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Abstract: 

         This study contains a description of the human speech organ, as represented by the 

applicants of Arab scholar who confined them in a statement exist  Arab voices , and to identify 

it's qualities ,while scientists contemporaries  study the members of human pronounciation ,using 

 the means the most advanced in order to identify exists sounds , and to identify it's characteristics. 

 

Keywords: 

Haman speech organ – Point of articulation – Characteristics of Sounds – Sub-letters 

characterizes. 
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Auditory phonetic in some modernist arabic books 

 

2

auditory phonetics

 
Abstract :  

 

The article speaks about the importance of science auditory phonetics , and ranges interest 

of some linguists  in right path of the science through the study of some of their books showing 

wide research and 

Elaboration on them . 

           Hearing considered to be among the important and crucial functions in the human life ; and 

the ear is an instrument of hearing . It was studied in auditory phonetics field which is considered 

to be a branch from  general phonetics. Scientists were interested before and now about the study 

of the  

Linguistic sound with all his branches . So ; the more fruitful interest brings valuable works  

honored the arabic nation and one will study one of these branches in modernist books.Thus ; was 

the following question which we are about to answer. What is the importance of auditory 

phonetics in modernist books ? 

 

Words Key:  

 Sound – audition - auditory phonetics 
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Short Vowels ;Degrees And Quantitative Phenomena In Arabic ;  

Via Science Of Quranic Performance 

 

2 

mendas.kader@yahoo.fr 

 

 

Abstract : 

This paper deals with the phenomenon of sounds , in particular short vowels and their 

quantities in the sounds of Arabic, which are extertions that an created by means the needs of 

those sounds . short vowels are positioned in halfe of the long vowels, which are the double of 

short vowels. Where as , long vowels reach the double size of short vowels that belong to its 

category , to reach an average level or an extrem level. 

As to vowels ‘ grades , in particular , their lowest levels , the origine of sound is its fulfilment 

without reduction. how ever, it can occur in average levels and sizes , and can be reduced in 

relation to its natural quantity. There exists some sounds between the short vowels themselves , 

the phenomenan of vowel reduction reduces the size of the sound (short vowels) to reach the a 

weak form , often reterred to by means  of physical articulation (lips) , the stage of a sound of 

obscuration. 

 

-   Consonants and vowels - –"  short vowels "  

- long Vowels    -  length of Sound .  

- Vowel quantity Grades of vowels 

- of VowelDurationVowel  reduction" . 

- obscurationweakening  

http://en.wikipedia.org/wiki/Vowel_reduction
http://en.wikipedia.org/wiki/Vowel_reduction
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syllable

 Vowel -Consonant ، 
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x.ray photography
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durations relative

 stressed 

 

 TimbreTone Colore 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Vowel_reduction
http://en.wikipedia.org/wiki/Vowel_reduction
http://en.wikipedia.org/wiki/Vowel_reduction
http://en.wikipedia.org/wiki/Vowel_reduction
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 1906

1988

Sound significance in the collection (Tragedies and where isAci?) 

of Abu Hassan Ali ben Salah Aljazairi 1906-1988  

               

 

Summary : 
This study deals with the modern concept of significance in the language, and then in the 
terminology beyond definition sound give indications and their respective fields, and what they 
are when the people of jurisdiction, then the oldest brief translation of the poet Algerian Abu 
Hassan Ali Bin Saleh Algrdaoa, and then proceed to determine Aldalalhalsotah in the office of the 
poet is marked by (tragedies and where Asi?) and here it dealt with a number of acoustic 
phenomena in the poetry of Abu al-Hasan with determining significance that was intended to 
poet of the acoustic harmony, rhythm, recitation, music, bell, and the rhythm of internal and 
external both types, and audio clips, and Almmathlhalsotah, and stress, and toning, and 
studding. 
 
Words Key: Signification – Voice – Coherence – Tythm – Assimilation – Intonation.
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The Impact Of Linguistic Base For Sebawaih 

Abstract 

          Sebawaih introoluces the linguistic comprehension as a one of the significant aspects in the 

bas of Arab language, but the oral impact which is one of the basis of linguistic comprehension, is 

absent in his work.  The following reswarch is an abstract of linguistic and comprehension 

featuresin language in which sebawaih osed a number of textual evidence in his work. 

 

Key words :  The impact -  linguistic - Sebawaih - inderict  rwported linguistics. 
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Exegesis and Hermeneutics between Mohamed Tahar Ben Achour and 
paul Ricoeur

 

This research aims to reveal the systematic effort of interpretation and 
Exegesis of the Quran By Arab theorists in order to develop a full understanding of 
the Secret meanings of the holy Quran , We have tried to compare between 
Mohamed Tahar Ben Achour and Paul Ricoeur in the field of interpretation of the 
sacred book of Islam and The concept of the text and the reader, we have found 
that Arab theorizers have the precedence over areas of interpretation and Exegesis 
of the Quran many years before the western have discerned its existence ,on top of 
them Paul Ricoeur but on the other hand we can easily get to recognize the 
Theoretical weaknesses of the text comprehension.

Key words   Exegesis,  Hermeneutics, Text,  Reader, comprehension. 
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 سانيات النصمفهوم االتساق بني نظرية النظم ول
The definition of consistency between the theory of system and 

linguistic text  
  فائزة سيدي موسى : األستاذة

  قسم اللّغة العربية وآداا
  2جامعة البليدة  - كلية اآلداب واللّغات

  :ملخص
ص ، وقد خصصنا هذا العمل للحديث عن اجلهود النصية عند ماء العرب يف قواعد تشكيل النلجل هذا املقال أبرز ما توصل إليه العايع

التنكري ليها كالفصل و الوصل و التعريف وعبد القاهر اجلرجاين من خالل نظرية النظم ، وذلك من خالل أدوات اإلتساق اليت تطرق إ
لذا سنحاول من خالل هذا املقال حبث  و الربط باملوصول و احلذف و غريها و هي األدوات اليت مت التوصل إليها يف اللسانيات النص،

  .العالقة اليت تربط بني مفهوم االتساق و أدواته يف نظرية النظم و لسانيات النص
Summary:   
This article addresses the most prominent findings of the Arab scientists in the rules of the 

ated this work to talk about the scripts efforts when Abdul formation of the text, we have been dedic
omnipotent Jerjani through systems theory, and through consistency Tools touched upon such as 
separation and connectivity and definition, and saying that the indefinite and connectivity 

and deletions, and others, and are the tools that have been reached in linguistics text, so Balmousol 
we will try through this article discuss the relationship between the concept of consistency and tools 
in systems theory and text linguistics. 

 :الكلمات المفتاحیة
  ،Consistency Tools= ، أدوات االتساق    Systemstheory=  النظم نظریة

  Textlinguistics= لسانیات النص  
  

  :مقدمة 
ضمنها لسانيات النص إذ ميكننا من خالله التفريق بني النص و الال نص من خالل األدوات اليت تتساق من أهم املفاهيم اليت تيعترب اال
لترابط بني أجزاء النص حىت يشكل لنا كال متحدا لتحقق القصدية اليت حيملها منشئ النص و املقبولية لدى املتلقي ، و هي حتقق ا

تساق خاصة هاليداي و حقق النصية ، وقد أوىل علماء النص أمهية كبرية ألدوات االتت تساق حىتدوات االأفر مع ضاالشروط اليت تت
تساق و أهم األدوات اليت حتقق حددا فيه مفهوم كل من النص و اال حبيث" ion in englishcohes : رقية حسن يف كتاما 

فان دايك و غريه كل حسب إسهاماته يف وضع قواعد و : كتساق على مستوى النص ، باإلضافة إىل جهود أخرى يف هذا اال اال
  .أسس علم النص 
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الغرب و العرب من خالل رصد مظاهره يف نظرية  دمفهوم االتساق و أدواته عنوالبحث الذي بني أيدينا حياول توثيق العالقة بني 
تساق ماء النص و اجلرجاين يف مفهوم االما هي أوجه التداخل بني عل: النظم عند اجلرجاين ، و ذلك باإلجابة على اإلشكالية اآلتية 

  وأدواته ؟
تساق و أدواته اليت تسهم يف وم النص عند علماء النص و كذا االهو لإلجابة عن هذه اإلشكالية سنقف عند مجلة من املفاهيم كمف

تساق يف عريب ضمن نظرية النظم ومفهوم االتساق يف التراث اللساين الراء مقارنة بينها و بني مظاهر االحتقيق النصية ، مث نقوم بإج
  .لسانيات النص 

  :متهيد
زولة عن عاللساين ، إذ كانت تدرس بنويا م كرب وحدة يصل إليها التحليلأعلى اجلملة باعتبارها اسات اللسانية مقتصرة دركانت ال

لسانيات النص و هو فرع يهتم بتحديد بلدراسة الظواهر اليت تتعدى حدود اجلملة فيما يعرف  دديجالسياق ، فظهر بذلك اجتاه 
  .القواعد اليت تبىن عليها النصوص 

بني فيه ،فيفا بنويا للنصوصصحبيث حاول أنيجد تو 1952سنة " harris"الذي نشره  ت األوىل هلذا العلم إىل املقالياادو تعود الب
ستعمال اللغوي غري قابل من مظاهر اال االتعبري اللغوي املستقل باإلفادة أو اجلملة هو مابه اللساين ، أما النص فليس إال مظهر: " أن

  ).1" (للتحديد 
يف شامل للنصوص ، فهو ذا املنهج جتاوز التقليد الذي أرساه صذلك وضع توفهاريس جتاوز حدود اجلملة إىل النص حماوال ب

  .لينتقل إىل دراستها يف سياقها النصي ) الوصف و التصنيف و التوزيع ( بلومفيد يف دراسة اجلمل بنويا 
، textgramarنص و حنو ال  textlinguistic لسانيات النص:اجلملة إىل النص عرف تسميات عديدة منها  منوهذا التحول 

سكي فيشيد مبصطلح حنو م مصطلح علم داللة النص أما سوينن درسلر استخد، يف حني أtextlogieبينما استعمل هارفج مصطلح 
  )2.(النص و تداولية النص و علم اللغة النصي و نظرية النص 

، ية و التمييز بني النص و الال نصلتحقق النص و قد حاول علماء النص من خالل هذا املنهج تقدمي اآلليات اليت تبىن عليها النصوص
مرتبط ما نسجام يف نص ى نص ما بأنه متسق ، ألن حتقق االوذلك من خالل توفر أدوات االتساق اليت تشكل أهم شرط يف احلكم عل

  .للنص نسجام خفي مضمن يف البنية العميقة ملستوى السطحي للنص يف حني أن االمبدى اتساقه ، فاالتساق يظهر على ا
 : مفهوم النص -1

إىل مفهوم االتساق و أدواته عند علماء النص سنعرج على مفهوم النص ،ألنه مل يشهد تعريفا موحدا و إمنا قدمت له عدة قبل التطرق 
  .تعاريف حبسب تعدد اإلجتاهات اليت درسته

  :النص يف اللغة  - أ
: رفعه و كل ما أظهر فقد نص ، يقال : نص احلديث ينصه نصا النص رفعك الشيء :" و النص يف اللغة يعين الرفعة و الظهور يقال 

، ، و أصل النص أقصى الشيء و غايتهنص احلديث إىل فالن أي رفعه و كذلك نصصته إليه، ونص املتاع نصا جعله بعضه على بعض 
  .و نص الرجل نصا إذا سأله عن شيء حىت يستقصي ما عنده ، و نص كل شيء منتهاه 

ينصه أي يستخرج أسهم و يظهره و منه قول الفقهاء : أصله منتهى األشياء و مبلغ أقصاها ، و يف حديث هرقل النص :" األزهري 
  )3."(نص القرآن و نص السنة أي ما دل ظاهر لفظها عليه من االحكام و انتص الشيء و انتصب إذا استوى و استقام
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إما يف جانبه املنطوق كاحلديث أو يف جانبه املكتوب املتمثل يف فهذه املعاين اللغوية تفيد أن النص معناه الرفع واإلظهار   
  .الكتاب و السنة 

  :النص اصطالحا-ب
تعددت التعاريف املتعلقة بالنص وذلك حبسب االجتاهات املختلفة اليت اهتمت مبفهوم النص، فمنها من نظر إىل النص يف جانبه اخلطي 

  4."الستبداالت السنتجمية اليت تظهر الترابط النحوي يف النصترابط مستمر ل:" مثل هارفج الذي يرى بأن النص
جهاز غري لساين يعيد توزيع نظام اللسان بالربط بني كالم :" أما كريستيفا فقد ربطت النص باملوقف االتصايل حيث ترى بأنه 

  5."ة معه، فالنص إذن إنتاجيةتواصلي يهدف إىل اإلخبار املباشر بني أمناط عديدة من امللفوظات السابقة عليه أو املتزامن
فالنص باعتباره حدثا تواصليا يكون يف حالة إنتاجية متجددة حسب املواقف االتصالية اليت تستدعيه وهناك من أعطى مفهوما     

أو مع مفهوم القول (للنص يف جانبه الكلي مقارنة باجلملة، إذ إن مفهوم النص اليستوي مع مفهوم اجلملة على خمطط واحد 
  6."فالبىن النصية إن كانت أجنزا كينونات لسانية إال أا تكون كينونات تواصلية) إخل...التركيبأو
فمفهوم النص ال يستوي مع اجلملة، ألن البنية النصية ختضع للموقف االتصايل، يف حني أن اجلملة ختضع للجانب اللساين ألا    

  .تدرس معزولة عن سياقها التواصلي
دودا من عالمات لغوية تتابعا حم" نص" يسم املصطلح :" د مجع بني اجلانبني اللغوي واالتصايل يف حتديد النص فيقولأما برينكر فق

  7."ماسكة يف ذاا وتشري بوصفها كال إىل وظيفة تواصلية مدركةمت
انب اجلضل يرى بعدم االقتصار على وهكذا جند التعريفات املتعلقة بالنص تتعدد بتعدد االجتاهات اليت تدرسها، لذا فإن صالح ف     

لبناء نص مكتمل تتحقق فيه املنطوق أو املكتوب أو االتصال يف حتديد مفهوم النص، ألن النص يتحدد بتضافر اجلوانب الثالثة 
ك فالنص يف نظره ليس جمرد لغة وليس جمرد اتصال وليس جمرد كتابة وليس تتابعا جلمل مترابطة إنه يتكون من كل ذل" النصية
  8."وأكثر

االتساق واالنسجام والقصد : "وعليه فإنه ميكننا القول أن حتقق النصية يرتبط بالشروط السبعة اليت حددها دي بوجراند وهي    
وهي املعايري اليت يستطيع أن منيز ا بني النص والالنص، واالتساق يعد من أهم املعايري اليت  9."والقبول واإلعالم واملقامية والتناص

  .تمظهر من خالهلا النصية بواسطة األدوات اليت حتقق الترابط بني أجزاء النصت
 :مفهوم االتساق وأدواته عند علماء النص -2

  :مفهوم االتساق -أ
غيها منتج النص، فهو على هذا األساس النص للوصول إىل القصدية اليت يبتيدل مفهوم االتساق على الروابط اليت جتمع بني أجزاء  

