيفية في مجلة "دراس أنساق العالمات"، وهي املجلة  ات 

موسكو السميائية، حيث قامت هذه املجلة بنشر العديد من املخطوطات التي طالها النسيان أو تلك التي تم اكتشافها في األرشيف.  

لسميائي الجديدة  املفاهيم  في  وغيرهم  وباختين  الروس  الشكالنيين  تراث  دمج  إن  القول  استعادة ويمكن  وبالتالي  الثقافة،  ات 

 .2موسكو السميائية"  -االستمرارية لتطوير البحوث، كان أحد املبادئ والرهانات األساسية ملدرسة تارتو

الثقافة؛ وذلك من خالل   البنيوية خدمات جليلة لسميائيات  عالوة على ذلك، قدم "كلود ليفي ستروس" في األنثروبولوجيا 

باملجتم لألسطورة  راكمت  دراسته  لقد  العالم.  حول  مخصوصة  رؤية  يختزل  ثقافي  تعبير  النسق  هذا  أن  مؤكد  البدائية،  عات 

األنثروبولوجيا عبر تاريخها دراسات مهمة فحصت املمارسات واألنشطة اإلنسانية ابتغاء تطوير الدرس األنثروبولوجي، وبناء إطار  

 
ّ
م اإلنسان من منظور تأويلي. وقد مك

َ
ن هذا الوضع "األنثروبولوجيا من دراسة األشياء املرئية وغير املرئية  منهجي للتعاطي مع عال

إنها   معه.  وتتحاور  السميائيات  حقل  تجاور  األنثروبولوجيا  يجعل  مما  املدروسة.  الظاهرة  في  الخفية  البنيات  إظهار  قصد 

.وهي حالة من التفاعل املعرفي عّبر  3ئيسية" أنثروبولوجيا تطمح ألن تكون علما سميائيا وتجعل البحث عن املعنى وجهتها األولى والر 

 .4عنه "أمبرتو إيكو" بقوله: "إن السميائيات )...( هي الشكل العلمي الذي تتخذه األنثروبولوجيا"

لقد حرص "يوري لوتمان" وباقي أعضاء مدرسة تارتو موسكو السميائية على العودة إلى األصول العلمية من أجل قراءة عميقة  

ِتب عن موضوع الثقافة في حقول معرفية متنوعة. لقد كانت فكرة تجسير العلوم واملعارف والنظريات حاضرة  تراعي  
ُ
مجموع ما ك

والجيولوجيا  كالفيزياء  الحقة  العلوم  حتى  بل  واالجتماعية،  اإلنسانية  العلوم  بين  فقط  ال  وكتاباتهم،  أطروحاتهم  في  بقوة 

ي لوتمان" منطلقات معرفية لتفسير سيرورات املعنى والتواصل داخل الكون السميائي،  والبيولوجيا؛ خاصة حينما جعل منها "يور 

 
 .13جوناثان كلر، مطاردة العالمات: علم العالمات، واألدب، والتفكيك، مرجع سابق، ص:  -1

الها، املدخل إلى نظرية يوري لوتمان السميائية، مرجع سابق، ص:  -2
ّ
 .50 -49عبد هللا بريمي، السميائيات الثقافية: مفاهيمها وآليات اشتغ

 . 53املرجع نفسه، ص:  -3

 .177أمبرتو إيكو، العالمة، تحليل املفهوم وتاريخه، مرجع سابق، ص:  -4
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لة ملفهوم الكون الحيوي عند "فالديمير فيرناديسكي"
َ
. لقد أكد "يوري لوتمان" في أكثر من موضع ضرورة اقتراب اإلنسانيات  1مماث

ع "للقضاء  أخرى  معرفية  حقول  في  املعاصر  التقدم  من  والعلوم واالجتماعيات  الدقيقة  العلوم  بين  والفصل  املقابلة  لى 

دي االختصاصات  2اإلنسانية"  ر في العلوم كافة، ويوّحد جهود باحثين متعّدِ ؛ لكونه يمنح إمكانات جديدة إلدراك جديد وفْهم ُمتغّيِ

 أفقا للمشاركة في مناقشة ومعالجة مشاكل مشتركة. 

َك "يوري لوتمان" و 
َ
باقي أعضاء مدرسة تارتو موسكو السميائية إجراء علميا يجعل من أية ثقافة  وعلى هذا األساس، فقد َسل

إنسانية )شعبية، أو عامة، أو خاصة( موضوعا للتحليل الثقافي، فبهذه الكيفية وحدها يمكن تكثيف الجهود، واملساهمة في تطوير 

إلى أن مراد   الثقافية بعامة والسميائيات الثقافية بخاصة، بالنظر  التحليل الثقافي تأويل األنشطة اإلنسانية بغرض الدراسات 

إنتاج  عن  تنفصل  وال  التورية،  تمارس  اإلنسانية  الوقائع  كانت  لئن  والعالم.  والفضاء،  والزمن،  لإلنسان،  أفضل  فْهم  تحقيق 

لفّك شفراتها، وال املفتاح األساس  التأويلية  املقاربة  السلطة واإلكراه والرغبة، فستكون  تعرف على طبقاتها  الخطاب، وممارسة 

نظرية   السميائية  موسكو  تارتو  مدرسة  بلورت  الغاية،  لهذه  والصريح.  واألولّي،  والجمالّي،  النفعّي،  غطاء  خلف  الثاوية  الداللية 

 سميائية لتأويل الظاهرة الثقافية، تنبني على مبادئ جوهرية شكلت دعائم مهمة في تحليل الثقافات.

 سميائيات الثقافة األطروحات األساس في  .3

ْت دعائم مهمة في التحليل السميائي للثقافات. لقد  
َ
ن َبْت سميائيات الثقافة عند مدرسة تارتو موسكو على عّدة مبادئ كوَّ

ْ
ِان

مت هذه املدرسة منطلقات علمية رصينة لدراسة الثقافة وتأويلها انطالقا من نظرية أنساق العالمات، ترى إلى اللغة واألدب  قدَّ

في والثق أهم هذه األسس  في هذا السياق، يمكن تقديم  السميائي.  تبني فضاءنا  بأنها أنساق عالمات وظيفية غير متجانسة  افة 

 النقاط الجوهرية املوالية: 

الثقافة موضوع للسميائيات: ينبغي للثقافة، حسب "يوري لوتمان" وزمالئه بمدرسة تارتو موسكو السميائية، أن    -)أ(

دَرس وفق مقاربة  
ُ
 رمزية تعد أساس البحث في هذا املوضوع الثقافي وتأويله؛ ت

الثقافة أنساق عالمات وظيفية مختلفة: تنتظم "جميع أنواع العالمات )لغة، وصور، وإيماءات، وما إلى ذلك(   -)ب(

ْفَهم من هذا أّن الثقافة نسق3بوصفها أنساقا، تشتغل فقط في انسجام تام، ومتعاضدة َبْعُضها َبْعًضا"
َ
عام ألنساق    . ن

 سميائية فرعية هي عناصرها املتنوعة واملتعددة )اللفظية، وغير اللفظية، واملادية، وغير املادية(؛

د: "في دراسة الثقافة، إن االفتراض األول هو أن جميع األنشطة    -)ج( الثقافة كلٌّ دينامي ال متجانس )مختلف( وُموحَّ

عنى بمعالجة، و 
ُ
تبادل، وتخزين املعلومات تمتلك َوْحدة معينة. إن أنساق العالمات املفردة،  واملمارسات اإلنسانية التي ت

مة بشكل 
َّ
ُمنظ بنيات  تفترض مسبقا وجود  أنها  َبعًضا.    ُرغم  َبْعِضها  في وْحدة، مدعومة من  تشتغل فقط  فإنها  محايث، 

 
( بوصفه فضاء حيث الحياة ممكنة انطالقا من تفاعل أنظمته املختلفة التي 1926( عام )Biosphèreصاغ "فالديمير فيرناديسكي" الكون الحيوي )  -1

ن بنية هرمية متفاوتة املستويات ومعقدة البناء، فال إمكان لتصوره بصفته بيئة للحياة خارج هذه الحركية الديناميكية، فهي املسؤ  ولة عن تماسكه،  تكّوِ

ري لوتمان"، فافترض أن الكون الثقافي يتأسس على سلسلة من األنساق السميائية املتعالقة فيما بينها، والتي  وانسجامه، ووحدته. أثار هذا التصور "يو 

مات  تبني فضاء سميائيا موحدا، ومتماسكا، ومنسجما نتيجة تواصلها الذاتي/ الداخلي. وقد صاغه بصفته فضاء للمعنى والتواصل حيث أنساق العال 

 وال إمكان للحديث عن أية لغة، أو أّي تواصل خارج هذه السيرورة الداللية والتواصلية.    املختلفة وظيفية ومترابطة،  

2- Yuri Lotman, Universe of the mind, A semiotic theory of culture, Introduction by: Umberto Eco, translated by: Ann Shukman, I.B. 

Taouris Publishers and CO. Ltd, London- New York, 1990, p: x. 

3- Anna Redel Cabak, An Inquiry into cultural semiotics: Germaine de Stael’s autobiographical travel accounts, Op. Cit, p: 51. 
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...( يجب علينا أن نعترف بوجود مقاربة  فأنساق العالمات ال تمتلك أية آلية تمكنها من العمل واالشتغال في عزلة بمفردها. )

ن من فحص كل جوانب سميائيات الثقافة، بحيث تدرس العالقة الوظيفية ألنساق العالمات املختلفة. فمن وجهة  
ّ
مك

ُ
ت

غات الثقافة، وتصنيف األكوان السميائية فيما بينها، وكذا  
ُ
ِلل النظر هذه، ستكون الدراسة منصبة على البنية الهرمية 

ون مجرد حدود بعضها إلى بعض"  الحاالت
ُ
، وستكون السميوزيس آلية للربط بين هذه  1التي تتداخل فيها هذه األكوان أو تك

 األنساق السميائية الفرعية املختلفة داخل النسق السميائي العام؛ 

من األنساق    متداخلة  الثقافة بناء هرمي متدرج: تحدد الثقافة من منظور مدرسة تارتو موسكو بكونها "طبقات  -)د(

 من الوظائف املرتبطة بها، أو هي آلية لتوليد هذه النصوص"
ً
ة
ّ
 من النصوص وثل

ً
 ؛ 2السميائية الخاصة، ومجموعة

ق مقاربتين: "املقاربة   -)ه(
ْ
الثقافة فضاء دينامي وحركي: تعامل أعضاء مدرسة تارتو موسكو السميائية مع الثقافة َوف

فة موضوعا للوصف في ذاتها كما اللسانيات واألنثروبولوجيا، وهي بذلك فضاء ثقافي  (، تجعل الثقاEmicاألولى داخلية )

الثانية خارجية   بينما  واالضطرابات.  والفوض ى  والعدوان  الجهل  يسود  ثقافي حيث  غير  مقابل فضاء  في  وسليم،  م 
َّ
ُمنظ

(Eticتجعل الثقافة لغة واصفة وموضوعا للوصف على السواء، وفق ما تقتضيه نظري ،)  ة املعلومات والتواصل في الكون

السميائي عند لوتمان. سيتم النظر إلى الفضاء الخارج ثقافي في ضوء املقاربة الثانية على أنه كون غير سميائي، لكن، مع  

ذلك، تستدعي دينامية الثقافة وحركيتها اتصاالت وتبادالت بين الفضاء الداخلي والفضاء الخارجي، بحكم أن الثقافة ال  

من خالل التقابل بين األكوان الداخلية والخارجية فحسب، لكن، أيضا، من خالل االنتقال من كون إلى آخر، فهي  توجد  

، وهي وضعية تفسرها عمليات التوّسع الثقافي،  3ال تحارب الفوض ى الخارجية فحسب، بل تخلقها باستمرار لحاجتها إليها"

 ة الناجمة عن تأثيرات داخلية وأخرى خارجية؛ واالندماج، والتالقح الثقافي، والتحوالت الثقافي

 منهجية مركزية في التحليل السميائي: "إن املفهوم األساس والعنصر األولي، والوحدة الرئيسة    -)و(
ً
ه وحدة النص ِبعّدِ

وكفى، بل  للثقافة، هو النص، الذي، على الرُّغم من ذلك، ال ُيلغي مفهوم "العالمة". ال يقتصر النص على ما هو لغوي  

الحاملة ملعنى واملؤدية لدور وظيفي )النص، وفقا ملدرسة تارتو موسكو السميائية، هو ما   أّي نوع من الوسائط  يشمل 

 ؛ 4تحققت فيه سمتان: الحمولة الداللية بوصفه نسقا دالليا، والوظيفة التواصلية بصفته شكال تواصليا(" 

والدياكروني في دراسة الثقافة: إن "الدياكرونية ليست كما تصورها كلود ليفي ستراوش.  حضور البعَدْين التزامني  -)ز(

أما   الدياكروني انطالقا من تداخل مجموعة من األزمنة املختلفة في رصد كل كون سميائي.  البعد  يمكن تفسير حضور 

 ؛5مدرسة تارتو موسكو السميائية" التزامنية؛ فتعود على تلك املستويات الدنيا أو األنساق الفرعية بتعبير رواد 

 
1- Juri Lotman et al., Theses on the semiotic study of cultures (As applied to Slavic texts), Tartu semiotics library, issue: 13/2013, CEEOL 

Copyright 2018, p: 53, online: https//www.ceeol.com/search/article-detail?id=256999, accessed 12/02/2017, At 18:25. 

2- Anna Redel Cabak, An Inquiry into cultural semiotics: Germaine de Stael’s autobiographical travel accounts, Op. Cit, pp: 51- 52. 

3- Juri Lotman et al., Theses on the semiotic study of cultures (As applied to Slavic texts), Op. Cit, p: 54. 

4- Alexandros Lagopoulos, Karin Boklund-Lagopoulou, Semiotics, culture and space, sign systems studies, Issue: 42 (4), 2014, CEEOL 

Copyright 2018, p: 438, online: http://dx.org/10.12697/SSS.2014.42.4.02, accessed 20/03/2018, At 12:05. 

5- Ibid. 

http://dx.org/10.12697/SSS.2014.42.4.02
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إلى    -)ح( بالنظر  اللغوي والثقافي والسميائي،  للتعدد  الثقافة، من جهة، فضاء  للوحدة والتنوع: تعد  الثقافة مجال 

تفاعل   للوحدة والنظام واالنسجام والتماسك بفضل  أنساق عالمات وظيفية مختلفة، ومن جهة أخرى، فضاًء  توافر 

 التواصل الداخلي(، وتكامل األجزاء كافة مع الكل الثقافي كذلك )مبدأ التماثل الثقافي(؛ األجزاء فيما بينها )

املنمذجة    -)ط( األنساق  بين  السميائية  موسكو  تارتو  مدرسة  زت  ميَّ وتأويلية:  تدليلية  سيرورة  السميائية  النمذجة 

 Secondaryواألنساق املنمذجة الثانوية )  ( التي تمثلها مجموع اللغات الطبيعية، Primary modeling systemsاألولية )

modeling systems  بنى هذه األخيرة على أساس األولى؛ إما بكيفية مباشرة كما هو
ُ
( التي تجسدها الفنون والثقافة، وت

( السميائية  النمذجة  تعّبر  املوسيقى والرسم وغيرهما.  في  الحال  أو بطريقة موازية كما هو  األدب،  في   Semioticالحال 

Modeling  في السميائيات الثقافية عن عملية مركزية في السميائيات بعامة؛ يتعلق األمر بالسيرورة املفضية إلى إنتاج ما )

ن األنساق املنمذجة األولية من وصف العالمة، وتعيينها، وتسميتها،  
ّ
ال حصر له من الدالالت، نظريا على األقل. إذ تمك

بينما تنز  املرجعية،  إحالتها  الصريحة واملباشرة  وتحديد  الثقافة والتاريخ والفنون عن معارفها  في سياق  العالمة  اح هذه 

 ووجودها األولي، لتعانق سمة اإلبداعية الداللية التي تميز أنساق النمذجة الثانوية كافة؛ 

لة األولى،  التمييز بين نمطين من العالمات: عالمات لغوية طبيعية منفصلة، وعالمات أيقونية متصلة. في الحا  -)ي(

يتجسد النص بوصفه متوالية من العالمات؛ لكنه، مع ذلك، ال يمكن توزيعه إلى عالمات منفصلة بل فقط إلى سمات 

مميزة. في الحالة الثانية، يمكن أن ندرك املدينة بصفتها صورة مستمرة تسرد ذاكرة جمعية ومعلومات ثقافية واجتماعية  

 داال على موضوع متكامل ومنسجم. غير أنه يمكن، في أحايين كثيرة،  بواسطة أنساق بصرية تتعاضد فيما بينه
ًّ

ا لتبني كال

الجمع بين الّصنَفين معا ضمن نسق سميائي واحد كما هو الحال في الخطاب املسرحي الذي تنتظم داخله أنساق عالمات  

 لسانية وغير لسانية بكيفية معقدة تستدعيها طبيعة اإلرسالية املسرحية. 

 خاتمة

مت هذه املقالة بمناقشة االتجاه الثقافي في السميائيات ابتداء من "فيرديناند دي سوسير" إلى غاية تأسيس مدرسة تارتو  اهت

موسكو، وهو غرض معرفي ومنهجي تطلع إلى رصد السياق العلمي والتاريخي الذي أسهم في بناء مدرسة سميائية في التحليل الثقافي 

وقد بّينت هذه الورقة أن مدرسة تارتو موسكو السميائية أدمجت دراسات متعددة التخصصات  بقيادة "يوري لوتمان" وآخرين.  

 في مشروع سميائي ثقافي متكامل يروم تأويل موضوع الثقافة في ضوء إبدال منهجي جديد. 
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 دراسة في أشعار الطائفة التهامية بالزاوية الوزانية املغربية 

The blessing of the zaouia in the popular Sufi imaginary 
A study in the poems of the Tuhami sect in the wazzani zaouia of morroco 

 املغرب  \القنيطرة   –سال   -أستاذ باحث بأكاديمية الرباط \د. عمر شبهي 

Dr. Omar Chahbi \ Research Professor at the Academy of Rabat - Sale – Kenitra \ Morocco 

 

 

 امللخص: 

يتوخى هذا املقال استجالء حضور الزاوية الوزانيىة املغربية في الشعر الصوفي الشعبي بوصفها مكانا مباركا يظهر بوصفه فاعال  

ومؤثرا ومرغوبا، مجاال ثابتا أو متحركا، قاطنا في املريد الذي يحمله معه بوصفه مركز عامله الخاص. ينسلخ املكان تبعا لذلك من 

لي، بوصفه فضاء جغرافيا محدودا له تكوينات وأبعاد هندسية معينة، ليغدو مرجعا للسلوك وعالمة تثير  بعده الطبيعي واملجا

فوزان ال تبرز في نصوص الطوائف الصوفية الشعبية بوصفها مجاال طبيعيا فحسب، وإنما مكانا مقدسا ومباركا الرهبة والرغبة.  

ي عبد هللا الشريف، والذي "حصل" عليها بدوره بفضل االنحدار النسبي  الزاوية موال أيضا. هذه البركة التي استمدها من مؤسس  

 من النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 الطائفة التهامية    –الشعر الصوفي الشعبي  – املغرب  –الزاوية الوزانية  – البركة الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This article seeks to clarify th presence of the  Moroccan Wazzani Zaouia in popular Sufi poetry as a blessed 

place that appears as active, influential and desirable, a fixed or moving field, residing in the disciple who carries it 

with him as the center of his own world. Accordingly, the place is stripped of its natural and spatial dimension, as 

a limited geographical space with certain geometric formations and dimensions, to become a reference for 

behavior and a sign that arouses fear and desire. Wazzan appears not only in the texts of popular Sufi sects as a 

natural space, but as a holy and blessed place as well. This blessing he derives from the founder of the zawiya, 

Moulay Abdallah al-Sharif, who, in turn, "obtained" it thanks to his lineage to the Prophet Muhammad, may God 

bless him and grant him peace. 

Keywords: the blessing   - the Wazzani Zaouia  –  Morocco - popular Sufi poetry - the Tuhami sect 
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 مقدمة 

 يشمل الشعر الصوفي الشعبي بالزاوية الوزانية مختلف األشعار، التي يرددها مريدو الطوائف الصوفية الشعبية الوزانية  

وتتمحور  في حلقات الذكر واملناسبات الدينية واالجتماعية. وهي أشعار تتوزع بين القصائد الطويلة والشذرات الشعرية،  باملغرب  

معظم هذه األشعار حول املدائح النبوية، واملواعظ الدينية، ومدائح شيوخ الزاوية الوزانية وسرد كراماتهم وخوارقهم، وكذا التغني  

الضمانة(   )دار  وزان  موضوعة  بمدينة  ضمن  ندرجها  التي  األشعار  وهي  لزيارتها،  التشوق  عن  والتعبير  وبركتها  محاسنها  وذكر 

 .1الوزانيات 

إن الوزانيات بوصفها موضوعة أساسية في الشعر الصوفي الشعبي تبرز كمجال لتصريف املخزونات والتخيالت والصور الرمزية  

قته بمجال دار الضمانة املبارك. هذا املجال الذي ينتقل من كونه مجرد فضاء التي يزخر بها املتخيل الشعبي لطائفة ُتهامة في عال

 جغرافي محدود له تكوينات وأبعاد هندسية معينة إلى ساكن في املريد التهامي، يحمله معه في فؤاده وبين جوانحه أينما حل وارتحل.  

املكان  بمعنى أن  على أنه بات يمارس عليه سيطرة معينة،  ْين يستشعرهما اإلنسان في مكان ما، يدالن  إن الرهبة واإلجالل اللذ

من خاصياته الفيزيائية، وينسلخ من تكويناته الهندسية، ليغدو نسقا مكانيا مقدسا منغرسا في الالوعي الثقافي، يوجه سلوك  يتجرد  

َزرِع في ثنا
ْ
تبرز في نصوص الطوائف الصوفية الشعبية  تعبيراته الثقافية ونصوصه األدبية. فوزان ال    يااإلنسان ويصوغ تصوراته وَين

الزاوية موالي عبد هللا  بوصفها مجاال طبيعيا فحسب، وإنما مكانا مقدسا ومباركا أيضا. هذه البركة التي استمدها من مؤسس  

 الشريف، والذي "حصل" عليها بدوره بفضل االنحدار النسبي من النبي صلى هللا عليه وسلم. 

ي النصوص الصوفية الشعبية يظهر بوصفه فاعال ومؤثرا ومرغوبا، مجاال ثابتا أو متحركا، قاطنا في  وهكذا فاملكان املبارك ف 

املريد الذي يحمله معه بوصفه مركز عامله الخاص. ينسلخ املكان تبعا لذلك من بعده الطبيعي واملجالي، بوصفه فضاء جغرافيا 

لسلوك وعالمة تثير الرهبة والرغبة، وتكثف دالالت ثقافية عميقة  محدودا له تكوينات وأبعاد هندسية معينة، ليغدو مرجعا ل

 تنطوي على مضامين دافقة بالرمزية ومعاِنقة ألبعاد يتدخل فيها املقدس بالخارق واملدهش والعجيب.

بمقاربة بركة  من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي أعتقد أن موضوعها جديد في مجال الدراسات الشعبية، ذلك أنها تهتم  

ية مركزية  على تصور تحركه فرض  يهذه الدراسة تنبن يات.  الزاوية في املتخيل الصوفي الشعبي، وذلك من خالل موضوعة الوزان

ية  تصورات الجماعة الثقافيها  أن أشكال التعبير في األدب الشعبي وبخاصة املتصل منها باملقدس، هي مرآة مجلوة تنعكس علمفادها  

الق واإلنسان والكون. كما أنها تضمر عددا من األنساق الثقافية، وعلى رأسها نسق البركة. هذه األنساق املنغرسة  الشعبية عن الخ

 في الخطاب تتوارى خلف العباءة الجمالية في الشعر الصوفي الشعبي، فتغش ى العين والعقل لتمر إلى الالوعي الثقافي آمنة مطمئنة.  

 نظور الصوفي الشعبي  البركة بين املنظور اإلسالمي وامل 

لعل مصطلح "البركة" من أكثر املصطلحات التي تحيط بها هالة سحرية عجائبية، تنبعث ربما من طبيعتها الغامضة، وأسرارها  

الخفية، وصلتها الوثيقة بذلك العالم الغيبي املوازي لعاملنا، الذي يستثير فينا أحاسيس الدهشة واالستغراب، ومشاعر الرغبة  

في معرض حديثه    -إلياد  ميرسيا   عنه  ينقلكما    -( لهذه األبعاد العجائبيةPAUL RADINعلى حد سواء. وقد أشار بول رادان )والرهبة  

 
ازيات"، لقد قمنا بصياغة مصطلح "الوزانيات" لإلشارة إلى األشعار الصوفية الشعبية التي تتخذ من مدينة وزان موضوعا لها، وذلك على غرار "الحج  1

 وهي النصوص الشعرية الفصيحة التي تتغنى باألماكن اإلسالمية املقدسة ) مكة املكرمة واملدينة املنورة (  
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، حيث يقول: "إن مثل هذه املفردات  Algon kin1والكونكين    Siouxعن مفردات مشابهة للبركة، يستعملها أبناء قبائل سيوكس  

 . 2و)املبهم( و)العجيب( و)الخارق( و)القوي("تعني )املقدس( و)الغريب( 

إن البركة، وفق منظور رادان تعني املقدس كذلك، ولهذا ربما هي مثله عصية عن التعريف، تتفلت عند أية محاولة لإلمساك  

نهجي صارم، يعتِبر  بكنهها أو تحديد سماتها، ألنها تأبى الخضوع ملنطق الفكر وعقالنيته، التي تقوم على النظر لألمور من منظار م

تعمل على  التي  العقالنية،  بطبيعتها مع  تتعارض  فالبركة  ولهذا  املنطقي.  والقياس  العقلي،  والنظر  الذهني،  للجهد  نتاجا  املعرفة 

ترويض املفاهيم، لكنها تتماهى مع العجيب والخارق والسحري، وهي األبعاد التي تجعلها عصية عن الفهم واإلدراك والترويض. وقد  

رف كليفورد غيرتز بعجزه عن مالمسة جوهر مفهوم البركة ليقر في آخر املطاف بأنها من "الكلمات التي ُيستحسن أن تتكلم عنها  اعت

فقط"  في سياقها  عرف 
ُ
ت قد  والتي  تعرفها،  أن  الثقافية  3من  السياقات  من خالل  إال  يتم  ال  َل سماتها 

ُّ
َمث

َ
وت البركة  إدراك  أن  أي   .

التي تست العالم  واالجتماعية  التأثير على  التي تجعلها فعالية المرئية تمارس فعل  الخفاء،  أنها موسومة بخاصية  عمل فيها. ذلك 

 واألشياء دون أن تفصح عن ذاتها.

أنها " "قوة    –في تعريف غير دقيق للبركة كما يقر هو نفسه  -وقد أشار كليفورد غيرتز إلى خاصية الخفاء حينما اعتبر 

. بمعنى أنها طاقة شديدة الفعالية تتصل بعالم آخر روحاني، وهي تمثل جوهر مفهوم الوالية. ومادام  4ح وليا"روحية، من يملكها يصب

أن هذا العالم الروحاني الغيبي يتموقع خارج إدراكنا الحس ي، فالبركة بهذا املعنى، تتصل بالوجدان. أي ذاك اإلحساس الذي يغمر  

روحية المرئية مسؤولة عما يصيبها من نعيم وما يلحقها من خير. فالبركة كما يرى   الذات اإلنسانية حينما تستشعر وجود قوة

. ُيفهم من 5يوسف شلحد:" صفة خفية ومستورة، أقله بتأثيراتها، تضاف إلى الكائنات واألشياء، حاملة معها الخيرات والحسنات" 

نة والشقاء، ولعل هذا ربما ما جعل كليفورد غيرتز يذهب إلى  هذا أن غياب البركة أو نزعها يترتب عنه بالضرورة حلول النقمة واللع

 . أي أنها اسم جامع لكل النعم والخيرات.   6أن البركة تشمل كذلك معاني "الثراء املادي والصحة والعافية والحظ والوفرة واالكتمال" 

زيادة فيه، إذ يقول ابن قيم الجوزية، في  وتتخذ لفظة البركة في املنظور الديني اإلسالمي، معاني تتصل بالخير والنماء وال 

م(، "فهذا  ي وباِرك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراه: )الدعاءمعرض حديثه عن حقيقة البركة الواردة في هذا  

القاض ي عياض أن البركة  يرى  . و 7ادته"يم، وإدامته وثبوته له ومضاعفته له وز ير ما أعطاه آلل إبراهي تضمن إعطاءه من الخيالدعاء  

 
: قبيلة من الهنود  الكونكين  \ية أوربية تقطن السهول الواسعة في الواليات املتحدة األمريكية، وفي كندا وتتكلم لغة خاصة.  هي قبائل هند  السيوكس:   1

)إلياد ميرسيا، األساطير واألحالم واألسرار، تر حسيب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة في  نسمة.    7000األمريكيين تقطن بكندا ويبلغ عدد أفرادها  

 ( 203، ص.79، دراسات فكرية، رقم 2004رية العربية السورية، دمشق، سنة الجمهو 

 203إلياد ميرسيا، األساطير واألحالم واألسرار، مرجع سابق، ص. 2

العربي  3 باقادر، دار املنتخب  أبوبكر أحمد  تر  في املغرب وأندونيسيا،  الديني  التطور  لدراسات  ل  غيرتز كليفورد، اإلسالم من وجهة نظر علم اإلناسة: 

 41، ص.1993، سنة  1والنشر والتوزيع، بيروت، ط.

 41املرجع نفسه، ص. 4

 40، ص.1996، سنة 1بيروت، ط. –شلحد يوسف، بنى املقدس عند العرب قبل اإلسالم وبعده، دار الطليعة  5

 51سابق، ص. غيرتز كليفورد، اإلسالم من وجهة نظر علم اإلناسة: التطور الديني في املغرب وأندونيسيا، مرجع 6

يم الجوزية، جالء األفهام في فضل الصالة والسالم على محمد خير األنام، قرأه وضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه مشهور بن حسن آل ابن ق  7

 437ص.م،  1997\هـ 1417، سنة  1اململكة العربية السعودية، ط. -سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام 
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. وهو الرأي الذي يذهب  1الزيادة من الخير والكرامة والتكثير منهما، وتأتي كذلك بمعنى: "التطهير والتزكية من املعايب"معناها: "

 .2ويجوز أن تكون البركة هنا بمعنى التطهير والتزكية"" إليه القرطبي كذلك، إذ يقول:

ة يمنحها هللا تعالى ملن يحبه ويرضاه، أي أن مصدرها باألساس هو هللا   يهللخير،  يد أن البركة بما تعنيه من فيضب  هبة وعطيَّ

تعالى، وهو الذي يفيضها بإرادته وعلمه وحكمته على من يشاء من عباده. يذكر ابن القيم بخصوص لفظة "مباركا" الواردة في اآلية  

ا ﴿:الكريمة
ً
ِني ُمَباَرك

َ
ْيَن  َوَجَعل

َ
نُت﴾ َما   أ

ُ
ر،  ير الخ ي نما كنت، فاملبارك كثير أي ُمِلّما للخي معناها"  ر واحد من السلف قال في ، أن غ3ك

يذهب محمد اليفرني كذلك إلى أن مصدر البركة إلهي، إذ يقول:" النماء  . و 4”ه وجعله كذلكيكون العبد مباركا ألن هللا بارك فيو 

 . 5والزيادة، والتكثير من هللا تعالى للخير" 

 التعريف بالطائفة التهامية الوزانية 

هي تشكل الحاضنة الجغرافية واالجتماعية  و  ، مدينة عتيقة توجد شمال اململكة املغربية.6وزان أو دار وزان كما يسميها البعض

عرف أيضا بالزاوية التهامية أو الزاوية الطيبية أو زاوية دار الضمانة. وقد برزت إلللزاوية الوزانية،  
ُ
ى الوجود مع أواخر الدولة  التي ت

 على يد الشيخ املؤسس موالي عبد هللا الشريف العلمي الوزاني. السعدية وميالد الدولة العلوية، 

وهي: طائفة )أهل توات( وطائفة )املداحات  الشعبية الوزانية ثالث طوائف صوفية شعبية كبرى    اإلنشاديةوقد شهدت الساحة  

، كما اقترن فيها الغناء واإلنشاد بشيوخ الزاوية وفضاءات )ُتهامة(. هذه الطوائف ارتبطت نشأتها بالزاوية الوزانية( وطائفة  ياتالوزان

 دار الضمانة.  

الشيخ الثالث للزاوية الوزانية،    ي،وتعد الطائفة التهامية أكبر طائفة صوفية شعبية بوزان، وتنتسب إلى موالي التهامي الوزان

امتدادا وتوسعا عظيمين داخل املغرب وخارجه. وتشير لفظة "ُتهامة" أو "التهاميين" إلى معنيين، أولهما خاص   لذي شهدت في عهدها

يرتبط بشرفاء وزان، آل الشيخ موالي التهامي، وذلك تمييزا لهم عن الطيبيين آل الشيخ موالي الطيب، الذي تنتشر طريقه بالجزائر  

أو بسائر  ام فيتعلق بأتباع ومريدي الزاوية التهامية الوزانية سواء بالزاوية األم "وزان"  وتونس على وجه الخصوص، أما املعنى الع

الزوايا الفرعية في البوادي واملدن املغربية. وقد اختص إنشاد هذه الطائفة الصوفية ببعد الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه  

الطائفة إلى خ موالي التهامي ومناقبه وكراماته. ومما أسهم في انبثاق  وسلم وتمجيد هللا عز وجل ومدح آل وزان وذكر فضائل الشي

 
ْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، املحقق: ال  1

ُ
ى ِإكَماُل امل َسمَّ

ُ
ى ِعَياض امل ْرُح َصِحيح ُمْسِلِم ِللَقاض ِ

َ
دكتور يْحَيى ِإْسَماِعيل، دار الوفاء  أبو الفضل عياض بن موس ى، ش

 303، ص. 2م، ج. 1998  \هـ  1419، سنة 1للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط. 

 -أحمد محمد السيد    -القرطبي أبو العباس أحمد، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو    2

، 2م، ج.  1996  \هـ    1417، سنة  1بيروت، ط.  –بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق    -محمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دمشق    -يوسف علي بديوي  

 41.ص

 3ية: اآل  سورة مريم،3

 273يم الجوزية، جالء األفهام في فضل الصالة والسالم على محمد خير األنام، مرجع سابق، ص. ابن ق  4

،  1ان، ط.اليفرني محمد بن عبد الحق، االقتضاب في غريب املوطأ وإعرابه على األبواب، املحقق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيك  5

 95، ص.1م، ج. 2001نة س

 Bellaire Michaux. (1927). Archives marocaines, publication de la direction générale des)  من بين هؤالء ميشو بلير الذي يدعوها بدار وزان 6

affaires indigènes (section sociologie) volume XXVII, conférences faites au cours préparatoire du service des affaires indigènes,paris, 

librairie ancienne honoré champion, p.78) 
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الوجود وازدهار ممارستها اإلنشادية تكاثر "الزوايا التهامية في الريف وجبالة، واألطلس املتوسط والتسول وغياثة وهوارة وسوس  

باط. وتجاوزت شهرة الزاوية التهامية املغرب وتوات وتافياللت والصحراء، باإلضافة إلى بعض الحواضر كفاس ومكناس وسال والر 

السودان والنصارى"  في بالد  في تونس ومصر والشام والعراق وانتشر ذكرها  إقبال املريدين على  1وذاع صيتها  إلى  أدى  ما  ، وهذا 

بالذكر بعنايته  ُعرف  الذي  الوزاني،  التهامي  موالي  بشيخها  اقتداء  األشعار،  ونظم  التهامية  الطوائف  بنظم    تشكيل  واهتمامه 

 على منوال سيدي عبد الرحمن املجذوب، ومن أشهرها، قوله: الرباعيات 

بو ْمْستاْمْن 
ْ
ــرا         ْيْمـش ي ْبَقـل

ْ
َحْضْرتنا ْيبـ

ْ
 ْمْن جا ل

اْمْن  ـرا         ْو رسوْل هللا ُهَو الضَّ
ْ
قـ
ُ
حاْس ْيْمش ي ن

ْ
 ْيجي ن

عن   دراسته  في  الغزاوي  اإلله  عبد  الباحث  انتماءاتها  ويميز  حسب  عديدة  تهامية  طوائف  بين  الوزانية  الثقافية  املمارسة 

كفاس ومكناس وسال وتازة، وتمتاز  تهامة الحضر، التي تتشكل من مريدي الزاوية الوزانية بالحواضر املغربية،  الجغرافية، فهناك  

يستل التي  النبوية،  املدائح  ببعض  أذكارهم  ويمزجون  والبساطة،  بالخفة  ثم  إيقاعاتهم  السماع.   "تهامة فياللة"همونها من مجال 

باإليقاع   أذكارهم  وتتميز  والراشيدية،  بالريصاني  تافياللت،  إقليم  للبالد، ومعظمهم من  الشرقية  الصحراء  منطقة  إلى  وينتمون 

أمازيغي. فضال عن  الصحراوي. وك  إنشادهم بطابع  الذين يتسم  اللوح وتزنيت  تهامة عين  الغرب، وهم أعض ذا  الطائفة  تهامة  اء 

التهامية الذين ينحدرون من منطقة الغرب، كعرباوة وبني مالك وبني حسن، ويشكلون مدرسة أصيلة في مجال الذكر التهامي، وعلى  

 .2منواله نسجت فرق عديدة في وزان وزرهون 

 التعريف بالشعر الصوفي الشعبي بالزاوية الوزانية 

رباعية في الغالب، تمثل أذكارا ذات لغة عامية، يرددها وفق إيقاعات الحضرة بشكل  الشعر الصوفي الشعبي منشدات صوفية  

أو بسائر الزاويا الفرعية، في البوادي واملدن املغربية،    - وزان    –مريدو الزاوية الوزانية، سواء بالزاوية األم    -في معظم األحيان    -جماعي  

الحضرة النبوية الشريفة وذكر مناقب أولياء وشيوخ الزاوية الوزانية وسرد    وتتمحور معظم هذه األشعار حول املحبة اإللهية ومدح 

 كرماتهم وخوراقهم. 

الوزانية، ويرددونها   الشعبية  يتداولها مريدو الطوائف الصوفية  التي  تلك األشعار  الوزاني  الشعبي  الصوفي  الشعر  في  ويضم 

عار تتوزع بين القصائد الطويلة والشذرات الشعرية، التي تشكل  حلقات الذكر ومختلف املناسبات االجتماعية والدينية. وهي أش 

تراثا شفاهيا جماعيا اعترته مختلف التحوالت التي تطرأ على اإلبداعات الشفهية في كل الثقافات اإلنسانية، من نسيان ومحو 

ن، فإن طائفة ُتهامة تظل عالمة  وإضافات وتقاطعات. ورغم غنى الرصيد الشعري الذي تمتلكه كل الطوائف الصوفية الشعبية بوزا 

 فارقة بينها، سواء من حيث مخزونها الشعري الهائل، أو امتالكها لجهاز مفاهيمي متكامل خاص بها. 

حروف املعجم من حيت القافية، ويشترط شعراء هذا اللون الغنائي  ويتشكل الشعر الصوفي التهامي من رباعيات تنظم على  

كرة " 
ْ
ثالث عشرة رباعية، تنسجم مع ثالث عشرة منزلة من منازل فصول السنة. وللشعر الصوفي التهامي كأدنى حد أن تضم كل "ذ

شدات" املبدوءة 
ّْ
دة"، ومجموعة من "الن

ْ
ش

ْ
كار"، وكل بيتين ُيسميان "ن

ّ
مصطلحاته الخاصة به،  فناظم الذكر التهامي يسمى "الذ

"النشدات" من  ومجموعة  ة"،  "اْمَرمَّ كّوِن 
ُ
ت واحدة  َرة"  بكلمة 

ْ
ك
ّ
تسمى"ذ واحدا  موضوعا  تتناول  من  .  التي  مجموعة  كل  سمى 

ُ
وت

 
 2605، ص.1989الحراق فاطمة، ضمن معلمة املغرب، إنتاج الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر، نشر مطابع سال، سنة  1

ف  2 ي التفكیك والتركیب، رسالة جامعیة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في األدب العربي، الغزاوي عبد اإلله، املمارسة الثقافیة للزاویة الوزانیة معالجة 

 393، ص.1996مرقونة بجامعة محمد الخامس، سنة 
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راْم"، وهكذا نجد كل من  
ْ
داْت" "بالغ

ْ
ش

ّْ
ة( و)"الن

َ
راْم الْهبيل

ْ
راْم سيدي الحاج العربي(، و)غراْم سيدي الحاج عبد السالم)غ

ْ
، و)غرام (غ

 .1( موالي التهامي

"إيقاعات ونغمات وأشعار، ويأتي هذا األخير )الشعر(   ث اعتمادهما علىي األندلس ي من حيضاهي الذكر الصوفي التهامي الفن و 

لتتمسك به النغمة حتى ال تضيع، ألن أصحاب هذا الفن كانوا ال يعرفون طريقة وعلم الكتابة املوسيقية )السولفيج( التي يحفظون  

يلهات(" )العادة(، و)، و (الجوني)، و(ةطبوع( هذا الفن، طبع )عايدة سالمي(، و)الركيك(، و)الغزواني)بها األنغام. ومن 
َّ
 .  2الل

كرات التهامية" بشكل جماعي بالضرب على "الطويسة" و"الطبيلة" مع ضبط اإليقاع بالرش املنظم بواسطة الكفين  
ّ
ؤَدى "الذ

ُ
وت

التهامي...، أو في املناسبات الخاصة سواء في املناسبات الدينية كعيد املولد النبوي وموسم موالي عبد هللا الشريف، وموسم موالي  

 ..كحفالت الزواج والعقيقة والختان

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك مميزات أساسية للشعر الصوفي الشعبي ممثال في قصائد الذكر التهامي، ذلك أن هذه القصائد من  

دائرتها إبداع   مركز  باعتباره  الشيخ  وكذا  والشعري،  الصوفي  عاملها  محور  بوصفها  وزان  بمدينة  ارتبطت  شعبية  طائفة صوفية 

اإلنشادية، وهذا ما يفسر هيمنة نصوص الوزانيات واملديح الولوي، التي تتغنى بالشيخ وكراماته ومناقبه، كما أن هذه القصائد هي 

ترك بين كل الطوائف التهامية باملغرب، ذلك أن كل مريدي الطائفة يرددون األشعار نفسها، مجهولة املؤلف، ولهذا فهي رصيد مش 

 وهم يؤكدون أنهم ال يعلمون ناظمها. 

 بركة الزاوية في املتخيل الصوفي الشعبي من خالل موضوعة الوزانيات 

ي محاسنها ومميزاتها، وتدعو إلى زيارتها  \تشمل موضوعة "الوزانيات" مختلف النصوص التهامية التي تذكر دار ِ
ّ
َجل

ُ
زاوية وزان وت

لزيارة مقام شيخه بوزان   للمريد وتشوقه  الوجدانية  االنفعاالت  التي تعكس  النصوص  تلك  إليها، كما تشمل أيضا  الرحال  وشد 

 من "بركته".   و"التمسح" بأستاره واالرتشاف

وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن النصوص التي تتغنى بالبقاع الحجازية املقدسة والتي ُيصطلح عليها في السماع الصوفي   

شدة واحدة يمكن إدراجها ضمن ما  
ْ
بالحجازيات، نادرة جدا في الشعر الصوفي التهامي، فلم نعثر من خالل بحثنا امليداني إال على ن

شدة" هي:يسمى بال
ْ
 حجازيات، وهذه "الن

بو عليا 
ْ
ل
َ
بي ط اْج إيلى مشيتو *****  للنَّ  ُحجَّ

َ
 أ

ي في بوْرقية ِ
ّ
َصل

ْ
ْتْوضا في بيْر ْزْمْزم  ***** ْو ن

ْ
 ن

ا  بي َمْهلو ْعليَّ نَّ
ْ
اْج إيلى مشيتو *****  لل  ُحجَّ

َ
 أ

في عالم خاص بها محكوم بالرؤية الصوفية    ويمكن تفسير هذا الغياب للنصوص الحجازيات، بأن هذه الطائفة الصوفية تعيش

الطُرقية، و"مركز هذا العالم" ال يوجد في مكة املكرمة، وإنما هو موجود بمدينة وزان، على اعتبار أنها هي التي تضم مقر الزاوية  

، يقول  –بينهم وبين السماء  فهم الواسطة –الصوفية التي تنتسب إليها، وبها توجد أضرحة األولياء الذين ُيتوسل بهم إلى هللا تعالى 

دينية وعميقة:  تعرب عن عاطفة واحدة  كافة  االعتقادات  "وهذه  العالم":  "مركز  ملفهوم  في معرض شرحه  إلياد  الباحث مرسيا 

 
 393املرجع نفسه، ص. 1

مي، املشيش ي الوزاني ابراهيم، قليل من كثير عن تاريخ وزان وبعض من كان بهذه املدينة الشريفة من األعالم، منشورات مؤسسة سيدي مشيش العل  2

 33، ص.2005، سنة 2ط.
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عاطفة أن عاملنا هو أرض مقدسة ألنه أقرب محل على السماء، وألنه من هنا يمكن الوصول إلى " السماء"، إن عاملنا إذا، هو مكان  

 .1فيع"ر 

التهامية ليس مجاال "رفيعا" فقط، وإنما هو مجال مقدس ومبارك أيضا، وقد استمد هذه   إن مجال وزان بالنسبة للطائفة 

البركة من مؤسس الزاوية موالي عبد هللا الشريف الذي استمدها من بدوره من النبي صلى هللا عليه وسلم بفضل االنحدار النسبي، 

يتجلى في العالم كهبة إلهية وقوة يختص بها أناس معينون دون غيرهم، فالولي الصالح يمتلك البركة بنفس  "فالبركة تعني أن املقدس  

الطريقة التي يحصل بها الناس على القوة والشجاعة أو الجمال أو غيرها من الصفات املوهوبة، وتصدر البركة من االنحدار النسبي 

، هذه البركة التي تظل سارية باستمرار كل ما يرمز إلى الولي. وهذا يظهر من  2بامتياز" من الرسول أيضا، فاألولياء هم مالكو البركة  

شدة التالية : 
ّ
 خالل الن

 اْسواْر 
َّ
ال

َ
ْيْبنيها ْرْحمو ْمْن خ

َ
و ك  *****  ْبْيدُّ

ة في الّدار  ***** الَقوْم كاْعْد فيها 
َ
 الَبَرك

َّ
ال

َ
 خ

خ إال بعد أن أسس موالي عبد هللا الشريف زاوية شاذلية بها في منتصف القرن  فدار وزان هي هبة الزاوية، إذ لم تدخل التاري

السابع عشر، ولهذا ال يمكن الحديث عن املدينة إال داخل اإلطار الصوفي، الذي يشكل الشيخ املؤسس الحلقة األساسية فيه. فهو  

املدينة ومنحها هويته، وبهذا املعنى يكون   الشيخ املؤسس في الطرق الصوفية "قناة لتصريف  الذي أضفى طابع "القداسة" على 

املجال، لدرجة تصبح هوية املؤسس هي هوية املجال، كما يصبح هذا األخير تجسيدا لفعل املؤسس وإطارا   \القدس ي في التاريخ  

 .3لحضوره الدائم " 

بركته التي انتقلت منه إلى أحفاده لتعم  ويحضر موالي عبد هللا الشريف في املخيلة الفردية والجماعية "التهامية" من خالل  

إرثا خاصا باملجال أوال، ثم بخليفة املؤسس إضافة إلى ذلك   مجال "دار الضمانة" بأكمله، " فبركة املؤسس وقدسيته تصبحان 

 .4يصبح املجال مثل املؤسس موضوعا للمخيلة الفردية و الجماعية، مما يكرس قدسيته ويجذرها" 

د الصف وتنشر  وقد تفاعل الشعر الصو كار"، توّحِ
ّ
في التهامي مع الزاوية الوزانية ونظم فيها املدائح، فدار الضمانة حسب "الذ

 لواء األخوة بين الجميع، وتقف بجانب الغريب وتحسن إليه:  

ْجميع  
ْ
ة ل

َ
يداْر الْضمان ْرّبِ

ْ
سوْب ل

ْ
ن
ْ
 *****  يا مل

ّبِ 
ْ
ل
ْ
وْح ت عوْد الرُّ

ْ
ْبقيْع ***** ت

ْ
ْحكيها هَي ال

ْ
 ي ن

ْتجيْب  
َ
ة ك

َ
وادني داْر الْضمان سُّ

ْ
 *****  ْمْن ْهنا حتى لل

اني  ْتْحْسْن ْبالَبرَّ
َ
ريْب ***** ك

ْ
غ
ْ
 ل
ْ
 ْهَي ْعْزْوة

ْوقاْر  
ْ
ة ْد ل

َ
ي قالوها ْصْدقو داْر الْضمان ِ

ّ
 *****  والل

ْعْتقو 
ْ
َدْر ***** ُمحاْل واْش ت

ْ
ها بالغ

ْ
وا ل

ْ
 اللي ن

والبد من اإلشارة إلى أن ما ذكره الشاعر التهامي بخصوص انتقام القوى الغيبية لدار الضمانة ممن ناصبها العداء أو أضمر لها  

الغدر يتساوق مع ما أورده محمد بن عبد هللا في كتبه )معلمة التصوف اإلسالمي( نقال عن )كشف الحجاب ( لسيدي أحمد السكيرج 

 
 76، ص.2009إلياد ميرسيا، املقدس والعادي، تر عادل العوا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 1

 60، ص.2، ط.2010عبد الغني، الدين و املجتمع دراسة سوسيولوجية للتدين باملغرب، أفريقيا الشرق، سنة منديب  2

 36، ص.2005، سنة 1الزاهي نورالدين، املقدس اإلسالمي، دار توبقال للنشر، ط. 3

 36نفسه، ص. املرجع 4
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ل وزان ينبغي لإلنسان أن يكون منهم على بال، فإن من خالطهم ولم يحسن األدب معهم، فإنه يقع في الذي يقول: "إن سادتنا أه 

 .1الضرر سريعا" 

التهامية تعكس تصورا حول دار الضمانة كان سائدا حتى في أوساط بعض الكتاب والعلماء والذين    " كرة 
ّ
وهذا يدل أن "الذ

الرسمية.   أو  العاملة  الثقافة  إلى قيمته اإلبداعية واألدبية، "وثيقة" ُيحسبون على  التهامي، باإلضافة  اعتبار الشعر  وبذلك يمكن 

 شفهية تؤرخ لبعض مظاهر وخصوصيات الذهنية الوزانية بشكل خاص واملغربية بشكل عام في فترة معينة من تاريخ املغرب. 

دا أيضا في الدعاية لها والتبشير بما لها من مميزات،  إن الشاعر الصوفي التهامي وهو ينظم أجمل املدائح في دار وزان لم يدخر جه

باعتبارها منبعا للعالج ورافدا للخير والبركة والنماء، زائرها يبلغ ما تمنى، ويشرب من كأس العسل الحلو، وينقلب حزنه إلى سرور  

 وقلقه إلى اطمئنان:

ي *  اوا ياْو َهِذي داْر الْنّبِ ي زاْرها ْيدَّ ِ
ّ
 ****  الل

َرْب ك 
ْ
ْعْسْل ***** ْو ْيذوْق الَحالَوا ْيش

ْ
 اْس ْمْن ل

يؤكد الشاعر في هذه النشدة كما في نشدات أخرى على الوظيفة العالجية لزاوية وزان انسجاما مع توجهات الطريقة الصوفية  

بذكر هللا والصالة  الوزانية التي وضع أسسها الشيخ موالي عبد هللا الشريف والتي تحث على التربية وعالج أمراض القلوب والنفوس  

على نبيه صلى هللا عليه وسلم والتسبيح واالستغفار، إلى غير ذلك من األذكار التي تلهب حرارة اإليمان لدى املريد وتزيد من خشوعه،  

برؤية  يظفروا  لكي  ذلك  في  التراخي  وعدم  وزان  دار  زيارة  إلى  الزاوية  مريدي  الناس وخصوصا  التهامي جميع  الشاعر  يدعو  لذلك 

 كل ثرواته ومتاعه :   –كما يقول  – بيبهم" التي تعادل "ح

مْ 
ُ
رو ْمْن ْمجيك

ْ
َقّص

ْ
ْرْسْم ُعْرَوه *****  ال ت

ْ
 زورو ل

مْ 
ُ
فيْت عليك

ْ
َعْرفوْه   *****  باْش خ

ْ
اَبْع ت

ّ
 ياْك الط

شاعي 
ْ
خ

ْ
زيْد ْمْن ت

ْ
بيْب *****  ت

ّْ
ْل الط

ْ
َرة ْمث  الزُّ

ْسوى 
ْ
حبيْب *****  ت

ْ
ظَرة في ْوَجه ل  ْجميْع ْمتاعي  النَّ

ماْن " الذي يمنحه أولياء دار وزان، ولذلك ُسميت بدار الضمانة، وهذا   ْرْسْم" هو الحصول على " الضَّ
ْ ْ
إن غاية املريد من زيارة " مل

الضمان حسب ابراهيم املشيش ي العلمي هو"ضمان صوفي ال يعرفه وال يتكلم عنه وال يمنحه إال أهل الصوفية، فهو ضمان التوبة 

 !! 2غفرة يوم الحساب لكل من كتب له هللا أن ُيواَرى ُجثمانه بأرض وزان املقدسة "  وامل

وأشقاها   أضناها  ونفوس  قلوب  بجبر  أيضا  يقومون  وإنما  مان"فحسب،  "الضَّ بمنح  الشاعر  حسب  وزان  أهل  يختص  وال 

كار" التهامي: 
ّ
 االنكسار، وهذه ميزتهم خلفا عن سلف، كما يقول "الذ

ليفة شوفو ْهْل 
ْ
 ت
ْ
ّل
ُ
ريْن ك

ْ
اْن ***** ْمْجّب  َوزَّ

ليَفة 
ْ
خ
ْ
ليَفة ل

ْ
اْن **** ْمْن خ ْرُجو ُضمَّ

ْ
ُهْم خ

ّْ
ل
ُ
 ك

إن هذه املعتقدات السائدة في أوساط الطوائف الصوفية الشعبية الوزانية واملتعلقة "بالضمان الصوفي " بغض النظر عن 

أبعاد نفسية وسوسيوثقافية هامة، ترتبط أساسا بأزمة عميقة في   انحرافها البين عن أصول وأسس التصوف املغربي السني، لها 

بالدونية   شعورا  عموما  تستبطن  التي  الشعبية  الصوفية  "   \الخطيئة    \النقص    \الذات  الضمانة  دار  أهل  إلى"  فتلجأ  اإلثم، 

. ولهذا فزيارة "دار الضمانة" والتوسل  باعتبارهم "منزهين" عن اآلثام و"الخطايا" وكذا المتالكهم "البركة" التي ورثوها عن أجدادهم

 
 118،، ص.2001سنة  ،1ط  ،رباط ال ،دار نشر املعرفة ،عبد العزيز بن عبد هللا، معلمة التصوف اإلسالمي1

 26املشيش ي الوزاني إبراهيم، قليل من كثير عن تاريخ وزان وبعض من كان بهذه املدينة الشريفة من األعالم، مرجع سابق، ص. 2
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بأوليائها هي محاولة من املريد التهامي لتجاوز ذلك الشعور باإلثم والخطيئة واالمتالء بالبركة وتحصيل التوازن النفس ي. هذا التوازن  

ض عيناه بالدموع إلحساسه  الذي سرعان ما يختل عندما َيُهمُّ املريد بمغادرة دار الضمانة، فتنتابه حالة من الحزن الشديد وتفي

شدة التالية فيقول:  
ّْ
 بدنو أجله، وبالتالي استحالة عودته إلى وزان. يصور  الشاعر التهامي  هذا املشهد في الن

ْفش ي ْبْدموعي 
ْ
بي ْصغيْر ***** ْو ان

ْ
ل
َ
ى ق

َ
ْبكي ْعل

ْ
 ن

ْبقى ِبخيْر **** ُمحاْل ليْك اْرجوعي
ْ
ْرْسْم ت

ْ ْ
 يا مل

ية التي عبر عنها الشاعر في هذه النشدة طبيعية ومنتظرة من املريد التهامي، بالنظر إلى ذلك االشتياق  إن هذه الحالة الوجدان

 الجارف الذي كان مستعرا في دواخله، وتلك اللهفة املتأججة في أوصاله لزيارة وزان و" الوصال" مع أحبابه: 

مْ 
ُ
وّرِيك

ْ
ْحباْب ***** را حالتي ت

ْ
 ْمْقهوْر ْمْن َوْحْش ل

تْ 
ْ
ْم ك

ُ
 ْيديك

ّْ
ط

َ
 خ

ْ
ْعَرف

ْ
ْوجاْب **** ن

ْ
 بو لي في ل

ثيْر ***** ْمْقهوْر واْش ْسبابي 
ْ
 ْمْقهوْر ْمْن َوْحْش ك

 ْحبابي 
ْ
شوف

ْ
طيْر **** ن

ْ
 لوكان ْصْبْت الْجناْح ن

 ويقول أيضا: 

ا َوْحْش ْعِليَّ
ْ
ْر كْيهيــــْج ل

َ
ْنْتْفك

َ
 َبْعْد ك

ْصْبْر **** ما  
ْ
بي ما ن

ْ
ل
َ
فية ْعييْت في ق

ْ
ْول

ْ
 ْسخيْت ْبال

 ْجْنحاني
ْ
باْل ف

ْ
خ
ْ
طيْر  *****  ْو ل

ْ
د ما ن

ْ
ْفْدف

ْ
 َبْعْد ن

ميْر *****  ْو الّرِيْح ما ْحماني 
ْ
 الّض

ْ
شوة ف

ّْ
 جاْت الن

الحنين وتصبح حياته شقاء   الغياب، ويتذكر األحباب، فتشتعل في داخله جمرة  املريد عندما يطول  ويشتد الشوق في نفس 

 ر من النشدات التالية: وعذابا، كما يظه

ا  ْيبة اْبطيْت*****  ْو منيْن وصيْت ْعِليَّ
َ
 طوْل الغ

ا   وهللا بكم ما ْسخيْت  *****  و هللا شاهْد ْعِليَّ

ْرديدو
َ
راْب ْمْن ت

ْ
قاْم *****  ْو الش

ْ
ْيَبة َعْن مل

َ
 طوْل الغ

َعْل ناْر ْجديَده 
ْ
ش

ْ
ْرساْم  *****  ت

ْ
ْر ل

َ
ْتْفك

ْ
 اْمنيْن ن

ْيبَ 
َ
ا طوْل الغ

َ
شويش

ْ
ْفراْق ْمْن ت

ْ
ْزَوة  *****  ْو ل

ّْ
 ة بالن

ا العيشا  ْحراْر ْعِليَّ
ْ
ْر لْوجوْه  *****  ت

َ
ْتْفك

ْ
 ْمنيْن ن

يعلم الشاعر الصوفي التهامي أن هناك من ينكر عليه شغفه الجم "بوزان" وأوليائها، لذلك فهو يتوجه إليهم بكالمه عبر صديقه،  

ما بينه وبينهم: ليجعل من وزان ورجال 
َ
 الصوفية َحك

ا ؟  الْن *****  آش نويتي فيَّ
ْ
ه يا خويا ف

َّ
 ِليال

وفية اْن  *****  ْو ْرجاْل الصُّ  بيني و بيْنْك َوزَّ

يظهر من خالل النشدات السابقة أن املكان يؤثر في اإلنسان )الشاعر( بناسه وجغرافيته وتكويناته الهندسية، واإلنسان كذلك  

 بإبداعاته وملساته وعالقاته، يقول الشاعر التهامي : يؤثر في املكان 
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ْم 
ّْ
ْتل

َ
ة ك

َ
ْجهوال داْر الْضمان

ْ
ى امل

َ
ْنهي ْعل

ْ
 *****  ْو ت

نا ْمْن غيْر ْدْم ***** ْور ْْضْعْتنا ْمْن غيْر ْبزوال 
ْ
َوت

َ
 خ

كار 
ّ
يحبهم أو أشياء تربطه بها ألفة، وربما    دار الضمانة، هو تعبير عن األمل في أن يجمعه بأناس  \املريد باملكان   \إن ارتباط الذ

يكون التعلق باملكان وسيلة يستطيع بواسطتها تحقيق عزلته عن األلم حيث يمكنه أن يحس بالهدوء والطمأنينة والسكينة. فاملكان 

النص اإلبداعي )شعر   في  إذ يغد  –مسرحية    – رواية    – "كموضوع ومرجع خارجي مباشر ليس هو ذاته   ،)... و عالمة  لوحة فنية 

استعارية تكثف دالالت إنسانية عميقة وقيما جمالية خالقة، وتنطوي على أسرار تعبيرية دافقة بالحيوية والحركية، معانقة لكل  

 .1مدهش وخارق وفاتن"

يستشعر اإلنسان االنتماء إلى املكان، أي أنه جزء من أبعاده وتضاريسه، سواء أكان هذا املكان مسكنا أم موطنا. ويتجلى هذا  

بالْد أو ابن البلد ( التي تكشف عن ارتباط وجداني وروحي باألرض. بمعنى أن األمر أبعد ما يكون  من قب الشعور في عبارات 
ْ
ْد ل

ْ
يل ) ْول

أو ارتباط بالعائلة، وإنما هو تمثل للذات على أنها امتداد لألرض، السيما إذا كانت هذه األرض مقدسة، التي عن مجرد انتساب  

اإلنسان، يوجه تصوراته ويغني تخيالته ويثري مختلف  في وجدان  أو وساكن  الوعي والسلوك واإلدراك كمجال قاطن  في  تحضر 

ذا ما يجّرِد املكان من بعده املورفولوجي والهندس ي ليغدو نسقا ثقافيا ينهل من  الصور الرمزية واألنماط الثقافية التي ينتجها، وه

 املخزونات الثقافية واملضامين النفسية واالجتماعية. 

إن الشعر الصوفي الشعبي نتاج ذهنية ثقافية صوفية، وهذا ما يجعل األنساق الثقافية املبثوثة فيه تتقاطع مع املقدس، الذي  

التي تشتبك داخلها هذه األنساق فتنصهر وتتمازج. وإذا كانت الهيمنة على الوعي والتحكم في السلوك، من أهم يشكل تلك البوتقة  

سمات النسق الثقافي، فإن املقدس في الشعر الصوفي الشعبي يمثل بدوره تلك القوة الهائلة التي تتحكم بدورها في األنساق، وتمألها 

ن املتصوف أو غيره من الخاضعين للنسق حينما يستجيب ملفعول نسق البركة أو الكرامة أو  باملعنى، وتمنحها شكلها. وهذا يعني أ 

 املكان املقدس على سبيل املثال، إنما يخضع لطاقة املقدس، التي تمأل هذه األنساق وتوجهها وتتحكم بها.  

قاطعان في َمواِطن ومساحات رمزية  إننا ال نقصد باملقدس في هذا السياق الدين فحسب، ذلك أنهما رافدان ثقافيان قد يت

املقدس حسب روني جيرار "كل ما من شأنه أن يمارس على اإلنسان وثقافية وطقوسية معينة، وقد يتباعدان ويتصارعان أحيانا. ف

تجلى في  ي السياق الصوفي الشعبي يخضع ملفهوم التجلي إما في الزمان أو املكان أو البشر وأفعال اإلنسان. فإذا  ، وهو ف2سيطرة"

طلق عليه كرامة، 
ُ
الزمان سمي عيدا أو موسما، وإذا تجلى في اإلنسان سمي شيخا أو وليا أو مجذوبا، وإذا تجلى في الفعل الخارق، أ

 املكان سمي مقاما أو ضريحا أو مدينة "مقدسة".   يوإذا تجلى ف

التجليات، لكن يؤكد نور  ه قد يصادمه أحيانا أخرى، إذ  وهكذا، فالدين قد يوافق املقدس أحيانا في تقديس وإجالل بعض 

هوادة" دون  من  يحاربه  بل  ويؤسسه،  املقدس  ينش ئ  ال  "الديني  أن  الزاهي  في  3الدين  يتصل  واملقدس،  الدين  بين  الصدام  هذا   .

ه يات  سلوك   تصورنا، بصراع بين نسقْين ثقافَيْين جبارْين يتنافسان حول التحكم في وجدان اإلنسان ووعيه، وتوجيه تصرفاته  

وصياغة مواقفه وتصوراته. فهما معا يبعثان في النفس، على حد تعبير روجيه كايوا، "مشاعر الرهبة واإلجالل، ويبرزان كمحظور 

 .4محفوف باملخاطر" 

 
 69الغزاوي عبد اإلله، املمارسة الثقافية للزاوية الوزانية، مرجع سابق، ص. 1

 64، ص 2009، سنة 1يشا، املنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط.جيرار رينيه، العنف واملقدس، تر سميرة ر 2

 36ص.،2011يضاء، د طـ، سنة ، الدارالبيقيا الشرق املقدس واملجتمع، أفر  الزاهي نورالدين،3

 37، ص.2010، سنة 1بيروت، ط. -كايوا روجيه، اإلنسان واملقدس، تر سميرة رشا املنظمة العربية للترجمة4
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ال يستقيم الحديث عن املقدس دون مقولة التجلي، التي تفصح عن ظهوره وانبثاقه في العالم. فاملقدس بدون تجل، ال وجود  

شكل. هذا التجلي الذي قد يصطدم أحيانا مع النسق الثقافي الديني، الذي يميل إلى نزع كل تجل للقداسة في العالم وتوجيهها    له وال

باتجاه السماء. في حين يجنح املقدس السيما املقدس الصوفي الطرقي، إلى إنزال القداسة من عليائها وإرخائها على الزمان واإلنسان، 

 الحجر واملكان.   وتصريفها في الشجر و 

 خاتمة 

في   تتخذ  كما  والسعادة،  والصحة  والنعمة  للخير والنماء  مرادفة  يجعلها  أساسيين؛ عام  ملمحين  تتخذ  البركة  أن  إذن  يظهر 

السياق الديني اإلسالمي إلى جانب هذه املعاني، دالالت التزكية والتطهير من العيوب والنقائص. أما امللمح الخاص فيرتبط بحقل 

التصوف الشعبي، الذي تظهر فيه البركة بمثابة سر خفي، وطاقة روحانية دافقة، تتشكل داخل عالم غيبي قدس ي، يتجاوز قدراتنا  

الروحانية،  الطاقة  أن هذه  الفكر والبرهان. غير  اإلدراكية والحسية، مما يجعلها موضوعا من موضوعات اإليمان والوجدان ال 

بة، قد تتحرك من مظانها العلوية والقدسية ، لتسري في العالم كما الكهرباء، فتتجلى في األشياء  والقوة السحرية الرهيبة والعجي 

واألماكن، و"يتملكها" األولياء والصلحاء بفضل منزلتهم الصوفية، التي خولت لهم القرب من السماء. لكن البركة بما هي قوة روحانية 

بالتجلي في البشر والشجر والحجر ،وإنما قد تتحول إلى فعالية عجائبية مسؤولة    خارقة قد ال تكتفي، وفق املنظور الصوفي الشعبي

 ق العادات.ار عن انبثاق الكرامات وخو 

 

 قائمة املصادر واملراجع:

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

 الكتب باللغة العربية:   •

 إلياد ميرسيا:  •

، 2004منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، سنة  األساطير واألحالم واألسرار، تر حسيب كاسوحة،   •

 79دراسات فكرية، رقم 

 2009املقدس والعادي، تر عادل العوا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، سنة  •

 ، 2009، سنة 1جيرار رينيه، العنف واملقدس، تر سميرة ريشا، املنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط. •

 الزاهي نورالدين:  •

 2005، سنة 1املقدس اإلسالمي، دار توبقال للنشر، ط. •

 2011يضاء، د طـ، سنة ، الدارالبيقيا الشرق املقدس واملجتمع، أفر  •

   1996، سنة 1بيروت، ط. –شلحد يوسف، بنى املقدس عند العرب قبل اإلسالم وبعده، دار الطليعة  •

 2001سنة  ،1ط   ،الرباط  ،دار نشر املعرفة ،الميعبد العزيز بن عبد هللا، معلمة التصوف اإلس •

غيرتز كليفورد، اإلسالم من وجهة نظر علم اإلناسة: التطور الديني في املغرب وأندونيسيا، تر أبوبكر أحمد باقادر، دار املنتخب   •

 1993، سنة 1العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط.