االتساق عبارة عن خاصية سيمانطقية للخطاب قائمة على تأويل كل :" ن دايك أنانبني الداليل والشكلي، إذ يرى فاجلجيمع بني ا
  10."مجلة مفردة متعلقة بتأويل مجلة أخرى، أما مصطلح الترابط فهو يشمل يف الظاهر جانبا واحدا من اتساق اخلطاب

مجلة إىل اجلملة يل بالدرجة األوىل من خالل العالقة الداللية اليت تضفيها كل يرتبط باجلانب الدال -سب فان دايكح -فاالتساق   
شري إىل اجلانب الشكلي الذي يظهر على مستوى البنية السطحية للنص ومن مث فاالتساق عند فان دايك كلي جيمع بني اليت تليها، مث ي

  .الترابط الشكلي واملفهومي حىت يتحقق اتساق فحوى اخلطاب
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العالقات أواألدوات الشكلية والداللية اليت تسهم يف الربط بني عناصر النص الداخلية وبني النص :" ف االتساق على أنهويعر    
  11."والبيئة احمليطة من ناحية أخرى ومن هذه األدوات املرجعية

ل عناصر اإلحالة الداخلية،  كما وهذا التعريف فيه إشارة إىل األدوات اليت حتقق االتساق على املستوى الداخلي للنص من خال   
  .يشري إىل عناصر اإلحالة اخلارجية اليت ترتبط باملقام الذي أنتج فيه النص

مفهوم داليل إنه حييل إىل العالقات املعنوية القائمة داخل النص واليت حتدده :" أما هاليداي ورقية حسن فرييان أن االتساق     
  12."كنص

قية حسن مرتبط باملعىن من خالل العالقات املعنوية اليت تربط بني أجزاء النص ومتيزه عن الالنص، وهذا فاالتساق عند هاليداي ور   
 .التمييز يتحقق بواسطة مجلة من األدوات

  :أدوات االتساق عند علماء النص-ب
  :وتتمظهر األدوات فيما يليلقد حدد علماء النص مجلة من األدوات للربط بني أجزاء النص وتعمل على اتساقه حىت تتحقق النصية 

على قسم من األلفاظ ال متلك داللة مستقلة بل تعود على عنصر أو عناصر  )(anaphraتطلق تسمية العناصر اإلحالية:" اإلحالة-1
  13"أخرى مذكورة يف أجزاء أخرى من اخلطاب

إليها، وذلك يكون بالضمائر أو أمساء اإلشارة أو األمساء فهذه العناصر اإلحالية التتسم باالستقاللية وإمنا ترتبط بالعناصر اليت حتيل    
املوصولة، ويشترط التطابق الداليل بني العنصر احمليل  والعنصر احملال إليه حىت يتحقق االتساق وهذا ما أشار إليه حممد خطايب يف 

هو وجوب تطابق اخلصائص الداللية بني العنصر اإلحالة عالقة داللية ومن مث الختضع لقيود حنوية إال أا ختضع لقيد داليل و:" قوله
  14."احمليل والعنصر احملال إليه

  :وتنقسم هذه اإلحالة إىل قسمني
إىل (إحالة قبلية : وتنقسم اإلحالة النصية بدورها إىل قسمني  textualenphoraونصية   situationalexphoraإحالة مقامية 

 to preceding text  anaphora.”15)إىل الحق(وبعدية  to following text cataphora) سابق
فاإلحالة الداخلية حتقق االتساق على مستوى البنية اللغوية للنص فتكون ظاهرة على املستوى السطحي، أما اإلحالة اخلارجية فتتعلق 

  .بسياق املقام حبيث تعمل على الربط بني اجلانب اللغوي للنص والسياق الذي أنتج فيه
: النحوي أم املعجمي، يقول ر سواء أكان على املستىوىهو صورة من صور االتساق يكون بتعويض عنصر بآخف: االستبدال-2

عملية تتم داخل النص إنه تعويض عنصر يف النص بعنصر آخر شأنه يف ذلك شأن اإلحالة خيتلف عنها يف كونه :" حممد خطايب عنه بأنه
 16."ت أو عباراتاملعجمي بني كلما -عالقة تتم يف املستوى النحوي

فاالستبدال حيقق االتساق على مستوى النص من خالل تعويض عنصر بآخر حىت يتجنب منتج النص التكرار يف النص، واالستبدال 
  .يتخذ ثالثة أشكال، فهو إما أن يكون امسيا أو فعليا أوقوليا

ال يترك أثرا على مستوى البنية السطحية وقد  ويعد وسيلة مهمة من وسائل االتساق وهو قريب من االستبدال إال أنه: احلذف-3
 17."كعالقة اتساق ال خيتلف عن االستبدال إال يكون األول استبداال بالصفر:" حدد بأنه

 18."وهوحتديد للعالقة اليت يترابط ا الالحق مع السابق بشكل منتظم: الربط-4
وغريها، ... جبملة من أدوات العطف كالواو وأو، مث، بل، ألنفالربط يعمل على تثبيت العالقات بني املساحات النصية ويتحقق 

مطلق اجلمع ويتحقق حبرف العطف الواو، والتخيري بواسطة حرف العطف أو، : وذلك لتحقيق معاين العطف املختلفة فمثال
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الل سد الفراغات النصية إذا وهذه الروابط حتقق االتساق على مستوى البنية النصية من خ... واالستدراك بلكن، والتفريع بواسطة ألن
  .حققت املعاين املنوطة ا

وهو وضع العناصر الداخلة يف عامل النص حيث تكون وظيفة كل من هذه العناصر ال حتتمل اجلدل يف سياق :" التعريف -3
 19."املوقف ومعىن أن حتدد الوضع باسم علم أوصفة معرفة

إىل مذكور سابقا، فيتحقق االتساق من خالل ربط أداة التعريف باالسم  فوظيفة التعريف تتمثل يف التحديد أي أداة التعريف 
  .يف اإلحالة إىل مذكور سابقا املذكور سابقا، فهي ذ تعمل عمل الضمري

شكل لنا االتساق على املستوى النحوي، أما املستوى املعجمي فإنه يتمظهر من خالل التكرار توهذه األدوات املذكورة آنفا     
  .عند علماء النصوالتضام 

، ويكون التكرار 20."يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا أو امسا عاما"فالتكرار    
  .إما لفظيا أي بإعادة العنصر نفسه أو معنويا من خالل تكرار املعىن ال اللفظ

  .ما يعرف بالطباق أما التضام فيكون بارتباط زوج من الكلمات بعالقة ما، وهو
فهذه األدوات متثل لنا ما مت التوصل إليه يف الدراسات النصية احلديثة يف وضع أهم القواعد لبناء نص متسق ومنسجم حىت يتم   

التمييز بني النص والالنص وهذه األدوات وجدت هلا إرهاصات يف التراث اللساين العريب خاصة يف نظرية النظم وهو ما 
  .دراسة مظاهر االتساق عند اجلرجاين ومقارنتها مع املفاهيم املوجودة يف لسانيات النص سنوضحه من خالل

  :  مظاهر االتساق يف نظرية النظم-2
متحورت نظرية النظم عند اجلرجاين حول النص القرآين فدرس مجيع اجلوانب النحوية والبالغية إلثبات فكرة اإلعجاز باعتبار أن النص 

فقدم بذلك حتليالت لدراسة الترابط بني اآليات جتاوز ا حدود اجلملة، وهذه املفاهيم تتقاطع يف كثري من  القرآين معجز بنظمه،
  .جوانبها مع أدوات االتساق يف لسانيات النص

وم وقد مت تناول مفهوم االتساق عند اجلرجاين واللغويني قبله فيما يعرف بالتأليف والسبك والنظم، فالقرطاجين تطرق إىل مفه  
أن تكون : ومن ذلك حسن التأليف وتالؤمه والتالؤم يقع يف الكالم على أحناء منها:" االتساق عند حديثه عن تناسق العبارات بقوله

  21..."حروف الكالم بالنظر إىل ائتالف بعض حروف الكلمة مع بعضها وائتالف مجلة كلمة مع مجلة كلمة تالصقها
يح التناسق بني العبارات كالتأليف واالئتالف والتالؤم وهي اصطالحات تدل على حتقق فالقرطاجين استعمل مصطلحات لتوض    

  .االتساق يف بنية القصيدة الشعرية
وأجود الشعر ما رأيته متالحم :" قد طور اجلاحظ هذا املفهوم وعرب عنه مبصطلح السبك للحكم على جودة الشعر من عدمها فيقولو  

لك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحدا فهو جيري على اللسان كما جيري على األجزاء سهل املخارج فتعلم بذ
  22."الدهان
فمصطلح السبك عند اجلاحظ يدل على االتساق مبفهومه الدقيق عند علماء النص ألنه نظر إىل القصيدة على أا كل موحد    

، وهذا )النص(ختلفة اليت تعمل على الربط بني أ جزاء القصيدة متالحم األجزاء يتحقق ذلك بتوفر القصيدة على أدوات السبك امل
  .السبك اجليد جيعل النص كامال لتحقيق املعىن الذي أنتج له ويسهل تداوله على اللسان

من جوانبها مع الدرس النصي احلديث، فربط  أما اجلرجاين فقد قدم حتليالت للنص القرآين والنصوص الشعرية تتفق يف كثري
واعلم أن ليست املزية واجبة هلا يف أنفسها ومن حيث هي :" لسياق الذي يعد من املعايري اليت تتحقق ا النصية فيقولالنص با
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على اإلطالق ولكن تعرض سبب من املعاين واألغراض اليت يوضع هلا الكالم مث حبسب موقع بعضها من بعض استعمال بعضها 
دمي ال يروق يف كل مقام وليس من فضل أو مزية لشيء من ذلك إال حبسب املوضع من بعض، فالتنكري اليروق يف كل مقام والتق

  23."وحبسب املعىن
فاجلرجاين يقصد التراكيب اليت تترابط فيما بينها من خالل وسائل االتساق اليت تستعمل يف النص حبسب املعىن والسياق  

عىن والسياق ألن توظيفهما يف قدمي اللذين يبتغيهما الناظم بامل والتاخلارجي الذي حيكم كال من املتكلم واملتلقي، فهو يربط التنكري
  .حتقيق معىن النظم ال يكون عبثا وإمنا لتبليغ رسالة معينة للمتلقي ضمن سياق معني يقتضي هذا التوظيف

ر فيه كذلك ألنك تقتفي وأما نظم الكلم فليس األم:" وقد أشار اجلرجاين إىل مفهوم االتساق عند حديثه عن معىن النظم فيقول  
ب املعاين يف النفس، فهو إذن نظم يعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعض وليس هو ها آثار املعاين وترتيبها على حسب ترتيف نظم

النظم الذي معناه ضم الشيء إىل الشيء كيفما جاء واتفق، وكذلك كان عندهم نظريا للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي 
حبري وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار األجزاء بعضها مع بعض، حىت تكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك والت

  24."ه مل يصلحوحىت لو وضع يف مكان غري
وقد بني اجلرجاين العناصر اليت تتحد من خالهلا أجزاء النص سواء أكان ذلك على املستوى السطحي املتمثل يف األدوات    

على مستوى البنية السطحية أم على املستوى العميق املتمثل يف املعاين  اخلفية اليت تعتمد أساسا على البناء الشكلي السليم  الظاهرة
  .حىت تتحقق سالمة املعىن فينتج لنا نص متسق ومنسجم

ل األدوات اليت يدق فيها وعليه فإن مفهوم االتساق عن اجلرجاين يتداخل مع الدراسات النصية احلديثة، ويظهر ذلك من خال    
بالنظر إىل اجلمل اليت تسرد ليعرف موضع "النظم واليت تتفق مع أدوات االتساق يف لسانيات النص، فقد تطرق إىل هذه األدوات 

الفصل منها من موضع الوصل، مث يعرف ما حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء وموضع الفاء من موضع مث وموضع أو من 
وموضع لكن من موضع بل ويتصرف يف التعريف والتنكري والتقدمي والتأخري يف الكالم كله ويف احلذف والتكرار موضع أم، 

  25."واإلضمار واإلظهار، فيضع كال من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له
جلملة من الروابط حىت يتكون لنا نص وهذه الوجوه يف الربط بني اجلمل تدل على أن اجلمل الترسل عشوائيا وإمنا ختضع   

متناسق ومترابط وإذا تأملنا نص اجلرجاين الحظنا أن هذه األدوات قد عين ا علماء النص، وهذا ما سنوضحه من خالل 
  .التحليالت اليت قدمها اجلرجاين

فالواو " لداللية بني حروف العطفلقد بني اجلرجاين أمهية حروف العطف يف الربط بني اجلمل وذلك بتحديد  الفروق ا :العطف -1
تفيد اإلشراك يف احلكم، والفاء تفيد الترتيب من تراخ ومث تفيد الترتيب بتراخ وأو تفيد التخيري ولكن وبل وكل منهما تفيد االستدراك 

  26."واإلضراب
           :يف مجيع األحوال فيقول ولتوضيح هذه الفكرة قدم اجلرجاين مثاال بني من خالله عدم استقامة الكالم، ألن العطف اليصلح

  ال والذي هو عامل أن النوى           صرب وأن أبا احلسني كرمي" 
  27."وذلك ألنه المناسبة بني كرم أيب احلسني ومرارة النوى وال تعلق ألحدمها باآلخر وليس يقتضي احلديث ذا احلديث بذاك

ن لعدم تطابق املعنيني املعطوفني، مما أدى إىل خلل يف الترابط بني اجلملتني، وقد بني فاعتراض اجلرجاين على العطف يف هذا املقام كا   
  :دقة العطف من خالل عطف مجلة على أخرى تفصل بينهما مجلة أو اثنتان فقال معلقا على قول املتنيب

  تياالبينا           ييب ففاجأين اغ تولوا بغتة فكأن" 



                                         

                                    2––
 

 
 

~ 89 ~ 
 

  وسري الدمع إثرهم اماال فكان مسري عيسهم ذميال       
ألنا إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا املعىن " ففاجأين:" معطوف على تولوا بغتة دون ما يليه من قوله"مسري عيسهم"فكان : قوله

ل والظرف وهلذا السبب كانت مع األوىل كالشيء الواحد وكانت مرتلتها منها مرتلة املفعو" تولوا بغتة" لذا كان العطف على قوله
  28."وسائر ما جييء بعد متام اجلملة من معموالت الفعل مما الميكن إفراده عن اجلملة وأن يعتد كالما على حدته

وهذا الفصل بني املعطوفني يدل على الترابط بني اجلملتني املفصولتني ملعىن بقي قائما بني املعطوف واملعطوف عليه ألن متام معىن    
  .باجلملة الثانية فهي مبثابة املعمول للفعل الوارد يف اجلملة األوىلاجلملة األوىل مرتبط 