ْرُح َصِحيح  •
َ
ْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، املحقق: الدكتور يْحَيى   أبو الفضل عياض بن موس ى، ش

ُ
ى ِإكَماُل امل َسمَّ

ُ
ى ِعَياض امل ُمْسِلِم ِللَقاض ِ

 ،  2م، ج. 1998 \هـ  1419، سنة 1ِإْسَماِعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط.
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 االشتقاق؛ أّي دور في التوليد املعجمي؟ 
On The Role of Derivation in Lexical Generation? 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ـ  فاس، املغرب. د. مجيد الخلطي،

Majid.kholti, University Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fes, Morocco. 

 

 ملخص 

وآلية  هدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم االشتقاق وأهميته باعتباره ظاهرة لغوية من خصائص اللغة العربية،  ت

واإلسهام  في إثراء    أصيلة تتناسب وطبيعتها ذات الصرف غير السلسلي؛ إذ يسمح بتوالد ألفاظها من أصلها، وتنميتها،

 املعجم العربي.

تيح إمكانية توليد وحدات  حظي باهتمام اللغويين القدماء واللسانيين املحدثين؛ لكونه ياالشتقاق  وتبين أيضا أن   

   فاهيم الجديدة.تسمي املعاني وامل معجمية 

تتجاوزها   وإنما  املشتقة،  العربية  املعجمية  الوحدات  في  تنحصر   ال  التوليد  عملية  أن  الوحدات  وتكشف  إلى 

 املعجمية األعجمية. 

على واملصطلحات    يسمح  االشتقاق  كون   وتراهن  املفاهيم  من  بالعديد  تقذف  التي  العاملية  الثقافات  بمواكبة 

 باستمرار، وتضييق الفجوة املصطلحية، وتأصيل املصطلح العربي.

املفاتيح: تأصيل    الكلمات  العربي،  املعجم  تنمية  معجمية،  األعجمي، وحدات  اللفظ  الجامد،  التوليد،  الشتقاق، 

 املصطلح العربي.
 

Abstract 

This study aims to clarify the concept of the derivation and its importance as a linguistic 
phenomenon that characterizes the Arabic language, and as an original mechanism that 
matches the nature of non-linear morphology. It allows the reproduction of its original 
vocabulary, its development and its contribution to enriching the Arabic dictionary. 

It turns out that the derivation has received the attention of ancient linguists and modern 
linguists for it allows the possibility of generating lexical units labelled new meanings and 
concepts. 

It reveals that the generation process is not restricted to the derived Arabic lexical units, but 
rather goes beyond it to the foreign lexical units. 

The study vouches for the fact that the derivation allows the Arabic language to keep pace 
with world cultures that constantly put forth several concepts and terms, narrow the 
terminological gap, bridge the terminological  gap, and consolidate  the Arabic term. 

Keywords:  the derivation      the generation      non-derivative word  foreign word    :   lexical units  
،Development the Arabic lexicon     Authenticize  the Arabic term    
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 ـ مدخل 0

دخلت  إذا كان التوليد اللفظي في اللغة العربية ظاهرة لغوية أفرزتها شروط اجتماعية تمثلت باألساس في تنوع األجناس التي  

اإلسالم، وشروط حضارية يأتي على رأسها التطور الفكري الذي عرفه املجتمع العربي اإلسالمي، فإن هذه الظاهرة اللغوية أسهمت  

فيها آليات تباينت في مردوديتها، وتأرجحت بين االتساع أحيانا، والضيق أحيانا أخرى. وتميزت بكون بعضها أصيال كما هو الحال 

؛ ألن العربي أقبل على استثمارها الحقا لحاجته إليها، باستعارتها، أو نحتها،  وبعضها األخر غير أصيل ومستحدث،  بالنسبة لالشتقاق

اللسانية. الجماعة  في  بالفعل  سلفا  اللفظ  وجود  تقتض ي  عمليات  وهي  إليها.  اللواصق  إضافة  هي   أو  وما  االشتقاق؟  هو  فما 

 خصائصه؟ وما هي  حدوده  في التوليد املعجمي؟  

   ـ االشتقاق1

األلفاظ التي احتاجوها في مختلف    االشتقاق ظاهرة لغوية عرفها العرب على مر تاريخهم، واهتموا بها ألنها السبيل للحصول على 

لم يزل ولد إسماعيل على مر الزمن يشتقون الكالم بعضه من بعض، ويضعون  »  :هـ( 380)ت: مناحي حياتهم. يقول ابن النديم  

وهو خاصية في الفصائل السامية ـ ومنها اللغة العربية ـ التي    .1«أسماء كثيرة بحسب حدوث األشياء املوجودات وظهورهالألشياء  

معاودة  » من   تمكـنها  داخلية،  طواعية  بها  تكتسب  التي  االنفجارية  الحركة  على  املعجمي  وتكاثرها  الذاتي،  دها 
ّ
تول في  تتكل 

 .2« البنائي عند كـل حاجـة داللية أو اقـتضاء اصطالحي  االنتظام الذاتي واستئناف االرتصاف

وقد شغل االشتقاق علماء العربية قديما على اختالف انتماءاتهم اللغوية، والدينية، والفلسفية. وتناولوه بالدرس والتحليل.  

اليعبودي:   السياق يقول خالد  )مـن نحاة، وصرفيين، ومعجميين،  »وفي هذا  الطوائف مجتمعة  تعـرض هاته  وتكمن أسباب 

ناطقة( إلى االشتقاق في اشتراكهم في معالجة قضايا القرآن الكريم الذي شكل نقطة  وفقهاء اللغة، وأصوليين، ومتكـلمين، وم

 .3« وصل لهم جميعا، ودراستهـم ملسائل داللية، نحوية، واشتقاقية.. مرتبطة فيما بينها ارتباطا وثيقا

ويتكاث  فينمو معجمها  أصلها،  ألفاظها من  بتوالد  تسمح  طاقة  العربية  اللغة  يمنح  بالتعبير  إن االشتقاق  للمتكلم  ر، ويسمح 

الوحدات  دونما  والتواصل بلغته   التي تقتض ي الحفاظ على داللة ومفهوم  إلى اعتماد الدخيل إال في الحاالت املستعصية  حاجة 

 املعجمية واملصطلحية الوافدة.  

 ـ التعريف اللغوي لالشتقاق 1ـ1

والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع في الش يء، ثم  الشين  »   هـ( في تعريف االشتقاق395)ت:  ورد عند ابن فارس  

ويقال اشتقَّ في الكالم في الخصومات يمينا وشماال مع ترك القصد، كأنه   ...[.يحمل عليه ويشتق منه على معنى االستعارة ]

 .4« يكون مرة في هذا الشق، ومرة في هذا

 
 .5ست، ص: ابن النديم، الفهر ـ 1

 . 31ـ   30، الفكر العربي املعاصر، عدد 18ـ املسدي عبد السالم، النواميس اللغوية والظاهرة االصطالحية، ص:  2

 .69ـ آليات  توليد املصطلح وبناء املعاجم اللسانية، ص: 3

 .  171ـ  170، ص ص: 3جمادة شّق،معجم مقاييس اللغة،  ـ ابن فارس،4
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ت  » يقول:  هـ( لالشتقاق عن تعريف ابن فارس؛ حيث  711تعريف ابن منظور )ت:  وال يكاد يختلف  
ْ
ق
َ
ق
َ
قُّ مصدر قولك ش

َّ
الش

هو   وقيل:  البائن؛  غير  وقيل:  البائن،  ْدع  الصَّ  : قُّ
َّ
والش ا، 

ًّ
ق
َ
ش عامة]الُعود  املرتجل.  و .  ...[الصدع  من  بنيانه  الش يء  اشتقاق 

 .1« واشتقاق الكالم: األخذ فيه يمينا وشماال

 ـ التعريف االصطالحي  2ـ1

أجمع أهل اللغة ـ إال من شذ عنهم ـ أن للغـة العـرب  » يؤكد ابن فارس أن االشتقاق ظاهرة لغوية معروفة عـند العرب؛ إذ يقول:  

 . 2« قياسا، وأن العـرب تشتق بعـض الكالم من بعـض. وأن اسم الجن مشتق من االجتنان

االشتقاق أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما » هـ( قول ابن دحية في شرح التسهيل الذي يرى أن:  911ويورد السيوطي  )ت:  

معنى، ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها، ليدل بالثانية على معنى األصل بزيادة مفيدة ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة كضارب من 

 .3« وَحِذٌر من َحِذر  ضرب

عند أهل العربية يحد تارة باعتبار العلم  /Dérivation)   (Derivationاالشتقاق  » هـ(:  1158ويقول محمد علي التهانوي )ت:  

كما قال امليداني: هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل املعنى والتركيب، فترد أحدهما إلى األخر؛ فاملردود مشتق واملردود  

العمل كما يقال: هو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعلـه داال على معنى يناسب   إليه مشتق منه. وتارة باعتبار 

  .4« معناه، فاملأخوذ مشتق واملأخوذ منه مشتق منه

)ت:    الكـفوي  البقاء  أبي  تعريف  لالشتقاق  القديمة  التعريفات  أشهر  من  أخرى  »هـ(:  1093ولعل  إلى  كلمة  رد  االشتقاق 

فظ واملعنى، وهو أصل خواص كـالم العرب، فإنهم أطبقوا على أن التفرقة بين اللفظ العربي والعجمي بصحة  لتناسبهما في الل 

 .5« االشتقاق 

 تتفق التعريفات االصطالحية املقدمة في ثالثة جوانب: 

 يتحقق االشتقاق باالعتماد على أصول الكلمة املشتقة، وهي في العربية عند أغلب اللغويين ثالثية.  •

 تتقاطع الكلمات املشتقة من الناحية الشكلية في عدد من الحروف املكونة لها.  •

 تحيل الكلمات املشتقة من الناحية الداللية على معنى األصل الذي اشتقت منه الكلمة.   •

ا الجانب  ما يشتق من  لكن  في كل  به  يتم االلتزام  في االشتقاق  في كثير من املشتقات، فليس شرطا  لداللي، وإن كان حاضرا 

الحروف األصول؛ ألن عملية االشتقاق تمكن من توليد األلفاظ بشكل قد يجعل معانيها متباعدة ومختلفة إلى درجة التناقض، 

 وهو ما يعرف باملشترك اللفظي. 

 
 ـ ابن منظور، لسان العرب، مادة شّق.   1

 .57ـ ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص: 2

 .269: ـ السيوطي، املزهر في علوم اللغة وأنواعها، ص3

 . 207ـ  206، ص ص: 1كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، جـ 4

 . 117، ص: 1ـ الكفوي أبو البقاء، الكليات، ج 5
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 شتقاق والتصريفـ التداخل بين اال 2

إن خضوع صيغة املشتق لنوع من التغيير إما بالزيادة أو الحذف، وارتباط املشتقات التي لها نفس القرابة العائلية فيما بينها،  

 وكذلك خضوع الكلمة في مجال التصريف لتغييرات، كل ذلك يجعل االشتقاق والتصريف متداخلين.

وينبغي  »إلى أن هذا التداخل حاصل بينهما نظرا لتشابههما، وارتباطهما الشديد الصلة. يقول:    هـ(392)ت:  وقد أشار ابن جني  

الواحدة  الكلمة  إلى  تجيء  أن  هو  إنما  التصريف  ألن  شديدا؛  واتصاال  قـريبا،  نسبا  واالشتقـاق  التصريف  بين  أن  يعـلم  أن 

ِرَب". فـتصرفها على وجـوه شتى، ومثال ذلك أن تأتي إلى "ضرب" فتبني م
َ
نه مثل "جعفر" فتقول: "ضْرَبب". ومثل "َعِلَم": "ض

ُرَب"؛ أفال ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه كثيرة. وكذلك االشتقاق أيضا؛ أال ترى أنك تجيء إلى الضرب  
َ
": "ض

َ
ُرف

َ
ومثل "ظ

َرب"، ثم تشتق منه املضارع فتقول: "َيْضِرُب 
َ
"...، إال أن التصريف وسيطة الذي هو املصدر فتشتق منه املاض ي فتقول: "ض

 .1« بين النحو واللغة يتجاذبانه، واالشتقاق أقعد في اللغة من التصريف، كما أن التصريف أقرب إلى النحو من االشتقاق

يحتاج إليه جميع  »إن التصريف هو سند متكلم العربية األساس؛ لكونه يمكنه من معرفة بنيتها والتغييرات الطارئة عليها، و

ربية أتم حاجة، وبهم إليه أشد فاقة، ألنه ميزان العـربية، وبه تعـرف األصول من كالم العـرب من الزوائـد الداخلة  أهل الع

ويظهر من كالم ابن جني أن االشتقاق هو توليد الكلمة من أصلها، وتحديد معناها    .2« عليها، وال يوصل إلى معرفة االشتقاق إال به

 الذي اكتسبت به معـنى إضافـيا بتقليبها في أوزان مختلفة.  األصل، والتصريف يحـدد شكـلها 

أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من املعاني،  »فيقسم التصريف إلى قسمين:  هـ(  669)ت:  أما ابن عصفور   

رَّب، وتضارب، واضطرب. فالكلمة التي هي مركبة من ضاد وراء وباء، نحو  
َ
ض

َ
رَّب، وت

َ
َرب وض

َ
ْرب(، قد بنيت منها هذه  نحو، ض

َ
)ض

األبنية املختلفة ملعان مختلفة...، واآلخر من قسمي التصريف: تغيير الكـلمة عن أصلها، من غـير أن يكون ذلك التغيير داال على  

 .3« معنى طارئ على الكلمة، نحو تغييرهم )قول( إلى )قال( 

تغّير داللي فذلك يفيد االشتقاق، وفي حالة تغّير الصيغة ويتضح من خالل كالم ابن عصفور أنه عندما يرافق تغير الصيغة  

 دون أن تضيف معنى فذلك يفيد التصريف. 

إن التصريف علم يتمكن به متكلم العربية من ضبطها، ومعرفة أحوال بناء الكلمة املتغيرة، وبواسطته يتوصل إلى االشتقاق.  

 التي قدموها في هذا الباب الصرفي؟فكيف نظر املحدثون إلى االشتقاق؟ وماهي اإلضافات 

 ـ االشتقاق عند اللغويين املحدثين  3

الفوارق   بعض  رغم  القـدماء،  تعريف  عن  يختلف  ال  لالشتقاق  تعريفهم  أن  إلى  املحدثين  اللغويين  كتب  في  الباحث  يخلص 

 الجزئية، فهو آلية توليدية تمكن من إغناء املتن اللغوي العربي بوحدات معجمية جديدة.

 
 . 4ـ   3، ص ص: 1ـ ابن جني، املنصف، ج1

 .  2، ص: 1ـ ابن جني، املنصف، ج2

 .33ـ ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع في التصريف، ص: 3
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وسيلة رائعـة لتوليد األلفـاظ، وتجديد الدالالت، ففيها توليد مستمر،  »د حدد توفيق محمد شاهين االشتقاق في كونه  لق

رغم ما توحي به ظاهرة السبك القالبي من رتابة وجمود في القياس، فإن هذا وذاك أسدى إلى العربية يدا طولى وأصبح لنا أن  

 . 1« يي املّيت، ونقيس على مثاله، ونشتق على منوالهنزيد على الصيغ وأن ننقص منها، وأن نح

رد، كاشتقاق الصفات وأسماء »وحصره عبد الصبور شاهين في  
ّ
صوغ كلمة فرعية من كلمة أصلية على أساس قياس مط

رد، ويحدد نوع املشتقات التي    .2« الزمان واملكان ونحوها
ّ
ومن خالل هذا التعريف لالشتقاق يتبين أن الباحث يضيف القياس املط

 .3تشتق من األصل 

السالم    واالشتقاق تولد  املسدي »عند عبد  في منطلقه   ،]...[ الواحدة  املادة  نطاق  في  املظهري  الصرفي  التقولب  هو هذا 

بح مقطعا عموديا يخـرق طبقات املاّدة املعجمية فيشّق مدلوالتها ويـؤلـف منها  اصطالحي ضمن الحقل الداللي الواحـد ثم يص

 . 4«أسرا مفهومية قـد ال تعرف حـّدا في نمائها

توليد لبعض األلفـاظ مـن بعض، والرجوع بها إلى أصل واحد يحدد مادتها ويوحي  »أما االشتقاق عند صبحي الصالح فهـو:  

 .5« مثلما يوحي بمعـناها الخاص الجديدبمعناها املشترك األصيل 

العربي  املعجم  وإثراء  املعجمي،  للتوليد  وسيلة  االشتقاق  اعتبرا  قد  املسدي  السالم  وعبد  شاهين  محمد  توفيق  كان  وإذا 

في كونهما  الرأي، ولكن يخالفانهما  يوافقانهما  الصالح  الصبور شاهين، وصبحي    باالستعانة بقوالب صرفية دون قيد، فإن عبد 

 يقّيدان تصورهما لالشتقاق.  

فاألول يرى أن املشتق الجديد فرع ألصله االشتقاقي، ويشترط فيه القياس املطرد، والثاني يعتبر االشتقاق عملية تتوالد فيها  

 األلفاظ من األصل )الجذر(، على أساس أن يكون هناك صلة وثيقة بين اللفظ املشتق ومدلوله الجديد، وإحالة املشتق إلى أصل 

 اشتقاقه.  

ويبدو أن في قيود االشتقاق في تعريفي عبد الصبور شاهين وصبحي الصالح تضييقا لغويا يعوق تنمية اللغة، خاصة وأن حاجة  

املتكلم التواصلية هي التي كانت دوما وراء اعتماد ألفاظ وصيغ دون أخرى، وأن املتكلم نفسه، من خالل اعتماد صيغ بذاتها عمل  

 
ّ
ردة على الرغم من قياسيتها، واستجابتها للضوابط اللغوية. على جعل نماذج مط

ّ
 ردة، وأخرى غير مط

 
 .93ـ شاهين توفيق محمد، عوامل تنمية اللغة العربية، ص:  1

 .260ـ شاهين عبد الصبور، اللغة العربية لغة التقنية والعلوم، ص: 2

إلى أن العصر الحديث يستلزم مشتقات من أفعال    م  1993،  37فهمي، حجازي "األسس اللغوية لعلم املصطلح"، ص:  ب محمود  في هذا السياق يذهـ  3

ل والصفة  ومصادر جديدة ملواكبة متطلباته حيث يقول: "فمتطلبات العلوم والحضارة الحديثة ال تقتصر على املشتقات التقليدية كاسم الفاعل واملفعو 

 . ]...[، بل ثمة حاجة أيضا إلى أفعال جديدة ومصادر جديدة"املشبهة 

، "2007معجم املصطلحات اللسانية  "  وبالفعل نجد أن االعتماد على اشتقاق وحدات معجمية فعلية مستحدثة وارد عند الفاس ي الفهري ونادية العمري   

 .مما يسهم في إثراء املعجم العربي في الحقل  اللساني

 .31ـ  30، الفكر العربي املعاصر، عدد 32ية والظاهرة االصطالحية، ص: ـ النواميس اللغو 4

 .174ـ صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص: 5
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الذي يخـتص بـرد األصل إلى    Etymologieإلى أن االشتقـاق "علم". وهو في العـربية ال يطابق مفهـوم    1ويذهب  خالد اليعبودي

املختص بتوليد األلفاظ، وأنه يضم    Dèrivationالفرع، وتبيان السابق عـن الالحـق، وال يطابق كذلك بشكـل جامـع مانـع مفـهـوم  

انتساب   املصطلحين الغربيين. ويقترح  لألول مصطلح "االشتقاق التاريخي"؛ ألنه يلجأ إلى مراحل سابقة ومتقدمة في اللغة؛ لتفسير 

ر وتعليله. ويقترح للثاني مصطلح "االشتقاق القياس ي"؛ ألنه يعتمد كثيرا على "التقييس" في توليد املفردات.  
َ
 ألفاظ إلى أخ

واملالحظ من خالل كالم الباحث أنه، في معرض مناقشته، ال يبدي أي تحفظ على أن االشتقاق علم، رغم اعتباره إياه في سياق  

ملا كان التوليد املورفولوجي من أهم الوسائل وأبرزها في تنمية اللغة » :  أو إحدى طرائق التوليد، بل أقدمهاآخر آلية، أو وسيلة،  

آلياته األساسية واملتمثلة في االشتقاق والنحت،   العربية، نظرا ملرونة نظامها الصرفي واالشتقاقي؛ تعين النظر في مالبسات 

وأه املعجم  إنماء  أقدم طرائق  توليديةفاالشتقاق هو  وأكثرها  اآللية  .  2« ّمها  أو  والوسيلة،  العلم  بين  هناك فرقا  أن  والراجح 

املعتمدة في مجال علم من العلوم؛ ذلك أن العلم يكون قائما بذاته، وله منهجه، وآلياته اإلجرائية، في حين أن الوسيلة أو اآللية هي 

ص النتائج. وإذا كان االشتقاق علما فلماذا لم يعتبر الباحث ـ إحدى مرتكزات العلم التي تسخر بهدف التحليل والكشف الستخال 

، ومحاولة الباحث   Etymologieفي كتابه ـ النحت واالقتراض علمين؟ والظاهر أن مرد ذلك هو الترجمة الحرفية للمصطلح املركب 

يحيل املصطلحان املقترحان في العربية  إيجاد مقابل له في العربية     أو تفسير املصطلح. وحتى إن كان األمر كذلك، فإلى أي حد  

 ؟Dèrivationو  Etymologieاالشتقاق القياس ي" على املصطلحين األعجميين: "االشتقـاق التاريخي" و"

إن الدقة في تحديد املصطلح تقتض ي اعتبار االشتقاق إحدى وسائل أو آليات التوليد، أو اعتباره أحد أبواب الصرف العربي،  

واب األخرى علم الصرف، أو نظرية في أحسن األحوال. وإن رواج املصطلح  املقترح يقتض ي إحالته على املفهوم،  يشكل إلى جانب األب

سع مجال  
ّ
الواحد، ويت املفهوم  تتعّدد مصطلحات  الباحثين حتى ال  بين  بهدف توحيده  الهيئات املختصة، وإشاعته  وتمريره عبر 

 اضطرابها.  

 ـ أنواع االشتقاق4

هـ(، 175)ت:   النحاة واللغويون القدماء باالشتقاق ودّونوا مجموعة من املالحظات فيه، ومنهم الخليل بن أحمد الفراهيدياهتم  

هـ( 377)ت:  ، وأبو الفتح بن جّني، وابن فارس. لكن ابن جّني وأستاذه أبا علي الفارس ي    هـ(،285)ت:  هـ(،  واملبّرد  180وسيبويه )ت:  

 ه، وأوسع نظرا فـيه.عتبران أكثر اهتماما بي

ـراه  »وقد حدد ابن جّني االشتقاق في ضربين: كبير وصغير.    فالصغـير ما في أيدي الناس وكـتبهم؛ كأن تأخذ أصال من األصول فـتـتقَّ

يسلم،  فـتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه. وذلك كتركيب  )س ل م( فإنك تأخذ منه معنى السالمة في تصرفه؛ نحو سلم  

وسالم وسلمان، وسلمى والسالمة...، فهذا هو االشتقـاق األصغـر. وأما االشتقاق األكبر فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية،  

فتعقـد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا، تجتمـع التراكيب الستة وما يتصـرف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد ش يء مـن  

لطف الصنعة والتأويل إليه؛ كما يفعل االشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد...، نحو )ك ل م(، )ك م ل(، )م ك ل(، ذلك]عنه[ ُردَّ ب

 .3« )م ل ك(، )ل ك م(، )ل م ك(، وهذا أعوص مذهبا، وأحزن مضطربا ...

 
 .71ـ 70ص ص:  ـ اليعبودي خالد، آليات توليد املصطلح وبناء املعاجم اللسانية،1

 . 60ـ نفسه، ص: 2

 .134، ص: 2ـ ابن جني، الخصائص، ج 3
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ال بين  في االستعمال  يزاوج  ابن جني أن االشتقاق نوعان: صغير وكبير، ولكنه  صغـير واألصغـر، والكـبير  يبدو من خالل قول 

واألكـبر. واختالف الصيغة  )التسمية( ال يعني أن األصغر خالف الصغير، وأن األكبر خالف الكبير، فقـد حدد األول فيما يتعـلق  

،  ، وسلمى، والسالمة، وسلمانباملادة الواحدة التي تراعي ترتيب حروفها، وذلك كتركيب )س ل م( ومشتقاته )سلم، ويسلم، وسالم

والسليم(. في حين حّدد الثاني في أخذ أصل من األصول الثالثية، وعقد معنى واحدا عليه وعلى تقاليبه الستة، تجتمع التراكـيب  

 الستة وما يتصرف مـن كـل واحد منها عليه، مع الحـرص على إرجاع ما تباعد من ذلك بنوع من اللطف.

قولهم: شجرت فالنا بالرمح، تأويله: جعلته فيه  »الزّجاج في كتابه، قال:  ويورد السيوطي مثاال لالشتقاق األكبر، مما ذكره  

كالغصن في الشجرة. وقولهم: للحـلقوم وما يتصل به شجـر؛ ألنه مع ما يـتصل به كأغـصان الشجـرة. وتشاجر القوم إنما تأويله:  

أن السيوطي    2ويرى توفيق محمد شاهين .   1« اختلفـوا كاختالف أغـصان الشجرة، وكـل ما تفرع من هذا الباب فأصله الشجرة

أ ابن جني في االشتقاق األكبر بسوقه هذا املثال. 
ّ
 خط

فإن  »   عند ابن جني جدير بأن يسمى باالشتقاق الكبير. يقول:  االشتقاق الصغير أو األصغر ويذهب عبد السالم هارون إلى أن   

يت األصغر  أو  الصغير  لالشتقاق  جني  ابن  ساقه  الذي  املشتقاتاملدلول  اشتقاق  هو:  أحدهما  أمرين:  من   ناول  السبعة 

أفعالها...، والثاني فهو قرابة فعل وتصاريفه من أفعال املادة الواحدة، وتصاريفه من املادة نفسها، وهو االشتقاق الذي لم  

، فهذا االشتقاق الذي يفـطن له مـن اللغويين إال القليل: فطن له ابن جني، وفطن له معاصره ابن فارس فظنه أكمل وأشمل...

   .3« يدعوه ابن جني صغيرا أو أصغر، جدير بأن نسمية اشتقاقا كبيرا

إن تسمية االشتقاق الصغير أو األصغرـ كما حّدده ابن جّني ـ باالشتقاق الكبير الذي اقترحه عبد السالم هارون من شأنه أال  

يقدم لصرف العربية إضافة نوعية، بل على العكس من ذلك  سيسهم في تداخل مفهوم املصطلح املقترح مع مصطلح ابن جّني.  

لبا على تسمية نوع املشتق، ومدلوله، ومجاله الصرفي، خاصة وأن مصطلح االشتقاق وسيتولد عن ذلك غموض، مما سينعكس س

كالخليل، وسيبويه، وأبي عمرو، وأبي الخطاب، وعيس ى بن عمر، واألصمعي، وأبي زيد، األصغر مبثوث في مصنفات النحاة القدامى:  

 .4األعرابي، والشيباني واختلفوا فيه وابن  

امل السالم  عبد  أن  الكبير واملالحظ  االشتقاق  اعتبار  مـن  يستغرب  العـلماء   5سدي  ورجـع  العربية،  بها  نمـت  التي  الوسائل  من 

والنقـلة إليه في صدر اإلسـالم لوضع املصطـلحات. ويتبين من خالل كالمه أن اعتماد االشتقاق الكبير )القلب( وسيلة من وسائل  

قد  »نه مظهرا معجميا. يقول:  تنمية اللغة العربية أمر مستبعد؛ ألنه ال يتحقق له ما تحقق لالشتقاق الصغير؛ ومرد ذلك إلى كو 

يكون في أصل منشئه شذوذا في الوضع، أو لحنا في االستعمال تداولته اللغة...، وربما كان تنوعا لهجيا ارتكزت عليه بدائل  

 

 .272السيوطي، املزهر في علوم اللغة وأنواعها، ص: ـ  1 

 . 91ـ د. شاهين توفيق محمد، عوامل تنمية اللغة العربية، ص:  2

 (. 92ـ  91.)عن عوامل تنمية اللغة العربية ص:  27ـ  26ـ هارون عبد السالم، مقدمة االشتقاق، البن دريد، ص:  3

 .270ـ السيوطي، املزهر، ص:  4

االصطالح على العلم أمر طبيعي، وقضية يمكن تجاوزها، وعلى الخصوص إذا تم تأصيله. ومرده إلى اختالف مدارك اللغـويين،  تالف في  والراجح أن االخ

 عه. وتباعـد األزمنة بينهـم، وتشبعهم بمعارف تفض ي إلى مخالفة السائد، واقتراح بديل له، لكن ليس من اليسير إعادة إنتاج املصطلح بعد شيو 

، )عن عبد السالم املسدي، النواميس اللغوية والظاهرة االصطالحية، الفكر العربي املعاصر، 13ـ    12الشهابي، املصطلحات العلمية، ص ص:    ـ مصطفى5

 (. 19ص: 

 واملراد باالشتقاق الكبير القلب: تقديم في أحد أحرف الكلمة مثل: جذب، جبذ/ عاث، عثى/ طفا، طاف.  
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تعاوضية بين قبيلة وأخرى، أو بين حقبة وحقب أخر، فالقلب بهـذه الخصيصة يفض ي إلى خلق أزواج معجمية ِخلو من أي  

 .1« إذ لم تنبن على مردود داللي  قيمة وظيفية

، فهو ال يتمتع بمردود معجمي أو إثراء داللي، باعتباره يعالج ظواهر صوتية، ويترتب 2ويتخذ املوقف ذاته من االشتقاق األكبر  

 . عنه إنتاج بديلة ال تقدم في الغالب معنى إضافيا عن سابقتها 

يذهب إلى ضرورة إهمال االشتقاقـين الكبير واألكـبر في التولـيد االشتقاقي؛ ؛ إذ  3يتبناه خالد اليعبودي  إن هذا الطرح  نفسه  

واإلبدال،   القلب  مجالي  إلى  الدقيقة؛ والنتمائهما  العلمية  اللغات  في  به  املرحب  غير  الداللي  الترادف  يرتكزان على خاصية  ألنهما 

لك فهو يرجح االعتماد على االشتقاق الصغير "القياس ي"؛  وكذلك الستحالة تطبيق االشتقاق الكـبير في بعض املواد اللغوية. ولذ

 ألنه ذو فائدة قصوى في عملية الوضع املصطلحي.

يظهر من كالم الباحثين )املسّدي واليعبودي( أنهما يتخذان من االشتقاقين الكبير واألكبر موقفا سلبيا من حيث اإلنتاجية.  

الكبير يشكل مظهرا معجميا، وغير ذي   إنتاجيتهما؛ لكون االشتقاق  التوليد، ويستبعد  فاألول يستغرب من اعتمادهما في مجال 

كبر ليس له مردود داللي. ويبني حكمه على افتراضات تفتقر إلى التحليل املنطقي، األمر الذي  قيمة وظيفية، وكذلك االشتقاق األ

يتنافى والتحليل العلمي، وطبيعة املعجم العربي الذي يعّج بالعديد من األلفاظ التي وقع فيها االشتقاقان معا إلى درجة يستعص ي  

 معها تبّين أصلها.  

 ال التوليد؛ ألنهما يعتمدان الترادف الداللي الذي يتنافى وخصوصيات اللغات العلمية.والثاني يدعو إلى إبعادهما في مج 

إن إهمال االشتقاقين الكبير واألكبر، كما يقول اليعبودي، يعارض فكرة أو مبدأ التوليد أو يحّد منه؛ ألن القلب يضع أمام  

للم بالنسبة  أما  املدلول،  تعبر عن  لغوية  إمكانات  املعجمي  االقتراض اللغوي/  إلى  اللجوء  ويجنبه  املفهـوم،  من  فيمكنه  صطلحي 

 والتعريب أحيانا، مما يسهم في تأصيل املصطلح. 