واجلرجاين يقر بأن العطف ال يصلح يف كل سياق، ألن بعض املقامات تفرض على منتج النص ترك العطف،وهذا الفصل ال يؤثر على  
  :ترابط أجزاء، وإمنا يزيد يف ترابط أجزائه وقد مثل بقول الشاعر

  ين يف غمرة                       صدقوا ولكن غمريت ال تنجليزعم العواذل أن"
أخرج "فما قولك يف ذلك، وما جوابك عنه:"وكان ذلك مما حيرك السامع ألن يسأله فيقول" هو يف غمرة"حكى عن العواذل أم قالوا

زعم العواذل :"طمع هلم يف فالحي، ولو قالأقول صدقوا أنا كما قالوا ولكن ال م:"الكالم خمرجه إذا كان ذلك قد قيل وصار كأنه قال
  29."أنين يف غمرة وصدقوا لكان يكون مل يضع يف نفسه أنه مسؤول، وأن كالمه جميب

فالرابط ال يظهر على مستوى البنية السطحية ،ألنه حييل إىل ربط معنوي استقاه اجلرجاين من السياق اخلارجي ، فالفصل        
من تالحم أجزاء النص ألن املعىن ال يقتضي توظيف العطف وإمنا يستوجب تركه، وهذا يبني لنا ارتباط  املوظف يف البيت الشعري زاد

  .معىن النص بالسياق اخلارجي الذي أنشىء فيه
قدم اجلرجاين حتليالت ألبيات شعرية وظف فيها عناصر اإلحالة اليت عين ا علماء النص كالضمائر واإلشارة ،وذلك عند :اإلحالة-2
ييزه بني النظم اجليد والنظم الفاسد، فاإلحالة بالضمري عند اجلرجاين تضفي على النظم استحسانا أو هجنة فمثل حلسن استعمال مت

  :الضمري ببيت البحتري
  بلونا ضرائب من قد ترى                     فما غن رأينا لفتح ضريبا"

  وشيكا ورأيا صليباهو املرء أبدت احلادثا                        ت عزما 
فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك وجدت هلا اهتزازا يف نفسك فعد وانظر يف السبب واستقص يف النظر فإنك تعلم ضرورة أن ليس 

  30."هو املرء أبدت اه احلادثات:"أفال ترى أن أول شىيء يروقك منها قوله...إال أنه قدم وأخر وعرف ونكر وحذف وأضمر
  :إىل وظيفة اسم اإلشارة يف حتسني النظم عند تعليقه على قول الشاعركما أشار       

  وإن قتل اهلوى رجال                       فإين ذلك الرجل"
  31.أنظر إىل اإلشارة والتعريف

ليها علماء النص، فقد رد اجلرجاين دقة النظم وحسن التعبري إىل اإلحالة بالضمري واإلشارة، وهي من وسائل اإلحالة اليت ركز ع      
فيه فاجلرجاين مل خيصص لإلحالة بالضمري واإلشارة بابا مفردا وإمنا تطرق إليها عند متييزه بني النظم اجليد والنظم الفاسد، وهو ما يتفق 

  .مع علماء النص يف استخدام بدائل اإلحالة للتمييز بني النص والالنص
لماء النص، إال أن اجلرجاين خصص له بابا مفردا يف دالئل اإلعجاز ألمهيته يف وهو أحد عناصر اإلحالة عند ع :الربط باملوصول-3

حتقيق الترابط بني اجلمل، فقد عده كاإلحالة بالضمري تارة ألن صلة املوصول جيب أن تتضمن عائدا على اجلملة السابقة، وعده ضربا 
ول إما أن يربط بني مجلتني معلومتني من قبل السامع فيتحقق من التعريف تارة أخرى ألنه حيدد االسم املذكور قبله ،فاالسم املوص
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لشخص  32هذا الذي كان عندك باألمس: جمهوال من قبل السامع كقولنا " الذي"، وإما أن يكون اخلرب املتضمن)اإلفادة(معىن اخلرب
قة استعمال املوصول يف الربط بني اجلمل، جيهل أن شخصا عنده، فال ميكننا القول بأنه خرب لفقده شرط اإلفادة، فاجلرجاين يبني لنا د

حبيث يستقيم املعىن يف موضع دون آخر، وذلك حبسب السياق الذي حييط باملتكلم واملخاطب، وهو ما يفرض إمكانية الربط 
  .باملوصول من عدمه

مل مثلها مثل الضمري، فتحيل تتعدى وظيفة أداة التعريف نقل النكرة إىل معرفة، ألا تعمل على الربط بني اجل:الربط بالتعريف-4
  :املتلقي إىل شىيء سبق ذكره وقد أرجع اجلرجاين الفضل واملزية إىل اجلمع بني التعريف واإلشارة يف قول ابن البواب

  33وإن قتل اهلوى رجال                             فإين ذلك الرجل
أنه يرى بأنه ال يصلح يف كل مقام، ألن هناك بعض املواقف تقتضي  لكن رغم تأكيد اجلرجاين على أمهية الربط بالتعريف، إال    

فهو يرى أن  34"وأنكر صاحب"،"فلو إذ نبا دهر"التنكري ال التعريف، وقد بني ذلك من خالل املثال الذي أورده من قول الشاعر 
نا وظيفة أداة التعريف يف حتديد اسم مذكور اعتماد الشاعر على التنكري حقق الترابط بني اجلمل وأدى إىل جودة النظم، وهنا تتضح ل

  .سابقا، يف حني يدل التنكري على العموم أي ال يقوم بتحديد عنصر معني يف النص
ويعد من عوامل الربط عند اجلرجاين،ألنه يقوم على دقة املعىن فتقدمي أي عنصر من عناصر اجلملة خيضع إىل :التقدمي والتأخري-5

ا جيعل النص أكثر ارتباطا واتساقا ليؤدي املعىن الذي وضع له بدقة، ألن هذا املعىن قد اليتحقق إذا اعتمد ضوابط كاملعىن والسياق، مم
لى النص من خالل العالقة اليت ظرف على عامله يضفي قوة واتساقا عالترتيب املتعارف عليه لعناصر اجلملة، وقد بني أن تقدمي ال

تبني لنا ذلك من تعليقه على بيت ل املؤخر، وهذا ما جيعل املتلقي يتشوق ملعرفة بقية الكالم وييقيمها املتلقي بني الظرف املقدم والعام
  :براهيم بن العباسإ
  فلو إذ نبا دهر وأكر صاحب                وسلط أعداء وغاب نصري"

  تكون عن األهواز داري بنجوة                ولكن مقادير جرت وأمور
ونق والطالوة ومن احلسن واحلالوة، مث تتفقد السبب يف ذلك فتجده إمنا كان من أجل تقدميه الظرف الذي فإنك ترى ما ترى من الر

  35"فلو تكون عن األهواز داري بنجوة إذ نبا دهر:وأن مل يقل " تكون"على عامله الذي هو " إذ نبا"هو
لذي يعد استبداال يف املوضع، وهو ما يغيب يف الدراسات وعليه فإن مرجع احلسن واجلودة يف النص الشعري للتقدمي والتأخري ا      

ب عناصر اليت متنح احلرية للمتكلم يف ترتيالنصية احلديثة باعتبار أن اجلملة يف اللغات األجنبية تتميز بالثبات عكس اجلملة العربية 
ط يف التقدمي والتأخري أن خيضع لضوابط السياق اجلملة اليت ميتد أثرها إىل النص من خالل العالقات النصية بني مجلة وأخرى لكن يشتر

  .اليت توجب التقدمي حىت يستقيم النص ويؤدي املعىن املنوط به
يرى اجلرجاين أن احلذف يعمل على الربط بني أجزاء النص، ألن بعض املواقف تقتضي احلذف بدل اإلفصاح، فهو يرى :احلذف-6

األمر شبيه بالسحر فإنك به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت أزيد  باب دقيق املسلك لطيف املأخذ، عجيب:"بأن احلذف
  36."لإلفادة

وقد بني اجلرجاين دقة احلذف يف حتقيق التماسك بني أجزاء النص من خالل حذف املبتدأ عند القطع واالستئناف ، ومواضع     
إال أن موضعه ) مدرج الكالم(البنية السطحية حذف املفعول به من خالل مناذج النص القرآين، واحلذف ال يظهر على مستوى 

  .موجود ميكن معرفته بعملية عقلية تتمثل يف تقدير العنصر احملذوف، وهذا فيه اتفاق مع علماء النص الذين يعتربونه استبداال بالصفر
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جلواب، وهوما يدخل يتحقق اتساق النصوص يف الشرط واجلزاء من خالل الروابط اليت تربط مجلة الشرط با:الشرط واجلزاء-7
ضمن األدوات اليت يتحقق ا االتساق عند علماء النص، ويظهر هذا الترابط من خالل الفروق الداللية اليت وضحها اجلرجاين عند 

إن "و"إن خرجت خرجت"و"إن خترج أخرج :"ويف الشرط واجلزاء إىل الوجوه اليت تراها يف قولك:"حديثه عن معىن الشرط بقوله
  37"أنا إن خرجت خارج"و"أنا خارج إن خرجت"و"خارج خترج فأنا

الذي يبتغيه املتكلم من إيراد هذه الوجوه، وارتباط  جاين ختضع إىل سياق املوقف والغرضفوجوه الشرط واجلزاء اليت أوردها اجلر     
بل املتكلم، وهذا ما يفرض عل من قبيب يف لسانيات النص من خالل توظيف الضمري لتأكيد الفالشرط باجلزاء يتداخل مع الرابط الس

ل ال رتباطها جبواب الشرط الذي حيدث يف املستقبل، كما تشكل الفاء الواقعة يف جواب الشرط ري داللة صيغة املاضي إىل املستقبتغ
  .نوعا من أنواع الربط مما يزيد يف حتقيق التماسك يف النصوص

له الفروق والوجوه اليت تكون عليها احلال يف الكالم، فيقول موضحا هذه خصص اجلرجاين بابا مفردا للحال بني من خال:احلال-8
جاءين "أو يسرع و" جاءين وهو مسرع"و" جاءين زيد يسرع"و"جاءين زيد مسرعا:"ويف احلال إىل الوجوه اليت تراها يف قولك:"الفروق

  38".قد أسرع وجاءين وقد أسرع
ل يتمثل يف املعاين املتعلقة بالوجوه املختلفة اليت بينها اجلرجاين، فمثال جميء احلال فتحقق االتساقفي النص من خالل توظيف احلا     

وت، يف حني أن ورودها مجلة فعلية يدل على جتدد احلدث، وهذه اجلملة تتضمن رابطا يعود على صاحب احلال، وهذا لثبمفردة على ا
أدوات االتساق عند علماء النص، مما يؤكد لنا وظيفة احلال يف حتقيق  الرابط إما أن يكون ضمريا أو واو احلال وهو ما يشكل أداة من

  .التماسك بني أجزاء النص من خالل الفروق الداللية اليت متيزها حبسب السياقات اليت حتكمها
اليت يتحقق ا أشار اجلرجاين إىل التوابع عند شرحه ملصطلح النظم من خالل فكرة التعليق ):النعت البدل التوكيد(فكرة التعليق-9

الترابط بني أجزاء اجلملة وميتد أثرها إىل النص من خالل العالقات القائمة بني اجلمل، وهذه التوابع تتفق مع أدوات االتساق عند 
عة الواقعلماء النص، فالنعت يشكل عالقة داللية مع املنعوت إذ يشترط فيهما التطابق الداليل خاصة إذا كان النعت مجلة، ألن اجلملة 

  .لى املنعوت وهو ما يشكل نوعا من أنواع اإلحالة عند علماء النصنعتا تتضمن ضمريا عائدا ع
أما البدل فيشتمل على عالقة قائمة بني البدل واملبدل منه وهو ما حيقق اتساقا على مستوى اجلملة وميتد أثره إىل النص من خالل      

حبيث قسم األول إىل بدل الكل من كل وبدل االشتمال "ستبدال عند علماء النص،الروابط املختلفة، ويتداخل البدل مع مصطلح اال
  39."والبدل املباين، أما عند علماء النص فيقسم إىل استبدال امسي وفعلي وقويل

عد نوعا من ويعترب التوكيد أيضا من أدوات االتساق ألن التوكيد املعنوي يتضمن ضمريا يعود على املؤكد، أما التوكيد اللفظي في    
أنواع التكرار، وذا يتداخل التوكيد مع أدوات االتساق عند علماء النص يف التكرار من جهة والضمري العائد من جهة أخرى، وقد 

ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض :"بني اجلرجاين دور هذه التوابع يف حتقيق معىن النظم فيقول
  40..."أو بدال...صفة أو تأكيدا :أو تابعا له... تعلق باالسم بأن يكون خربا عنهفاالسم ي...

وعليه فإن فكرة التعليق اليت تنبين على هذه التوابع تتضمن رابطا معنويا حيدد العالقة بني التابع واملتبوع أو شكليا من خالل ضمري      
  .االتساق تتداخل يف مضموا مع ما مت التوصل إليه يف لسانيات النصيعود على شىيء سبق ذكره، وهذا ما ميثل أداة من أدوات 



                                         

                                    2––
 

 
 

~ 92 ~ 
 

يشكل التكرار أداة من أدوات االتساق على املستوى املعجمي، وقد أوىل له اجلرجاين عناية كبرية ، ألنه يعمل على :التكرار- 10
ون جزئيا أو بتكرير لفظ بأكمله أو مجلة حتقيق االتساق من خالل معاين النحو فتتحقق بذلك جودة النظم، والتكرار إما أن يك

  :بأكملها وقد مثل لألول بقول البحتري
  41"فكالسيف إن جئته صارخا                   وكالبحر إن جئته مستثيبا"

 وقدأرجع اجلرجاين جودة النظم إىل العطف بالفاء وتكرير الكاف وحذف املبتدأ ألن التقدير هو كالسيف، وقد كرر الكاف يف     
، وهنا يتبني لنا نوعان من التكرار تكرار جزء "إن جئته مستثيبا"و" إن جئته صارخا"كالبحر كما كرر الشرط وجوابه -قوله كالسيف

  .وهو ما يشكل تكرارا باملعىن، ألما اتفقتا يف املعىن واختلفتا يف اللفظ) مجلة الشرط وجوابه(وتكرار مجلة بأكملها " كا"من الكلمة
  :اللفظي فقد بينه اجلرجاين بتعليقه على بييت جندب بن عمار أما التكرار

  زعم العواذل أن ناقة جندب                جبنوب خبت وعريت وأمجت
  حل ودلت: كذب العواذل لو رأين مناخا               بالقادسية قلن

كذب العواذل ومل يقل كذبن وذلك : ملضمر فقالوقد زاد هذا أمر القطع واالستئناف وتقدير اجلواب تأكيد بأن وضع الظاهر موضع ا
أنه ملا أعاد ذكر العواذل ظاهرا كان ذلك أبني وأقوى لكونه كالما مستأنفا حيث وضعه وضعا ال حيتاج فيه إىل ماقبله وأتى به مأتى 

  42."ما ليس قبله كالم
واذل كان أبني مما لو أضمر ، وهو ما حقق االتساق  على فاجلرجاين بني أمهية التكرار يف حتقيق جودة النظم ألن تكرار كلمة الع      