وتجدر اإلشارة إلى أن اختالف الحروف واالتفاق في املعنى عند اإلبدال ليس املراد منه تعويض حرف بآخر، وإنما هي لغات:  

. ولكنه إذا كان عند األسالف يؤدي إلى الترادف، أال يمكن في عصرنا  4رق: نبذ" "مدح: مده"، "مرث الخبز في املاء: مرد"، "نبض الع

هذا الذي انتظمت فيه الدراسات اللسانية في الجامعات، وفي املجامع اللغوية، والهيئات واملعاهد املختصة أن يكون من بين الحلول  

 للفوض ى التي تعرفها املصطلحية؟

مجالين أصيلين في اللغة العربية يتم اللجوء إليهما عند الضرورة القصوى، وسد العجز    أال يمكن أن يكون القلب واإلبدال  

الحاصل في إيجاد املصطلح املناسب، وذلك بربط اللفظ بداللة لغوية أو اصطالحية بدل االقتراض، أو النحت، أو النحت من جزء 

 إلبدال؟ عربي وآخر أعجمي؟ ألم يعتمد العرب في العصر العباس ي على القلب وا 

وإذا نحن سلمنا بفكرة الترادف الداللي، أال يتحقق أيضا باالشتقاق الصغير، واالشتقاق األكبر عند ابن جّني؟ أال يترتب عنه  

 بالضرورة توليد ألفاظ أو مصطلحات مترادفة دالليا رغم اختالف بنيتها الصرفية، من حيث ترتيب الحروف وشكلها؟ 

 
 .  19ـ املسدي عبد السالم، النواميس اللغوية، ص:  1

 . )املراد باالشتقاق األكبر اإلبدال(.19ـ نفسه، ص:  2

 .79ـ  78ـ اليعبودي خالد، آليات التوليد، ص ص: 3

 .342زهر في علوم اللغة وأنواعها، ص:  ـ السيوطي، امل4
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وهذا مما ابتدعـه ابن  »ن الباحثان في االشتقاق األكبر قد ذهب إليه السيوطي قديما. يقول:  إن هذا الرأي الذي ذهب إليه هذا

جني أبو الفتح، وكان شيخه أبو علي الفارس ي يأنس به يسيرا، وليس معتمدا في اللغة، وال يصح أن يستنبط به اشتقاق في لغة  

العـرب    .1« العرب أن  أن  » ويرى  فـي  رغبوا  ألنهم  ولــو  أهملوه  املتناهية،  غير  الكثيرة  املعاني  أنواع  والهيئات  بالتراكيب  يفيدوا 

 .     2« اقتصروا على التقليب الحتاجـوا إلــى حروف ال حصر  لها

وعلى الرغم من املواقف السلبية من االشتقاق الكبير، إال أنه يتيح إمكانية وضع مصطلحات تسمي مفاهيم جديدة، ويجنب  

املشترك اللفظي الذي يجعل اللفظ الواحد يحيل على أكثر من معنى. وإذا لم يكن العرب القدماء آنئذ في حاجة   الباحثين الوقوع في

 ماسة إليه، فإن العرب في العصر الحالي أحوج ما يكونون إليه، وما عليهم إال حسن استثماره ليقدم لهم خدمة لغوية جليلة.  

 ـ االشتقاق والتوليد املعجمي 5

كان   متعددة،  إذا  ألفاظ وصيغ  على  الحصول  من  ن 
ّ
ويمك )الجذر(،  املشتقة  الكلمة  أصول  على  باالعتماد  يتحقق  االشتقاق 

. هو اآلخر يشاركه في تلك التنمية لكن بابتداع ألفاظ ليست من كالم العرب. يقول الخليل  3ويسهم في تنمية املعجم، فإن التوليد

ق »فالعربـيـة األصيلة:    بن أحمد الفراهيدي في سياق تحديد األلفاظ
ْ
ل
ُّ
.  أو  4إن وردت عليك كلمة رباعّية أو  خماسّية معّراة من الذ

الشفوّية وال يكون في تلك الكلمة حـرف واحـد أو اثنان أو فوق ذلك، فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة، ليست مـن كالم العـرب 

َضْعـثج، 
َ
شْعـثج، والخ

َ
دات ال تجوز في كالم العرب]...[، نحـو: الك

َّ
شْعطج وأشباههن، فهذه مول

َ
 . 5« والك

وقد كان من بين العوامل التي أدت إلى شيوع التوليد في املجتمع اإلسالمي اعتناق األعاجم اإلسالم في بداية الفتح اإلسالمي،  

سرعان ما اتسعت دائرتها   لسان العربي،واختالطهم بالعرب بفعل الزواج والتجارة، حيث دخلت العديد من األلفاظ األعجمية ال

 لتشمل في العصر األموي كل مرافق الحياة العامة والرسمية.  

أنه منذ أن أمر عبد امللك بن مروان بتعريب دواوين الدولة األموية أقبل الكتاب من غير العرب   6ويذكر أحمد شفيق الخطيب 

لغاتهم بالعديد من مصطلحات  العربية وطّعموها  تعلم  العربية.    على  اللغة  في  الجديدة  املفاهيم  في  الحاصل  النقص  بهدف سّد 

رد عند ترجمة علوم األمم املجاورة لهم.  
ّ
 وسيعتمد العلماء العرب في العصر العباس ي التوليد بشكل مط

اللغـو  كفايته  إلى  املتكلم  فيها  يلجأ  لغوية  عملية  ليصبح  االحتجاج  عصر  بعد  املعجمي  التوليد  مفهوم  تطور  ُمحّمال  وقد  ية 

الوحدات املعجمية املوجودة بالفعل فـي املتن العربي بدالالت ُمستحَدثة )املجاز( أو مبتدعا، وحدات معجمية لم تكن متداولة بين  

اللغات  أم  العربية  اللغة  أكان مصدرها  وتعريب، ونحت، سواء  اشتقاق وقياس،  من  التوليد:  بآليات  باالستعانة  العرب قديما، 

حظى بمكانة مميزة في عصر النهضة العربية عند مجموعة من اللغويين الذين أولوه عناية خاصة؛ من بينهم: أحمد  األعجمية. وسي

 
 .269ـ السيوطي، املزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ص: 1

 .270ـ نفسه، ص 2

دت »)لسان العرب، مادة ولد( بقوله:  هـ(، التعريف اللغوي للتوليد711ـ يحّدد ابن منظور )ت: 3
َّ
 ولـدت املرأة والدا ووالدة وأولدت: حان والدها، وول

َ
الشـاة

إ د. 
ّ
العـرب وعربّية مولدة. ورجل مول بين  دة: الجارية املولودة 

َّ
َول
ُ
الولد منها. وامل يبين  ذا كان عربّيا غير محض.  توليدا إذا حضرت والدتها فعالجتها حـين 

دة التي ولدت بأرض وليس بهـا ال أبوها وال أمها
ّ
 «. واملول

لق: حروف الذالقة: "الراء، والالم، والـ 4
ُّ
 نون". والشفوية: "الباء، والفاء، وامليم، والواو".  الذ

 .  38ـ  37: 1ـ كتاب العين/5

 م.   1995هـ/ يونيو )حزيران(  1416محرم    39، اللسان العربي، العدد  145تطوير منهجية وضع املصطلح العربي وبحث سبل نشر املصطلح املوحد، ص:    ـ6
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)ت:   الشدياق  )ت:  1887فارس  زيدان  وجورجي  )ت:  1914(،  الكـرمـلـي  وأنستـاس  )ت:  1947(،  املغـربـي  القـادر  وعبد   ،)1956 ،)

(. ومرّد تلك العناية إلى إدراكهم املسافة التي تفصل العرب عن الحـضارة 1969(، ومصطفى جواد )ت:  1968ومصطفى الشهابي )ت:  

خليل:   كانوا حسب حلمي  ولذالك  ملواكبتها.  ُعّدة مصطلحية  إلى  في » األوربية، وحاجتهم  دقة  وأكثر  املولد  قبول  في  تسامحا  أكثر 

قاهرة  الذي أقّر العديد من الصيغ الصرفية التي تسمح  املجمع اللغوي بال.  وباإلضافة إلى هوالء اللغويين، هناك أيضا  1« فهمه

بالتعبير عن املدلوالت واملفاهيم الجديدة وفق ضوابط محددة، وحّل كثيرا من اإلشكاالت اللغوية واملفهومية التي واجهت العالم  

 .  2  العربي في عصر النهضة، كما يذكر تمام حسان

 ـ االشتقاق من اللفظ األعجمي1ـ5

العرب لم يقتصروا في االشتقاق على الكالم العربي األصيل، بل تجاوزوه إلى األعجمي، ومنهم على  أقر اللغويون القدماء بأن  

إن العرب اشتقت من األعجمي النكرة، كما  »سبيل التمثيل ال الحصر: ابن دريد، وابن األعرابي، وأبو علي الفارس ي الذي يقول:  

 بة:تشتق من أصول كالمها؛ قال رؤ 

 ِسختيت *** أو فضة أو ذهب كبريت؟            
ٌ
 هل ُينِجَيـني َحِلف

خت، كــ "زحليل"من الزَّحل ـــ "ِسختيت" من السَّ
َ
 . 3« قال: ف

 ومن حيث تصنيف االسم األعجمي، فقد جعلوه ثالثة أقسام: 

 ـ قسم غّيره العرب وألحقوه بكالمهم فأصبح بمثابة األصلي نحو درهم. 

 غّيروه ولم يلحقوه بأبنية كالمهم، نحو آُجر، وِسْفسير. ـ وقسم 

راسان 
ُ
 .4ـ وقسم تركوه غير معرب، نحو خ

 .5وباإلضافة إلى تقسيمه حّددوا العالمات الدالة على ُعجمته  

 مجموعة مـن املشتقات أذكر منها:   6وقد اشتّق العرب من اللفظ األعجمي 

 
 . 180ـ حلمي خليل، املولد في العربية، ص: 1

 . 35تمام، حسان، اللغة بين املعيارية والوصفية، ص: ـ 2

 )السختيت: الشديد/ الزحل: السريع(..   358، ص: 1ـ ابن جني، الخصائص،ج 3

 .212ـ السيوطي، املزهر، ص: 4

 . عالمات عجمة االسم األعجمي هي: 213ـ نفسه، ص: 5

 ـ خروجه عن أوزان األسماء العربية نحو إبَريَسم.

 نون ثم راء نحو نرجس.ـ أن يكون أوله 

 ـ أن يكون  آخره زاي بعد دال نحو مهند س.

 ـ أن يجتمع فيه الصاد والجيم نحو الصولجان. 

 ـ أن يجتمع فيه الجيم والقاف نحو املنجنيق. 

 ـ أن يكون رباعيا وخماسيا خاليا من حروف الذالقة. 

 .228ـ   219ـ نفسه، ص ص: 6



 2022 سبتمرب  77  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 103  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

نَدق، 
َ
خ

َ
ندقة، وت

َ
نِدق، خنادق. ـ الخندق: خ

َ
نُدق، وُمَتخ

َ
خ  والتَّ

نة، ودواوين.  ن، ُمَدوَّ ن، ُمدوَّ ن، ُمدّوِ ن، وُدّوٍ
 ـ ديوان: َدوَّ

م.  جيم، ألَجَم، تلجَّ
َ
َجم، َيلَجم، ُملِجم، ُملَجم، ل

َ
 ـ لجام: ل

َن، بستانّي، ُبَسيتين، بساتين. 
َ
 ـ البستان: البستنة، َبست

َرجون والُعْرجون و   ْيَرز، وُمَنِوَرز، وُمَنْيَرز. واشتقوا كذلك من الزَّ
َ
ْوَرز، ون

َ
قن، ون

ْ
ْوروز: ُمَزرَجن، وُمَعرَجن، وُمَحل

َ
قان ون

ْ
 الُحل

ل، مما سمح لهم بالحصول على مجموعة من  
َ
َفْعل

َ
ل، ومزيدها ت

َ
ْعل

َ
واستعان العرب القدماء في االشتقاق من األعجمي بصيغة ف

َرت لغتهم، ومكنتهم من تحقيق التوا 
ْ
 صل في مقامات تخاطبية مختلفة. املشتقات، وأث

ازى، أي صارت كالدراهم،  »وفي هذا السياق يحكى ابن جني عن ابن األعرابي رواية عن أبي علي الفارس ي قال:   بَّ
ُ
يقال َدْرَهْمت الخ

سم مفعول  فاشتق من الّدرهم وهو اسم أعجمي. وحكى "أبو زيد": رجل ُمَدْرهم. قال ولم يقولوا منه: ُدرِهم؛ إال أنه إذا جاء ا

. ولهذا أشباه
ّ
   .1« فالفعل نفسه حاصل في الكف

إن هذه األوزان وما ينتسب إليها من مشتقات لعبت دورا هاّما في حياة العربي سابقا؛  فقد مكنته من توليد ألفاظ ومصطلحات  

 سّمى بها املعاني املستحدثة واملفاهيم التي أفرزتها الوقائع واألحداث. 

ل، ُيَفْعِلل، ُمَفعْ 
َ
ْعل

َ
ة ومشتقاتها: ف

َ
ْعلل

َ
َل،  وفي العصر الحديث قدمت صيغة ف

َ
َفْعل

َ
ٌل ومشتقاتها: ت

ُ
َفعل

َ
ل إلخ، ومزيدتها ت

َ
ِلل، ُمفْعل

ل إلخ، للمتكلم العربي في مجال التوليد خدمة مهمة، خاصة مع االحتكاك بالثقافات األعجمية، وفي  
َ
ُل، ُمتْفعِلل، ُمَتَفْعل

َ
ظل  َيَتَفْعل

ة:نظام العوملة؛ إذ مكنته من توظيفها في متنه اللغوي عند اعتماد كلمات أ
َ
ل
َ
ْعل

َ
 عجمية. ومن أمثلة ف

َسد. 
ْ
ِسد، ُمؤك

ْ
ِسد، ُمؤك

ْ
َسَد، ُيؤك

ْ
َسَدة؛ أك

ْ
 ـ أك

ج.  
َ
 ـ َدْبلَجة؛ ََدْبلَج، ُيدبلج، ُمدبِلج، ُمدبل

 ـ تلفَزة؛ تلفَز، يتلفز، ُمتلِفز، ُمتلَفز.

َسة
َ
ْرن

َ
س. 2ـ ف

َ
َس، ُيفرنس، ُمفرِنس، ُمفرن

َ
ْرن

َ
 ؛ ف

ْبَركة 
َ
ْبَرَك، ُيفبرك، ُمفبِرك، ُمفبَرك.  3ـ ف

َ
 ؛ ف

ل:
ُ
فْعل

َ
 وأسوق نماذج من ت

َسد. 
ْ
ِسد، ُمتأك

ْ
سُد، ُمتأك

ْ
َسَد، يتأك

ْ
ُسد؛ تأك

ْ
أك

َ
 ـ ت

س
ُ
فرن

َ
س.4ـ ت

َ
ُس، ُمتفرِنس، ُمتفرن

َ
َس، َيَتَفْرن

َ
َفْرن

َ
 ، ت

 
 . 358، ص: 1ـ ابن جني، الخصائص،ج1

 ".Franceيراد به اعتماد اللغة الفرنسية في التواصل واإلدارة والتسيير. واشتق من العلم األعجمي فرنسا "ـ 2

  "Fabricationـ اشتق من "3

 أصبح الشخص كالفرنس ي في مواصفاته وسلوكه.  ـ4
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ْمُرك 
َ
أ
َ
 ، تأْمَرك، يتأْمرك، ُمتأْمِرك، ُمتأمَرك. 1ـ ت

لْبُرل 
َ
لـْبَرل، 2ـ ت

َ
 َيتلْبَرل، ُمتلْبِرل، ُمتلْبَرل.، ت

وتعتبر هذه األوزان في عصرنا الحالي أساسا ترتكز عليه لغتنا العربية ملواكبة الركب الحضاري؛ ولها مـن اإلمكانات الداللية ما  

 يجعلها تفي بالحاجة.  

 ـ االشتقاق من الجامد 2ـ5

ـجال الصرف إال باالسم املشتق، وأهملوا االسم الجامد، لكن  قـد يوهم مصطلح االشتقاق بأن اللغويين العـرب لم يهتموا في م

 الحقيقة خالف ذلك.

ألفاظا مشتقة تستغرق الصفحات،    أنه يتضمن  إلى  العربي،  والنبش في متنه يجعله يخلص  إن استحضار الباحث املعجم 

طائفة ثالثة يكاد ينعدم فيها االشتقاق،  وألفاظا أخرى غير مشتقة بالكيفية التي توالدت بها بعض األصول/ الجذور "الخصبة"، و 

 .  3وهو ما يعرف باالسم بالجامد 

دوا مشتقات تتأرجح بين االتساع والضيق  
ّ
وقد أولى اللغويون عناية فائقة لالسم الجامد، وعمدوا إلى االشتقاق منه حيث ول

 تبعا لطبيعة االسم الجامد، وتبعا لحاجتهم إليها. ومن أمثلة ذلك:  

ر.  ر، ُمقشَّ ِ
ّ
ر، تقشير، ُمقش ِ

ّ
ر، يقش

ّ
؛ قش

ٌ
رة

ْ
 ـ ِقش

، توّسد، يتوّسد، توسُّ 
ٌ
د.    ـ ِوسادة د، ُمتوسَّ  د، ُمتوّسِ

ٌم،
َ
م.  ـ قل

َّ
م، ُمقل ِ

ّ
م، تقليم، مقل ِ

ّ
م، يقل

َّ
 قل

ر   .4ـ شَجٌر؛ أشجر املكان، شّجر الحديقة، يشّجر، تشجير، ُمشجَّ

ب. 
َ
ٌب؛ اعشوشب املكان، اعشوشاب، ُمعشوش

ْ
 ـ ُعش

 ـ َحَجٌر؛ استْحَجر الطين، يستحجر، استحجار، ُمستحَجر. 

؛ اْستْنَوَق الجم
ٌ
 ل،  َيستنِوُق، استنواق، ُمستنَوق. ـ ناقة

 ـ أَسٌد؛ استأَسَد الرجل، يستأسد، استئساد، ُمستأِسد.  

 
 ـ أصبح الشخص كاألمريكي في مواصفاته وسلوكه. 1

ْبَرَل الشعب: يساير ـ 2
َ
ل
َ
 الليبرالية.ت

ات؛ ـ يعرف عباس حسن الجامد بأنه االسم الذي لم يؤخذ من غيره، فليس له أصل ينتسب إليه؛ ألنه وضع في أصله على صورته الحالية، وهو اسم ذ3

 . 181، إحالة ص: 3أي يدل على ش يء محسوس: شجرة، قلم، أسد، حجر. النحو الوافي، ج 

 لغوي بالقاهرة أجاز االشتقاق من الجامد، وأورد قواعد االشتقاق من الجامد العربي واملعّرب.    إلى أن املجمع ال 184ويذهب في إحالة ص: 

 ـ ترسيمة أو شكل عبارة عن أسهم. 4
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ِسر. 
ْ
سار، ُمستن

ْ
ِسر، اسِتن

ْ
َسر، يستن

ْ
ْسٌر؛ استن

َ
 ـ ن

ر.  ِمٌر، تنّمَر، يتنّمُر، ُمتنّمِ
َ
 ـ ن

ح.  ِ
ّ
ح، ُمَمل ِ

ّ
ح، تْمليح، ُمَمل ِ

ّ
ح، يمل

ّ
ٌح، مل

ْ
 ـ ِمل

، أزهر، ُيزِهر، إْزه
ٌ
 ار، ُمزِهر. ـ زْهرة

ِصَن.  
ْ
صان، ُمغ

ْ
ِصَن، إغ

ْ
َصَن، ُيغ

ْ
ْصٌن، أغ

ُ
 ـ غ

د فاعليته عند النحاة واللغويين القدماء، ويزخر به املتن اللغوي على امتداد  
ّ
إن الطرح القائل باالشتقاق من الجامد طرح أك

 العصور.

اللغة العربية يرجع في اصله إلى االسم الجامد.  وفي العصر الحديث تبناه جورجي زيدان؛ حيث يرى أن قسما كبيرا من أفعال  

وإذا صح ما ذكره جورجي زيدان، من أن قسما عظيما من أفعال العربية أصله أسماء جامدة، »   يقول محمد توفيق شاهين:

من سبر   ومنه ما هو مستعار من أسماء أجنبية، مع أنه من أعرق الكلمات في العربية، مثل: السراب من سرب املاء، وهـو فارس ي

 . 1« بمعـنى مملوء، وآب بمعنى املاء...، إذا صح ذلك قوى ما قبله، وجـوز به االشتقاق من األعجمي الذي دخل لغتنا كالعربي

االشتقاق من الجامد قياسا على أن ما اشتقه العرب من أسماء األعيان كثير. وسّن مجموعة    2  وقد أجاز املجمع اللغوي بالقاهرة

الركب  مواكبتها  تعوق  التي  العوائق  تجاوز  من  العربية  اللغة  لتمكين  االشتقاق  قواعد  تيسير  خـاللها  من  يهـدف  القـرارات،  من 

قيود تضيق آفاقه، وتحدد ما يشتق وما ال يشتق. وكان    وكم وضعت لالشتقاق من» :  الحضاري. وفي ذلك يقول إبراهيم مدكور 

والعلماء  األدباء  أيدي  في  أداة طيعة  ويجعله  منه،  يشتق  مما ال  قيوده، ويشتق  أمره، ويفّك بعض  ييّسر من  أن  املجمع  هّم 

استغنوا   االشتقاق  في  نجحوا  وكلما  معان،  من  لهم  يعن  ما  ألداء  املالئمة  الكلمات  يجدوا  أن  من  العامي وتمكنهم  عن 

  .3« واألعجمي 

 ومن األسماء الجامدة التي تم االشتقاق منها في العصر الحديث بهدف تسمية الدالالت واملفاهيم املستحدثة: 

م. 
َ
ٌم: َعْولم، ُيَعْوِلم، عْوملة، ُمعوِلم، ُمعول

َ
 ـ عال

ل. ل، ُمَدوَّ ْدويل، ُمَدّوِ
َ
: ـَدّوَل، ُيَدّول، ت

ٌ
 ـ َدْولة

  :
ٌ
ة مَّ

ُ
م. ـ أ مَّ

َ
م، مؤ ّمِ

َ
ميم، ُمؤ

ْ
أ
َ
م، ت ّمِ

َ
م، ُيؤ  أمَّ

ة، ُمَعْصِرٌن، ُمَعْصَرٌن.
َ
   ـ َعْصٌر: َعْصَرَن، ُيَعْصِرُن، َعْصَرن

َمن. 
ْ
ِمن، ُمَرق

ْ
َمَنة، ُمَرق

ْ
ِمُن، َرق

ْ
َمَن، ُيَرق

ْ
ٌم: َرق

ْ
 ـ َرق

 
 .85ـ شاهين محمد توفيق، عوامل تنمية اللغة العربية، ص: 1

 . 184ـ نفسه، ص: 2

. )عن حامد صادق قنيبي، االشتقاق  43ـ    42م"، ص ص    1964مجمع اللغة العربية  .ابراهيم مدكور، مجمع اللغة العربية في ثالثين عاما "القاهرة:  3

 (. 85، ص: 34وتنمية األلفاظ، اللسان العربي، عدد 
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. ، ُصُحفيٌّ ، َصَحفيٌّ ، ِصحافيٌّ
ٌ
: ِصحافة

ٌ
 1 ـ َصحيفة

نت البنيات  
ّ
الصرفية لألسماء الجامدة من توليد وحدات معجمية ومصطلحية، وأسهمت في تسمية املعاني واملفاهيم  لقد مك

 الجديدة، ولعبت دورا مهما في تواصل الجماعة اللسانية العربية، وفي تأصيل املصطلح العربي، وإثراء املعجم العربي. 

 ـ خاتمة6

يتضح من التحليل املقدم أن االشتقاق آلية مهمة في عملية التوليد املعجمي حظي باهتمام كبير من اللغويين العرب القدامى،  

ويتناسب وطبيعة اللغة العربية ذات الصرف غير السلسلي، وأنه ركيزة رئيسة في إثراء املعجم العربي.  وأيضا من اللسانيين املحدثين.  

على اللفظ العربي فحسب، بل استثمروه في توليد اللفظ األعجمي، ولم يحصروه في دائرة املشتق فقط،  ولم يقتصر فيه العرب  

دوا ألفاظا كانوا في  
ّ
أمس الحاجة إليها لتسمية املعاني واملفاهيم املستحدثة في مختلف مجاالت حياتهم:  وإنما تجاوزوه إلى الجامد، وول

 ، والقطاعية.  االجتماعية، واألدبية، والفنية، والعلمية

ويعّد االشتقاق في عصرنا الحالي أساسا ترتكز عليه اللغة العربية في مواكبة الحضارات اإلنسانية، فهو يقّدم خدمات لغوية 

الوقوع في  الباحثين  إمكانية وضع وحدات معجمية تسمي املستجدات واملكتشفات. وإضافة إلى ذلك يجّنب  عديدة؛ لكونه يتيح 

)ا الصوتية  على الترجمة  والحفاظ  املصطلحية،  الفجوة  تضييق  على  ويعمل  بتأصيلها،  الوافدة  واملصطلحات  لأللفاظ  لحرفية( 

أصالة اللغة العربية. والعرب في العصر الحالي أحوج ما يكونون إليه من أسالفهم بحكم انفتاحهم على الثقافات العاملية التي تقذف  

العربية من تجاوز  بالعديد من املفاهيم واملصطلحات باستمرار. ولذ اللغة  إلى تيسيره؛ لتمكين  اللغوي بالقاهرة  لك عمد املجمع 

 العوائق التي تعترض سبيل املتكلمين واألدباء والباحثين على السواء. 
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 مقال في قراءاته النقدية اللغوية القديمة  :شعر أبي نواس
ancient critical linguistic readingsThe poetry of Abu Nawas, an article on his  

 ( أستاذ األدب والنقد الحديث ـ كلية التربية / جامعة املثنى. العراق)  أ. د وليد شاكر نعاس

   Prof. Dr. Walid Shaker nieas, College of Education / University of Al-Muthanna. Iraq 

 )اإلسالمية الفرع اإلقليمي األول بمينيسوتا. أمريكاالجامعة  (د. آمنة فهمي محمد أحمد

Dr. Amna Fahmy Mohamed, The Islamic University, the first regional branch in Minnesota. America 

 

 امللخص : 

 خصًبا في توجه القراءات       
ً

شعره وبروز النزعات    النقدية فيشعر أبي نواس له مكانته في النقد العربي القديم، إذ كان مجاال

 املختلفة في تحليله، بناء على تصورات وروئ لها مرجعياتها وفرضياتها املتباينة. 

كشف البحث مالمح تحليلية في نموذج من تراثنا النقدي بما فيه من استنباط وفرضيات، منبعثة من دوافع ذاتية وذوقية أو      

وغين التجوال بينها في ضوء مناهج النقد الحديثة، بما نعده مالمح يمكن أن تنتظم مع  من معاينات تجزئة في شعر أبي نواس، مس

الجانب   بيان مالمح  مع  التطبيقية،  واجراءاتها  الحديثة،  اللغوية  النقدية  املناهج  من فضاء  تقترب  قراءة  ونتأملها  املقاصد،  تلك 

 اللغوي للبناء الفني في شعره. 

ك القراءات النقدية التراثية في شعر أبي نواس ميداًنا الختبار ما نحسبه وجوًدا خيطًيا أولًيا لتلك  وهذا كله يسوغ أن نتحرى تل      

 املناهج األحادية. 

 األفعال الكالمية، االستلزام الحواري، املناهج النقدية.الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

          Abu Nawas's poetry has its place in the old Arab criticism, as it was a fertile area in the orientation of critical 

readings about his poetry and the emergence of different tendencies in his analysis, according to perceptions and 

narrations of its different references and hypotheses. 

     The research revealed some analytical features in a model of our critical heritage, including the development 

and hypotheses, emanating from subjective and tasteful motives or from fragmentation previews in the poetry of 

Abu Nawas, justifying roaming between them according to the modern approaches of criticism, what we prepare 

features that can be organized with those purposes, and contemplated by a reading approaching the space of the 

critical language curriculum  And its applied procedures, with a statement of the linguistic aspect of the artistic 

construction in his poetry.      

 All this warrants that we investigate these traditional critical readings about Abu Nawas's poetry as a field to 

test what we consider to be a preliminary thread of these monogamous approaches. 

 Keywords: Speech Verbs, Conversational Implicature, Critical Approaches. 
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 مقدمة: 

، بفعل حضوره املؤثر أدبًيا وجمالًيا، وكل له  ةوحديث  ةلم يكن النزوع إلى قراءة شعر أبي نواس بدعة في خطاب النقد قديم     

تمايًزا في وجهات النظر التي أفصحت عن ثقافة متمايزة باصرة، تحاول أن  وسائله وأدواته االجرائية في قراءة شعره، مما ينتج عنه 

تتحرى مواطن القوة والضعف فيه، تارة في لغته الشعرية وتارة أخرى بما يحيطه من مؤثرات ظاهرة أو خفية. ومعاينة شعره في 

 ضوء تصوراتهم النقدية. 

ا بوسائلها  واملقال يحاول أن يسمى تلك الوقفات النقدية بأسمائه     
ً
ا املتفاوتة، عمًقا معرفًيا في استبصار متنه الشعري. ربط

القراءة  اجراءات  له  قارئ  تحليل  مناهج  هي  إنما  والتصورات،  الرؤى  ذات  املستقلة،  املناهج  أن  حقيقة  إلى  واستناًدا  وطرائقها 

ستدعي طرائق كشف مستويات النص وما  النصوصية تسمح بتعدد مداخليها الباصرة للمتون املقروءة؛ ألنها ممارسات تحليل ت

 اهتمت ببعد واحد من أبعاد شعر أبي نواس.   -في معظمها-يحيط به، مع أن الجهود النقدية 

ونتيجة ملا ذكر من تباين القراءات النقدية، آثرنا استبصارها على وفق تداخل تحليل نقدي حركي، استناًدا إلى الزمان والذات       

 القارئة. 

 
ً
 االتباعية واإلبداعية بين  –أوال

النقدية        اللمسات  القديم في قرنيه األول والثاني قد كان في جانب كبير من املرجعية اللغوية ذات  النقد العربي  الشك أن 

هـ(،   149-هـ(، عيس ى بن عمي الثقفي )ت    116-االتباعية الخجولة، ويكفي استحضار آراء العلماء، أمثال أبي اسحاق الحضرمي )ت

هـ( وسواهم ممن نبش في أشعار الفرزدق وجرير وبشار وأضرابهم املعاصرين    216-هـ(، األصمعي )ت  154-عمرو بني العالء )تأبي  

 خصًبا  
ً
، عضدتها نقداتهم الحجاجية في تفضيل القديم على كل جديد محدث (1) لهم، نجد طغيان القراءة اللغوية وشيوعها حقال

حكاية عن أستاذه أبي عمرو بن العالء، يقول جلست إليه عشر حجج، فما سمعته يحتج ببيت من الشعر، حتى إن األصمعي ذكر 

 .(2) إسالمي، وسئل عن املولدين، فقال ما كان من حسن فقد سبقوا إليه، وما كان من قبيح فمن عندهم

ة واستنباط أصولها وضوابطها، بوصفها  وهذا النزوع سببه املرجعية القرآنية؛ ألنها السبب الرئيس في تأهيل املعايير اللغوي     

، وذلك (3) أدوات قراءة النص القرآني وبيان معانيه وغامضه، وتوضيح امللتبس في غريبه وتفسير ما غمض من مفرداته وتراكيبه

ال الالحقة،  يتحقق باستدعاء مدونات الشعر الجاهلي، فهي الرافد الذي اتكأ عليه الجيل األول من املفسرين؛ ليكون معماًرا لألجي

، وهو ما (4) مصداقه مقولة ابن عباس )رض(:» إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب«

 تحقق عياًنا بما سمي سؤالت نافع  بن االزرق البن عباس. 

ليتبعه التراتب الزمني معياًرا نقدًيا،    وهذه االتباعية التي تأصلت يفضل بها الشعر الجاهلي على سواه من العصور الالحقة      

فيعد اإلسالمي أعلى منزلة من األموي، واألموي أعلى منزلة من العباس ي، وعلته »إنما مثل القدماء واملحدثين كمثل رجلين، ابتدأ 

 

 ٦٣( ينظر النقد اللغوي عند العربي:1)

 ٦٤، ينظر النقد اللغوي عند العرب:1/95العمدة: ( 2)

 (3) ٨١النقد اللغوي عند العرب: 

 (4) ١/٥٦تفسير القرطبي:  
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، (1)  ذلك وإن خشن(  هذا ببناء فأحكمه وأتقنه ثم أتى اآلخر فنقشه وزينه، فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن، والقدرة ظاهرة على

 ثم يتم التفاضل بين أصحاب الحاضنة الزمنية الواحدة على أساس االنتماء املكاني والعرقي.

هـ( في   337-التباعية تسربت لدى النقاد الذين يفترض أنهم عاشوا ذهنية جديدة فهذا قدامة بن جعفر )تا واملشكلة أن       

، ليوازنها بالشواهد املعيبة، بما تمثل  كتابة )نقد الشعر(، يتمثل قواعد الشعر الع
ً
ربي املتميزة صناعة من الشعراء القدامى حصرا

هـ( إال امتداًدا لتلك السلفية النقدية في مفاضلته بين أبي تمام والبحتري، ليشير    371-لدى املحدثين فقط. ولم يكن اآلمدي )ت

ر على نهج األقدمين في نظمه، وخالفه أبو تمام في العدول عن نظم  ضمًنا إلى تفضيل البحتري على أبي تمام، ال لش يء إال ألنه سا

 شعر املولدين.
َ
ِرأ
ُ
 األوائل، وبهذا املنظار ق

 بين التجزيئية ومالمح االنطباعية.  –ثانيا 

ئ إلى مدونة  االنطباعية منهج معياره تأثرية الذات فيما تقرأه، أي االحتكام إلى الفطرة واملكتسب املعرفي، وسيلة تقرب القار      

النص، وهي مهمة يؤديها ناقد صاحب حدس نافذ، دون قواعد ومقاييس منبثقة من العمل األدبي، إال املقاييس التي تنوجد في ذات  

 .(2)  الناقد القارئ، ليرصدها في ثنيات النص، أثًرا في نفسه ملا يقرأ

 نقدًيا بقدر ما هي أذواق تأثرية تجزيئية،       
ً
والقراءات النقدية العربية القديمة الدائرة في شعر أبي نواس غير معلمة تأصيال

 فنجدها تبيحه من القواعد املنهجية تارة وتعلل تارة وتتحيز دون تعليل، وتارة ثالثة تستنبط رأي وفق الذاكرة الذوقية. 