مستوى النص، وعليه فإن التكرار بنوعيه اللفظي واملعنوي يسهم يف اتساق النصوص من خالل العالقات النصية املختلفة فيزيد يف 
  .متاسك النصوص إذا وظف بشكل يتوافق والداللة اليت يتضمنها النص

  :خامتة
ل هذا العمل أن نوضح أوجه التداخل بني لسانيات النص ونظرية النظم حول مفهوم االتساق وأدواته، وقد لقد حاولنا من خال    

اتضح لنا عند عرضنا ألدوات االتساق عند اجلرجاين أنه جتاوز ا حدود اجلملة وصوال إىل النص وذلك من خالل تناوله  ألدوات 
عمل على حتقيق االتساق نصية ت ساق واالنسجام على مستوى النص، كما تناول ظواهرالربط بني اجلمل واملعاين اخلفية التيتحقق االت

يف النص تتفق مع ما مت التوصل إليه يف لسانيات النص كالفصل والوصل والتعريف والتنكري واملوصول والتكرار وغريها من األدوات 
  .اليت حتقق التماسك على البنية السطحية والعميقة

ة التقدمي والتأخري اليت تسهم يف الربط بني أ جزاء النص من خالل العالقة الرابطة بني العنصر املقدم واملؤخر ألن كما تناول ظاهر   
بالدرجة األوىل حىت تتحقق القصدية، حبيث يتوافق التقدمي والتأخري مع اخلصائص التركيبية التقدمي والتأخري خيضع إىل املعىن والسياق 

نح اخلرية للمتكلم يف ترتيب عناصر اجلملة اليت ترتبط مع أجزاء النص ضمن عالقات نصية أخرى حىت يتشكل للغة العربية، وهذا ما مي
لنا نصا متسقا ومنسجما، كما يسهم كل من الشرط واجلزاء واحلال والتوابع يف حتقيق االتساق ألنه يتضمن بدائل تعمل على ربط 

  .ع ما مت التوصل إليه يف الدراسات النصية احلديثةجزاء النص، حبيث تتوافق يف كثري من جوانبها مأ
وهذا التداخل بني نظرية النظم ولسانيات النص يف حتقيق االتساق على مستوى النص يشري إىل أن عبد القاهر اجلرجاين جتاوز    

ظم الفاسد، فتطرق إىل األدوات اليت حدود اجلملة يف حتديده ملفهوم النظم والقواعد اليت حتكمه، وذلك عند متييزه بني النظم اجليد والن
ئل حتقق االتساق باألمثلة التطبيقية من الشعر والقرآن الكرمي بغية إثبات فكرة اإلعجاز، وهذا يبني لنا أن ما تعرض إليه اجلرجاين يف دال

  .نيات النصاإلعجاز حول قواعد النظم يشكل ظاهرة نصية ألنه يتقاطع يف كثري من جوانبه مع قواعد االتساق يف لسا
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Sentence definition in grammar and linguistics and its importance in stylistic 

studies - A descriptive study- 

2

 

 

 
Abstract : 

Sentence is beginning for each linguistic study, which is the beginning of each description 
of the tongue. It is the unity of understanding and communication between the speaker and the 
receiver as the Unity significance key in the process of linguistic communication, and based on 
this importance of this study sought to highlight the efforts made by grammarians in defining the 
concept of the sentence, with a quick reference to the integration of grammar, rhetoric in Note 

Significance and function sentence  The study was required to provide a brief overview of the 

syntax definition as in the French language. The study found that the address to the active role of 
modern linguistics in raising the issue of installation, the effectiveness of the language. He 
concluded by mentioning the topic preferred towards sentence and linguistics in stylistic studies. 
Key Words: 

Linguistic Study, Unit of Understanding ,Speaker and receiver Define the concept 
of sentence ,Grammar,Rhetoric, Modern Linguistics , Stylistic studies  
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  اخلطاب القرآين بني العقل الصريح، والعاطفة الصادقة
  -قراءة يف إعجاز القرآن العلمي النفسي-

Coranic Speech Between Clear Mind And Sincere Emotion  

  لدكتور عماد بن عامرا
  غاتاآلداب واللّ أستاذ حماضر أ،كلية
  -علي لونيسي- 2جامعة البليدة 

  إمام اجلامع الكبري بالعاصمة  
  :امللخص بالعربية

إن مما وقع عليه اإلمجاع قدميا وحديثا، أن القرآن الكرمي كالم اهللا املعجز الذي انبهرت العقول جلمال تأليفه وروعة كلماته، 
  .أوجه إعجازه ومن متوسط يف تعداد ،ومن مقلٍّ ،عاين املبثوثة يف ثناياه، وقد تكلم العلماء يف صنوف إعجازه، فمن مكثروقوة امل

والذي يعنينا يف هذه الدراسة نوع من أنواع إعجازه، واملتمثل يف مزاوجة اخلطاب القرآين بني اخلطاب العلمي العقلي 
، ويؤثر فيها تأثري دق دعاواه، وبني اخلطاب العاطفي الوجداين الذي ميلك ا النفس ويأسرهااملؤيد باحلجج والرباهني على ص ،الدقيق

  .السحر يف املسحور
  .فجاء هذا البحث ليقيم الدليل والربهان على صحة هذا النوع من اإلعجاز

  .ب العاطفي الوجداينالقرآن الكرمي، اإلعجاز، اخلطاب القرآين، اخلطاب العلمي العقلي، اخلطا:الكلمات املفتاحية
  

  :امللخص باإلجنليزية
 

    El Coran El Karim is the miraculous word of Allah which had amazed minds for its beautiful 
composition, magnificent words and the strength of meanings diffused through it.  
    This subject is one of the subjects getting common assent in the past and at present. Scientists 
had spoken in its different miracles; there were who mentioned a lot, who mentioned less and others 
who were middle. 
    One kind of Coranic speech miracles that concerns us in this study: it is combining the rational 
strict scientific speech supported by evidences and proofs of truthfulness of its words, with the 
emotional spiritual speech which takes and encloses souls. 
   So, this research is made to stand evidence and proof of the veracity of this sort of miracles. 
 
Key words:  El Coran El Karim; Coranic speech;scientific speech; spiritual speech; miracles. 
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  :مقدمة يف إعجاز اخلطاب القرآين
  

صحبه أمجعني، بسم اهللا الرمحن الرحيم، واحلمد هللا رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد وعلى آله و
  :وبعد

فقد أكرمنا اهللا بإنزال القرآن على سيد ولد عدنان، معجزة مستمرة على مر الدهور واألزمان، رفعا لشأن هذه األمة، وتبيانا 
نت وأكثر معجزات بين إسرائيل كا«: -مبينا خاصية أمتنا-قال السيوطي رمحه اهللاوتنويها مبكانتها، مقارنة هلا مع باقي األمم، لقدرها، 

حسية لبالدم وقلة بصريم، وأكثر معجزات هذه األمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم، ألن هذه الشريعة ملا كانت باقية على 
  . 1»صفحات الدهر إىل يوم القيامة خصت باملعجزة العقلية الباقية لرياها ذوو البصائر

، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من أن القرآن كالم اهللا ،للقد بات من املقرر يف األذهان، واملوكد يف النفوس والعقو
تنوع مقاصده، وإخباره بالغيبيات، : وروعة كلماته، وقوة املعاين املبثوثة يف ثناياه، فمن صنوف إعجازه ،معجزيف مجال تأليفه خلفه،

كيبه، ودقةُ ألفاظه، وقوةُ حجاجه، يقول األستاذ أمحد وفصاحته الرائقة، وبالغةُ أسلوبه بني إمجال وتفصيل، وتشبيه ومتثيل، وروعةُ ترا
نزل بأسلوب بديع ال عهد لآلذان وال لألذهان مبثله، فال هو موزون مقفى، وال هو سجع يتجزأ فيه املعىن يف عدد ...«: حسن الزيات

سكت عندها الصوت ويسكن من الفقر، وال هو مرسل يطرد أسلوبه دون تقطيع وال تسجيع، إمنا هو آيات مفصلة متزاوجة، ي
أكربوه  -وهم زعماء القريض وأمراء البيان-وانسجامها مع روح القارئ ووجدانه، فلما مسعه العرب  ،الذهن، الستقالهلا باملعىن

أو سجع كاهن، ووصفهم  ،أو فعل ساحر ،إنه شعر: وأنكروه، وعجزوا أن يردوه إىل نوع من أنواع الكالم املعروفة، فقالوا مضطربني
  .2»دليل على فعله القوي يف نفوسهم ،ياه بأنه نوع من هذه األنواع اليت تشترك يف فتنة العقلإ

ممن ملكوا ناصية -ومما ال شك فيه وال مرية أن القرآن كالم اهللا املعجز مببناه ومعناه، قد حتدى اهللا به الفصحاء والبلغاء
يف  لَسور مثله مفتريات، مث حتداهم أن يؤلفوا على منواله أقصر سورة منه، مث فصأن يأتوا مبثله، مث ترتل معهم إىل اإلتيان بعشر  -البيان

  8  7   6  5  4  3  2  1  0 / . - ,چ:األمر غالقا باب التحدي أمامهم بقوله

  3.چ  ?  <ڤ  ڤ     ڤ  ڤ    9
على صدق دعاواه، وبني اخلطاب ومن أوجه إعجازه أيضا أنه زاوج بني اخلطاب العلمي العقلي املؤيد باحلجج والرباهني 

  .، ويؤثر فيها تأثري السحر يف املسحورالذي ميلك ا النفس ويأسرهاالصادق العاطفي الوجداين 
آي الذكر احلكيم، مث أثين ممثال له ببعضاملبثوث يف القرآن الكرمي،  العقلي، اخلطاب العلمي :لذا سأعرض يف ثنايا هذا البحث

  .، ألحوصل أهم النتائج يف اخلامتةا بعض النماذج منهباخلطاب الوجداين، مستعرض
  

  اخلطاب العلمي العقلي:أوال
إن القرآن كالم اهللا احلق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، فكل ما جاء فيه فهو حق وصدق، ويستحيل أن 

  .والعقل الصريح) القرآن(معارضة بني النقل الصحيح خيالف ما تقرره العقول السليمة والقواعد العلمية الصحيحة، فال تناقض وال
  :يةتوتتجلى هذه احلقيقة يف النقاط اآل
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 د القلم، ومها من أهم وسائل العلم واملعرفة، قال تعاىل ،تأمر بالقراءة ×إن أول آية نزلت على قلب املصطفىچچ  چ  چ:ومتجN  

O  P  Q  R  S  T  U  V  W   X  Y    4چک  ک  ک   گ  گ  ک    [      \ژ  ژ ،
فعلهو دين العلم واملعرفة -)القرآن(ممثال يف دستوره األول-يقينا أن اإلسالم  م. 
 من ذلك قوله -أي العقل-إن املتمعن يف آي الذكر احلكيم جيده يأمر بالتفكر والنظر واالعتبار، وميجد وسيلة الفكر والبحث ،

       §  ¦  ¥  ¤  £        ¢  ¡  �  ~  {  |  }  yx  zچ:تعاىل

¨  ©  ª  «   ®¬  ¯چ:وقوله تعاىل،5چq r  s  t  u  v  w  x y 
|{zذه الصيغة6چ 7)أفال تذكرون (، )أفال تعقلون(: ،  وكم من آية قرآنية ختمت. 

  من ذلكالساطعة على صحة دعاواه، خصوصا ما تعلق منها باجلانب العقدي القطعية والرباهني ،الباهرةالعقلية إقامة احلجج ،: 
  ½   ¼  «  µ  ¸¶  ¹  º    ´  ³       ²     ±  °چ:إثبات وحدانية اهللا تعاىل -

  .8چ  ¿  ¾

  .اآليات، 9چ~  {  |  }  yx  zچ:إثبات قدرة اهللا املطلقة -

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ    \[ژ   ژ    X  Yچ: إثبات البعث والنشور بدليل القدرة على اخللق األول -

  f  g   ih  j  k  l  m  n  o  p   q  r  s  t  u  wv  xگ   

y      z  {   |  }  ~  �  ¡    ¢      £         ¤  ¥  ¦   §  ¨  

©  ª  «   ¬  ®   ¯    °   ±  ²  ³  µ́  ¶  ¸  ¹     º  »   

¼    ½  ¾     ¿  À  Á  Â  Ã  Ä              Å  Æ   Ç  È  É   Ê  Ë             

Ì  Í   10چی     ی.  
 اليت أثبت العلم التجرييب احلديث  ،اإلملاح يف كثري من اآليات إىل بعض العلوم الكونية، واإلشارة إىل بعض احلقائق العلمية الدقيقة

 :11صدقها وصحتها، وهذا ما يعرف يف زماننا باإلعجاز العلمي يف القرآن، من ذلك
لكرمية يف سورة املؤمنون إىل مراحل تكون اجلنني بدقة متناهية، وأن مرحلة حيث تشري اآليات ا: اإلشارة إىل علم الطب واألجنة -

  f  g  h   i  j  k  l  m  n  oگ  چ:تكون العظام تسبق مرحلة اإلكساء باللحم، قال تعاىل

p  q  r  s  t   u  v  w  x  y  z  {   |  }  ~  

�  ¡  ¢  £  ¤   ¦¥  §  ¨  ©  ª  «  12چ.  
آليات الكرمية الواردة يف تبيان مراحل تكون اجلنني يف رحم أمه، وغريها من آي الذكر احلكيم، جيد إعجازا علميا واملتأملفي هذه ا

  :مبهرا، وقف عنده العلماء القدامى واحملدثون،والالفت لالنتباه، هو تعدد أوجه اإلعجاز يف خلق اجلنني، من ذلك مثال
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 وأورد  «: لم الطب احلديث، جاء يف كتاب مراحل احلمل والتصرفات الطبية يف اجلننيذكر مراحل تطور اجلنني بدقة عجيبة، أثبتها ع
القرآن مجلة من التحوالت اليت تطرأ على اجلنني أثناء تطوره، فذكر اخللق والتسوية والتعديل والتصوير، ونفخ الروح، كما ذكر ختليق 

 . 13»...األعضاء كالعظام واللحم والذكورة واألنوثة والسمع واألبصار
 كالعلقة واملضغة، وغريمها، قال صاحب كتاب التحرير والتنوير مبينا إعجاز كلمة العلقة: استعمال القرآن الكرمي أللفاظ علمية دقيقة :

ومن إعجاز القرآن العلمي تسمية الكائن باسم العلقة، فإنه يف وضع بديع هلذا االسم، إذ قد ثبت يف علم التشريح أن هذا اجلزء  «
 .14»ستحالت إليه النطفة هو كائن له قوة امتصاص القوة من دم األم بسبب التصاقه بعروق يف الرحم تدفع إليه قوة الدم الذي ا

 ا اجلنني، وهذا من إعجاز اإلجياز، قال الباحث بامحد إن اآليات يف سورة املؤمنون مجعت بألفاظها القليلة كل املراحل اليت مير :» 
يرى أنه بعد مرور املراحل الثالث املذكورة يف اآلية، وبعد ظهور العظام، وكسائها باللحم يكتسب اجلنني يف واملتتبع ألطوار اجلنني 

اية الشهر الثاين الشكل اإلنساين املميز، إذ تظهر صورة الوجه مبالمح بشرية، فتقترب العينان، ويلتحم جدار األنف والشفتان، ويأخذ 
  :جلسم بعد أن كان مقوسا، وتتناسب األطراف، فال يبعد أن جتمع اآلية كل هذه املعاينصيوانا األذن مكاما، ويستقيم ا

 .اية األطوار، مبا يف ذلك العظام والعضالت -
 .ظهور الشكل اإلنساين املميز -

  . 15»نفخ الروح يف اجلنني، واهللا تعاىل أعلم -
  onm  p  q  r  s  tچ:يف قوله تعاىل حيث يتحدث القرآن عن أنواع اجلبال: اإلشارة إىل علم اجليولوجيا -

u  v  w  x   zy  {  |  }  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  

¦  §  ¨  ©   ª  «  ®¬  ¯  °  ±  ²  ³  µ´   ¶  ¸  

¹   º   »إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء(وما أمجل أن ختتتم اآليات بتمجيد العلماء،  16چ.(  
على إعجاز علمي باهر، ومجال تصويري لبعض مظاهر الطبيعة، مما جيعل النفس البشرية تصعق  واملتمعن يف هذه اآليات الكرمية، يقف

إا لفتة كونية عجيبة من «:أمام هذا الوصف الرباين، ومن أمجل ما قيل يف تفسري هذه اآليات، ما أورده صاحب الظالل، حيث قال
ويف  ،يف الثمرات ،لها تتبع فيها األلوان واألصباغ يف كل عواملهالفتة تطوف يف األرض ك ،اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب

لفتة جتمع يف كلمات قالئل، بني األحياء وغري األحياء يف هذه األرض مجيعاً؛ وتدع القلب  ،ويف الدواب واألنعام ،ويف الناس ،اجلبال
 .مأخوذاً بذلك املعرض اإلهلي اجلميل الرائع الكبري الذي يشمل األرض مجيعاً

بل ما من مثرة  ،فما من نوع من الثمار مياثل لونه لون نوع آخر ...،وتبدأ بإنزال املاء من السماء، وإخراج الثمرات املختلفات األلوان
وينتقل من ألوان الثمار إىل ألوان اجلبال نقلة عجيبة يف ظاهرها؛ ولكنها من ناحية ...،واحدة مياثل لوا لون أخواا من النوع الواحد

ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددها، بل إن فيها أحياناً ما يكون على شكل  ،اسة األلوان تبدو طبيعيةدر
وهنا لفتة يف النص صادقة، فاجلدد البيض خمتلف ...!حىت ما تكاد تفرق من الثمار صغريها وكبريها ،بعض الثمار وحجمها كذلك

خمتلف يف درجة اللون والتظليل واأللوان األخرى املتداخلة فيه، وهناك جدد ، احلمر خمتلف ألواا فيما بينها واجلدد ،ألواا فيما بينها
 .غرابيب سود، حالكة شديدة السواد
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سة واللفتة إىل ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد، بعد ذكرها إىل جانب ألوان الثمار، ز القلب هزاً، وتوقظ فيه حا
ة الذوق اجلمايل العايل، اليت تنظر إىل اجلمال نظرة جتريدية فتراه يف الصخرة كما تراه يف الثمرة، على بعد ما بني طبيعة الصخرة وطبيع

 فكل ،وهي ال تقف عند األلوان املتميزة العامة ألجناس البشر ،مث ألوان الناس.. .الثمرة، وعلى بعد ما بني وظيفتيهما يف تقدير اإلنسان
 !بل متميز من توأمه الذي شاركه محالً واحداً يف بطن واحدة ،فرد بعد ذلك متميز اللون بني بين جنسه

 .واأللوان واألصباغ فيها معرض كذلك مجيل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء ،وكذلك ألوان الدواب واألنعام
إن العلماء الذين يتلونه : ه القرآن ويقلب صفحاته ويقولهذا الكتاب الكوين اجلميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين، يفتح

  .17»إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء  ":ويدركونه ويتدبرونه هم الذين خيشون اهللا
كاحلديث عن منطقة الربزخ املوجودة بني البحرين املاحلني، واليت حتمل خصائص البحرين من ملوحة : اإلشارة إىل علم البحار -

  .18چ  3  2  1  0  /  .  -  +,چ : تعاىل وكثافة، قال
  اخلطاب الوجداين:ثانيا

 ويدغدغ مشاعرها وأحاسيسها ووجداا ،أنه خياطب النفس البشرية -ملن أمعن النظر يف أسلوب القرآن الكرمي-من املعلوم 
  :كثرية، من أبرزها ما يلي وجداين يف أمور، ليحصل التأثر باخلطاب الرباين املبثوث يف ثناياه، ويتجلى هذا اخلطاب البصدق ال نظري له

  إنكار القرآن على النفوس املستكربة والقلوب املتحجرة اليت عطلت حواسها عن مساع احلق واإلذعان له، وأعرضت عن التذلل بني
  $   #  "ٱ  چ:وقال تعاىل، 19چ  f  g  hکگ  گ   گ   گ  چ:يدي اهللا سبحانه، قال تعاىل

ڤ             9  87   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *پ  پپ  پ    %

 .20چA  B  @  ?  <ڤ  ڤ  ڤ
  ختصيص القرآن جزءا هاما للحديث عن النفوس البشرية وأنواعها وأمراضها، ويضرب لنا األمثال ألجل العظة واالعتبار، ألن املثل من

ح املعىن وتقريبه، من ذلك وصفه لنفوس غري مطمئنة يف سورة وأقواها يف توضي،أفضل أساليب التربية وأعظمها تأثريا يف النفس

ک  ک  ک  ک    [  \ژ  ژ    O QP R  S  T  U  V  W   X   Yچ:فصلت

  f  g  h  i  j  k  l   m  n      o    p  rq  s  tگ   گ  گ  گ  

u    v  w   x  y  z  {  |  }  ~  �  ¡     ¢  £  ¤      

¥  ¦  §     ¨  ©  ª   «  21.چ 
إن اآليات السابقة تقدم لنا صورة لنفس شرهة طامعة ال تعرف القناعة، وال تقف يف مطاحمها عند حد، هي نفس الشخص 

، ولكنه ال يعرف فضل املنعم عليه، واليشكر هللا، وال ينفع ...كاجلاه واملال والصحة والرفاهية لنفسه ،من طلب اخلري الذي ال ميلُّ
 .22، فإذا مسه الفقر أو املرض، قنط وأيس من رمحة اهللا...اآلخرين، وال ينظر لعمل

  ربط اإلنسان بالغيب، وخصوصا اآلخرة، فكثري من اآليات تصف املؤمن احلق بأنه موقن باليوم اآلخر، وهذا األسلوب من أعظم
  +   *پ  پپپ   %  $  #  "ٱچ:األساليب اليت ذب النفس البشرية، وترتقي ا إىل مصاف الكمال، قال تعاىل

  @  ?  <ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     9   8  7  6  5  4  3  2   1  0  /  .  -  ,
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A  B   C  D  E  F  HG  I      چ:،  وقوله تعاىل23چچ  چ  چÍÌËÊ ییÐ Ñ Ò 
Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø   Ù  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    9  8  7  6چ:وقوله تعاىل،24چمب

>  ?  @  A  B  C  D  E   F  G  H  I   چ  چ  چ  چ  N  O  

P  Q  R  S  T  U   25چ. 
 استعمال األسلوب القصصي وتنويعه، وختمه يف الغالب باألمر باالعتبار واالتعاظ والتدبر، من ذلك : 
  À  Á  ¿  ¾  ½چ: جاءقوله تعاىل، ويف آخرهاوقد خصص هلا سورة بأكملها، قصة سيدنا يوسف عليه السالم،  -

Â  ÄÃ  Å  Æ    Ç  È  É  Ê  Ë  Ì  Í       ی  یÐ  Ñ  Ò  

Ó      Ô  Õ   بيان عاقبة املكر والكيد، والتأكيد على نصر اهللا للمؤمنني، وأن العاقبة للمتقني: ومن أغراض القصة،26چ. 

  ½  ¼   «  µ  ¶  ¸  ¹  º  ´  ³  ²   °±چ:وقصة صاحب اجلنتني -

¾  ¿  À  Á  Â  Ã  Ä  Å   Æ   Ç  ÉÈ  Ê  Ë  Ì  Í    ی  یÐ  Ñ       

Ò  Ó    Ô  Õ  Ö   ×  Ø  Ù     پ  پ  پ  پ      %  $  #  "ٱ  مب  ىب*  

ڤ  ڤ  ڤ      9  8  7  6   5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,   +

  N  O  Pچ   چ  چ  چ     A  B  C  D  E  F  G  H  I  @     ?   <ڤ  

Q  R   S  T  U  V      W  X  Y    ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ    [  \ژ  ژf  

g  h  i  j  k  l  m  n  o   p  q  r  s  t  u  v  

w   x  y  z  {  |  }  ~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨         

©  ª  «  ¬  ®  ¯   °  ±  ²  ³  ´   µ  ¶      ¸  ¹  º  »  ¼   ½  

¾  ¿  À  Á  Â  Ã       Ä  Å  Æ  Ç    È  ÊÉ  Ë   Ì  Í  ییÐويف القصة ، 27چ
 .البشرية على أن تتعلق باهللا وتوحده، فهو املعطي وهو املانع تربية للنفس

 پ  پ  پپ    %  $  "#ٱ چ:يف جانب الترهيب خماطبة النفس البشرية بالترغيب والترهيب، من ذلك قوله تعاىل*  

ک  ک  ک  ک  گ     [  \ژ  ژ    Yچ:وقوله تعاىل يف جانب الترغيب،28چ  0  /  .  -        ,  +

 .29چ  f   g  h  i  j  k  lگ  گگ  
ولو أردنا أن منثل جلمال األسلوب القرآين، الذي يهز النفس البشرية هزا قويا، ويؤثر فيها تأثريا بليغا، فال بأس أن نذكر كالم سيد 

لبعث إا رحلة واحدة تبدأ من امليالد، ومتر باملوت، وتنتهي با«: ، فيقول-16اآلية -قطب رمحه اهللا، وهو يفسر آية سورة ق
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وكيف بإنسان طالبه هو الواحد الديان، الذي ال ينسى وال ،وكيف بإنسان يف قبضة اجلبار، املطلع على ذات الصدور؟....،واحلساب
 !يغفل وال ينام

 ،إنه لريجف ويضطرب ويفقد توازنه ومتاسكه، حني يشعر أن السلطان يف األرض يتتبعه جبواسيسه وعيونه، ويراقبه يف حركته وسكونه
وهو حيتمي منه إذا آوى إىل داره، وإذا أغلق عليه بابه، أو إذا أغلق  ،طان األرض مهما تكن عيونه ال يراقب إال احلركة الظاهرةوسل
فكيف ذا اإلنسان  ،وأما رقابة اهللا فهي مسلطة على الضمائر واألسرار ،أما قبضة اجلبار فهي مسلطة عليه أينما حل وأينما سار،!فمه

وهو تعبري ميثل ويصور القبضة  ،الوريد الذي جيري فيه دمه :'وحنن أقرب إليه من حبل الوريد'...!وحتت هذه الرقابة؟يف هذه القبضة 
ولو استحضر القلب مدلول هذه العبارة وحدها  ،وحني يتصور اإلنسان هذه احلقيقة ال بد يرتعش وحياسب ،املالكة، والرقابة املباشرة

وإا وحدها لكافية ليعيش ا اإلنسان يف  ،بل ما جرؤ على هاجسة يف الضمري ال تنال القبول ،عنهاما جرؤ على كلمة ال يرضى اهللا 
  . 30»حذر دائم ويقظة ال تغفل عن احملاسبة

  ،التناغم الصويت يف احلروف والكلمات واآليات، ومعلوم ما للصوت واللفظواجلرس املوسيقي من أثر بالغ يف النفس البشرية
وليس خيفى أن مادة الصوت هي مظهر االنفعال النفسي، وأن هذا االنفعال بطبيعته إمنا هو سبب يف « : كدا هذا املعىنيقواللرافعي مو

 تنويع الصوت، مبا خيرجه فيه مدا أو غنة أو لينا أو شدة، ومبا يهيئ له من احلركات املختلفة يف اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما
هو جيعل للصوت إىل اإلجياز واالجتماع أو اإلطناب والبسط، مبقدار ما يكسبه من احلدوة واالرتفاع يف النفس من أصوهلا، مث 

 ...واالهتزاز وبعد املدى وحنوها، مما هو بالغة الصوت يف لغة املوسيقى
الشعور واستثارته من  فلو اعتربنا ذلك يف تالوة القرآن على طرق األداء الصحيحة لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها يف هز

أعماق النفس، وهو من هذه اجلهة يغلب بنظمه على كل طبع عريب أو أعجمي، حىت إن القاسية قلوم من أهل الزيغ واإلحلاد، ومن 
نسب ال يعرفون هللا آية يف اآلفاق وال يف أنفسهم لتلني قلوم وتز عند مساعه، ألن فيهم طبيعة إنسانية، وألن تتابع األصوات على 

معينة بني خمارج األحرف املختلفة هو بالغة اللغة الطبيعية اليت خلقت يف نفس اإلنسان، فهو مىت مسعها مل يصرفه عنها صارف من 
  ...اختالف العقل أو اختالف اللسان

ت إعجازه الذي وهذه هي طريقة االستهواء الصويت يف اللغة، وأثرها طبيعي يف كل نفس، فهي تشبه يف القرآن الكرمي أن تكون صو
  .31»...خياطب به كل نفس تفهمه، وكل نفس ال تفهمه، مث ال جيد من النفوس على كلٍّ إال اإلقرار واالستجابة

  
  : خامتة

ويف ختام البحث الذي طوفنا فيه بني خطاب القرآن العلمي العقلي، الذي ر عقول أويل األلباب، بإقامة احلجج والرباهني 
العقيدة والتشريع واألخالق، وبني خطاب العاطفة الذي هز أعماق النفس البشرية بأسلوب مجايل منقطع  على صدق دعاواه يف جمال

  :النظري، نستطيع أن ندون أهم النتائج فيما يأيت
 فهما إن الواجب على املسلم الذي يريد أن يستفيد من هدي القرآن يف التنوير واهلداية أن يعكف على دراسة القرآن ترتيال، وتفسريا و

املسلم قرآنا ميشي على  صريوتطبيقا، وإنزاال على أحواله، لكي يصلح من أخالقه وسلوكياته، ويتمثل تعاليم القرآن وأخالقه، في
  .×، كما كان سيدنا رسول اهللا األرض