 بفعل عوامل دينية، ما ذكره املبرد )توواحدة من تلبية الذ     
ً
هـ( في شأن أبيات أنكرها على أبي نواس    286-ائقة املنحازة سلفا

. وبسببها يقص ي أبا نواس  (3)أنه قال: »نعص جبار السماوات، فذكر املعصية مع ذكر الجبار عز اسمه، وأنه إياه يقصد بالعصيان«  

 ذهنية املبرد معياًرا أعلى في تذوقه للشعر.  استناًدا إلى املدخل الديني، الذي استقر في

هـ( بشأن شعر أبي نواس »هو بمنزلة بان...، ونقص بنائه وكان    209-هـ( عن أبي عبيدة )ت276-بينما ينقل لنا الجاحظ )ت   

 بي نواس. ، وهو رأي يفتقد إلى السند التطبيقي، إنما نزعة يعتقدها املبرد تجاه شعر أ(4)  ينبغي أن يكون بناؤه أجود«

 -وبهذا االستقراء الذوقي      
ً
هـ( على أبي نواس، تارة يخطئه فيما  189-يتعصب إسحاق بن إبراهيم املوصلي )ت -املتحامل أحيانا

يقول نصرة لألوائل من الشعراء، وتارة في خروجه عن نمط األوائل؛ ليعلن تذمره »ما ظننت أني أعيش إلى زمان أرى شعر أبي نواس  

 للمتلقي، إنما هي محض آراء متأثرة بنزعة تعصبية. (5)  النفاق«  ينفق فيه هذا
ً
 ، دون أن يوقفنا على نماذج يحللها إقناعا

»فإنه لم يجتمع بباب أحد من الخلفاء وامللوك ما    -وثمة آراء أخرى تستنبط في شعره نظريات جزئية، منها قول الثعالبي:       

، وهو خلط بين معيار السياس ي )أبواب الخلفاء( ومعيار النموذج  (6) كورين كأبي نواس«  اجتمع بباب الرشيد من فحولة الشعراء املذ

 )فحولة الشعراء(.

 

 ١/٢٧( العمدة: 1)

 ٢٧١(ينظر النقد األدبي الحديث قضاياه ومناهجه: 2)

 ٤١٦(املوشح: 3)

 (م. نفسه 4)

 ٤١٧(م. نفسه: 5)

 ٣/٢٢٦( يتيمة الدهر:6)
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هـ( أفكاره التي هي منبهات تفتقد التحليل املركز على خصائص    429-وعلى وفق تلك االنطباعية التجزيئية يورد الثعالبي )ت     

 - ما يرتبط بتلك املقوالت، منها  
ً

ذه أبو نواس من غيره وما أخذه الغير منه أو ما قيل عن سرقاته من غيره، وما أخذه  ما أخ  -مثال

  .(1)  اآلخرون من معان شعرية ذكرها أبو نواس

وإلى مثل هذه التعمية في إطالق األحكام العامة املنبثقة عن ذائقة تعتني بالهامش والعارض من اآلراء نجد ياقوت الحموي       

هـ( يذكر أبا نواس في إشارات سريعة منها ما نسب من أقوال ألبي نواس، ومنها ما جرى من حوارات في مجلس الخليفة    656  -)ت

اس، دون أن يذكر ياقوت الحموي رأيه، وربما في موضع واحد أدلى برأيه، من أن أبا نواس كان يغير على  الواثق باهلل عن شعر أبي نو 

 .(2) معاني الحسين بن الضحاك »في الخمر، وإذا قال شيًئا فيها نسبه الناس إلى أبي نواس« 

 أن يكشف انبثاقها التأثيري  هـ( فقد وقف على إشارات السابقين الذاتية في شعر أبي  681-اما ابن خلكان )ت     
ً

نواس، محاوال

تارة عن مقدرة الشاعر في مجاراة الخطباء في البديهة واالرتجال، وأخرى في نظرات جزئية تذوقية، كما روي عن الحاتمي وما نسبه  

 ، يتمثل بما قاله أبو نواس: (3)  إلى أشياخه من أن »األفضل ابتداء صنعه شاعر من القدماء واملحدثين«

 الِقدِم ِصَف 
ُ
ة
َ
لوِل َبالغ

ُ
 الط

ُ
رِم   ة

َ
بَنِة الك َك اِلِ

َ
ِاجَعل ِصفات

َ
 (4)  ف

وتارة ثالثة تستشعر االنطباعية في أحكام يمكن أن تكون نقطة انطالق من شعر أبي نواس، في تفضيله على غيره »ألنه ينصرف  

 .(5)  في كل طريق ويبدع في كل مذهب، إن شاء هزل وإن شاء جد«

هـ( آراء تقع ضمن دائرة التأثرية التي تقترب من لذة الرأي املعلل، وكأنه يشرك القارئ    837-ويلتمس عند أبي حجة الحموي )ت     

 فيما رصده في شعر أبي نواس، ويمكن أن يعثر على جانب منها: 

 يراه من أهل الحشمة في خطاب الدمن.  .1

 يراه من أصحاب النوادر والهزل.  .2

 املراجعة.يراه ممن يحسنون  .3

 يراه ممن يحسنون التصريح.  .4

 يراه ممن يجيد حسن التخلص.  .5

 يراه ممن أجادوا بالعكس. .6

 يراه ممن أبدع بفن التردد. .7

 يراه ممن حفل بالتشبيهات.  .8

 

 ٥/١،٩٢/١٦٦،٢٣٦نفسه:( ينظر م. 1)

 ٥/٣،٢٠١٧/١٤٣٨( معجم األدباء: 2)

 ١/٩٥(وفيات األعيان: 3)

 ٦٨٥(ديوان أبي نواس برواية الصولي: 4)

 ١/٩٦(وفيات األعيان: 5)
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 يراه ممن بعد غوره بالتورية. .9

 يراه ممن يجيدون حسن االتباع.  .10

 يراه ممن يجيدون حسن النسق.  .11

 يراه ممن أحاطوا باالحتراس.  .12

 ممن أجادوا حسن الختام. يراه  .13

 .(1) وقد يذكر نظرات عامة، وأخرى سلبية في جانبي النظم واملضمون      

ومن املتحصل من جانب تلك اآلراء النقدية القديمة تفاوت في التذوق لشعر أبي نواس جانب منه اتباعي وآخر يتحرى جيده،       

منه   يتأكد  ما  في نظرات تجزيئية،  اللغوي ألبي نواس الستجالء كوامنه  وثالث يستقص ي عيوبه  املوروث  في هذا  الغوص  ضرورة 

ا وعروًضا ووزًنا وقافية وأسلوًبا وتتبع  
ً
والنظر إليه على أنه مرآة عصره، نقلت إلينا بصورة فنية متنوعة وغنية غريًبا ونحًوا وصرف

الِبَني املكونة له في ظل تح ليل لغوي بنائي للوقوف على عمق االزدواج الثقافي  آلية الداللة في نصوص شعره وما هيتها في تحديد 

 والتأصيل اللغوي عنده. 

 مقتربات املنهج االجتماعي. –ثالثا 

منهج يتحرى األدب في ضوء عالقته بالبيئة واملجتمع، أي ثمة رابط بين مدونات النصوص األدبية والعوامل األيديولوجية       

 .(2)  كشف النظم واألخالق والدين والعادات قوة مؤثرة فيهالتي انبثق عنها النص أو خاللها، صياغة ت

ونحسب أن النقد العربي القديم لم يؤثر عنه معرفة املنهج االجتماعي، لكن ثمة مقتربات خبيئة، فيها إشارات ترتبط بهذا       

أثًرا مندمًجا مع املجتمع، ملا أصاب هذا املجت مع من تبدل في منظومته األخالقية  االتجاه، بما يخص املالحظ في شعر أبي نواس 

 انفتاًحا على األمم، مع واقع حياتي جديد في ترفه املدني، ولم يكن أبو نواس بدًعا من هذا التأثير ملظاهر الحياة الجديدة في شعره.

)ت      الجاحظ  ذكر  منها  276-فقد  نواس  أبي  شعر  في  االجتماعي  السياق  أثر  تبين  آراء   -هـ( 
ً

تفوق -مثال في   تعليله  نواس  أبي 

األراجيز، بسبب تعاطي الشاعر بيئًيا مع الكالب ألنه كان قد لعب بالكالب زمًنا، وعرف منها ما ال تعرفه األعراب، وذلك موجود في 

 .(3) شعره وصفات الكالب مستقاة من أراجيزه

ا ثقافًيا، وهو ما اتضح في تصورات النقاد       
ً
واستتباًعا للمؤثر البيئي في مسألة التواصل الكالمي لدى مستخدمي اللغة سياق

القدامى في توظيفها للمتداول اللساني اليومي، إذا استحسن فئة منهم اللين والسهولة والوضوح أسلوًبا في أدائه الشعري، بما عد  

هـ( عن شعر أبي    393-تلك املفردات والتراكيب االجتماعية، وهو ما استنبطه أبو محمد بن علي بين وكيع )تتبريًرا في تذوقهم ل

 .(4)  نواس، »إنما تروى لعذوبة ألفاظها ورقتها وحالوة معانيها وقرب مأخذها«

 

 ١/٢،٣٣/٥١٦،٤٩٨،٤٤٧،٤١٩،٤٠٣،٤٠٠،٢١٠،١٩٩،١١٨(   ينظر خزانة األدب وغاية األدب: 1)

 ٢٧٢هجه: (   ينظر النقد األدبي الحديث قضاياه ومنا2)

 ٢،٦٥/٤،١٧١/٢٣/ ١، وينظر: ٢/٢٣(  البيان والتبيين: 3)

 ١/٢٧( العمدة: 4)
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- هـ( واملرزباني )ت  286-برد )تمع أن ثمة قضية ترتبط ضمًنا بصياغات أبي نواس الشعرية، وهي اللحن مثل ما وجد عند امل     

قارئ املتبصر يرى أن جانًبا منها ال يعود إلى الخطأ الصرفي أو النحوي...، إنما يتعلق بجانب  هـ( فاألخير ساق أمثلة منها لكن ال  384

 عن الفصيح.
ً

 األصوات وهذا أمر يعانيه األعاجم في نطقهم للحروف، أو استعمال املفردة املتداولة بديال

حظيت  و       ألفاظ  قوم  »لكل  ألن  الشعرية؛  النصوص  قراءة  في  به  يستعان   
ً

مدخال البيئة  نحو  االلتفات  كان  عليه،  عطًفا 

 في (1)   عندهم....، وقد لهج وألف ألفاظها بأعيانها«
ً
، وهو ما رصد في رسوخ هوية أبي نواس حضوًرا اجتماعًيا أنه »لم يكن شاعرا

ال أبي نواس اال وهو يحسده مليل  إليه، وشهوتهم ملعاشرته، وبعد صيته وظرف لسانه«عصر  ، وهو ما عزز قراءة شعره  (2)   ناس 

 إبداًعا وافق مقامات الناس الذهنية. 

ومن مالمح النقد االجتماعي ما تجسد في موجودات البيئة، منها ما وقف عليه النقاد في لباس النساء، بوصفه اغراء جمالًيا،   

 - واه في قوله: وبه فضل بعضهم أبا نواس على س

 من أزراره قمرا                 كأن ثيابه اطلعن  

 (3)  إذا ما زدته نظرا  يزيدك وجهه حسًنا  

واألمر عينه في استدعاء البيئة من قبل أبي نواس، ونخص بالذكر شعر الغلمان الشائع لدى الطبقات املترفة في العصر      

العباس ي، وهو ما تنبه له النقد العربي القديم لدى مطيع بن إياس وواليه بن الحباب والحسين بن الضحال، وقد وقف األصفهاني 

 منه أن شعر أبي نواس في هذا الجانب تمثل  (4) وكيف جعله في مطالع بعض قصائده  على جانب منه في شعر أبي نواس،
ً

، استدالال

 للعصر الذي كان فيه. 

ولم تكن متون أبي نواس الساخرة من األعراب وطرائق عيشهم، وما جهلوه من الحاضرة إال امتداًدا لوعيه بالحاضرة التي       

 ( 5)  دامى في عده شعوبًيا، يريد النيل من العروبة، ويتعصب لقومه الفرسيعيشها، وهو ما استوقف بعض النقاد الق

 
ً
 استبصار املنهجين النفس ي والتاريخي.  –رابعا

ا بمدونه، بوصف األديب »يسعى عن طريق أعماله الفنية       
ً
املنهج النفس ي يتقص ى فيه الناقد الذات املنتجة لألثر الفني ربط

، وهذا املنهج يتحرى فيه الناقد تقديم إجابات ثالث، أولها: دراسة األثر األدبي في  (6)  إيجاد منافذ ينفس بها عن رغباته املكبوتة«

 ه، وثانيها: دراسة األثر األدبي في ضوء الدالالت الكامنة فيه، وثالثها: دراسة األثر األدبي في ضوء عالقته بالقراء ضوء عالقته بمنتج 

(7). 

 

 ١٢٣( أخبار أبي نواس: 1)

 ١٤٧( أخبار أبي نواس: 2)

 ٢٨٨( ديوان أبي نواس برواية الصولي: 3)

 ٢/٧١الشعر والشعراء:  ١١٤، أخبار أبي نواس: ١٤/٢٠٣(  ينظر كتاب االغاني: 4)

 ٨١واس:  ( ينظر أخبار أبي ن5)

 ٨٥(مقدمات في فلسفة الفن: 6)

 ٢٦٨(ينظر النقد األدبي الحديث قضاياه ومناهجه: 7)
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وعليه فإن ثمة اسهامات نقدية عربية قديمة، تبصرت جانًبا من مسميات املنهج النفس ي، وهذا ما بينته الدراسة القيمة       

 على محطات منها وعارًضا ما استنبطه من مقوالتهم للدكتور محمد خلف هللا التي  
ً
تناول فيها مالمح نفسية في التراث النقدي، واقفا

 .(1) النقدية

أما االسهام النقدي القديم الذي يلمح فيه جانًبا من اآلراء التي قرأت شعر أبي نواس استناًدا إلى املؤثر النفس ي للذات أو ما       

له فئة منهم في أسباب جودة صياغته التي تعود إلى الدافع النفس ي؛ ألنه ال يقول جيد الشعر حتى تطيب  يحيط بها، فمظاهره مما قا

«، كونها مؤثرات نفسية تلهمه وتغذيه أجود الشعر  (2)  نفسه »وفي بشاش مونق، وعلى حال...، من صلة أو وصل لها أو عد بصلة

 صياغة. 

خفي إلى جانب الغرائز البشرية في صناعة الشعر بوصفها مثيًرا مضمًرا، له    هـ( قد أشار بطرف  255-على أن الجاحظ )ت     

. وهو ما لوحظ في تحرره من تقاليد شعرية متوارثة ولعل أبرزها سخريته من امليل العربي  (3)  خصوصيته النفسية في انشاد الشعر

 في مقدمات القصائد، إذ يقول: 

سفيها الَجنوُب 
َ
طالَل ت

َ
طوُب   َدِع األ

ُ
ِتها الخ بلي َعهَد ِجدَّ

ُ
 َوت

هًوا 
َ
عراِب ل

َ
ذ َعِن األ

ُ
أخ

َ
ُهم َجديُب   َوال ت

ُ
َعيش

َ
ا ف

ً
 َوال َعيش

لباَن َيشَرُبها ِرجالٌ 
َ
ريُب                َدِع األ

َ
 (4) َرقيُق الَعيِش َبيَنُهُم غ

 وقد تتسامى غريزته النفسية انتماًء في املفاضلة بين عاملين.   

يَن الَبدُو ِمن إيواِن ِكسرى 
َ
أ
َ
ياديِن الُزروُب   ف

َ
يَن ِمَن امل

َ
 (5) َوأ

وقد وقف النقاد القدامى عنده أثًرا نفسًيا عند الشاعر بإظهار التفوق على العرب، وفي هذا تثار العصيبة االنتمائية مقياسًيا       

، مع أن تلك العصيبة املدونة شعًرا »بمثابة وثيقة يمكن أن يكتشف تحليلها عن القوى النفسية الالشعورية في (6)  في جودة الشعر

       شاعر أبي نواس، بعيًدا عن استدعاء ذهنية النسب من جهة مولده.ال (7) شخصية«

هـ(، كي يتم    393-يبدي جانًبا من صناعته اللغوية، وهو ما أبرزه ابن جني )ت  على أن ارتداد ذات الشاعر في االنتماء النفس ي،     

 .(8) انتباه علماء اللغةاالحتفاء به على وفق املنحى األعرابي الخالص وأنه حاجة نفسية منه في لفت  

 

 ٦١(ينظر دراسات في األدب اإلسالمي: 1)

 ١٠٨(اخبار أبي نواس: 2)

 ١/٣٧٩(ينظر كتاب الحيوان: 3)

 ٥٦(ديوان أبي نواس برواية الصولي: 4)

 ٤٩(م. نفسه: 5)

 ٨٧(ينظر أخبار أبي نواس: 6)

 ٢٦٧(النقد األدبي الحديث قضاياه ومناهجه: 7)

 ٩-٨( ينظر تفسيرا ارجوزة أبي نواس: 8)
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أما املنهج التاريخي فهو يبرز زاوية من شخصية األديب مرتبطة بالظروف التاريخية؛ ليستدل منها على لون التفكير السائد في      

 .(1) عصره، وعن منحاه في رؤية االديب تبًعا للحادث التاريخي

معالم العصر الذي عاشه، إذ يمكن عد هذه الظاهرة وثيقة تاريخية  وربما كانت قضية املجون في شعر أبي نواس من أبرز       

 يحتكم إليها بهذا الشأن. 

ا نقدية في كتاب طبقات       
ً
ولم يكن النقد العربي القديم بعيًدا في تصوراته عن مالمح املنهج التاريخي، وهو ما نتلمسه خيوط

هـ( في كتابه البيان والتبين وغيرها من اآلراء النقدية املنثورة   225-)تهـ( وعند الجاحظ    231-فحول الشعراء، البن سالم الجمحي )ت

 في ثنيات كتب التراث. 

أما ما لحظناه من قراءات تخص شعر أبي نواس من هذا املنحنى فقد كانت نادرة في استجالء هذا املؤثر التاريخي أو بيانه في       

 تاريخًيا، في قول أبي نواس:شعره، وربما يذكر أحدهم نسًقا مضمًرا يتمثل في بط
ً

 ش السلطة متخيال

 
ٌ
ؤِمنيَن َوطاَعة

ُ
ميَر امل

َ
َسمٌع أ

َ
ًبا َوعرا  ف

َ
مَتني َمرك د َجشَّ

َ
نَت ق

ُ
 (2) َوِإن ك

 (3)  بأن هذا الواقع التاريخي املتمثل بطاعة السلطة، ومنه »وصف األطالل والفقر، إنما هو خشية اإلمام، وإال فهو عنده فراغ«

من جانب آخر يمكن عد ما في شعره من صراع عربي وأعجمي مؤثًرا تاريخًيا يتجه إليه النقاد في املفاضلة بين الشعراء وهو          

الصراع   (4)   هـ( في تأمل نمط من شعر أبي نواس وتفضيله على غيره، إال أن تعترض عليك فيه عصبية  255-ما أشار إليه الجاحظ )ت

ن العربي وسواهم وهو ما تمثل في نصوص شعرية ألبي نواس، أبرز فيها الجانبين االجتماعي والتاريخي، التأريخي في تلك الحقبة بي

هـ( على أبي نواس، ولم ينصره على شعراء العربية نسًبا    235-وبسبب هذا املتخيل التاريخي تعصب إسحاق بن إبراهيم املوصلي )ت
خالل ما دونه في شعره من صور فنية مرئية ومسموعة وملموسة و مشمومة    مؤثراته الفارسية اللغوية من  ، وإن كان لشعره(5)

 ومحسوسة  عظيم األثر في ماهية الداللة وفهم النص وتطور تراكيبه الشعرية

 خامسا: تداولية الحجاج اللغوي في شعر أبي نواس 

بدت        وفاندرفاكن  كسيرل  واملحدثين  والقزويني  كالسكاكي  القدامى  اللغويين  ومستوياتها    بين  الهرمينوطيقا  حجاجيات 

االنطولوجية املتعددة في شعر أبي نواس جلية في تأويل رصده ملشكالت عصره ومعاناته، مع التمعن في استقصاء معانيه بين التأويل  

والجمل  العقلي في شعره ومنطوق لغته الطبيعي من خالل استعماله للبنيات النحوية، وتوظيف الضمائر، واألساليب اإلشارية  

االستفهامية عبر ما يتضمنه االستفهام من طلب فهم النص مع استباق اعتراض املتلقي ومحاصرة شكوكه، فضال عن املخزون  

 

 ٢٦٠(ينظر النقد األدبي الحديث قضاياه ومناهجه: 1)

 ٣٧٢(ديوان أبي نواس برواية الصولي: 2)

 ٥/١٧٤(وفيات األعيان: 3)

 ١/١٢١(الحيوان:  4)

 ٧٢(ينظر أخبار أبي نواس: 5)
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املعجمي الذي استدعى كلماته وازدانت ببالغتها اإليحائية واالستعارية نصوصه الشعرية من أجل تحقيق التواصل والتأثير تأكيًدا  

 (1) الالوعي وفلسفته في اإلباحة والغفران. وحتميات  اإلقناعيلحجاجه 

 مثال ذلك قوله في غالم:

 »ومستطيل به الجمال على     ... كّل جميل عديم أشباه 

 لو كان للشمس حسن صورته ... الستنكفت عن عبادة هللا 

ورد في املآخذ قول:» محمد بن يحيى الصولى، قال: قال لنا املكتفى باهلل: أّى أبيات الشعر أهنك وأفجر قائال؟ فقال له    ومما

 يحيى بن على: ال أعرف مثل قول أبى نواس  

 (2) أال سّقنى خمرا، وقل لى: هى الخمر! ... وال تسقنى سّرا إذا أمكن الجهر«

 - أفعال الكالم في شعره: 

فعل القول واألصوات التي تضمنها شعره سواء أكانت مباشرة صريحة في الداللة على الغرض إخباًرا أم طلًبا باملعنى الحرفي  .1

الحقيقي للفظ أم كانت غير مباشرة ناتجة من استعمال اللفظ على غير ما هو له وخروجه عن مقتض ى ظاهره كما وجد ذلك في 

لغة أبي نواس  الشعرية مع العالم والواقع الخارجي ، ذلك أن كل ما في شعره من التقريريات  كالم النقاد القدامى، ووجهة ارتباط  

والحكميات يتجه فيها مطابقة فعله الكالمي من اللغة للعالم ، أما الوعديات و األمريات فاتجاه املطابقة من الواقع إلى اللغة  في  

 (3) .ي مجرد حالة نفسية حين أن التعبيريات والتي يعنى بها املشاعر لآلخر فه

 ومن ذلك قوله:

 ( 4) يزيدك وجهه حسًنا ... إذا ما زدته نظرا

فالفعل مسند لغير فاعله الحقيقي فالحسن غير مبني حقيقة على وجه املحبوب وإنما عن سرور واطمئنان بإطالة النظر له  

فعل الكالمي غير املباشر، بما يتضمنه من مفردات ناتج عن راحة نفسية شعور داخلي ينعكس على الظاهر إيجابا؛ وهو مثال لل

صوتية معجمية صرفية نحوية، والفعل االنجازي لها باإلخبار عن حسن املحبوب، والفعل التأثيري الناتج عن السعادة والفرح  

 والحسن الناتج عن النظر إليه. 

والنهي   .2 والنفي  واالستفهام  األمر  مثل  األقوال  في  املتضمن  اإلنجازي  األساليب  الفعل  هذا  تحويها  بما  والدعاء  والتمني 

 وأمثالها في شعره من حمولة داللية لها انعكاساتها اإليقاعية الفنية

 

(1)( بدر.  الحمري،  ع2016ينظر:  التأويل،  مجلة  ريكور.  بول  هرمينوطيقا  في  اللغوي  الحجاج  منطق  من 279  -  273،  3(.  مسترجع   .

http://search.mandumah.com/Record/789433   

. ت:محمد حسين شمس الدين، دار  املوشح في مآخذ العلماء على الشعراء(.  1995. )عمران بن موس ى   أبو عبيد هللا بن محمد بن،  املرزبانيينظر:  (    2)

           https://shamela.ws/book/9427/360#p15من. مسترجع 360لبنان ،ص  -الكتب ،بيروت

(3)( ذيب.  بلخير،  ع  2013ينظر:  مقاليد،  مجلة  القزويني.  الدين  جالل  عند  الكالمي  الفعل  تجليات  من 65  -  53،  5(.  مسترجع   .

http://search.mandumah.com/Record/493244 

الدين،  القزويني   :ينظر(   4) )جالل  البالغة(.  2003.  علوم  في  العلمية،بيروتاإليضاح  الكتب   دار   ، الدين  شمس  إبراهيم  حواشيه:  لبنان    -.وضع 

 maktaba.org/book/7380/95#p4-https://al  . مسترجع1،79/1،ط،

http://search.mandumah.com/Record/789433
https://shamela.ws/book/9427/360#p15
http://search.mandumah.com/Record/493244
https://al-maktaba.org/book/7380/95#p4
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الفعل التأثيري الناتج عن القول بما يحويه من درجة شدة الفعل ونمطه اإلنجازي فأفعال األمر الواردة في شعره قد تكون   .3

 رجاًء، أو اقتراًحا، أو التماًسا ...  بحسب عالقته باملخاطب أمًرا، أو طلًبا، أو

 - االستلزام الحواري في شعره:  

نظرية االستلزام الحواري وقواعدها التي طرحها غرايس  والتي تعد من مبادئ البراجماتية اللسانية وهي   تأسيًسا على قواعد        

يلزم منها استعمال معايير: ما قل ودل ،والصدق ولكل مقام  قاعدة الكم، والكيف واملناسبة أو العالقة، والطريقة أو الجهة التي  

مقال، والوضوح في أداء املعنى تحقيًقا ملبدأ التعاون بين املتكلم واملتلقي؛ فإن االستلزام الحواري يتحقق عند خرق أي من هذه 

ظ أو مجاًزا عقلًيا يتم تقديره في ضوء معطيات  القواعد، وهذا ينطبق على ما ورد في شعر أبي نواس ما كان منها مجاًزا لغوًيا بين األلفا 

معتقداته وشخصيته وثقافته  التي تعد مزيجا من الفارسية والعربية وبيان ذلك من خالل رد الجمل إلى اللغة الشعرية لديه، وآثره   

ياق في داللة املفهوم ،واملعنى املقامي،  اشكاال داللًيا معتمًدا على املعاني غير الصريحة، وغير املباشرة للجمل ارتكاًزا على الس  في كونه

 (1)  واملعنى الفرعي .

وهذا الجانب تحديدا يحتاج إلي بحث منفرد في الجانب التطبيقي لشعر أبي نواس في ضوء قواعد االستلزام الحواري الغربية  

ا اعتمادا على الداللة الصريحة في شعر وتحليل الخطاب األدبي في ديوانه وصوال للمعنى وانتقاال للداللة الضمنية املستلزمة مقامي

 ديوانه وهو ما نأمل هللا أن يوفقنا إليه الحقا إن شاء هللا. 

 الخاتمة 

اكتسب شعر أبي نواس أهمية واضحة في القراءات النقدية القديمة، وقد حاولت الدراسة استبصار جانًبا من اآلراء النقدية       

ا بالسياق العام املحيط به.  
ً
 التي دارت حول شعره تارة أو حياته تارة أخرى أو رابط

النطباعي واملناهج السياقية األخرى التي تتفق والرؤى  وقد أوضح املقال ما يمكن عده تصورات نقدية متباينة بين املنهج ا     

النقدية القديمة، بما انطوت عليه من نظرات تجزيئية أو ذائقة غير معللة، أو كشف ملزالق ومآخذ على شعره، مع ما شابها من  

 االرتجال والذاتية في إطالق األحكام النقدية. تداخل بين املناهج، راجع إلى علة 

قراء التراث العربي النقدي في املقال به حاجة إلى دراسة مستفيضة تروم تقديم نظرة إجمالية عن حظوظ شعر  على أن است     

 أبي نواس، أغراًضا وأسلوًبا في نظمه، متجاذب بين تياري االتباع واإلبداع. 

أبي نو       النقاد استبصار شعر  اس على وفق املرجعيات  وقد سجلنا ما نعتقده من جهود نقدية، تنطلق من محاولة أولئك 

 الثقافية التي ينتمون إليها. وبها كانت مقاييسهم النقدية، اجتهد كل منهم في صياغة رأيه النقدي سلًبا او إيجابًيا في شعر أبي نواس. 

ن موجهات  وربما يشكل بعضهم أن املناهج النقدية الحديثة ال تتوافق مع املآخذ املسجلة سلًبا في الشعر...، لكن الوجه بيا     

 .القراءة النقدية من قبل النقاد القدامى بشكل شمولي بما يسوغ اختبار تلك اآلراء املختلفة مع الرؤى املنهجية الحديثة

 

 
  203،  80,81(. االستلزام الحواري في الفكر اللغوي عند العرب القدامى: وصف وتحليل. اللسان العربي، ع2020ينظر: الكنج، عثمان جميل قاسم. ) (1)

 http://search.mandumah.com/Record/112351. مسترجع من 229 -

  

http://search.mandumah.com/Record/112351


 2022 سبتمرب  77  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 119  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 أهم مصادر البحث: 

 هـ(، تحقيق: فرج الحوار، دار مصر للطباعة. 257-أخبار أبي نواس، ألبي هفان عبد هللا املهزمي )ت .1

 هـ(، تحقيق: علي أبو ملحم، مصر، مكتبة الخانجي.٢٥٥ -عثمان عمر بن بحر الجاحظ )تالبيان والتبيين: ألبي  .2

 . ٢هـ(، تحقيق: محمد بهجت األثري، دمشق، ط ٣٩٢تفسير ارجوزة أبي نواس، أبي الفتح عثمان بن جني )ت .3

حسن التركي، مؤسسة الرسالة،  هـ(، تحقيق: عبد هللا بن عبد امل  ٦٧١-تفسير القرطبي: ابو عبد هللا محمد بن أحمد القرطبي )ت .4

 2006، 1ط

  ٢٠٠٥،  ٢هـ(، تحقيق، كوكب دياب، بيروت، دار صادر، ط  ٨٣٧-خزانة األدب وغاية األدب، ألبي بكر علي بن حجة الحموي )ت .5

 م.

 . ١٩٤٧، ١دراسات في األدب اإلسالمي: محمد خلف هللا، مصر، الهيئة املصرية العامة للتأليف والنشر، ط .6

هـ(، تحقيق: بهجت عبد الغفور الحديثي، ابو ظبي، هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث،    ٣٣٥-بشرم الصولي )تديوان أبي نواس   .7

 ٢٠٢٠، ١ط

 .١٩٩٧، ٦هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، بيروت، دار أحياء العلوم، ط ٢٧٦- الشعر والشعراء، ابن قتيبة )ت .8

 هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر، بيروت، دار الكتب العلمية.   ٤٥٦-العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني )ت .9

هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، بيروت، دار أحياء التراث، كتاب االغاني: ابو الفرج   ٢٥٥-كتاب الحيوان: الجاحظ )ت .10

 هـ(، تحقيق: د. إحسان عباس، بيروت، دار صادر.  ٣٥٦-االصفهاني )ت

 .١٩٩٣، ١هـ(، تحقيق: د. إحسان عباس، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ط ٦٥٦-تمعجم االدباء: ياقوت الحموي )  .11

هـ( ضبطه وكتب هوامشه  ٦٢٦مفتاح العلوم: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب )ت   .12

 م.  ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ لبنان الطبعة: الثانية، -وعلق عليه: نعيم زرزور الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  

 .١٩٩٤، ١مقدمات في فلسفة الفن: د. رياض عوض، بيروت، طرابلس، مطبعة جروس بروس، ط .13

هـ(، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار    ٣٨٤-املوشح في مآخذ العلماء على الشعراء، ابو عبيد هللا املرزباني )ت .14

 الكتب العلمية. 

 .٢٠٠١ومناهجه: وليد شاكر نعاس، بغداد، مطبعة الرضا، النقد األدبي الحديث قضاياه  .15

 .٢٠٠٥،  ١النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري: د. نعمة رحيم العزاوي، بغداد، جامعة اإلمام الصادق، ط .16

 ، دار صادر. هـ(، تحقيق: د. إحسان عباس، بيروت ٦٨١-وفيات األعيان وأنباء الزمان، أحمد بن محمد ابن خلكان )ت .17

هـ(، تحقيق: د. مفيد محمد، لبنان، بيروت، دار الكتب    ٤٢٩- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، ألبي منصور الثعالبي )ت .18

 م.٢٠٠٠، ١العلمية، ط

  



 2022 سبتمرب  77  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 120  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

  



 2022 سبتمرب  77  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 121  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 

 نظرية الحقول الداللية، مفهومها، أسسها، انتقاالتها. 
Semantic field theory, its concept, foundations, and transitions. 

 لطيفة الساملي، طالبة بسلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، الرباط. 