 االت التربوية والفكرية والعلمية، من أجل دعوة غرين شرعا إن األمة مطالبةديهبتبيان كنوز القرآن يف شىت ا ويتوكد ا لالهتداء ،
 .هذا الواجب الشرعي يف حق من أقامه اهللا يف جمال علوم القرآن وعلم اللسان العريب
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  ألن من النفوس من ال تؤمن إال باخلطاب العقلي، : إننا مطالبون باملزاوجة بني العلم والعاطفة يف خطاباتنا، خصوصا يف احلقل الدعوي
 .هم، ومن النفوس من تذعن للخطاب الوجداين الذي يأسر القلوب، ويفتح مغاليقهاكما هو حال مفكري الغرب وعلمائ

سبحانك اللهم هذا جهد املقل، فإن أصبت فمن اهللا وحده، وإن قصرت فمن نفسي، واهللا أسأل أن ينفع ذه الكلمات،و
  .وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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  تداولية أفعال الكالم يف احلديث النبوي الشريف
)H.U.Pt (Of The PropheHadith Of Langage Acts In The Pragmatism   

  األستاذة  نعيمة طهراوي
  - 2 -جامعة اجلزائر 

  
  :امللخص

تعترب التداولية ميدانا لغويا مكمال للسانيات البنيوية فهي حتاول فهم االستعمال اللغوي من خالل سياقات متعددة ومقاصد 
إىل تقفي  ه الدراسةلذلك تسعى هذ. لتداوليةاملتكلمني وعالقة العالمات مبستعمليها ومن مثّ تعترب أفعال الكالم ركيزة اللسانيات ا

  .مالمح هذا املنهج ومدى تطبيقه على احلديث النبوي الشريف

 . التداولية ، أفعال الكالم، سريل، احلديث النبوي الشريف   :الكلمات املفتاحية
Abstract 
Pragmatic linguistics is considered as a complementary field of the structural linguistics, it tries to 
understand langage using among the different contexts and users intentions and the relationship 
between signs and their users. Then langage acts are considered as the basis of pragmatic 
linguistics, so pragmatism seek to find the characteristics of this method and its application 
extention on the Hadith of the prophet. 
Key word: Pragmatic, langage acts, Searle, Hadith 
 
 
La linguistique pragmatique est considérée comme un domaine complémentaire de la  linguistique 
structurelle, elle essaye de comprendre  l’utilisation du  langage à travers les différents contextes et 
les intentions des usagers  et la relation des signes et leurs utilisateurs. Ainsi,  les faits de la parole 
sont considérés comme la base de la linguistique pragmatique. De ce fait, la pragmatique cherche à 
connaitre les caractéristiques de cette méthode et l’étendu de son application sur le hadith de notre 
prophète Mohammed (ssp). 

Les mots clés :   La pragmatique, les faits de la parole, searle, le Hadith. 

  
تعد التداولية من أحدث االجتاهات اللغوية، والن التداولية إطار نظري ومرجعية إبستمولوجية فقد انبثقت عنها جمموعة من     

أفعال الكالم، وهي أهم نظرية يف الدرس التداويل، حيث نظرت للغة باعتبارها فاعلة يف الواقع : املفاهيم واآلليات اإلجرائية أبرزها
  .ومؤثرة فيه 

إىل أي مدى ميكن الكشف عن البعد التداويل يف احلديث النبوي الشريف من خالل نظرية : جيعلنا نطرح اإلشكاليات التاليةوهذا ما 
يف  الرسول أفعال الكالم؟وكيف ننجز أثناء التواصل أفعاال؟ وكيف يتحقق الفعل بالقول؟ وما هي اآلليات التداولية اليت استعملها 

  التبليغ؟
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  :م نظرية أفعال الكال
  la lhéorie des actes des أو العبارة الفرنسية  speck act theargنظرية أفعال الكالم ترمجة للعبارة االجنليزية     

parole  ،ويطلق عليها أيضا يف اللغة العربية نظرية احلدث الكالمي، واحلدث اللغوي، والنظرية اإلجنازية، ونظرية الفعل الكالمي
  ريها واألعمال الكالمية وغ

وقد حدد من خالهلا فكرة املرور التدرجيي من ) Hanson" (هانسون"وتعد أحد درجات التداولية الثالث واليت ميز بينها      
  . )1(مستوى إىل آخر ويتم وضع بعض مظاهر السياق يف االعتبار بالنسبة إىل كل درجة الذي يعتقد من درجة إىل أخرى

" مث بعد ذلك يف أعمال تلميذه   austin"أوستني"التحليلية وكان أول ظهور هلا يف أعمال ولدت هذه النظرية من رحم الفلسفة 
  .searle"سريل
  : مفهوم أفعال الكالم /أوال

إن نظرية أفعال الكالم ترسخ حتليل اللغة والداللة يف التناول الذي يعىن بقول املتكلم الذي يعترب مبثابة عمل حقيقي يضاهي         
   .)2(ادي املنجز بواسطة اليداحلدث امل

إن اللغة نشاط وعمل ينجز، أي أن املتكلم ال خيرب ويبلغ فحسب بل إنه يفعل أي يعمل، يقوم بنشاط مدعم بنية «  أوستنييقول      
    )3(».وقصد يريد املتكلم حتقيقه من جراء تلفظه بقول من األقوال

، فبمجرد التلفظ بالقول "أزوجك ابنيت"ميكن للفرد أن ينجز أفعاال بواسطة اللغة حنو  فاألفعال الكالمية هي أقوال تؤدى ا أفعال     
  .)4(تصري االبنة زوجة ومن مثّ حيدث فعل كالمي

لقد جاءت نظرية أفعال الكالم لتغري تلك النظرة التقليدية للكالم اليت كانت تعتمد أساسا على االستعمال املعريف والوصفي للكالم،    
" باختني"ىل اللغة باعتبارها قوة فاعلة يف الواقع و مؤثرة فيها فألغت احلدود القائمة بني الكالم والفعل، فأي معلومة حسب ونظرت إ

تقدم لشخص ما مثارة بواسطة شيء ما ، وتسعى إىل حتقيق هدف ما، فهي حلقة ضمن سلسلة التبادل الكالمي الدائر يف تلك احلياة 
   .)5(العادية
  Speek" األفعال اللغوية"بنظرية بسط القول فيها عرب مجلة حماضرات ومقاالت ضمنها نظريته خبصوص  "أوستني"تقدم       

Acte بالكلمات كيف ننجز األشياء" اليت خرجت حتت عنوان واحد بعد وفاة صاحبها وهو" "Hou To do things with 
words ." 1970والذي ترجم إىل الفرنسية عام. 

 من املالحظة اليت مفادها أن الكثري من اجلمل اليت ليست استفهامية أو تعجبية أو أمرية ال تصف مع ذلك أي شيء انطلق أوستني   
وال ميكن احلكم عليها مبعيار الصدق والكذب، وبالفعل ال تستعمل هذه اجلمل لوصف الواقع بل لتغيريه فهي ال تقول شيئًا عن حالة 

  . )6(غريها أو تسعى لتغيريهاالكون الراهنة أو السابقة، إمنا ت
  :وقد ميز أوستني بني نوعني من األفعال
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حنو قوهلم . )7(وهي أفعال تصف وقائع العامل اخلارجي وتكون صادقة أو كاذبة: constativeأفعال إخبارية أو تقريرية ) 1
طر حادثًا، كما توصف بالكذب إذا كان فهي تنقل معلومة إىل املتلقي أو تقرر واقعا، وتوصف بالصدق إذا كان امل) السماء متطر(

 .  )8(املطر غري حادث
تؤدى ا أفعال يف ظروف مالئمة تؤدى، وال توصف بصدق وال كذب،بل :  performativeأفعال أدائية أو إنشائية ) 2 

  . )un happ )9كما أطلق عليها،أو غري موفقة  happyتكون موفقة 
فهذا املنطوق ال يؤدي قول فحسب، بل يؤدي إىل وقوع فعل ) أوصي بساعيت ألخي: (و قوهلموكون املتكلم مؤهالً للقيام بالفعل حن  

وال تكون األفعال األدائية موفقة إال إذا حتققت هلا . )10()والرهان والنصح، والوعد رواالعتذا التسمية،( هو الوصية، ويدخل فيها
  .شروط أدائها

اإلخبارية واألدائية غري حاسم وأن كثريا ما تنطبق عليه شروط األفعال األدائية وهو ليس وقد رأى أوستني أن التمييز بني األفعال    
  .)11(منها، وأن كثريا من األفعال اإلخبارية تقوم بوظيفة األدائية

  » كيف ننجز فعال حني ننطق قوال؟«:ومن هنا طرح السؤال   
  :ون من ثالثة أفعال تشكل كيانا واحدا ويقع حدوثها يف وقت واحد و يف سعيه لإلجابة عن هذا السؤال رأى أن الفعل الكالمي يتك

  الذي بواسطته يتلفظ املرء بشيء ما ويتشكل من ثالث: acte locutionnairفعل القول  -
  :أفعال فرعية

  . bruitويتمثل يف التلفظ أو يف إنتاج أصوات أو قرع : الصويت/ أ  
معينة فضالً عن انتمائها إىل لغة حمدودة و ) كلمة(األصوات تتوفر على صورة  ويتمثل يف كون هذه phatique: التبليغي/ ب

  . خضوعها لقواعد هذه اللغة النحوية
  . )12(الذي جيعل هذه الكلمات أو العبارات ذوات داللة معينة rehitique: اخلطايب/ جـ

  : Acte illo cutionnaireالفعل اإلجنازي  -
ويتعلق األمر هنا بتحقيق قصد املتكلم  )13(اليت تعطي للكالم،) valeur(أثناء تلفظه ويرتبط بالقيمة  وهو الذي يقوم به املتكلم     

intention)14( .  
  : Acte perlo cutionnaire الفعل التأثريي  -

  .)15(الذي حيدثه الكالم لدى املخاطب أو السامع ) effect(وهو يعين األثر       
ال يالزم األفعال مجيعا فمنها ما ال تأثري له يف " والفعل التأثريي"يرتبط باللغة وال يتم الكالم إال به " فعل القول"فاملالحظ أن   

النظرية "حىت أصبح لب هذه النظرية فسميت بـ " الفعل اإلجنازي"وجه أوستني اهتمامه إىل  املنطلقالسامع، ومن هذا 
  .)16("اإلجنازية

فعال الكالمية على أساس قوا اإلجنازية إىل مخسة أصناف معترفا يف الوقت ذاته أنه غري راضٍ وبناء على ذلك صنف أوستني األ    
  : عن هذا التصنيف
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  :  verdictifsأفعال األحكام / 1
ضائي وتكمن يف تلفظ نتائج رمسية أو غري رمسية بناء على دليل أو سبب فيما يتعلق بقيمة أو واقعة، والفعل املتعلق حبكم هو فعل ق     

  .... أبرئ، ألزم، أميز، أرتب، أقيم، أحسب، أحلل: كشيء متميز عن األفعال التشريعية أو التنفيذية، ومن أمثلة تلك األفعال
  : exercitifeأفعال القرارات / 2

  أطرد، أحذر، ألغي، أختار، أوجه، أمسي، أمنح،  : وتتمثل يف اختاذ قرار بعينه ومن أمثلته       
  .)17(أرفض ألتمس، أوصي،  

  :  conductifsأفعال السلوك / 3
  .)18(وهي اليت تكون رد فعل حلدث ما كاالعتذار والشكر و املواساة والتهنئة  

  : commissifsأفعال التعهد / 4  
التعاقد وهذه األفعال تلزم املتكلم بالقيام بتصرف بطريقة ما، مثل الوعد واملوافقة و)19("تعهد املتكلم بفعل شيء "تتمثل يف   

   )20(....والقسم 
  :  expositifsأفعال اإليضاح / 5

  . )21(تستخدم إليضاح وجهة النظر أو بيان الرأي مثل االعتراض، والتشكيك واإلنكار والتصويب، والتخطئة     
   .)22(غويةواستأنف وريثه املباشر وتلميذه جون سريل برناجمه خصوصا ما يتعلق منه بأمهية تصنيفه األعمال الل        

قام سريل بتطوير نظرية أفعال الكالم من خالل بعض االنتقادات اليت وجهها إىل دراسة أوستني لألفعال الكالمية، وبالفعل فقد    
 وبالفعل ميكننا اعتبار األعمال اللغوية واجلمل اليت. املقاصد واملوضوعات: تناول النظرية وطور فيها بعدين من أبعادها الرئيسية مها 

   )23(....أجنزت بواسطتها وسيلة تواضعية للتعبري عن مقاصد وحتقيقها 
  :وبناء على ذلك سنعرض أهم التجديدات اليت جاء ا سريل لنظرية األفعال الكالمية      

نقوم بأربعة أننا )  speech actsأفعال الكالم (قام بتعديل التقسيم الذي قدمه أوستني لألفعال الكالمية حيث يرى يف كتابه «/ أ
  :أفعال حني ننطق جبملة أو للتلفظ بقول ما

  .أي إجناز فعل التلفظ) مجال وموفيمات(التلفظ بالكلمات  -
  .اإلحالة واإلسناد  -
لكنين أريد أن أضيف إىل هذه املفاهيم الثالثة، املفهوم : التقرير، السؤال، األمر، الوعد، أي إجناز فعل قوة التلفظ مث يقول  -

ني أي فعل التلفظ وهو املفهوم الذي يتالزم مع مفهوم فعل قوة التلفظ والذي جيسد النتائج والتأثريات اليت حتدثها الذي قدمه أوست
  .  )24(»األفعال اإلجنازية السابقة على أفكار وأفعال ومعتقدات املستمع 

  :ومثال ذلك   
  .يقرأ زيد الكتاب -
 .يا زيد إقرأ الكتاب -
 .أيقرأ زيد الكتاب؟ -
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  )25(!د الكتابلو يقرأ زي -
  : عند النطق بأي من هذه اجلمل ينجز املتكلم ثالثة أفعال يف وقت واحد 

  .ويتمثل يف نطق األصوات على نسق حنوي ومعجمي صحيح: utterenceactالفعل النطقي   -
األربع وخرب هو يف اجلمل " زيد"ويتمثل يف مرجع هو حمور احلديث فيها مجيعا هو :  propositional Actالفعل القضوي   -

والقضية هي احملتوى املشترك " قراءة زيد الكتاب:"هي  propositionفيها مجيعا قراءة الكتاب، واملرجع واخلرب ميثالن معا قضية 
 .بينهما مجيعا

 .وهو اإلخبار يف األوىل، واالستفهام يف الثانية، واألمر يف الثالثة، والتمين يف الرابعة :الفعل اإلجنازي  -
ليس له أمهية كبرية عند سريل، ألنه ليس من الضروري عنده أن يكون لكل فعل تأثري يف " الفعل التأثريي"ينبغي أن نشري إىل أن و   

  .السامع يدفعه إىل إجناز فعل ما
  .ويدل على القوة اإلجنازية ما يسمى دليل القوة اإلجنازية يبني لنا نوع العمل الذي يؤديه املتكلم بنطقه للجملة

، ولكي يوضح )26(»الفعل الكالمي عنده أوسع من أن يقتصر على مراد املتكلم بل هو مرتبط بالعرف اللغوي و االجتماعي « /ب
هب أنين جندي أمريكي يف احلرب العاملية الثانية، وأن اجلنود االيطاليني قد أسروين ،ولنفترض أيضا أنين «: ذلك ضرب املثال التايل
ود يعتقدون بأنين ضابط أملاين، ولكن لنفترض أنين ال أعرف قدرا كافيا من األملانية أو اإليطالية لفعل ذلك، أود أن أجعل هؤالء اجلن

فأنا أحاول اصطناع عالمة إلخبارهم بأنين ضابط عن طريق إلقاء أجزاء قليلة من األملانية اليت أعرفها ويراودين األمل يف أ م ال ومن ثَم
نا نفترض أنين ال أعرف من األملانية إال بيتا واحدا كنت أتذكره من قصيدة كنت أحفظها يف املدرسة الثانوية من يعرفون األملانية، ودع

  » ?kennst du das land wo diezitron en bluhen«:مقرر اللغة األملانية فألتفت إليهم قائال
ليؤثر يف املخاطبني فيطلقوا سراحه، لكن هذه اجلملة يف اللغة األملانية مث حلل ذلك قائال إن قصد املتكلم ذه اجلملة إنين ضابط أملاين     

وال يسمح العرف اللغوي يف اللغة األملانية باستخدام هذه اجلملة »هل تعرف األرض اليت يزهر فيها الليمون؟« : ال تعين ذلك بل تعين
  .من العرف اللغوي أيضا  وهذا يدل على أن قصد املتكلم وحده ال يكفي، بل ال بد. )27(»يف السياق

استطاع سريل أن يطور تصور أوستني لشروط املالءمة أو االستخدام اليت إذا حتققت يف الفعل الكالمي كان موفقًا فجعلها أربعة  /ج
  : شروط

  :  prepsitional content شرط احملتوى القضوي-
يت تقوم على متحدث به أو خرب، واحملتوى القضوي يف فعل يتحقق بأن يكون للكالم معىن قضوي ،والقضوي نسبة إىل القضية ال  

  . )28(الوعد مثال إذا كان داالً على حدث يف املستقبل يلزم به املتكلم نفسه فهو فعل يف املستقبل مطلوب من املخاطب
  : preparatoryالشرط التمهيدي  -
ن من الواضح عند كل من املتكلم و املخاطب أن الفعل ويتحقق إذا كان املتكلم نفسه قادرا على إجناز الفعل، لكن ال يكو« 

  .املطلوب سينجز يف ارى لألحداث أو ال ينجز
  : sincerityشرط اإلخالص  -
  . ويتحقق حني يكون املتكلم خملصا يف أداء الفعل فال يقول غري ما يعتقد وال يزعم أنه غري قادر على فعل ما ال يستطيع  
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  : lEssentiaالشرط األساسي  -
  : ويقوم على ثالثة أسس منهجية هي« قدم سريل تصنيفا بديال ملا قدمه أوستني من تصنيف لألفعال الكالمية  /د
  . illocution ary pointالغرض اإلجنازي  -
 . direction of fitاجتاه املطابقة  -
  )sincerity condition « )29شرط اإلخالص  -

  : صناف وهيصنف األفعال الكالمية إىل مخسة أ/ ه
  : assertifsاإلخباريات  
اجتاه «ويكون  )30(»اهلدف منها هو تعهد املرسل بدرجة متنوعة بأن شيئًا هو واقعة حقيقية و تعهده كذلك بصدق قضية ما«   

  )32(... وتشمل التأكيد، التحديد، الوصف.)world-to-words« )31املطابقة فيها من الكلمات إىل العامل 

وهدفها جعل املرسل إليه يفعل شيئا ما، حيث حياول املرسل حتقيق هذا اهلدف بدرجات خمتلفة «  : rectifsdiالتوجيهيات 
ويدخل يف ) 33( »تتراوح بني اللني وذلك باإلغراء أو االقتراح أو النصح، وبني العنف والشدة، وذلك باإلصرار على فعل الشيء 

  )34(.هذا الصنف األمر، النهي، الطلب

  :promessifsيات االلتزام
  )35(» وهدفها التزام املرسل، بدرجات متنوعة، بأفعال يف املستقبل، وهي مبنية على شرط اإلخالص«  

  )36(.وهو القصد ويدخل فيها الوعد، والوصية 

  : Expressifeالتعبرييات  
ومثال األفعال ) 37(.»لك األمور احملددةوهدفها التعبري عن حالة نفسية حمددة بشرط عقد النية والصدق يف حمتوى اخلطاب عن ت«   

  . شكر، وهنأ، واعتذر، وعزى، وتأسف ورحب: التعبريية جند
  : déclartifsاإلعالنيات    
واجتاه املطابقة يف هاته  ) 38(وهي األفعال اليت حتدث تغيريات فورية يف منط األحداث العرفية اليت غالبا ما تعتمد على طقوس اجتماعية  

أفعال الطرد واإلقالة من : ، ومن أمثلتها)39(ن الكلمات إىل العامل، ومن العامل إىل الكلمات، وال حتتاج إىل شرط اإلخالصاألفعال م
  )40(.العمل و إعالن احلرب وطقوس الزواج
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  اإليقاعيات               رييات      التعب          الوعديات                        التوجيهيات                     اإلخباريات      

  
فاألفعال اإلجنازية عنده هي اليت تطابق قوا اإلجنازية مراد املتكلم «بين األفعال اإلجنازية املباشرة واألفعال اإلجنازية غري املباشرة /  و

ة فهي اليت ختالف فيها قوا اإلجنازية مراد فيكون ما ينطقه مطابقا مطابقة تامة وحرفية ملا يريد أن يقول، أما األفعال غري املباشر
   )41(.»املتكلم
  : ويوضح ذلك عن طريق املثال اآليت   

فهذا فعل إجنازي غري مباشر إذ قوته اإلجنازية األصلية تدل على االستفهام ] هل تناولين امللح :[ إذا قال رجل لرفيق له على املائدة«  
لكن االستفهام غري مراد املتكلم، بل هو طلب مهذب يؤدي معىن فعل " هل"االستفهام  الذي حيتاج إىل جواب، وهو مصدر بدليل

هي مجلة استفهامية يف معناها الداليل، ولكنها ] هل تناولين امللح؟: [ووفقا لوجهة النظر هذه فإن] . ناولين امللح:[إجنازي مباشر هو
  .» )42(توجيهية يف قوا

 يقصد ما يقول فحسب، بل يتعدى قصده إىل ما هو أكثر منه، فاألفعال اإلجنازية غري مباشرة ال وكان سريل قد قرر أن املتكلم ال  
ن تدل هيئتها التركيبية على زيادة املعىن اإلجنازي احلريف، وإمنا الزيادة فيما أطلق عليه سريل معىن املتكلم واملشكلة يف هذا النوع م

  )43(.ئا آخر؟ مث كيف يكون ممكنا أن يسمع املخاطب شيئا ويفهم منه معىن آخراألفعال هو كيف يقول املتكلم شيئا ويعين شي

يستخدم " ملاذا"إىل شرح " الالمباشرة يف املعىن الرباغمايت"يفسر مستخدمو اللغة " كيف"مث حنول حمور االهتمام من حماوالت شرح     
اوالت هلذه املسألة بأال توجد بالطبع القدرة الكافية لدى املتكلمني نفسها يف املقام األول وكان تفسري أحد احمل" الالمباشرة"املتكلمون 

نفترض أن املتكلم حيصل على امليزة التخاطبية االجتماعية من خالل «، وعلى هذا جيب أن )44(يف التعبري عن أنفسهم بشكل مباشر
  )45(. »توظيفه للغة غري املباشرة

 :ريف تداولية أفعال الكالم يف احلديث النبوي الش
   Les Assertives)التقريريات(اإلخباريات / أوال
نتناول الصنف األول من األفعال الكالمية وهو اإلخباريات، فاحلديث النبوي اختذ من اخلرب وسيلة لنقل األخبار وتبليغ الدعوة     

وأفعال هذا الصنف  ذه الواقعة،والغرض من اإلخباريات  هو نقل املتكلم  قضية يعرب فيها عن ه. ووصف احلوادث وعرض املواقف
وشرط اإلخالص فيها ) worlds_To_worlds ()46(كلها حتتمل الصدق والكذب،واجتاه املطابقة فيها من الكلمات إىل العامل 

 تصنيف أفعال الكالم عند سريل
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ازا وإذا حتققت األمانة يف النقل فقد حتقق شرط اإلخالص وأجنزت األفعال إجن .يتمثل يف النقل األمني للواقعة والتعبري الصادق عنها
  )48(.وأبسط اختبار للفعل التقريري هو أن متيزه حرفيا على أنه صادق أو كاذب. )47(ناجحا أو تاما وإال أصبحت أخبارا ال معىن هلا

 :منها ويتضمن هذا النوع من التصنيفات جمموعة من األحاديث النبوية الشريفة     
  :احلديث األول

    اللَّه بنِ اخلطابِ ، رضي مرع نمٍ إِذْ طَلع «: عنه ، قال عولَّم ، ذَات يوس هلَيلّى اُهللا عد رسولِ اللَّه صنع لُوسج نحنما نيب
 بياضِ الثِّيابِ ، شديد ديدلٌ شا رجنلَيإِلَى  ع لَسى جحت ، ا أَحدمن رِفُهعفَرِ ، وال يأَثَر الس هى عليرر ، ال يعالش لّى سوادص بِيالن

يا حممد أَخبِرنِي عن اإلسالم فقالَ رسولُ اللَّه صلّى : اُهللا علَيه وسلَّم ، فَأَسند ركْبتيه إِلَى ركبتيه ، ووضع كفَّيه علَى فخذيه وقال 
، وأَنَّ محمداً رسولُ اللَّه وتقيم الصالَةَ ، وتؤتي الزكاةَ ، وتصوم رمضانَ ،  اِإلسالم أَنْ تشهد أَنْ ال إِلَه إِالَّ اللَّه: اُهللا علَيه وسلَّم 

ن بِاللَّه أَنْ تؤم: قَالَ. فَأَخبِرنِي عن اِإلميان : فَعجِبنا لَه يسأَلُه ويصدقُه ، قَالَ . صدقت : قال .وحتُج الْبيت إِن استطَعت إِلَيه سبيالً
 هروش رِهيرِ خبالْقَد نؤمرِ ، وتوالْيومِ اآلخ ، هلسور بِهوكُت ، هكَتقال : قال. ومالئ صدقْت : ساننِي عن اِإلحبِرأَنْ : قال . فأَخ

 راهت كاللَّه كَأَن دبعقَالَ . ت راكي هفإِن راهت كُنت فإِنْ لَم :فَأَخ اعةنِي عن السلِ : قَالَ .بِرائن السم لَما بأَعهنولُ عؤا املسقَالَ . م :
،فلبثْت  رِعاَء الشاِء يتطاولُون يف الْبنيان ثُم انطلَق* ، وأَنْ ترى احلُفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ*قَالَ أَنْ تلد اَألمةُ ربتها. فَأَخربنِي عن أَماراتها 

  )49(.رواه مسلم» فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكم دينِكُم : قَالَ  اللَّه ورسولُه أَعلم ،: يا عمر، أَتدرِي منِ السائلُ قلت : مليا، ثُم قَالَ 

الثة اإلسالم واإلميان واإلحسان وذكرا الواضح أن هذا احلديث ينضوي حتت صنف اإلخباريات، ويتضمن شرحا ملراتب الدين الث  
وكأنه إمنا ... فيحتمل أن يكون هذا احلديث بعد حجة الوداع"لعالمات الساعة، وعن السياق الذي ورد فيه احلديث يقول ابن حجر 

  )50(".جاء بعد إنزال مجيع األحكام لتقرير أمور الدين اليت بلغها متفرقة يف جملس واحد لتنضبط

  :هذا احلديث جمموعة من األفعال الكالمية وهيوقد تضمن     
 هلذا احلديث يف قوله _ رضي اهللا عنه_ فعل كالمي مباشرة يتمثل يف إخبار وسرد سيدنا عمر بن اخلطاب: اإلخبار " نحنما نيب

 .كاين والزماين للخطابوقد وضع املخاطب يف السياق امل_ رضي اهللا عنه_فاملتكلم هو سيدنا عمر ..."  جلُوس عند رسولِ 
 ) بينما(ظرف الزمان  - 
  ).عند(ظرف املكان  - 
 سيدنا جربيل _رضي اهللا عنه _ وقد أخرب سيدنا عمر بن اخلطاب فَةوهو فعل كالمي مباشر دلت _ عليه السالم_عن حال وص

  .رض املتكلمعليه قوة إجنازيه حرفية متثلت يف اجلمل التقريرية اليت جاءت بغرض إفادة املخاطب بغ
 .إِذْ طَلع علَينا رجلٌ  -
 .شديد بياضِ الثِّيابِ -
-  ر شديدعالش سواد.  
 .ال يرى عليه أَثَر السفَرِ -
- ا أَحدمن رِفُهعال ي  
-  ، بِيإِلَى الن لَسى جحت 
-  ، هتيكبإِلَى ر هيتكْبر دنفَأَس 
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- ذيهلَى فخه عضع كفَّيو 
  ).تكررت مرتني(قْت قال صد -

   طلع، جلس، أسند، وضع، قال"اعتمد املتكلم على الفعل املاضي الذي يفيد تقرير احلقائق   
  ".الذي ورد مخسة عشر مرة

   هذا و قد أخرب الرسول عليه السالم_ من خالل اإلجابة عن أسئلة سيدنا جربائيل _: 
  ....."أَنْ تشهد  "عن أركان اإلسالم   - 
 ..."أَنْ تؤمن " وصف بعد ذلك حقيقة اإلميان مث - 
  ..."أَنْ تعبد "مث بين معىن اإلحسان  - 
  بني أنه ال يعلم وقت قيام الساعة إال اهللا   - 
  :بعالمات الساعة من خالل فعل كالمي مباشر_ عليه الصالة والسالم _أخرب  - 

  "فَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاَء الشاِء وأَنْ ترى احلُ "و"  أَنْ تلد اَألمةُ ربتها "
 أخرب واقر :التقرير  دلت عليه الصيغة اخلربية _ عليه السالم _ عن حقيقة الرجل الذي كان يسأل وهو سيدنا جربائيل"  هفَإِن

 ينِكُمكم دعلِّمي اكُمرِيلُ أَتجِب."  
 ة مجلوهو الفعل الكالمي الذي دلت عليه عد: التأكيد :  
 " إِالَّ اللَّه أَنْ ال إِلَه دهشأَنْ ت."...  
"  داً رسولُ اللَّهمحوأَنَّ م."...  
  ....". حتُج الْبيت إِن استطَعت إِلَيه سبيالً "
  ...".أَنْ تؤمن "
 " راهت كاللَّه كَأَن دبعر. أَنْ تي هفإِن راهت كُنت فإِنْ لَم اك...."  
  ".... أَنْ ترى احلُفَاةَ الْعراةَ" "  أَنْ تلد اَألمةُ ربتها" 
  "....فَإِنه جِبرِيلُ " 