Latifa ES-Salmi Ecole Normale Supérieure, Mohammed V University - Rabat. Morocco 

 

 

 ملخص 

يعد انتقال النظريات من أهم الظواهر التي عرفتها مجاالت مختلفة، سيما املجال البيداغوجي؛ إذ انفتح على منابع معرفية  

متنوعة؛ أدبية، نقدية، لسانية، نفسية، اجتماعية ]...[. فاستفاد منها في تقديم مختلف املكونات املدرجة داخل الكتاب املدرس ي،  

 بمكون الدرس اللغوي، وصوال إلى مكون التعبير واإلنشاء.  بدءا بمكون النصوص، مرورا 

وعلى هذا األساس؛ شكل مكون النصوص مجاال خصبا، لبلورة وظهور هذه النظريات الكثيرة، بطرق متباينة. ونستشهد في هذا  

 ة.  السياق بنظرية واحدة، ستكون موضوع اشتغالنا داخل هذا املقال، ويتعلق األمر بنظرية الحقول الداللي

يعتبر الحقل اللساني املجال األول الذي نشأت داخله الحقول الداللية، لتنتقل بعد ذلك إلى املجال البيداغوجي. وسنحاول أن  

 نفصل في ثنايا هذا البحث، مظاهر هذا االنتقال وخصائصه. 

 البيداغوجية ]...[ - الداللية –الحقول -نظرية الكلمات املفاتيح: 

   Abstract 

The transmission of theories is one of the most important phenomena in different fields, especially the 

pedagogical field. It was opened to various sources of knowledge; Literary, critical, linguistic, psychological, social 

[...]. He benefited from it in presenting the various components included in the textbook, starting with the 

component of texts, passing through the component of the linguistic lesson, leading to the component of 

expression and construction. 

based on this; The text component formed a fertile field for the crystallization and emergence of these many 

theories, in different ways. We cite in this context one theory, which will be the subject of our work in this article, 

and it is related to the theory of semantic fields. 

The linguistic field is considered the first field in which the semantic fields arose, and then moved to the 

pedagogical field. We will try to separate in this research the manifestations and characteristics of this transition, 

adopting the following plan: 

    Keywords: theory - fields - semantic - pedagogical 
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 مدخل 

يعد تحديد املصطلحات، خطوة أساسية في البحوث جميعها؛ ذلك أن التعريف بهذه الكلمات، يساعد في فهم البحث جيدا من  

 جهة، كما يرفع اللبس الذي قد يحصل بين الباحث والقارئ من جهة ثانية.  

، بخصوص املعجم؛ إذ اعتبره لحمة النص، فال بد أن نسعى في بحثنا إلى الحفاظ  "محمد مفتاح"واستحضارا لقول الدكتور  

على هذه اللحمة، بإزالة الغموض عن مختلف املصطلحات الواردة في عنوان البحث؛ لغة واصطالحا. وعليه؛ يمكننا أن نوضح ذلك 

 على النحو اآلتي:  

 التطبيقات:   -1
. " لغة -

ً
ِبيقا

ْ
ط

َ
ُق، ت ّبِ

َ
َق، ُيط بَّ

َ
ْق من الرجال: الذي يصيب األمور برأيه؛ من ط ّبِ

َ
ط
ُ
ها، وامل  األرَض: مألها وعمَّ

ُ
َق الغيث بَّ

َ
 1."وط

مستوى من املستويات املعرفية، يستطيع املتعلم فيها أن يطبق ما سبق تعلمه في موقف    Application"تطبيق  اصطالحا:   -

 2جديدة، حيث تظل قيمة ما تعلمه الشخص في موقف ما محدودة إلى أن تتاح له الفرصة لتطبيقه في مجاالت الحياة اليومية." 

ى األجرأة الفعلية ملختلف املعارف النظرية، بهدف قياس  بناء على ما ورد في التعريف أعاله، يتبين أن مصطلح التطبيق، يحيل عل

 مدى قابليتها للتطبيق من عدمها.

 البيداغوجية:  -2

معربة،    لغة:  - يونانية  كلمة  هما:  البيداغوجيا  شقين؛  من  اللغوي  االشتقاق  حيث  من  أو    وتعني  Pédaتتكون  الطفل 

وتعني القيادة والسياقة. وبناء على هذا؛ كان البيداغوجي، هو الشخص املكلف بمراقبة األطفال ومرافقتهم في   Agogéالتوجيه،  

 .3خروجهم للتكوين أو النزهة، واألخذ بيدهم ومصاحبتهم. وقد كان العبيد يقومون بهذه املهمة في العهد اليوناني القديم 

ْت كلمة بيداغوجية بمعان عدة، من حيث االصطالح، ومن التعاريف التي عرفت بها ما يلي: اصطالحا: -
َ
ِخذ

ُ
 لقد أ

أو "كل نشاط يبذله شخص قصد تطوير تعلم محدد    4"مجموع املمارسات الواعية التي تهدف إلى ضمان وظيفة تربوية" -

 5" لدى اآلخرين

تربوي، بمجمل مكوناته، فهو التجلي الواضح للبيداغوجية؛ ويقصد إن الحديث عن البيداغوجية، هو الحديث عن الحقل ال

 مجموع النظريات التربوية التي تهتم بشؤون التربية والتعليم، وتهدف إلى تحسينها بشتى الطرق. - بناء على ما تم ذكره سابقا-بها 

 النظرية:   -3

َر،    لغة: -
َ
ظ

َ
)مفرد(: جمعها؛ نظريات، وحسب املعجم الصافي في اللغة العربية، فإن النظرية مأخوذة من الجذر اللغوي: "ن

"
ً
را
ْ
ظ

َ
ُر، ن

ُ
 6َيْنظ

 

 . 369ه، ص: 1401صالح العلي الصالح، أمينة الشيخ سليمان األحمد، املعجم الصافي في اللغة العربية، الرياض، غرة محرم الحرام،   1

ق املعجم التربوي، إعداد ملحقة سعيدة الجهوية، إثراء، شنان فريدة، هجرس ي مصطفى، تصحيح وتنقيح، آيت مهدي عثمان، املركز الوطني للوثائ  2

 10، ص: 2009التربوية، 

- 08- 02نقل بتاريخ:    ، html _post-https://www.taalime.com/2018/12/blog.87مستجدات التعليم: مفهوم البيداغوجية والديدكتيكي، موقع    3

2022  ، 

 . 89بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث، ص:   4

 .90املرجع نفسه، ص:   5

 . 674ص:  ه،1401صالح العلي الصالح، أمينة الشيخ سليمان األحمد، املعجم الصافي في اللغة العربية، الرياض، غرة محرم الحرام،   6
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"نقصد عادة بالنظرية، مجموعا منسجا من االفتراضات، القابلة للتقص ي، فاالفتراض واالنسجام والتقص ي،    اصطالحا: -

 1نظرية."مفاهيم أساسية، تحدد بعد ال

ارتبط في بداياته باملجال الِعلمي، لتستفيد منه مجاالت معرفية أخرى، ومن ثم فهو يحيل على   "النظرية"يتبين أن مصطلح      

 املعارف النظرية، التي لم تخضع بعد للتطبيق. 

 الحقول:   -4

 البعير أو الفرس: أصابه وجع في بطنه من أكل التراب.    لغة: -
ً
ة
َ
 وَحْقل

ً
  ورد في معجم املنجد ما يلي: "حِقَل، َحَقال

ُ
ة
َ
الِحْقُل والَحْقل

 . 2)طب(: وجع في بطن الفرس أو الجمل من أكل التراب مع البقل" 

  والصفات   واألمراض،   كاأللوان  مشتركة،  خصائص   تجمعها  لغوية  وحدات   ضمنه   تندرج  الذي   العمود  هو   اصطالحا: -

 3محددة معينة  ولغة محدد،   زمن في عام، لفظ ضمن   يصنفها دالليا، مرتبطة  كلمات يجمع فهو وغيرها،

 الداللية:   -5

ِداللة    لغة: - الكلمة  "لهذه  إطالقه  عند  اللفظ  من  يفهم  ما  َداللة؛  كذا.  بداللة  دل  )مفرد(، مصدر  "ِداللة  من  الداللية 

 4خاصة".

 تعريفاته  ومن   األساسية،   ومكوناتها  فروعها  أحد  يشكل   باعتباره  اللسانيات،  مجال  في  كثيرا  املصطلح  هذا   عرف  اصطالحا: -

   يأتي: ما

 5." له مكافئا أحيانا يأتي وقد املعنى، مصطلح مقابل في عادة املصطلح   هذا يستعمل •

  اكتسحت   التي  الهامة،  الظواهر  من  ظاهرة  إلى  يشير  مقالنا،  موضوع  اخترناه  الذي  العنوان  إن  القول   يمكن  سبق؛  ما  على  تأسيسا

  وتعتبر   آخر.   إلى  حقل  من  كثيرة  نظريات  انتقال  املعرفي(  )املجال  شهد  بحيث   مخصوص؛  نحو  على  األخيرة  اآلونة  في  املعرفي  املجال 

 مقالنا.  محاور  في هذا كل  التفصيل إلى وسنأتي أهمها، الداللية الحقول  نظرية

 الداللية  للحقول  النظرية  األسس  ول:األ   املحور      

ألسباب عدة؛ أهمها يمكن أن نشير إلى اعتماد  "األسس النظرية للحقول الداللية"،  لقد عنونا املحور األول من مداخلتنا ب  

نظرية في  مبدأ التدرج في البحث؛ ألن دراسة موضوع الحقول الداللية في املجال التربوي، تفرض العودة إلى البحث في أصول هذه ال

في   رئيس  كفرع  الداللة  علم  إلى  أكثر  العناية  وتوجيه  املوضوع،  بهذا  لالهتمام  الفعلية  االنطالقة  تشكل  باعتبارها  اللسانيات، 

 اللسانيات.  

وعليه؛ سنسعى في هذا املحور إلى بيان األسس التي تقوم عليها نظرية الحقول الداللية معتمدين في ذلك على كتاب علم الداللة  

 مد مختار عمر، على النحو اآلتي: ألح

 

 219م، ص: 1985علوش، سعيد، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناني بيروت، سوشبريس الدار البيضاء، الطبعة األولى،  1

، ص: 02/12/2010، معجم إلكتروني، تاريخ اإلضافة  19لويس معلوف، املنجد في اللغة واألدب والعلوم، املطبعة الكاثوليكية، بيروت، الطبعة    2

145 

  ، وينظر: عبد القادر الفاس ي الفهري، اللسانيات559، عمان، ص:  2002،  1عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، دار صفاء، ط  3

 370، بيروت، ص: 1989، 2واللغة العربية، منشورات عويدات، ط

 . 764، القاهرة، عالم الكتب، ص: 2008، 1مختار عمر أحمد، معجم اللغة العربية املعاصرة، املجلد األول، ط 4

 98، ص: 2007الطبعة األولى،  بريور، غاري ماري نوال، املصطلحات املفاتيح في اللسانيات، ترجمة، عبد القادر فهيم الشيباني، الجزائر، 5
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مرجعا رئيسا نستند إليه في توضيح مختلف األسس، التي تنبني عليها نظرية  "،  لقد اخترنا كتاب علم الداللة "ألحمد مختار عمر 

لكل جوانبه   فيه، فتعرضت  والتفصيل  الداللة  علم  بدراسة  انشغلت  التي  الكتب  أهم  من  الكتاب  هذا  ويعد  الداللية.  الحقول 

 الدراسة.  ب

وبالرجوع إلى موضوعنا األساس، نشير إلى أن الكاتب تناول موضوع الحقول الداللية في الفصل الرابع من الباب الثاني املعنون  

 وسنركز اهتمامنا على هذا الفصل دون غيره، من خالل املحاور التالية:   "مناهج دراسة املعنى"،

 مفهوم النظرية:  -1

هو مجموعة   Lexical fieldأو الحقل املعجمي   Semantic fieldعرف أحمد مختار عمر الحقل الداللي في قوله "الحقل الداللي 

تقع ضمن  العربية. فهي  اللغة  في  األلوان  كلمات  مثال ذلك  يجمعها.  عام  لفظ  تحت  عادة  ترتبط دالالتها، وتوضع  الكلمات  من 

 .1أبيض ... " -أخضر-أصفر- أزرق-املصطلح العام "لون" وتضم ألفاظا مثل: أحمر 

مات املرتبطة بها دالليا، أو دراسة العالقات الرابطة بين  وباإلضافة إلى هذا، يشير إلى أن فهم كلمة ما يتطلب فهم مجموع الكل

الذي عرف معنى الكلمة في قوله بأنه:  ، Gohn Lyons  2هذه املفردات داخل الحقل أو ما يتصل به من مواضيع فرعية كما أكد 

 .  3"محصلة عالقاتها بالكلمات األخرى في داخل الحقل املعجمي"

ف أن الحقل الداللي أو الحقل املعجمي هو قائمة من األلفاظ، التي اشتركت في املعنى   ِ
ّ
ل
َ
ؤ
ُ
يستفاد من التعريف الذي قدمه امل

الكلمة في اتصالها بالكلمات املجاورة لها، نظرا   املعنى ال بد من دراسة  إلى هذا  نفسه، حتى شكلت حقال دالليا واحدا. وللوصول 

 فمعناها وهي منعزلة ليس هو نفسه عندما تدخل في سياق جملة من األلفاظ.   الختالف معناها وتغيره؛

وعليه؛ فإن الغاية من تحليل الحقول الداللية هي جمع شتات الكلمات التي تنضوي ضمن حقل ما، وبيان صالتها فيما بينها،  

 عام".سواء أكانت ظاهرة أم مضمرة من أجل الوصول إلى عالقتها باملصطلح العام "الحقل ال

إن املتأمل لتعريف "أحمد مختار عمر" للحقول الداللية يالحظ أنه لم يميز بين الحقل املعجمي والحقل الداللي؛ إذ فصل بين  

ف( يشتركان في داللة واحدة. وقد أدى   ِ
ّ
ل
َ
ؤ
ُ
األول والثاني ب "أو" التي تفيد التخيير؛ فهما )الحقل الداللي/الحقل املعجمي( حسبه )امل

حث خارج متن الكتاب للتأكد من ذلك، إما إلثباته أو نفيه فتبين أن لكل واحد داللته الخاصة التي تفرض أن نتعامل  هذا إلى الب 

في كتابه اللسانيات واللغة العربية، "يبدو    "عبد القادر الفاس ي الفهري" معه على نحو مخصوص، وفي هذا الصدد يقول األستاذ  

حقل داللي له جانبان حقل تصوري وحقل معجمي، ومدلول الكلمة مرتبط بالكيفية التي أن كل لغة تنتظم في حقول داللية، وكل 

. وتكون كلمتان في الحقل الداللي إذا أدى  وتمثيلهتستعمل بها مع كلمات أخرى في الحقل املعجمي نفسه لتغطية الحقل الداللي  

املشت العناصر  عدد  يكثر  ما  وبقدر  مشتركة.  تصورية  عناصر  إلى  الدالليتحليلهما  الحقل  يصغر  ما  بقدر  هذا    .4" ركة  من خالل 

التعريف نخلص إلى أن الحقل الداللي غير الحقل املعجمي، فاألول عام والثاني خاص؛ ألن الحقل الداللي يتكون من جانبين اثنين؛ 

هو الفضاء الذي يشهد عالقات كثيرة بين الكلمات التي تنضوي ضمنه لتغطية وتمثيل إذ إّن الجانب املعجمي  تصوري ومعجمي،  

   .ومنه نخلص إلى أن الحقل الداللي يرتبط بالتصور في حين يرتبط الحقل املعجمي بأجرأة ذلك التصور الذهني الحقل الداللي.

 

1 Semantic fields and lexical structure, A. Lehrer, Amsterdam-London, 1974. P:1.     

2Gohn Lyons (1932), Stretford ou Manchester, linguiste/ professeur d'université. 

3 Theory of meaning, William Alston, in theory of meaning. U.S.A, 1970,  p: 14 

 .202، ص: 1986عبد القادر الفاس ي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  4
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لعله اتضح اآلن املقصود بالحقول الداللية من خالل ما قدمه الكاتب "أحمد مختار عمر"، كما تبين الفرق بينه وبين الحقل  

اللسانيا ما أوردناه من كتاب  بناء على  الحقل  املعجمي  الفهري"، واآلن فإذا كان  الفاس ي  القادر  العربية لصاحبه "عبد  ت واللغة 

الداللي هو خالصة العديد من األلفاظ التي لها معنى واحدا، نصل إليه بواسطة السياق الذي وردت فيه، فما هي املبادئ واألسس 

 التي ال يمكن العدول عنها في التعامل مع موضوع الحقول الداللية؟  

 ئ النظرية:  مباد -2

ْت في أربعة حسب املؤلف نفسه  
َ
ْجِمل

ُ
حدد الدارسون للحقول الداللية مجموعة من املبادئ، التي ال يمكن الخروج عنها، وقد أ

 دائما، وسنوردها على الشكل التالي:  

ص:  عمر  مختار  ألحمد  الداللة  علم  كتاب  من  مقتطفة  الخطاطة  في  املتضمنة                                                                                          80  املعطيات 

 

الكلمات إلى حقولها تصنيفا مضبوطا، يستحضر مختلف الشروط األساسية التي تقوم  إلى تصنيفتهدف هذه املبادئ األربعة  

عليها؛ فال يمكن أن ندرج الكلمة في أكثر من حقل، كما ال يمكننا أن ندرسها منعزلة عن سياقها التركيبي، استحضارا للمبدأ الرابع 

 يضيف املؤلف أنواعا أخرى للحقول الداللية، وهي:  الذي يؤكد استحالة وجود لفظة خارج حقل داللي ما. إلى جانب هذا؛ 

                            

 

 

 

 

 

 

 

مبادئ الحقول 

الداللية

يصح إغفال السياق ال

.الذي ترد فيه الكلمة

ال وحدة معجمية ال 

.ينتنتمي إلى حقل مع

ال وحدة معجمية "

Lexeme  عضو في أكثر
.من حقل

استحالة دراسة 

ن املفردات مستقلة ع
.تركيبها النحوي 
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 من كتاب "علم الداللة" ألحمد مختار عمر  80/81وردت هذه األنواع في الصفحة:  

 

املناسب.   الحقل  بغية تصنيفها داخل  تتعامل مع األلفاظ  الداللية، وكيف  بها الحقول  التي تشتغل  الطريقة  اآلن  تبين  لعله 

هوعالوة  
ّ
، ال يمكن للحقول الداللية أن تشتغل ما لم تراع بعض العالقات التي تربط بين األلفاظ داخل كل حقل على  على هذا كل

 خصوصية كل عالقة منها؟   حدة. فما هي هذه العالقات؟ وما 

 العالقات داخل الحقل املعجمي:   -3

 تربط األلفاظ داخل كل حقل معجمي عالقات كثيرة، حددها أحمد مختار عمر في خمس، يمكننا بيانها كما يلي: 

)أ( يتضمن    : Synonymyلترادف  ا .1 )أ( و )ب( مترادفين إذا كان  الجانبين. يكون  "يتحقق الترادف حين يوجد تضمن من 

 .1)ب(، و )ب( يتضمن )أ(. كما في كلمة "أم" و "والدة""

. واالشتمال مخالف  2أشار املؤلف إلى أهمية هذه العالقة في السيمانتيك التركيبي  :Hyponymyاالشتمال أو التضمن   .2

ألنه تضمن من طرف واحد، بحيث يكون )أ( مشتمال على )ب( حين يكون )ب( أعلى في التقسيم التصنيفي أو التفريعي   للترادف؛ نظرا

(Toxonomic ،ويقدم مثاال على هذا ب "فرس" الذي ينتمي إلى فصيلة أعلى "حيوان". وبهذا يكون معنى فرس متضمنا معنى حيوان .)

هذا   في  املتضمن  اللفظ  الرئيسةويسمى  الكلمة  األعم،  اللفظ  مسميات  الغطاء- التقسيم عدة  الرئيس-الكلمة  الكلمة  -اللكسيم 

 املصنف(.- املتضمنة

اعتبر املؤلف هذا النوع من العالقات شبيها بعالقة اليد بالجسم، والعجلة    :Part-whole relationعالقة الجزء بالكل   .3

عالقة االشتمال أو التضمن؛ ذلك أن اليد جزء من الجسم وليست نوعا منه. بالسيارة. وبين مكامن االختالف بين هذه العالقة و 

 عكس اإلنسان الذي هو نوع من الحيوان وليس جزءا منه.  

َح عليها اللغويون التضاد.   :Antonymyالتضاد  .4
َ
ل
َ
 مجموعة من املتقابالت اْصط

 

 98، عالم الكتب )القاهرة(.ص: 1998، سنة 5علم الداللة، أحمد مختار عمر، ط  1

ا  2 املوقع  عن  نقال  الالت.  الّدِ هذه  ر  وتطوُّ راكيب 
َّ
والت األلفاظ  دالالت  في  ويبحث  اللغة  علم  فروع  أحد  وهو  اللة،  الّدِ علم  لتالي: السيمانتيك 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 

بعض أنواع الحقول 

الداللية

األوزان 

ةاالشتقاقي

الكلمات 

املترادفة 
والكلمات 

.  املتضادة

الحقول 

ةالسنتجماتي

أجزاء 

الكالم 
تها وتصنيفا

النحوية

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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ضاد، ويتحقق داخل الحقل الداللي إذا كان )أ(  يرتبط بفكرة النفي كما هو الحال بالنسبة للت  :Incompatibilityالتنافر   .5

 ال يشتمل على )ب(، ال يشتمل على )أ(؛ أي عدم التضمن من طرفين، مثل العالقة بين الخروف والفرس والقط والكلب.  

ُس للحقل الداللي، مما يجعلنا نتساءل عن أنواع الحقول التي قد ت ّسِ
َ
ؤ
ُ
تفرع بناء  قد تبينت اآلن بعض املبادئ والخصائص التي ت

 على تلك العالقات، وهو ما سنسعى إلى توضيحه في املحور التالي.

 أنواع الحقول: يمكن توضيح األنواع التي تأتي عليها الحقول الداللية في الشكل التالي:  -4

 

 بناء على ما تم تناوله أعاله، ال بد من الخروج بجملة من الخالصات األساسية، التي سنوضحها في النقط التالية:  

  .اقتران ظهور نظرية الحقول الداللية باملختصين في التركيب، خاصة ما يعرف بالسمانتيك التركيبي 

  .خلط املؤلف بين الحقل املعجمي والحقل الداللي في الفصل ككل 

  يمكن فهم كلمة ما إال بفهم مجموع الكلمات املرتبطة بها دالليا أو دراسة العالقات الرابطة بين هذه املفردات داخل  ال 

  

  

  .الحقل 

  .استحالة إدراج وحدة معجمية في أكثر من حقل، أو وجود وحدة ال تنتمي إلى أي حقل 

  .االحتكام إلى السياق عنصر مهم في تحديد داللة الكلمة 

 يتضمن: الكلمات املترادفة واملتضادة، واألوزان االشتقاقية، وأجزاء الكالم وتصنيفاتها النحوية...  الحقل الداللي 

   الحقل الداللي مجموعة من العالقات الرابطة بين وحداته املعجمية، وأهم هذه العالقات نجد: الترادف، االشتمال أو

 التضمن، عالقة الجزء بالكل، التضاد، التنافر ... 

  الحق العناصر  تنوع  ذات  املحسوسة  والحقول  املتصلة،  املحسوسة  الحقول  نجد:  بحيث  واختالفها،  الداللية  ول 

 املنفصلة، والحقول التجريدية ]...[

تعد الخالصات أعاله أهم ما توصلنا إليه انطالقا من تعاملنا مع الفصل الذي خصه املؤلف لدراسة نظرية الحقول الداللية،  

ة هذا الفصل، حتى نتمكن من مقارنتها بما سيأتي في املحاور املقبلة، خاصة في انتقاالت هذه النظرية إلى إدراجها نهايوكان ينبغي  

 الحقل البيداغوجي. فما تجليات هذا االنتقال؟ وما خصائصه؟

 املحور الثاني: التطبيقات البيداغوجية لنظرية الحقول الداللية

تؤسس لنظرية الحقول الداللية؛ وهي خصائص متعددة ال يمكن االشتغال في  انطالقا من املحور األول تبينت الخصائص التي  

غيابها. وبناء على تلك املعطيات سنسعى في هذا املحور من مقالنا إلى قياس مدى احترام الكتب املدرسية ألسس هذه النظرية،  

 وتوظيفها توظيفا سليما يراعي مجمل خصائصها. ولتحقيق ذلك اتبعنا الخطة التالية:  

 دراسة مقارنة بين اإلعدادي والتأهيلي –الحقول الداللية في السلك الثانوي  •

ا، من أجل  -لقد اخترنا "الحقول الداللية في السلك الثانوي 
َ
دراسة مقارنة بين اإلعدادي والتأهيلي" عنوانا لهذا املحور من ُمْنَجِزن

الداللية في السلك الثانوي بنوعيه: اإلعدادي والتأهيلي، للمقارنة بين السلكين أوال، ثم معرفة  البحث في مدى حضور الحقول 

 

أنواع الحقول 

الحقول التجريدية
الحقول املحسوسة ذات

.العناصر املنفصلة
حقل النشاطات 

اإلنسانية 

الحقول املحسوسة 

.املتصلة
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اد بها الحقل التربوي من اللسانيات، خاصة علم الداللة منه، علما أننا اطلعنا على األسس التي تنبني عليها نظرية  الطريقة التي استف 

 الحقول الداللية في أصولها اللسانية في املبحث األول.  

ُس في السلك الثانوي اإل  عدادي، وبعضها اآلخر  وعليه؛ للوصول إلى هذه الغايات اخترنا عينة من الكتب املدرسية، بعضها ُيَدرَّ

 في السلك الثانوي التأهيلي. وهي كما يلي: 

املفيد في اللغة العربية، كتاب التلميذ والتلميذة، السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي، مصادق عليه من لدن وزارة   -1

 التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.

ربية، كتاب التلميذ والتلميذة، السنة الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي، مصادق عليه من لدن  في رحاب اللغة الع -2

 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.

التأهيلي، جذع التعليم األصيل وجذع  في رحاب اللغة العربية، كتاب التلميذ والتلميذة، الجذوع املشتركة للتعليم الثانوي   -3

 اآلداب والعلوم اإلنسانية، مصادق عليه من لدن وزارة التربية الوطنية. 

في رحاب اللغة العربية، كتاب التلميذ والتلميذة، السنة الثانية من سلك البكالوريا، مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية،   -4

 مصادق عليه من لدن وزارة التربية الوطنية. 

إلى طريقة تعاملنا مع هذه الكتب املختلفة، ستعتمد مبدأ التدرج؛ إذ سنبدأ بالسنة األولى ثانوي إعدادي، ثم  وعل يه؛ نشير 

الثانية والثالثة وهكذا حتى نصل إلى السنة الثانية بكالوريا من السلك الثانوي التأهيلي، إال أننا نشير أنه قبل إنجاز هذه الدراسة 

الكتب، ال بد من معرفة الطريقة التي تحضر بها الحقول الداللية في التوجيهات الرسمية الخاصة بتدريس  املقارنة في مجموع هذه

مواد اللغة العربية؛ إذ ال يمكننا أن نقرأ هذا املستوى الدالي في الكتاب املدرس ي في غياب مرجعية تحكم توظيفه. ومنه؛ فقد جاء  

 في التوجيهات ما يلي:  

هو موضوعي أم ذاتي؟ مجرد أم محسوس؟ غامض أم واضح؟ عام أم خاص؟ تقريري أم إيحائي؟ هل يرتبط  "طبيعة املعجم: هل  

بالوصف أم بالتحليل؟ هل املعجم بسيط أم متكلف؟ منزاح؟ عامي؟ مألوف؟ أي حقول معجمية تنتظم داخلها األلفاظ؟ هل هناك  

 1ل أم تعارض؟"حقول معجمية خاصة؟ ما هي العالقات بين الحقول؟ أهي عالقة تكام

بناء على القول أعاله، نالحظ أن التوجيهات تناولت الحقول الداللية تحت عنوان "املعجم"، واستبدلت مصطلح الحقل الداللي 

إلى إمكانية وجود حقول معجمية خاصة، ولم تشر إلى حقول عامة حتى تذكر الخاصة، وعالوة على  بالحقل املعجمي، وأشارت 

النظر إليها، وحددتها في البحث عن العالقات التي تحكم هذه الحقول، وحصرتها في عالقتين فقط؛ األولى هذا؛ فقد بينت زاوية  

تكاملية والثانية تعارضية، مما يجعلنا نتساءل عن سبب هذا الحصر، هل هذه العالقات وحدها التي تحكم اشتغال الحقول داخل 

 هذه العالقات فقط؟ وما املعايير املتحكمة في ذلك؟ النصوص أم هناك عالقات أخرى؟ ملاذا تم التركيز على

إن اإلجابة على مجموع هذه التساؤالت تقودنا مباشرة إلى البحث في الكتب املدرسية، لبيان األسس التي قامت عليها الحقول  

 الداللية داخلها، وذلك كما يلي:  

  الثانوي اإلعدادي املفيد في اللغة العربية، السنة األولى من التعليم 

 تحضر الحقول الداللية في كتاب املفيد في اللغة العربية على النحو اآلتي: 

 

 .2007التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، نونبر  1
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وصايا لقمان البنه منها ما يتعلق بالعقائد، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق باألخالق والسلوك. بين )ي( الوصايا   -

 1التي ترتبط بأخالق املسلم وسلوكه.

 2النص ما تمأل )ين( به الجدول التالي:استخرج )ي( من  -

 سلبية  سلوكيات    إيجابية   تسلوكيا

  

 3استخرج )ي( من النص ما يشير إلى إيمان الحاج املكي ورفاقه بالقضاء والقدر.  -

 4يدور النص حول مدح الرسول، استخرج )ي( أدلة على ذلك من النص. -

 5الكاتب إلى معاملة جميع الناس على قدم املساواة.استخرج )ي( من النص العبارات التي تبرز دعوة  -

 6حدد )ي( املفردات الدالة على الطبيعة. -

التي أنجزناها في كتاب        القراءة الوصفية  اللغة العربية"نالحظ من خالل  في  ، في الشق املتصل باملعجم "الحقول  "املفيد 

أن    الداللية"، أن هذه األخيرة تحضر بشكل باهت جدا، ال يرقى املتعلمين واملعلمين على حد السواء؛ ذلك  إلى مستوى تطلعات 

النصوص املقترحة كثيرة، حيث يبلغ عددها في كل مجال ستة، واملنهجية املقترحة لالشتغال عليها واضحة؛ إذ تولي عناية قصوى  

يلية، فال يمكننا أن نمر إلى تحليل النص  للمعجم داخلها، ولم لم يكن كذلك ملا كان املستوى األول الذي تتأسس عليه القراءة التحل

 بمعزل عن هذا املستوى، الذي اعتبره محمد مفتاح "لحمة النص".

وبانتقالنا إلى الطريقة التي طرحت بها األسئلة املتعلقة باملعجم، يتبين أنها لم تخرج عن ثالث صيغ، وهي: حدد، استخرج، ويدور،  

ملتضمنة في النص، وما على التلميذ/املتعلم إال استخراج األلفاظ وتصنيفها حسب  وكل هذه الصيغ قد تم فيها تحديد الحقول ا

 الحقل الذي يمثلها. 

  في رحاب اللغة العربية، السنة الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي 

 7للرذائل؟ضع )ي( األوامر والنواهي الواردة في النص في جدول من خانتين، إحداهما للفضائل، واألخرى  -

 8استخرج )ي( من النص العبارات الدالة على العاطفة الدينية للشاعر؟ -

 

دن وزارة التربية الوطنية والتكوين  املفيد في اللغة العربية، كتاب التلميذ والتلميذة، السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي، مصادق عليه من ل  1

 . 10املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،  

وطنية والتكوين املفيد في اللغة العربية، كتاب التلميذ والتلميذة، السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي، مصادق عليه من لدن وزارة التربية ال  2

 .23ص: املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،  

 30املرجع نفسه، ص:  3

 43املرجع نفسه، ص:  4

 65املرجع نفسه، ص:  5

 147املرجع نفسه، ص:  6

   11في رحاب اللغة العربية، السنة األولى من الثانوي اإلعدادي، ص:  7

 37املرجع نفسه، ص:  8
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 1استخرج )ي( من الفقرة األولى األلفاظ الدالة على مظاهر الطبيعة باملغرب وما يقابلها من صفات. -

 2استخرج )ي( من النص بعض األلفاظ أو العبارات الدالة على تفاؤل الشاعر وإيمانه باالنتصار.  -

 3استخرج )ي( من النص العبارات التي تدل على انفتاح املغرب على الثقافات األخرى. -

 4استخرج )ي( من النص العبارات الدالة على ظروف أهل البلدة االجتماعية.  -

 5يدعو الشاعر الضرير إلى الرضا والتفاؤل بالحياة. ما األلفاظ الدالة على ذلك؟  -

املقتطفة من كتاب     العربية"،يتضح من خالل األمثلة  اللغة  الثانية من    "في رحاب  السنة  لفائدة تالميذ وتلميذات  املوجه 

، إذ حضرت الحقول الداللية  "املفيد في اللغة العربية"التعليم الثانوي اإلعدادي، أنه سار على النهج نفسه الذي الحظناه في كتاب  

ألعم وهي: "استخرج"، بحيث يتوجه املتعلم إلى البحث عن األلفاظ والعبارات من النص وملء الجدول بصيغة واحدة في الغالب ا

بها فقط، دون منحه فرصة للتمعن في النص والوصول إلى الحقول املكونة ملعجمه بطريقة استقرائية تحترم مجموعة من الشروط. 

صلة بالحقول التي حددت مسبقا من قبل املشرفين على تأليف الكتب وعالوة على هذا، فإن مطالبة املتعلم باستخراج كل ما له  

املدرسية، لم تقتصر فقط على األلفاظ بل شملت أيضا العبارات، وعليه؛ يتضح أن الكتاب املدرس ي لم يحترم األسس التي قامت  

 عليها نظرية الحقل الداللي.  

   الثانوي للتعليم  املشتركة  الجذوع  العربية،  اللغة  التعليم األصيل وجذع اآلداب والعلوم  في رحاب  التأهيلي، جذع 

 اإلنسانية:  

من أربع مجزوءات، سنحاول أن نتتبع حضور الحقول الداللية داخل هذا الكتاب،  "في رحاب اللغة العربية"  يتكون هذا الكتاب  

 في كل مجزوءة على حدة، وسنكتفي بجردها لننتقل بعدها إلى الوصف، كاآلتي:

اللغة في النص تبعا لتنوع الشخصيات واملواقف، وهي لغة تصور الحالة النفسية عند السارد وزمالئه، اعتمادا على  "تتنوع    -

 معجم متأرجح بين حقلي الترقب والتحول، وأسلوب يجمع بين املباشرة واالقتصاد في التصوير الفني. 

 ى الشخصيات. استخرج من النص بعض األلفاظ الدالة على حالة الترقب واالنتظار لد .1

 6" امأل الجدول اآلتي بما يناسب: .2

 األلفاظ والعبارات التي تدل على التحول الذي طرأ على السارد  األلفاظ والعبارات التي تدل على السارد قبل التحول 

  

تجمع   - وعبارات  بألفاظ  وموقفها  الشخصيات  أحاسيس  عن  والتعبير  الوقائع  بين سرد  باملزاوجة  النص  لغة  بين  تتميز 

 التقرير واإليحاء:

 

 .48املرجع نفسه، ص:  1

 .75املرجع نفسه، ص:  2

 . 101املرجع نفسه، ص:  3

 . 133املرجع نفسه، ص:  4

 147املرجع نفسه، ص:  5

ص:    في رحاب اللغة العربية، الجذوع املشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي، جذع التعليم األصيل وجذع اآلداب والعلوم اإلنسانية، مرجع سابق،  6

16 /17 . 
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في النص حقالن معجميان متداخالن هما: حقل الرؤية، وحقل الحزن. اجرد من النص العبارات واأللفاظ الدالة على   .1

 : 1" هذين الحقلين موظفا الجدول اآلتي

 حقل الحزن  حقل الرؤية 

  

املادية واملعنوية. لتتعرف ذلك أجب عن  تخير الكاتب في وصف الحاج محمد معجما خاصا ينسجم ومظاهر املوصوف   -

 األسئلة اآلتية:

 ما الحقل املعجمي الغالب على النص؟  .1

 صنف، في جدول من خانتين، املفردات الدالة على املالبس الصيفية واملفردات الدالة على املالبس الشتوية.  .2

 :2"اجرد من النص ما يأتي .3
 األلفاظ الدالة على املناخ  الحجم األلفاظ الدالة على   األلفاظ الدالة على اللون 

   

 3.اجرد من النص الحقول املعجمية الدالة على األضواء واألشكال واألحجام واأللوان -

هذين   - على  الدالة  والعبارات  األلفاظ  استخرج  والكرم.  الشجاعة  حقال  هما  دالليان  حقالن  النص  معجم  على  يغلب 

 : 4الحقلين، مستعينا بالجدول اآلتي
 األلفاظ والعبارات الدالة على الكرم األلفاظ والعبارات الدالة على الشجاعة 

  

 : 5في النص حقالن دالليان تدور مفرداتهما حول مظاهر الطبيعة وفن العمران. أبرزهما مستعينا بالجدول اآلتي -

 محور العمران  محور الطبيعة 

  

والصدود، استخرج األلفاظ والعبارات الدالة على ذلك، مستثمرا الجدول  استعمل الشاعر معجما غنيا بمعاني الوصال   -

 : 6اآلتي

 األلفاظ والعبارات الدالة على الوصال 
 األلفاظ والعبارات الدالة على الصدود 

  

 7:يغلب على النص حقالن معجميان محورهما الحب واملعاناة. اجرد األلفاظ الدالة عليهما مستعينا بالجدول اآلتي -

 

 .21املرجع نفسه، ص:  1

 . 32/ 31املرجع نفسه، ص ص:  2

 .36املرجع نفسه، ص:  3

 106في رحاب اللغة العربية، الجذوع املشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي، جذع التعليم األصيل وجذع اآلداب والعلوم اإلنسانية، ص:  4

 .121انية، ص: في رحاب اللغة العربية، الجذوع املشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي، جذع التعليم األصيل وجذع اآلداب والعلوم اإلنس 5

 135املرجع نفسه، ص:  6

 . 139املرجع نفسه، ص:  7
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 محور املعاناة محور الحب 

  

 :1يمكن التمييز في معجم القصيدة بين حقلين دالليين، صنف هذا املعجم مستثمرا الجدول اآلتي -

 األلفاظ والعبارات الدالة على الحب والشوق 
 األلفاظ والعبارات الدالة على املعاناة والحزن 

  

   2.الشاعر بالنهايةعين في النص األلفاظ والعبارات الدالة على إحساس   -

 : 3استخرج من النص ما يدل على معاناة الشاعر من داء في الجسم وغربة في املكان، مستعينا بالجدول اآلتي  -

 ألفاظ وعبارات دالة على الغربة ألفاظ وعبارات دالة على املرض

  

الوطن، والثاني تعبير عن تحدي هذا العدوان.  في القصيدة حقالن دالليان األول تعبر ألفاظه عن مظاهر العدوان على   -

 4:استخرج هذه األلفاظ وضعها في الجدول اآلتي

 األلفاظ والعبارات الدالة على تحدي العدوان  األلفاظ والعبارات الدالة على العدوان 

  

 "ما األلفاظ والعبارات التي عبر بها الشاعر في املقطع األول عن وحدة مصير أبناء وطنه؟  -

 استخرج من املقطع الثالث األلفاظ والعبارات التي تدل على إصرار الشاعر على مواصلة املقاومة والنضال.  -

 .5استخرج من النص ما يدل على أن الشاعر أسير محبة وطنه"  -

الداللية شمل مجزوءات  بناء على هذا الجرد الذي قمنا به من كتاب "في رحاب اللغة العربية"، تبين أن توظيفه لنظرية الحقول  

معينة دون األخرى وهي: الحكي، والشعر العمودي، وشعر التفعيلة. وما يالحظ على هذا التوظيف هو أنه امتاز بعدة خصائص، 

لعل أهمها هو الديباجة التي يبدأ بها الكتاب املدرس ي في التمهيد لهذه النظرية، وهي خطوة جد مهمة، ذلك أنه حاول وضع املتلقي  

اق النص، ومن خالله يمرر أهم املوضوعات التي عبر عنها النص بسالسة، فيطالبه باإلجابة عن األسئلة املرتبطة بالحقول  في سي

الداللية، بعد أن حددها معتمدا في ذلك جدوال من خانتين أو ثالث. وبهذا ال نرى أي مجهود للمتعلم في البحث عن تلك الحقول 

استخراج الكلمات والعبارات وتصنيفها في الحقل املناسيب لها. وإلى جانب هذا؛ نالحظ أيضا واكتشافها بنفسه. إذ يكتفي فقط ب

أن كتاب في رحاب اللغة العربية، يستعمل الحقول الداللية والحقول املعجمية بمعنى واحد، في حين أن األمر غير ذلك، كما سبق  

ا الكتاب، وهي خرقه الواضح لبعض املبادئ التي قامت عليها نظرية  ورأينا في الفصل األول من بحثنا. ونسجل مالحظة أخرى على هذ

 

 154املرجع نفسه، ص:  1

 165املرجع نفسه، ص:  2

 169املرجع نفسه، ص:  3

 179املرجع نفسه، ص:  4
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الحقول الداللية، سيما حين تجاوز األلفاظ إلى العبارات، فجميع األسئلة املتعلقة بهذا الجانب، اشتغلت على هذين العنصرين  

 )األلفاظ والعبارات(، شأنها في ذلك شأن الكتب التي اخترناها عينة للدراسة. 

الكتاب يجهل موقع  وعالوة ع "أن هذا  منها  إلى جملة من املالحظات،  الكتاب وخلصنا  اشتغلنا سابقا على هذا  لى هذا؛ فقد 

الحقول الداللية ضمن مستويات التحليل، فأحيانا يدرجها في املحور الخاص بعناصر النص، وأحيانا أخرى تدرس تحت عنوان 

امل الكتاب  فهم  سوء  هذا  ويوضح  وبالغته،  النص  توظيفا  لغة  توظيفها  من  يمكنه  الذي  الصحيح،  الفهم  املستوى  لهذا  درس ي 

يستجيب لخصوصياتها وموقعها في دراسة النصوص. هذا من جهة؛ وإذا نظرنا إلى النصوص التي درست في ضوء هذا املستوى،  

ما يؤدي بالنص إلى فقدان  يتبين جليا قصرها الواضح، نظرا لتدخل املؤلفين فيها تدخال تعسفيا، يكون بحذف أهم أجزائها، م 

الكتاب املدرس ي، ال يمكننا أن نوظف هذه النظرية   دالالته وتماسكه العام، وفي ظل هذا الحذف والقصر الذي يطبع نصوص 

  1توظيفا صحيحا، نظرا ألن اشتغالها الصحيح يستدعي نصوصا طويلة حمالة ملعاني كثيرة مترابطة فيما بينها. 

طيات حضور نظرية الحقول الداللية داخل الكتاب املدرس ي، نموذج "في رحاب اللغة العربية" في  وعموما يمكننا أن نلخص مع

 املبيان التالي: 

 

لعله تبين اآلن، من خالل هذا املبيان الدائري، الذي خصصناه كما أشرنا إلى بيان النسب املئوية التي تحضر بها بعض املعطيات  

، 20%كتاب املدرس ي، إذ بلغت نسبة استعمال مصطلح الحقول الداللية والحقول املعجمية  الخاصة بنظرية الحقول الداللية في ال

وهذا ما يؤكد استعمال املصطلحين معا بغرض الترادف. وإذا قارنا عدد املرات التي استعمل فيها الكتاب املدرس ي كلمة "ألفاظ"  

 لأللفاظ.   15%، مقابل  45%أللفاظ والعبارات( بلغت مقابل تعبير "األلفاظ والعبارات"، نالحظ أن نسبة حضور الثاني )ا

  :في رحاب اللغة العربية، السنة الثانية من سلك البكالوريا، مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية 

على غرار الكتب املقررة يشمل "في رحاب اللغة العربية" أربع مجزوءات موزعة على دورتين من سنة دراسية كاملة، حيث تتضمن  

إلى  البنية  الثانية من "تكسير  الذات"، في حين تمتد  إلى سؤال  النموذج  الدورة األولى مجزوءتين؛ تحمل األولى عنوان "من إحياء 

 تجديد الرؤيا"، لتهتم في الدورة الثانية باملجزوءات التالية: األشكال النثرية الحديثة واملناهج النقدية.

 لحقول الداللية" فقد حضرت كما يلي:  وبالعودة إلى موضوعنا األساس "ا       

 ينفتح معجم النص على حقلين دالليين أساسيين، هما: حقل املعاناة النفسية، وحقل الصبر والتفاؤل.  -

 :  2استخرج من النص ما يدل على ذلك من ألفاظ وعبارات، مستثمرا الجدول اآلتي

 

يل شهادة املاستر، لطيفة الساملي، إشراف الدكتور  نظرية الحقول الداللية وتطبيقاتها البيداغوجية، نماذج تحليلية من الكتاب املدرس ي، بحث لن  1

 . 126، ص: 2018أحمد بوعنان، 

 28، ص: 2015في رحاب اللغة العربية، السنة الثانية من سلك البكالوريا، مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية، مرجع سابق، 2

45%

20%

20%

15%
األلفاظ والعبارات

الحقول المعجمية

الحقول الداللية

األلفاظ 
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 حقل الصبر والتفاؤل  حقل املعاناة 

  

بداية القصيدة بين ألم الشكوى وحماسة الفخر. استخرج من النص األلفاظ والعبارات الدالة على ذلك،  زاوج الشاعر في   -

 1مستثمرا الجدول اآلتي:

 موضوع الفخر  موضوع الشكوى 

  

 2يشكل الحزن الحقل الداللي املهيمن في النص، استخرج األلفاظ الدالة على ذلك. -

يرتبط األول منهما بذات الشاعر، والثاني بمظاهر الطبيعة. استخرج من القصيدة األلفاظ  يتجاذب النص حقالن دالليان،   -

 :  3والعبارات الدالة على كل منهما، مبينا نوع العالقة بينهما، مستثمرا الجدول اآلتي

 العالقة بينهما الطبيعة ذات الشاعر 

   

الزمان   - النص حقول داللية متعددة، منها حقال  واملكان. استخرج من معجم النص ما يدل على ذلك، وبين داللته على  في 

 4نفسية الشاعر. 

 5يناجي الشاعر الطيف بروح مفعمة باألمل والتفاؤل، ما األلفاظ والعبارات الدالة على ذلك؟ -

ألفاظ وعبارات، وضعها  تهيمن في النص ثالثة حقول داللية، هي: السفر، الطبيعة، األمكنة. استخرج ما يدل على ذلك من   -

 في جدول مناسب. 

 6انطلق مما توصلت إليه في الجدول، وبين عالقة الحقول الداللية الثالثة بنفسية الشاعر؟  -

بالتجربة   - مبرزا عالقتهما  الحقل،  هذا  على  الدالة  والعبارات  األلفاظ  استخرج  بالبحر.  يرتبط  داللي  النص حقل  في  يهيمن 

 7نص. اإلنسانية التي يعبر عنها ال

يظهر من خالل دراسة نظرية الحقول الداللية داخل الكتاب املوسوم "في رحاب اللغة العربية" املقرر على تالمذة السنة        

الثانية بكالوريا آداب وعلوم إنسانية، بعض التطور امللموس في توظيفها )نظرية الحقل الداللي(، إذا ما قارناه بباقي الكتب األخرى  

على أمثلة منها؛ بحيث تم تجاوز مجموعة من الثغرات التي بيناها أعاله، سيما في الجانب املصطلحي الخاص بهذه   التي اشتغلنا 

 

 39املرجع نفسه، ص:  1

 .61املرجع نفسه، ص:  2

 .68املرجع نفسه، ص:  3

 91جع نفسه، ص: املر  4

 100املرجع نفسه، ص:  5

 122املرجع نفسه، ص:  6

 130املرجع نفسه، ص:  7
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الرابطة بين هذه الحقول، ِعَوَض املصطلحات  العالقة  التالية: الحقول الداللية، األلفاظ،  النظرية، وبهذا وظفت املصطلحات 

 عبارات ... مما يدل على أن الكتاب املدرس ي قد أدرك بعض خصوصيات هذه النظرية.  األخرى مثل الحقول املعجمية، األلفاظ وال

ومن جهة أخرى نالحظ أيضا أن النظرية لم تحضر بالقوة التي حضرت بها في الكتب األخرى، إذ اقتصر توظيفها على بعض         

س إلى  النموذج  إحياء  من  املمتدة  املجزوءة  خاصة  القليلة،  الشعرية  النصوص النصوص  تحليل  في  تستثمر  ولم  الذات.  ؤال 

 السردية، خاصة النصوص املسرحية والقصصية املتضمنة في هذا الكتاب.  

ومما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه املبيان املرافق لهذا التعليق الوجيز، أكثر توضيحا للمقاييس التي تحققت بها نظرية الحقول  

فيما يتعلق بمصطلح الحقل    0%مقابل    73%سبة توظيف مصطلح الحقل الداللي  الداللية داخل الكتاب املدرس ي. حيث بلغت ن

املعجمي، وهي نسبة مهمة جدا تبين مدى نضج الكتاب املدرس ي وفهمه لبعض خصوصيات هذه النظرية. خالفا لكتب أخرى، كما  

 ن.  رأينا سابقا، إذ استبدلت الحقل الداللي بالحقل املعجمي في الكتاب ككل، وكأنهما ِسَيا 

وبالنظر إلى املنهجية املتبعة في استخراج هذه الحقول الداللية من النصوص الشعرية أو النثرية، يتضح أن الكتاب املدرس ي لم  

دون   والعبارات  األلفاظ  في  الداللية  الحقول  بحصر  املتعلق  الجانب  في  سيما  األخرى،  الكتب  فيه  وقعت  الذي  الخطأ  يتجاوز 

ة لدالالت مختلفة، تستنبط من السياق الذي وردت االقتصار على األلفاظ لوحده
َ
ال ا، نظرا لكونها تشكل وحدات معجمية َحمَّ

 فيه.

يوضح املبيان أسفله نسب حضور جملة من املعطيات املتصلة بالنظرية داخل الكتاب املدرس ي، بحيث بلغت نسبة استعمال  

ى بعض الثغرات الواضحة في استيعاب مبادئ هذه النظرية،  لأللفاظ، ويدل هذا عل  12%، مقابل  15%عبارة األلفاظ والعبارات  

 واالرتجال الذي يطبع توظيفها في الحقل البيداغوجي.

ِكَرْت سابقا في املبيان التالي، حتى نسهل استيعابها ومقارنتها بباقي املبيانات األخرى،  
ُ
عموما يمكننا إجمال جميع املعطيات التي ذ

 عفة في التوضيح. باعتبارها آلية من األليات املس

 
 تقييم عام لتوظيف نظرية الحقول الداللية في املجال البيداغوجي           

تأسيسا على ما سبق، أفردنا املبحث الثاني من هذا الفصل بغية تقييم مدى استثمار نظرية الحقول الداللية من عدمه. وعلى  

خصصناه لرصد إيجابيات هذا االنتقال، والثاني للوقوف عند الهفوات  هذا األساس، جعلنا هذا املبحث في قسمين اثنين؛ األول  

 التي تخللت استثمار النظرية في حقل غير حقلها األصلي. وعليه؛ نوضح ذلك على النحو اآلتي:

 

الحقول 

املعجمية

0%
ةالحقول الداللي

73%

األلفاظ

12%

األلفاظ 

والكلمات

15%

الحقول المعجمية الحقول الداللية األلفاظ األلفاظ والكلمات
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  :اإليجابيات 

  اتساع نظرية الحقول الداللية، إذ شملت تراكيب مخصوصة بعدما كانت مقتصرة على الكلمات املنضوية ضمن حقل  

 من الحقول. 

   تعدد أدوار وغايات نظرية الحقول الداللية بانتقالها من حقل معرفي إلى آخر، فبعدما كانت تدرس في ذاتها ومن أجل ذاتها

التأليف   إلى  انتقالها  بعد  للتعليم  وسيلة  ثم صارت  الشعر،  نقد  إلى  بانتقالها  الفهم  في  متمثلة  وظيفتها  أصبحت  اللسانيات،  في 

 املدرس ي. 

 إخضاع ن  
َ
ظرية الحقول الداللية في الحقل البيداغوجي للمالءمة؛ وإهمال كثير من مقوماتها وخصائصها، وتبيئتها وطبيعة

 املجال الذي انتقلت إليه. 

   لهذه األولى  الستجابة  نظرا  السردية،  النصوص  بدل  الشعرية  النصوص  تحليل  في  الداللية  الحقول  نظرية  توظيف 

 النظرية أكثر من الثانية.

   في  إسهام تؤدي  مختلفة  وتراكيب  لكلمات  املتضمنة  املوضوعات  من  مجموعة  على  املتعلم  تعرف  في  الداللية  الحقول 

 شموليتها إلى موضوعة واحدة.  

  :السلبيات 

   ،النقطة إغفال هذه  األلفاظ داخل كل حقل على حدة. وال يمكن  التي تربط  بالعالقات  املدرس ي  الكتاب  اهتمام  عدم 

لمات في حقل دون آخر. تبعا للسمات التي تشترك فيها وحدات الحقل املعني، وفي هذا اإلطار يؤكد محمد  ألهميتها في تصنيف الك

غاليم أهمية تلك العالقات التي تحكم البناء الداخلي لحقل ما قائال: "فكلما كشف تحليل مجموعة من الكلمات عن سمات قاعدية  

 1ملذكورة إلى نفس الحقل الداللي."مشتركة كلما كان ذلك دليال على انتماء املجموعة ا

  أن تطبق على نصوص طويلة؛ الكتاب املدرس ي على نصوص قصيرة، واألصل  في  الداللية  الحقول  اقتصار تطبيقات نظرية 

 بحيث ال يمكن لهذه النظرية أن تحقق النتائج املرجوة إال في النصوص الطويلة. 

 ي عرفت به؛ ذلك أن املجاالت التي  انتقال النظرية من مجال إلى آخر ترتب عنه مجموعة من الخروقات في قانونها األساس الذ

 انتقلت إليها لم تحترم تلك الخصائص في عموميتها.  

  .التعبير عن بعض الحقول بشكل فضفاض، دون تحديد دقيق لهذا الحقل 

   .عدم احترام التراتبية في طرح األسئلة املتعلقة بنظرية الحقول الداللية داخل الكتاب املدرس ي 

  ل نفس الخانة، وكأن جميع هذه الحقول تشترك في نفس األلفاظ الخصائص.الجمع بين أكثر من حقل داخ 

   دعوة التلميذ إلى البحث عن األلفاظ املمثلة لحقل من الحقول، داخل مقطع أو فقرة من النص. علما أن الحقول الداللية ال

ة التي قدمناها مثاال واضحا لهذا النوع  تقتصر على فقرة من النص وإنما تستنبط من مجموع األجزاء املكونة له. ولعل في األمثل

 من األسئلة.    

 

، منشورات معهد الدراسات واألبحاث  1996، مارس  1، العدد  1مقال "في بنية الحقول الداللية"، محمد غاليم، مجلة أبحاث لسانية، املجلد    1

 . 73للتعريب بالرباط، ص: 
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 الئحة املصادر واملراجع 

 املعاجم: 

املعجم التربوي، إعداد ملحقة سعيدة الجهوية، إثراء، شنان فريدة، هجرس ي مصطفى، تصحيح وتنقيح، آيت مهدي عثمان،   ▪

 . 2009املركز الوطني للوثائق التربوية، 

 .2007حات املفاتيح في اللسانيات، ترجمة، عبد القادر فهيم الشيباني، الجزائر، الطبعة األولى،  بريور غاري ماري نوال، املصطل ▪

 ، مرجع إلكتروني.بدر الدين بن تريدي، قاموس التربية الحديث ▪

 ه.1401صالح العلي الصالح، أمينة الشيخ سليمان األحمد، املعجم الصافي في اللغة العربية، الرياض، غرة محرم الحرام،  ▪

علوش سعيد، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناني بيروت، سوشبريس الدار البيضاء، الطبعة األولى،   ▪

 م. 1985

 ، القاهرة، عالم الكتب. 2008، 1مختار عمر أحمد، معجم اللغة العربية املعاصرة، املجلد األول والثاني والثالث، ط ▪

اللغة ▪ في  املنجد  الطبعة    معلوف لويس،  بيروت،  الكاثوليكية،  املطبعة  تاريخ اإلضافة  19واألدب والعلوم،  إلكتروني،  ، معجم 

02/12/2010 . 

 الكتب:  ▪

 .1986الفاس ي الفهري عبد القادر، اللسانيات واللغة العربية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  ▪

 .2009واإلنتاج، دار أبي رقراق، الرباط، آيت أوشن علي، األدب والتواصل، بيداغوجية التلقي  ▪

 ، عالم الكتب )القاهرة(. 1998، سنة 5أحمد مختار عمر، علم الداللة، ط  ▪

 ، عمان.2002، 1عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، دار صفاء، ط  ▪

 . 2005ار البيضاء، الطبعة الرابعة، مفتاح محمد، تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(، املركز الثقافي العربي، الد ▪

 املراجع املدرسية:  

 . 2007التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، نونبر  ▪

يه من لدن وزارة التربية  املفيد في اللغة العربية، كتاب التلميذ والتلميذة، السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي، مصادق عل ▪

 الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.

في رحاب اللغة العربية، كتاب التلميذ والتلميذة، السنة الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي، مصادق عليه من لدن وزارة   ▪

 التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.

في رحاب اللغة العربية، الجذوع املشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي، جذع التعليم األصيل وجذع اآلداب والعلوم اإلنسانية،   ▪

 .2013كتاب التلميذ )ة(، تأليف جماعة من املفتشين، الدار العاملية للكتاب، مكتبة السالم الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 

ة الثانية من سلك البكالوريا، مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية، كتاب التلميذ)ة(، تأليف جماعة  في رحاب اللغة العربية، السن ▪

 . 2015من املفتشين، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 

 املراجع األجنبية:  

▪ Semantic fields and lexical structure, A. Lehrer, Amsterdam-London, 1974. 

▪ Theory of meaning, William Alston, in theory of meaning. U.S.A, 1970. 
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 البحوث العلمية: 

شهادة   ▪ لنيل  بحث  املدرس ي،  الكتاب  من  تحليلية  نماذج  البيداغوجية،  وتطبيقاتها  الداللية  الحقول  نظرية  لطيفة،  الساملي 

 املاستر، ، إشراف الدكتور أحمد بوعنان. 

 املجالت: 

"في   ▪ مقال  محمد  املجلد  غاليم  لسانية،  أبحاث  مجلة  الداللية"،  الحقول  العدد  1بنية  مارس  1،  معهد  1996،  منشورات   ،

 الدراسات واألبحاث للتعريب بالرباط. 
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 اإلنسانّية بصفاقس، جامعة صفاقس، تونس. د.عماد اللحياني، كلّية اآلداب والعلوم  

Dr. Imed Lahiani. Faculty of letters and human sciences of sfax. University of sfax. Tunisia. 

 

 

 

ص:  
ّ
 امللخ

ّرة والتراكيب  عّرفنا في هذا املقال بظاهرة الحّدة في اللغة العربّية. ثّم رصدنا مختلف األساليب التي تعّبر عنها في الجمل الح    

سة.  
ّ
 باألفعال الناقلة والتعابير املتكل

سة.  الكلمات املفتاحّية: -
ّ
 حّدة، تركيبّية، معجمّية، مسند، جمل حّرة، أفعال ناقلة، تعابير متكل

Abstract: 

In this article, we have studied the phenomenon of intensity in the arabic language. We started with the 

definition of intensity. Then we spotted the different styles that reflect the intensity in free sentences, sentences with 
support verbs and the frozen expressions. 

Key words: Intensity, syntactic, lexical, predicate, free sentences, support verbs, frozen expressions. 
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 تمهيد: 

( ظاهرة لسانّية توجد في جميع اللغات، وتّتخذ هذه الظاهرة أشكاال مختلفة تركيبّية وداللّية ومعجمّية  l’intensitéالحّدة )     

لخاصّية ما نحو "أبيض كالثلج" أو لعمل ما نحو  ومظهرّية وأسلوبّية، إذ نجد أساليب عديدة تعّبر عن حّدة منخفضة أو مرتفعة  

"أبرحه ضربا" أو لحالة ما نحو "طار فرحا". وسنعّرف في هذا البحث بمفهوم الحّدة، ثّم سنتطّرق إلى مختلف األساليب التي تعّبر  

سة )
ّ
 (.  Expressions figéesعنها في العربّية في الجمل الحّرة والتراكيب باألفعال الناقلة والتعابير املتكل

 . تعريف الحّدة: 1

ل حّدة الظاهرة  Clara Romeroتعّرف كالرا روميرو )    
ّ
  1)أو االختالف( بين وضعّيتين ]حالتين[ أ  الُبعدفي    أ( الحّدة كاآلتي "تتمث

نفسها"    2وأ بالظاهرة  ق  
ّ
على    .1املتعل ة 

ّ
الدال والصفات  واألسماء  باألفعال  العربّية  في  الحّدة  ق 

ّ
واألحداث  وتتعل واألحوال  األعمال 

م ترتيبّي نحو:2والكمّية واألشياء 
ّ
 . ويمكننا قياس درجة الحّدة على سل

 جرى يوسف إلى السوق: أعمال  ←هرول يوسف إلى السوق    ←ذهب يوسف إلى السوق  –( 1)        

رٌِح     -( 2)        
َ
 يوسف )سعيد + فرح جّدا(: أحوال   ← يوسف ف

 )هطل + تهاطل( املطر: أحداث   ←ل املطر  نز  -( 3)        

ر الحّدة على معنى الجملة وشكلها النحوّي، وهو ما يشير إليه موريس قروص بقوله "يمكن تعديل      
ّ
ر مؤش

ّ
العديد من  ويؤث

الجمل  3كثيرا" مثل بقّوة و   الحّدة  ظروف  عبر املعنى،  في الشكل و   ختلفةامل   الجمل التالية إضافة إلى  ، فدالالت "الفرح" تختلف في 

 اختالف التراكيب املعّبرة عنه: 

رَِح  -( 4)        
َ
 ف

رَِح قليال   -( 5)        
َ
 ف

رَِح كثيرا   -( 6)        
َ
 ف

رَِح فرحا شديدا  -( 7)        
َ
 ف

 طار فرحا  -( 8)        

 غمرته الفرحة   -( 9)        

 

1 Romero Clara. (2007) : « Pour une définition générale de l’intensité dans le langage ». P :59. « L’intensité d’un phénomène X consiste 

dans l’écart (ou la différence) entre deux états x1 et x2 relatifs à ce phénomène ». 
2 Gaatone David. (2007) : « Les marqueurs d’intensité et les locutions verbales : quelques réflexions ». P :93. « L’intensité caractériserait 

alors les états et les propriétés, et la quantité, les événements et les objets ». 

 "تصف الحّدة األحوال والخصائص والكمّية واألحداث واألشياء" 

3 Gross Maurice. (1988) : « Les limites de la phrase figée ». P :12. « De nombreuses phrases, variées en forme et en sens, sont 

modifiables par des adverbes d'intensité comme fort, beaucoup ». 
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ر الحّدة لذلك يع4ال يحتوي املثال )     
ّ
( على حّدة منخفضة مقارنة  5تبر الفعل "فرح" فعال محايدا. ويدّل املثال )( على مؤش

 ( التي تدّل على حّدة مرتفعة. 9( و)8( و)7( و)6باألمثلة )

 . الحّدة في الجمل الحّرة: 2

    ( الحّرة  بالجمل  )  (Phrases libresنقصد  انتقاء  عالقات  من  تتكّون  التي  )Sélectionالتراكيب  املسانيد  بين   )Prédicats  )

سة  Argumentsومعموالتها )
ّ
. ونجد في الجمل الحّرة طرقا عديدة للتعبير عن الحّدة، إذ  (Phrases figées)( في مقابل الجمل املتكل

الوحدة املعجمّية..أو   الحّدة معّينة مباشرة عبر  أن تكون  رات "يمكن 
ّ
رات معّينة تسّمى مؤش

ّ
باستخدام مؤش اإلدماج وذلك  عبر 

 . ولذلك قسمنا الحّدة في الجمل الحّرة إلى نوعين: حّدة تركيبّية وحّدة معجمّية.  1الحّدة" 

 . الحّدة التركيبّية: 1.2

يتّم التعبير عن الحّدة التركيبّية بطرق عديدة أهّمها النعوت واألحوال والتشبيه والتعّجب والتفضيل. فنجد في الجمل الفعلّية      

  واالسمّية عّدة عبارات تعّبر عن الحّدة منها: حّقا، وتماما، وفعال، وكثيرا، وقليال، وشديدا، وجّدا، وترد هذه العبارات غالبا أحواال 

 تا أو مفاعيل مطلقة:أو نعو 

 منظر جميل فعال = منظر جميل جّدا  -( 10)        

ال لذيذ جّدا  -( 11)        
ْ
ال لذيذا حّقا = أكلُت أك

ْ
 أكلُت أك

 موقف حرج تماما = موقف حرج جّدا  -( 12)        

 الطقس )شديد البرد + شديد الحّر + حاّر قليال + حاّر جّدا(  -( 13)        

 للغاية = كان كئيبا جّدا  كئيبا كان  -( 14)        

 في العربّية عن حّدة مرتفعة:   2ويعّبر أسلوب التعّجب     

ه غبّي جّدا  -( 15)        
ّ
 يا له من غبّي = إن

ه كريم جّدا   -( 16)        
ّ
 )كم هو كريم + ما أكرمه(  = إن

الصفات املتبوعة باملركب كـ | ليس لها تفسير مقارن ولكّنها تعّبر عّن الحّدة أو  بعض  فـ "  ويعّبر التشبيه أيضا عن حّدة مرتفعة    

 : الدرجة العالية

 لوك قوّي كالترك         

 
1 Buvet Pierre-André. (2012) : « Les adjectifs à valeur intensive dans les groupes nominaux ». P: 833.  « L’intensité peut être spécifiée 

soit directement par une unité lexicale.. soit par une combinatoire faisant appel à des marqueurs spécifiques, dits marqueurs de 

l’intensité ». 

2 Romero Clara. (2007) : « Pour une définition générale de l’intensité dans le langage ». P:65. « L’exclamation, moyen d’expression de 

l’intensité par excellence, renferme potentiellement les deux aspects de celle-ci : Que c’est beau ! (quantitatif, degré, « C’est très beau 

») ». 

  .ر التعّجب وسيلة للتعبير عن الحّدة بامتياز، ويمكن أن يحتوي على مظهريها: )كمّي: ما أجمله!، درجة: "إّنه جميل جّدا"(""يعتب
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 1هذا القماش أبيض كالثلج"         

 = لوك قوّي جّدا      

 = هذا القماش ناصع البياض       

وتعبّر أسماء التفضيل عن حّدة تركيبّية. وتضّم مقارنة بين اثنين يتفّوق الجزء األّول املفّضل في تفضيل املقارنة عن الجزء      

 الثاني املفّضل عليه: 

 يوسف أكرم من بكر  -( 17)        

 = يوسف أكثر كرما من بكر       

 ويدّل التفضيل املطلق على حّدة مطلقة:     

 يوسف أكرم الناس = يوسف كريم جّدا  -( 18)        

 شيماء أذكى الفتيات  = شيماء ذكّية جّدا  -( 19)        

 

 . الحّدة املعجمّية: 2.2

    ( الفعلّية  املسانيد  تصنيف  )Prédicats verbauxيتّم  الصفّية  واملسانيد   )Prédicats adjectivaux  االسمّية واملسانيد   )

(Prédicats nominaux)2  ( )Classes d’objetsفي نظرّية أصناف األشياء  إلى  Gaston Gross( لقاسطون قروص  ( تصنيفا داللّيا 

"يتكّون  وتضّم هذه األصناف الكبرى أصنافا داللّية فرعّية عديدة تتكّون من مسانيد مترادفة أو متجانسة  أصناف داللّية كبرى.  

ل األصناف الداللّية الفرعّية  الصنف الداللّي الفرعّي من مختلف أشكال املسانيد ا
ّ
ملترادفة واملتجانسة بالنظر إلى خصائصها. وتمث

عور 3الوحدات الحقيقّية لوصف املسانيد"
ّ
عور املنضوية    4. وقد وجدنا عند دراستنا أفعال الش

ّ
تقاطعات داللّية بين أفعال الش

عور أو درجته بين أفعال    ضمن صنف داللّي فرعّي. لكّن حّدة
ّ
. واالفتراض الذي تراه  5الصنف الداللّي الواحد ليست متجانسة الش

 

1 Buvet Pierre-André, Gross Gaston. (1995) : « Comparaison et expression du haut degré dans le groupe nominal». P :83. « Certains 

adjectifs suivis du groupe comme N n'ont pas une interprétation comparative mais expriment l'intensité ou le haut degré :  

    Luc est fort comme un Turc 

    Ce drap est blanc comme neige ». 

2   ( الفعلّية  )Prédicats verbauxاملسانيد  اإلسنادّية  األفعال  أو   )Verbes prédicatifs( الصفّية  املسانيد   ،)Prédicats adjectivaux الصفات أو   )

 (. Noms prédicatifs( أو األسماء اإلسنادّية )Prédicats nominaux(، املسانيد االسمّية )Adjectifs prédicatifsاإلسنادّية )

3 Grezka Aude. (2009) : La polysémie des verbes de perception visuelle. P :250. « Une sous-classe sémantique est constituée de 

différentes formes de prédicats synonymiques, homogènes au regard de leur propriétés. Les sous-classes sémantiques sont les 

véritables unités de description des prédicats ». 

عور: دراسة وصفّية تركيبّية داللّيةاللحياني عماد:   4
ّ
 . أفعال الش

5 Yvette Yannick Mathieu. (2009) : Des descriptions linguistiques à leurs représentations. P :41. « Les classes sémantiques sont reliées 

entre elles par des relations de sens, d’intensité et d’antonymie ». 
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أو مدمجة،  (Mathieu Yvette Yannickييفات ماتيو ) ل في وجود أفعال لها حّدة "مرتفعة" داخلّية مضمرة 
ّ
وأفعال أخرى    يتمث

ا  . لننظر في املسانيد1محايدة" أي ال تملك حّدة داخلّية مضمرة " شعور  <  مسانيد صنف  ملنتمية إلى  "فرح" و"ابتهج" و"اغتبط"  

غضب" و"حنق" واملسانيد "  >خاف  - شعور سلبيّ <  خاف" و"ارتعب" و"هلع" املنتمية إلى صنف مسانيد، واملسانيد ">فرح  - إيجابّي 

يمتلك حّدة . يمكننا تقسيم املسانيد املذكورة أعاله إلى قسمين: قسم  >غضب  - شعور سلبيّ <  و"اغتاظ" املنتمية إلى صنف مسانيد

داخلّية مضمرة وقسم محايد، أي ال يمتلك حّدة مضمرة. إّن العبارة التي تدّل على الحّدة يمكن أن تكون تصاعدّية نحو "كثيرا" أو 

نانناTestتراجعّية نحو "قليال" وسنعتمد هاتين العبارتين "كثيرا" و"قليال" كرائزين )
ّ
من معرفة امتالك الفعل حّدة داخلّية    ( يمك

ه "فعل محايد" أي ال يملك حّدة مرتفعة أو منخفضة،    رة أو عدم امتالكه إّياها.مضم
ّ
عور هاتين العبارتين يعني أن

ّ
إّن قبول فعل الش

ه يملك حّدة داخلّية مضمرة:
ّ
 أّما رفضهما أو رفض أحدهما فيعني أن

 فرح يوسف )قليال + كثيرا(  -( 20)        

 ( يوسف )*قليال + ؟*كثيرا(3+ اغتبط  2)ابتهج  -( 21)        

 )قليال + كثيرا(  يوسفخاف  -( 22)        

 )*قليال + ؟*كثيرا(  يوسف( 5+ هلع  4)ارتعب -( 23)        

 )قليال + كثيرا( يوسفغضب  -( 24)        

 )*قليال + ؟*كثيرا(  يوسف( 7+ اغتاظ  6)حنق  -( 25)        

شف باعتماد الرائزين املذكورين أعاله أّن األفعال "فرح" و"خاف" و"غضب" أفعال محايدة ال تملك  إّن تحليل هذه الجمل يك     

فهي أفعال تملك حّدة داخلّية مضمرة  "ابتهج" و"اغتبط"، و"ارتعب" و"هلع"، و"حنق" و"اغتاظ"  حّدة داخلّية مضمرة. أّما األفعال  

 إذن يجوز ترتيب جميع هذه األفعال كاآلتي:  أو مدمجة وهي حّدة مرتفعة مقارنة باألفعال األولى. 

 حّدة شعور مرتفعة             حّدة شعور محايدة                

 ابتهج اغتبط، ارتعب هلع، حنق اغتاظ               فرح، خاف، غضب            

 

 "ترتبط األصناف الداللّية فيما بينها بعالقات املعنى والحّدة والتضاّد". 

1 Yvette Yannick Mathieu. (2000) : Les verbes de sentiment de l’analyse linguistique au traitement automatique. P :53.  « L’hypothèse 

que nous proposons est qu’il y a des verbes neutres et des verbes qui ont un intensifieur incorporé ».  

 "االفتراض الذي نراه هو أّن هناك أفعاال محايدة وأفعاال لها حّدة مضمرة".

 125ص: املنجد في اللغة العربّية املعاصرة، "ابتهج: فرح، فاض سرورا، اغتبط، ُسّر"،  2

 . 1044ص: املنجد في اللغة العربّية املعاصرة،"اغتبط: فرح، فاض سرورا"،   3

 .  563ص:  املنجد في اللغة العربّية املعاصرة،  "ارتعب: اعتراه خوف فجائّي شديد"،  4

 . 4871ص: "هلع: خاف خوفا شديدا"، املنجد في اللغة العربّية املعاصرة،  5

 . 338ص: املنجد في اللغة العربّية املعاصرة،"حنق: اشتّد غيظه، اغتاظ شديدا"،   6

 . 1070املنجد في اللغة العربّية املعاصرة، ص:"اغتاظ: غضب غضبا شديدا"،   7
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مرادفان لـ "خاف و"هلع"  الفعلين "ابتهج" و"اغتبط" مرادفان لـ "فرح كثيرا"، وأّن الفعلين "ارتعب"    ويمكننا أن نستنتج أيضا أّن     

 "اغتاظ" مرادفان لـ "غضب كثيرا"."حنق" وكثيرا"، وأّن الفعلين 

ا     بين  الحّدة  أن نجد  إلى صنف داللّي فرعّي، بل يمكن  املنتمّية  املسانيد  املعجمّية على  الحّدة  الداللّية  وال تقتصر  ألصناف 

عور الداللّي "الحزن" مثال تعّبر ّّ الفرعّية، إذ "تعّبر بعض أفعال الش
ّ
عور عن حّدة مرتفعة ألنواع شعور داللّية أخرى فأفعال الش

عور الداللّي "االنزعاج" "
ّ
 :1عن حّدة مرتفعة ألفعال الش

  انخفاض الحّدة                                                   

 أحزنه الخبر                  →)أزعجه + أقلقه( الخبر               -( 26)        

 ارتفاع الحّدة                                                      

                                                  ← 

م تعّبر عن درجة  <  مسانيد الحظنا أّن املسندين "همس" و"وشوش" من صنف    2وعند دراستنا مسانيد الكالم    
ّ
طريقة التكل

م تعّبر عن درجة  <  مسانيد  "صاح" و"صرخ" من صنف   ويعّبر املسندان   يعّبران عن حّدة منخفضة.   >همس  - الصوت  
ّ
طريقة التكل

م" من صنف وال يعبّ عن حّدة مرتفعة.  >صاح - الصوت 
ّ
م - مجّرد الكالم  - الكالم املحض <مسانيد ر املسندان "تحّدث" و"تكل

ّ
،  >تكل

أو املنخفضة، أي هما مسندان محايدان. ويمكننا اختبار ما ذكرناه بالرائزين "بصوت منخفض" و"بصوت  املرتفعة  الحّدة  عن 

م" الرائزين معا دليل 
ّ
 على أّنهما مسندان محايدان: مرتفع". إّن قبول املسندين "تحّدث" و"تكل

م(  -( 27)        
ّ
 بصوت )منخفض + مرتفع(يوسف )تحّدث + تكل

أّما قبول املسندين "همس" و"وشوش" الرائز "بصوت منخفض" ورفضهما الرائز "بصوت مرتفع" فدليل على أّنهما يمتلكان       

 حّدة داخلّية منخفضة: 

 خفض + *مرتفع( بصوت )منيوسف )همس + وشوش(  -( 28)        

أّنهما يمتلكان حّدة       الرائز "بصوت منخفض" على  ويدّل قبول املسندين "صرخ" و"صاح" الرائز "بصوت مرتفع" ورفضهما 

 داخلّية مرتفعة: 

 بصوت )*منخفض + مرتفع(  يوسف )صرخ + صاح(  -( 29)        

ق باملسانيد والحّدة املعجمّية التي    
ّ
 قد تدّل عليها، وجود ثالثة أصناف من املسانيد وهي: وما نستنتجه في ما يتعل

 مسانيد محايدة، أي ال تمتلك حّدة داخلّية.   -أ

 مسانيد تمتلك حّدة داخلّية مرتفعة. -ب

 مسانيد تمتلك حّدة داخلّية منخفضة.  -ج

 
عور: دراسة وصفّية تركيبّية داللّيةاللحياني عماد:   1

ّ
 .59، ص:أفعال الش

 . ية بحرف إلى فضلة واحدة: قيود التوارد واالنتقاءاألفعال املتعّد اللحياني عماد:   2
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اإلسنادّية التي تنتقي معموالتها    وال تقتصر الحّدة على املسانيد الفعلّية، بل نجدها أيضا في املسانيد الصفّية أو الصفات    

وقد الحظنا أّن الصفات اإلسنادّية املشتّقة من األفعال اإلسنادّية تحافظ على درجة الحّدة املوجودة  على غرار املسانيد الفعلّية.  

منخفض  أو  مرتفعة  حّدة  تمتلك  ال  أي  محايدة  اِضٌب" 
َ
و"غ  "

ٌ
اِئف

َ
وخ رٌِح" 

َ
"ف اإلسنادّية  فالصفات  األفعال.  الصفات في  بينما  ة، 

 " و"هِلٌع"، فإّنها تحمل حّدة مرتفعة: مرتعباإلسنادّية "مبتهج" و"مغتبط" و"َحِنٌق" و"مغتاظ" و"

رٌٍح جّدا   -( 30)        
َ
 يوسف )مبتهج + مغتبط( = يوسف ف

 + مغتاظ( = يوسف غاضب جّدا    َحِنٌق يوسف ) -( 31)        

 يوسف خائف جّدا  =  + هِلٌع( يوسف )مرتعب -( 32)        

عور أعاله:     
ّ
 ويمكننا االستدالل على صّحة ما ذهبنا إليه باستعمال الرائزين اللذين استعملناهما مع أفعال الش

 يوسف )فرٌِح + غاضب + خائف( )قليال + كثيرا(         

 ( )*قليال + ؟*كثيرا( + هِلٌع  + مغتاظ + مرتعب + َحِنٌق  يوسف )مبتهج + مغتبط        

وتعّبر صيغ املبالغة في العربّية عن حّدة مرتفعة ألّنها تعّبر عن الكثرة واملبالغة "وقد تحّول صيغة "فاعل" للداللة على الكثرة     

اٌب، وِمْفَعاٌل كِمنْ  رَّ
َ
اٌل وش

َّ
ك
َ
اٌل بتشديد العين كأ عَّ

َ
املبالغة وهي: ف إلى أوزان خمسة مشهورة، تسّمى صيغ    َحاٌر، واملبالغة في الحدث، 

يل  ِعٌل بفتح الفاء وكسر العين كَحِذٌر. وقد ُسِمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة، منها ِفّعِ
َ
ُفوٌر، وفعيل كسميع، وف

َ
ُعوٌل كغ

َ
 وف

َزة، وفاُعول كفاروق" 
َ ُ
ة بضّم ففتح، كُهَمَزة ومل

َ
َعل

ُ
ير، وِمْفِعيل بكسر فسكون كمْعِطير، وف ِ

ّ
 : 1بكسر الفاء وتشديد العين مكسور كِسك

اب( = يوسف )يصبر + يكذب( كثيرا  -( 33)        
ّ
 يوسف )صبور + كذ

 يوسف )صابر + كاذب( = يوسف )يصبر + يكذب( -( 34)        

اء( = الثعلب )ينام + يمش ي( كثيرا  -( 35)        
ّ
 الثعلب )نؤوم + مش

 الثعلب )نائم + ماش( = الثعلب )ينام + يمش ي(  -( 36)        

بات نعتّية أو إضافّية       
ّ
ل مرك

ّ
وإلى جانب الصفات اإلسنادّية وصيغ املبالغة نجد في العربّية عّدة صفات تتوارد مع األسماء فتشك

بات االسمّية أقرب إلى املتالزمات اللفظّية التي يعرفها األستاذ عبد الرزاق بقوله: "املتالزمة
ّ
ل    وتعّبر عن حّدة معجمّية، وهذه املرك

ّ
تمث

تتالية من العناصر اللغوّية التي تتالزم فيما بينها للتعبير عن معنى مفرد بمكّونين متعاقبين فأكثر، وقد تواردا في شكل نحوّي يقوم  م

 2على عالقة عنصر معجمّي )أ( بما يكّمله أو ينضوي فيه )ب(" 

 فقر مدقع  = فقر شديد -( 37)        

 ا ألم مبّرح = ألم شديد جّد  -( 38)        

 إرادة حديدّية = إرادة قوّية جّدا  -( 39)        

 ثقة عمياء = ثقة كبيرة جّدا  -( 40)        

 
 . 122-121، ص ص:الصرف فن في العرف شذاالحمالوي أحمد:   1

 .29ص:  املتالزمات اللفظّية في اللغة والقواميس العربّية،ابن عمر عبد الرّزاق:  2
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 بصيص أمل = أمل ضئيل جّدا  -( 41)        

 . الحّدة في التراكيب باألفعال الناقلة: 3

ال     إبراهيم عمرو حلمي فVerbe supportالناقل )فعل  يرد  أو ضعيفها  ( حسب  الداللة  بين جملتين  ارغ  "إذا عقدنا مقارنة 

مترادفتين إحداهما مبنّية حول فعل واألخرى حول مصدر من نفس أصل الفعل، أي أّن بين االثنين عالقة وجدنا أّن االسم يقترن  

. وهذا شأن الفعلين الناقلين  1غالبا بفعل ضعيف املعنى إن لم يكن عديمه يشغل في الجملة وظيفة الركيزة أو الدعامة لهذا االسم"

 "شعر" و"ألقى" في الجملتين التاليتين: 

 بالخوف يوسفشعر  -( 42)        

 = خاف يوسف      

 الجديدة  داره على نظرة ألقى يوسف  -( 43)        

 = نظر يوسف إلى داره الجديدة     

  ( Noms prédicatifs)( األسماء اإلسنادّية  Actualisationوال تنتقي األفعال الناقلة معموالت، بل يقتصر دورها على تحيين )    

 . 2واملظهر ن والجنس والعدد االتي تتوارد معها وذلك بتحديد الزم

 )أّدى + لم يؤّد + سيؤّدي( الرئيس قيس سعيد زيارة إلى الجزائر -( 44)        

 = )زار + لم يزر + سيزور( الرئيس قيس سعيد الجزائر     

واملظهر االستمرارّي    (Aspect inchoatif)بعض األفعال الناقلة أو بدائلها قيما مظهرّية عديدة منها املظهر الشروعّي  وتفيد     

(duratif(Aspect 3.  ( وإلى جانب القيم املظهرّية نجد بدائل الحّدة التي تحمل قيمة تعديلّيةValeur modale  حسب األستاذ بشير )

م وموقفه تجاه العملّية والقائم بها" 
ّ
ل في التعبير عن حكم املتكل

ّ
. لننظر في الناقل األساس ّي "شعر" وبدائل الحّدة 4الورهاني، إذ "تتمث

   و"طار" و"اشتعل" و"استشاط":"غمر" 

 فرحا شديدا )فرح: فعل إسنادّي(    يوسففرح  -( 45)      

 

 . 60ص:  إبراهيم عمرو حلمي: "دور الركيزة )أو الدعامة( في تشكيل املعنى"،  1

2 Gross  Gaston. (1996) : « Prédicats nominaux et compatibilité aspectuelle ». P :55.  « Ils actualisent les prédicats nominaux, ils n’ont 

pas eux mêmes de fonction prédicative, en raison du principe qu’il ne peut pas y avoir deux prédicats dans une phrase simple ». 

 في جملة بسيطة".    مسندان ّنه ال يمكن أن يوجد إباعتبار املبدأ القائل  إسنادّيةوليست لها وظيفة  اإلسنادّية األسماء  تحّين "

 ملزيد التوّسع في مختلف املظاهر انظر:  3

- Gross Gaston. (2008) : « Les classes d’objets ». Lalies, 28, Presses de l'ecole normale supérieure, Paris, pp. 111-165. 

- Gross Gaston. (2012) : Manuel d'analyse linguistique : Approche sémantico-syntaxique du lexique. Presses Universitaires du 

Septentrion, Lille. 

 . بحث في الخصائص التركيبّية والداللّية األفعال الناقلة في العربية املعاصرة،الورهاني بشير:  -

 . 62ص: ،بحث في الخصائص التركيبّية والداللّية األفعال الناقلة في العربية املعاصرة،الورهاني بشير:  4
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 بفرح شديد  )شعر: فعل ناقل محايد(  يوسف شعر  -( 46)      

 )غمر: بديل حّدة(  1غمره الفرح  -( 47)     

 )طار: بديل حّدة(  2طار فرحا  -( 48)     

 غضبا شديدا   )غضب: فعل إسنادّي(    يوسف غضب  -( 49)      

 بغضب شديد    )شعر: فعل ناقل محايد( يوسف شعر  -( 50)      

 )اشتعل + استشاط: بديال حّدة(  3)اشتعل + استشاط( غضبا -( 51)      

بالناقل      "شعر". ونجد في    إّن األفعال "غمر" و"طار" و"اشتعل" و"استشاط" هي بدائل حّدة تعّبر عن حّدة مرتفعة مقارنة 

"مات"   الفعل  منها  عديدة  حّدة  بدائل  والفرنسّية  )العربّية  "يملك"  املساعد  لـلفعل  بديل  هو  "مات"  املعّقد  ]في avoir"الفعل   )

 : 4في "مات لوك جوعا"، إذ يسمح بتصريف االسم اإلسنادّي "جوع" مع اإلشارة إلى الحّدة املرتفعة" الفرنسّية[ 

 شعر بـ )جوع + عطش + خوف( شديد     -( 52)     

  5مات )جوعا + عطشا + خوفا( -( 53)     

 والفعالن "أشبع" و"أوسع": 

 6)أشبعه + أوسعه( ضربا -( 54)        

 = ضربه ضربا شديدا      

 واألفعال "احتّد" و"احتدم" و"اشتّد":

 حايد( حصل نقاش بينهما     )حصل: فعل ناقل م -( 55)      

 )احتّد، احتدم، اشتّد: بدائل حّدة(      7)احتّد + احتدم + اشتّد( النقاش بينهما  -( 56)     

د هذه العبارات عن املجاز وإلى وجود درجة كبيرة من التجاذب بين االسم اإلسنادّي وبديل الحّدة الذي يحّينه،      
ّ
ونشير إلى تول

تمييز  يمكننا  داللّيا  املليئة  الناقلة  األفعال  بين  "من  الناقلة   إذ  باألفعال  مقارنة  حاّدة،  قيمة  تحمل  التي  األفعال  من  مجموعة 

 
ا"، معجم اللغة العربّية املعاصرة، مج  غمره/ الفرُح  غمره"  1  . 1640، ص:2الحزُن: أحسَّ به إحساًسا قويًّ

 .1430، ص:2كثيًرا"، معجم اللغة العربّية املعاصرة، مج  فرًحا: فرِح "طار  2

. ""استشاط غضبا": التهب من الغضب،  1211، ص:2اشتاط، احتدم، تمّيز من الغيظ"، معجم اللغة العربّية املعاصرة، مج  فالٌن غضًبا: هاج،   تعل"اش    3

 .808ص: كان تحت تأثير غضب مّتقد، احتدم غيظا، اشتّد غضبه"، املنجد في اللغة العربّية املعاصرة،

4 Buvet Pierre-André, Grezka Aude. (2009) : « Les dictionnaires électroniques du modèle des classes d'objets ». P :75. « Le verbe 

complexe mourir de est une variante de avoir dans Luc mourait de faim. Il permet de conjuguer le nom prédicatif faim tout en 

indiquant l’intensité forte ». 

 .1364""مات من الجوع": كان به جوع شديد"، املنجد في اللغة العربّية املعاصرة، ص:  5

 .740املنجد في اللغة العربّية املعاصرة، ص: ""أشبعه ضربا": أوسعه ضربا، ضربه ضربا شديدا"،  6

 .261املنجد في اللغة العربّية املعاصرة، ص: "احتّد: احتدم واشتّد، صار حاّدا، "احتّد نقاش" "،  7
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. وهو ما يجعل هذه  1غضب. تتميز هذه املجموعة من األفعال بشكل خاص باملجاز" ال  يغلي من الغضب = هو شديد األساسّية مثل:  

س. 
ّ
 العبارات أقرب إلى التكل

سة:  4
ّ
 . الحّدة في التعابير املتكل

      
ّ
سة "الحّدة من أكثر الظواهر  ال تقتصر الحّدة على الجمل الحّرة والتراكيب باألفعال الناقلة، بل نجدها أيضا في التعابير املتكل

س من اللغات"
ّ
. 2شيوعا في اللغات. ويمكن التعبير عنها بواسطة عملّيات لسانّية مختلفة. وتكثر أمثلة الحّدة أيضا في القسم املتكل

سة بدراسات لسانّية دقيقة ساهمت في فهم خصائصها التركيبّية والداللّية. والعبارة امل 
ّ
سة حسب وقد حظيت التعابير املتكل

ّ
تكل

بة تتكّون من كلمتين مفيدتين على األقل ال يمكن في أغلب األحيان استخالص معناها من معاني عمر حميد هي: "
ّ
وحدة لغوّية مرك

. وقد الحظنا أّن أغلب التعابير املتكلسة تعّبر عن  3الكلمات املكّونة لها وهي تتمّتع بدرجات متفاوتة من الثبات في الشكل واملضمون" 

جذب االنتباه، والتعبير عن جهة القول، أي موقف املتكلم مّما يقول،   التعابير   هذه  وظيفةف  ة مرتفعة. وهو أمر طبيعّي ومنطقّي حّد 

مرتفعة لها حّدة  وتعابير  بنى  استخدام  لذلك  تقّوي    وأفضل طريقة  إذ  املعنى.  بالتعبير عن حّدة  أيضا  سة 
ّ
املتكل التعابير  "تسمح 

لها" وظائف اللغة، وخاّصة الوظائف التعبيرّية والتواصلّية، وذلك بجذب انتباه املتل
ّ
. 4ّقين نظرا إلى القدرة التعبيرّية الكبيرة التي تمث

سة عن حّدة مرتفعة:
ّ
سة واألمثال. إذ تعّبر أغلب الجمل املتكل

ّ
 وينطبق هذا األمر على الجمل املتكل

 طار طائره = غضب غضبا شديدا   -( 57)      

 ارتعدت فرائصه = خاف خوفا شديدا   -( 58)      

 نّقت ضفادع بطنه = جاع جوعا شديدا  -( 59)      

 بذل قصارى جهده = بذل جهدا كبيرا  -( 60)      

 ركب رأسه = عاند بشّدة -( 61)      

 بلغ السيل الزبى = اشتّد األمر  -( 62)      

 شتّدت، بلغت ذروتها شّمرت الحرب عن ساقها = قويت وا -( 63)      

 
1 Krzyzanowska Anna, Augustyn Magdalena. (2008). « La combinatoire des noms d’affect avec les verbes supports ». P :12. « Parmi 

les verbes supports sémantiquement pleins nous pouvons distinguer un groupe de verbes porteurs de modalité intensive, ceci par 

rapport aux verbes supports de base comme par exemple : bouillir de colère = être très en colère. Ce groupe de verbes est 

particulièrement marqué par la métaphore ». 

2 Gavriilidou Zoé. (2008) : « Figement et intensité en grec moderne ». P :365. « L’intensité est un des phénomènes les plus courants 

dans les langues. Elle peut être exprimée à l’aide de plusieurs procédés linguistiques. Les exemples de cas d’intensité abondent aussi 

dans la partie figée de la langue ».  

3 Hameed Omar (2004) : Expressions figées en français et en arabe: étude linguistique comparée. P :74. 

سة في هذه األطروحة باللغة العربّية، وهو التعريف املذكور أعاله.
ّ
 ورد تعريف العبارة املتكل

4 Pedro Mogorrón Huerta. (2004) : « L’intensité dans les expressions figées ». P :864 . « Les expressions figées permettent également 

comme nous allons le voir, d’exprimer l’intensification de la signification. Elles renforcent les fonctions du langage, surtout les 

fonctions expressive et appellative en attirant l’attention des récepteurs grâce au grand pouvoir expressif qu’elles manifestent ». 
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ه "    
ّ
سة ويرى موريس قروص أن

ّ
 نحو: 1خاّصة بعدد قليل من الجمل"  توجد ظروف حّدة متكل

 بملء شدقيه    يوسفضحك  -( 64)        

 على جناح السرعة  يوسفعاد  -( 65)        

 وتعّبر بعض األمثال أيضا عن حّدة مرتفعة: 

 2أجمل من )البدر + القمر( = جميل جّدا   -( 66)      

 3أجبن من نعامة = جبان جّدا   -( 67)      

 4أجود من حاتم = كريم جّدا   -( 68)      

 5طاووس = مغرور جّدا  من أزهى  -( 69)      

 6أشهر من نار على علم = مشهور جّدا   -( 70)       

 7= ضعيف جّدا  أوهن من بيت العنكبوت  -( 71)      

 8أبطأ من سلحفاة = بطيء جّدا   -( 72)      

يبقى أن نشير إلى أهّمّية الحّدة في الترجمة. فإذا كانت ترجمة هذه الظاهرة في الجمل الحّرة والتراكيب باألفعال الناقلة أمرا      

سة تحتاج مّنا إلى العودة إلى السياق الثقا
ّ
 فّي وال تقتصر على الترجمة الحرفّية نحو: يسيرا، فإّن ترجمة التعابير املتكل

مس = واضح جّدا  وضوح واضح -( 73)      
ّ
 الش

      clair comme de l’eau de roche         

 علم  = مشهور جّدا  على نار من أشهر   -( 74)      

     (Être) connu comme le loup blanc     

 

 
1 Gross Maurice. (1988) : « Les limites de la phrase figée ». P :12. « Il existe des adverbes figés d'intensité, qui sont spécifiques d'un 

petit nombre de phrases ». 

محمد:     2 املوسوعيداود  العربّية  ّّ املعجم  اللغة  في  االصطالحّي  الَقَمِر(:للتعبير  )الَبْدِر  ِمن  ْجَمُل 
َ
"أ الجمال    ،  ة  شدَّ في  ُيضَرب  معاصٌر،  قديٌم  ٌل 

َ
مث

 .69والنضارة"، ص:

ٌل قديٌم معاصٌر، ُيضَرب للمبالغة والتناهي في  3
َ
َعاَمٍة: مث

َ
ْجَبُن ِمْن ن

َ
 . 66الُجبن"، ص: املرجع السابق، "أ

ْجَوُد ِمن َحاِتٍم   4
َ
اللة على بلوغ الغاية :املرجع السابق، "أ ٌل قديٌم معاصٌر، ُيضَرب للدَّ

َ
 . 73في الُجوِد والكرم"، ص: مث

ْزَهى ِمْن   5
َ
اُووٍس  املرجع السابق، "أ

َ
باهي والغرور وحّبِ االستعراض"، ص:: ط اللة على املبالغة في التَّ ٌل قديٌم معاصٌر، ُيضَرب للدَّ

َ
 .158مث

ٍم   6
َ
ى َعل

َ
اٍر َعل

َ
َهُر ِمْن ن

ْ
ش

َ
هرة الواسعة"، ص:: املرجع السابق، "أ اللة على الشُّ ٌل قديٌم معاصٌر، ُيضَرب للدَّ

َ
 .178مث

ْوَهُن مِ   7
َ
ديِد"، ص:املرجع السابق، "أ ْعف الشَّ ٌل قديٌم معاصٌر، ُيضَرب للضَّ

َ
ُبوِت: مث

َ
 .  298ن َبْيِت الَعْنك

ْحَفاٍة:  8
َ
 ِمْن ُسل

ُ
أ
َ
ْبط

َ
ءِ  املرجع السابق، "أ

ْ
ديِد وَضْعِف الحركِة"، ص:  مثٌل قديٌم ُمعاصٌر، ُيضَرب للمبالغة في الُبط  . 39الشَّ



 2022 سبتمرب  77  العدد - التاسع العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 150  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 الخاتمة: 

يتّم       التي  األساليب والطرق  والصفات. ورصدنا مختلف  باألفعال واألسماء  ق 
ّ
تتعل التي  الحّدة  بمفهوم  املقال  هذا  في  عّرفنا 

سة.
ّ
ففي الجمل الحّرة نجد نوعين من الحّدة، حّدة   التعبير بها عن الحّدة في الجمل الحّرة والتراكيب باألفعال الناقلة والتعابير املتكل

ي والتعّجب،  تركيبّية  والتشبيه  واألحوال  النعوت  أهّمها  مختلفة  بأساليب  عنها  التعبير  الوحدات  و تّم  بين  توجد  معجمّية  حّدة 

عور والكالم الفعلّية والصفّية. وفي التر 
ّ
اكيب  املعجمّية املتجانسة واملترادفة املنتمية إلى األصناف الداللّية الفرعّية نحو مسانيد الش

الناقلة نجد   الفرح" و"طار فرحا" و"استشاط  باألفعال  الناقلة األساسّية نحو األفعال "غمره  التي تعّوض األفعال  الحّدة  بدائل 

سة عن الحّدة املرتفعة. 
ّ
 غضبا" و"مات جوعا". وتعّبر أغلب التعابير املتكل

و بأساليب تعّبر عن حّدة مرتفعة  وما نستنتجه أّن اللغة تسمح ملستعملها بالتعبير عن مراده بأساليب محايدة ال تمتلك حّدة أ    

 أو منخفضة. وتكتسب دراسة ظاهرة الحّدة أهّميتها خاّصة في الترادف والترجمة وفي إعداد القواميس.

 قائمة املراجع: 

غة العربّية:  
ّ
 * املراجع بالل

له،"دور الركيزة )أو الدعامة( في تشكيل املعنى" ضمن    :إبراهيم )عمرو حلمي(  -
ّ
أعمال الندوة امللتئمة بكلّية اآلداب    املعنى وتشك

 . 2003، الجزء األّول، تنسيق املنصف عاشور، منشورات كلّية اآلداب مّنوبة، تونس، 1999نوفمبر  19و18-17مّنوبة في

مجمع األطرش لنشر الكتاب املختّص وتوزيعه،  لغة والقواميس العربّية،  املتالزمات اللفظّية في الابن عمر )عبد الرّزاق(:    -

 . 2007تونس، 

 ، دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، دت.فّن الصرف في  العرف  شذاالحمالوي )أحمد(:  -

عور: دراسة وصفّية تركيبّية داللّيةاللحياني )عماد(:    -
ّ
غة واآلداب والحضارة  بحث لنيل شهادة املاجستي،  أفعال الش

ّ
ر في الل

 . 2008العربّية، إشراف األستاذ صالح الكشو، جامعة صفاقس للجنوب، كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بصفاقس، تونس، 

غة ،  األفعال املتعّدية بحرف إلى فضلة واحدة: قيود التوارد واالنتقاءاللحياني )عماد(:    -
ّ
بحث لنيل شهادة الدكتوراه في الل

العلوم وا و  اآلداب  كلّية  املاجري،  الواحد وصالح  للجنوب، إشراف األستاذين عبد الحميد عبد  العربّية جامعة صفاقس  آلداب 

 . 2014اإلنسانّية بصفاقس، تونس، 

)بشير(:    - التركيبّية والداللّيةالورهاني  في الخصائص  املعاصرة، بحث  العربّية  في  الناقلة  كلّية  األفعال  اآلداب  ، منشورات 

 . 2008والعلوم اإلنسانّية بسوسة، تونس، 

 * املراجع باللغة الفرنسّية:  

- Buvet Pierre-André, Gross Gaston. (1995) : « Comparaison et expression du haut degré dans le groupe nominal 

». Faits de langue, 5, PUF, Paris,  pp. 83-88. 

- Buvet Pierre-André, Grezka Aude. (2009) : « Les dictionnaires électroniques du modèle des classes d'objets ». 

Langages, 176, Larousse, Paris, pp. 63-79.  
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Universitaires du Septentrion, Lille. 
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obtenir le grade de docteur de l’université de Franhce-comté.  
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ّ
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