  .جاء التأكيد باألداة إن لتأكيد احلقائق وإثباا يف نفس السامع
 لتعلم من رسول اهللا قد اقتضى املقام استعمال فعل كالمي أمري من طرف سيدنا جربيل عليه السالم لطلب ا: األمـر  يف قوله
  :يف اجلمل الطلبية التالية"  أَخبِرنِي:" 
  ... أَخبِرنِي عن اإلسالم -
  ... أَخبِرنِي عن اإلميان -
  ... أَخبِرنِي اإلحسان -
  ...  أَخبِرنِي عن الساعة -
  ... أَخبِرنِي عن أمارا -
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ويدل ذلك على أمهية األمر الذي يسأل عنه ولفت . وجاء لتدعيم القوة اإلجنازية  مخس مرات"  أَخبِرنِي "وقد تكرر الفعل الكالمي   
  .انتباه السامع إليه

النداء:   
- " دعليه السالم _فعل كالمي مباشر ورد عن جربيل "  يا حمم _  
- "  مرفعل كالمي مباشر ورد عن رسول اهللا " يا ع الكالمي املتضمن يف القول هو  دلت عليه القوة اإلجنازية احلرفية والفعل

  .، وهو فعل غري مباشر مستلزم مقامياالتنبيه
لُ  :"فعل كالمي مباشر دلت عليه القوة اإلجنازية احلرفية :االستفهامائدرِي منِ السا غري مباشر دلت " ؟أَتو يتضمن فعال كالمي

املتلقي قصد تبليغه رسالة حتمل فائدة ،وهي الغرض الذي جاء ألجله جربيل إلثارة انتباه " لتنبيها"عليه قوة إجنازيه مستلزمة مقاميا وهي 
  ._عليه السالم_
 غرض هذا احلديث شرح وتوضيح مجيع وظائف العبادات الظاهرة و الباطنة يف شكل ممنهج ودقيق حىت :  الغرض اإلجنازي

وذلك  وايب الرسول _ عليه السالم _وهو جربيل  وقد اعتمد هذا احلديث أسلوب احلوار بني السائل. يتعلم الناس أصول الدين 
فهدف أي سلوك حواري هو توجيه "ملا له من أمهية يف عملية التبليغ ونشر الدعوة ،فاحلوار أداة تعزز آليات التواصل بني الناس،  
واحلديث حيمل معتقدات جديدة .)52("معتقدات اآلخر سواء بإشراكه يف الرأي أو إجباره على تعديل معتقداته وفق ما يقتضيه املقام

واليت جاء ا هذا الدين اجلديد وإعطاء معىن ملفاهيم مل يتعود الناس عنها وهي اإلسالم، اإلميان، اإلحسان واحلديث عن أمور غيبية 
  .واستشراف للمستقبل، فقد قدم شيئا غري مسبوق، وهذا ما يفترض أن يقدم يف املضمون احلواري

  Diretives)األمريات(التوجيهيات  /ثانيا
هذا الصنف هو نوع من أفعال الكالم اليت يستعملها املتكلمون ليجعلوا شخصا آخر يقوم بشيء ما، وهي تعرب عما يريده     

  )35(".وغرضها اإلجنازي هو توجيه املخاطب إىل الفعل وحماولة التأثري فيه، واجتاه املطابقة فيها هو جعل العامل يالئم الكلمات".املتكلم

فاألفعال التوجيهية تعرب عن توجيه املرسل لينفذ املرسل إليه بعض األفعال يف املستقبل، كما أا تعرب عن رغبة املرسل بأن يكون 
خطابه أو بأن تؤخذ إرادته اليت انطوى عليها خطابه، على أا هي الدافع احلقيقي يف الفعل الذي سوف يأيت املرسل إليه 

اخل وتضم األوامر .....يات ال ميكن أن تكون صادقة أو كاذبة، لكن ميكن أن مل أو خيضع هلا أو تستنكروالتوجيه ،)54(مستقبال
  )55(.والنواهي والطلبات

ويضم هذا النوع من األفعال . اإلستراتيجية التوجيهية يف الوعظ واإلرشاد والتعليم والدعاء وتبليغ الدعوة وقد وظف الرسول     
  :ن األحاديث النبوية الشريفة وهيالكالمية جمموعة م

  :احلديث األول
        يلالنَ الْباهجنِ عب يدةَ صامأيب أُم عنه-عن رسول اللَّه : قال -رضي اللَّه تعملَّم -سوس هلَيلّى اُهللا عيف -ص طُبخي

، وصوموا شهركم ، وأَدوا زكَاةَ أَموالكُم ، وأَطيعوا أُمراَءكُم ، تدخلُوا جنةَ  اتقُوا اللَّه ،وصلُّوا خمسكُم«  : حجة الْوداع فَقَالَ
 كُمبوقال» ر يف آخر كتابِ الصالة ، مذيرصحيح:  رواه الت 56(.حديثٌ حسن(  

  :الكالمي التايليف حجة الوداع وتضمن الفعل   السياق الذي ورد فيه احلديث هو خطبة الرسول 
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 قُوا (فعل كالمي مباشر دلت عليه قوة إجنازية حرفية ذات قرائن بنيوية وهي: األمرلُّوا  -اتوا -صوموا -صوا -أَديعفاألمر ) أَط
  )57(.هو طلب إجياد الفعل بالقول على وجه االستعالء

  فالرسول ) 58("تتطلب موقع السلطة املطلقة"إىل كل مسلم _  عليه الصالة والسالم_وهاته األفعال األمرية موجهة من الرسول    
  .أنتج خطابه بناء على موقعه السلطوي، فهو نيب هذه األمة وسيدها، وبعث للناس كافة

 فعل كالمي غري مباشر دلت عليه قوة إجنازية مستلزمة مقاميا فالرسول : النصح واإلرشاد  ينصح ويرشد املسلمني إىل األعمال
  .تدخل إىل اجلنة اليت
 فعل كالمي مباشر دلت عليه قوة إجنازية حرفية متثلت يف اجلملة التقريرية : اإلخبار"  كُمبةَ رنلُوا جخدت."  
 فعل كالمي غري مباشر ضمين دلت عليه قوة إجنازية مستلزمه متثل يف وعد الرسول  :الوعد  بدخول اجلنة إذا التزم املسلمون

  .فالقوة اإلجنازية خالفت املعىن احلريف وهو اخلرب. قامة الصالة والصيام والزكاة وطاعة ويل األمربالتقوى وإ
 هو رغبة الرسول :  الغرض اإلجنازي  صيام رمضان -صالة الفرائض –يف توجيه املسلمني إىل اجناز فعل وهو تقوى اهللا - 

م انعكست على األمريات وهي احلث والرغبة يف إجناز هذه األفعال حىت وجند احلالة النفسية للمتكل. األمر طاعة ويل -أداء الزكاة
الشديد للعناية بأمته حىت   يضمن هلم دخول اجلنة وذلك للتأثري يف املستمع وترغيبه ودفعه للقيام ا وهذا يدل على حرص الرسول 

  .تفوز يف اآلخرة وذا تتحقق الفائدة ومنها يتحقق شرط اإلخالص
يعد بدخول اجلنة إذا التزم املسلمون بتنفيذ أوامره وذا الوعد طابق العامل  املطابقة من الكلمات إىل العامل فالرسول  أما اجتاه  

  .الكلمات
  :احلديث الثاين

    هديب ، عن أَبيه ، عن جعلَّم _قال رسول اللَّه : قال _رضي اللَّه عنه _ وعن عمرو بن شوس هلَيلّى اُهللا عوا « : _صرم
حديثٌ حسن رواه أبو » املضاجعِ أَوالدكُم بِالصالة وهم أَبناُء سبع سنِني ، واضرِبوهم علَيها وهم أَبناُء عشرِ ، وفرقُوا بينهم يف 

  )59(.داود بإِسناد حسنٍ

  .ليم وتربية األبناءيندرج هذا احلديث يف صنف التوجيهات بتصنيف سريل، ويتضمن كيفية تع   
  :ويف هذا احلديث فعل كالمي هو  
 وا "فعل كالمي مباشر دلت عليه قوة إجنازية حرفية متثل يف األمر :األمررم -  وهمرِبقُوا-اضفر."  
 فعل كالمي غري مباشر دلت عليه قوة اجنازيه مستلزمه تفهم من خالل سياق احلديث فالرسول : التوجيه واإلرشاد رشد ي

ويوجه اآلباء ملنهجية تربية األبناء وتعليمهم من خالل أسلوب األمر، ولكنه يقصد اإلرشاد والتوجيه ، وميكن رسم بنية الفعل الكالمي 
  :كالتايل

  . ألمرا.فعل كالمي مباشر صريح           
  احلديث           

  التوجيهاإلرشاد و.فعل كالمي ضمين                                      
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 هو توجيه املخاطب وهم اآلباء إىل منهجية تعليم وتربية األبناء تربية إسالمية صاحلة والتنبيه إىل أن هناك : الغرض اإلجنازي
  .سنوات حساسة يف عمر الطفل جيب التركيز عليها

 ) 60("أتيت جوامع الكلم"لقوله  وب موجز ودقيق وواضح وهذا من بالغته وقد جاءت هذه التوجيهات يف هذا احلديث بأسل     
  .ما يضمن وصول اخلطاب للمتلقي بوضوح فال حيتاج إىل تأويل فيتمكن من التأثري فيه وإقناعه ذا األسلوب يف التربية

خاطب باملنهج األمثل لتربية األبناء ويتمثل شرط اإلخالص يف عرض هذه األفعال بأسلوب تربوي هادف ما ميكن من إفادة امل     
  .تربية صاحلة وهو ما ينشده كل اآلباء

 cemmissives) االلتزاميات(ثالثا الوعديات 
هو نوع من أفعال الكالم يستعملها املتكلمون ليلزموا أنفسهم بفعل مستقبلي، فهي تعرب عن ما ينويه املتكلم من وعود وديدات     

 )62(.وشرط اإلخالص فيها هو القصد ،)61(ال الوعد يأخذ املتكلم على عاتقه جعل العامل مالئما للكلماتوتعهدات، وباستعمال أفع

  : وتتمثل يف األحاديث التالية
  :احلديث األول

اليتمثَّلُ     اليقَظَةمن رآين يف املنامِ فَسيراينِ يف الَيقَظَة أو كأنما رآين يف« : قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرةَ ،     
   (63). متفق عليه»  الشيطانُ يب

  : الفعل الكالمي املتضمن يف القول التعبريي مبفهوم سريل هو
 هو فعل كالمي غري مباشر  :الوعد"  قَظَةاينِ يف الَيرييتمثل يف وعد الرسول " فَس  أن الذي يراه يف املنام فانه سرياه يف

أن مقصود رؤيته يف كل حالة : " وقد اختلف العلماء يف معىن احلديث وقد قال ابن حجر. كأمنا رآه يف اليقظة اليقظة أو كما قال
ليست باطلة وال أضغاثا بل هي حقيقة يف نفسها ولو رؤى على غري صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل 

  .هي وعد للرائي فرؤيا للنيب .) 64("اهللا
  .معىن صريح "اخلرب"          

  احلديث       
     

  .معىن ضمين" الوعد"                                 
 يتمثل يف التزام املتكلم بفعل شيء ما يف املستقبل و الرسول   :الغرض اإلجنازي  ألزم نفسه بوعد رؤيته إذا رآه الرائي يف

 " فَسيراينِ "، والقصد من ذلك من  قال ابن بطال ) 65("ضارع و ختلص لالستقبالخمتصة بامل "فَسيراينِ  "املنام فالسني يف كلمة 
  . وهنا يتحقق شرط اإلخالص. )66(يعىن يريد تصديق تلك الرؤيا يف اليقظة وصحتها

   :احلديث الثاين 
له املُلك ، وله احلَمد ، وهو على كُلِّ   ال شرِيك لَه، من قال ال إله إالَّ اللَّه وحده« : قالَأنَّ رسولَ اللَّه عن أيب هريرةَ ،     

ائة سيم يت عنهحمو ، نةسائَةُ حم لَه تبشر رقَابٍ وكُتل عدع لَه تكان ةرائةَ ميف يومٍ م ، يريٍء قَدش نرزاً موكانت له ح ، ئَة
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من قالَ سبحانَ اللَّه «: ، وقالَ»  ، ومل يأْت أَحد بِأَفضل مما جاَء بِه إالَّ رجلٌ عملَ أَكثَر منهالشيطَان يومه ذلك حىت يمِسي 
  )67(.متفق عليه»  وحبمده ، يف يوم مائَةَ مرة ، حطَّت خطَاياه ، وإنْ كَانت مثْلَ زبد البحر

  :صيغة اخلرب هو يف هذا احلديث فعل كالمي جاء يف
 الرسول  :الوعد  يٍء  "وعد قائل هذا الذكرلى كُلِّ شع وهو ،داحلَم لهو ،املُلك له ،لَه ال شرِيك هدحال إله إالَّ اللَّه و

ةرائةَ ميف يومٍ م يرعن طريق هاته اجلمل اخلربية".قَد:  
  .كانت لَه عدل عشر رقَابٍ -
-  لَه تبكُتنةسائَةُ حم. 
- ئَةائة سيم يت عنهحم. 
- يطَانالش نرزاً موكانت له ح. 
- ا جاَء بِهمل مبِأَفض أَحد مل يأْت. 
 هذه الوعديات تعرب عما ينويه املتكلم  :الغرض اإلجنازي    حبيث يأخذ على عاتقه جعل العامل مالئما للكلمات فهو

اب ويكتب هلم مئة حسنة ومتحى عنهم مئة سيئة وتكون هلم حفظا من الشيطان وال يأيت أحد وعدهم بثبوت األجر كعتق عشر رق
 .بأفضل منهم ولتقوية الفعل الكالمي استعان املتكلم بأسلوب اإلغراء والترغيب

  Expressives)البوحيات(التعبرييات / رابعا
النفسية جتاه الواقعة اليت تعرب عنها القضية، ويطلب فيها اإلخالص، هي أحد أصناف أفعال الكالم، الغرض منها هو تعبري عن احلالة     

: ويدخل يف هذا الصنف أيضا )68(.وميكن هلا أن تتخذ لكل مجل تعرب عن سرور أو أمل أو فرح أو حزن أو عما هو حمبوب أو ممقوت
 )70(.، ال يوجد يف هذا الصنف جتاه مطابقة)69(االعتذار والشكر، والترحيب والتعزية

  :وتندرج التعبرييات يف جمموعة من األحاديث وهي
  

  : احلديث األول
    معاذ وعن_هنرضي اللَّه ع _ ول اللَّهلَّم_أَنَّ رسوس هلَيلّى اُهللا عوقال _ ص هدذَ بيأَخ : » كبي ُألحإن اللَّهاذُ ، وعا مفقال » ي :
رواه أبو داود .» اللَّهم أعني على ذكْرِك ، وشكْرِك ، وحسنِ عبادتك : دبرِ كُلِّ صالة تقُولُ  أُوصيك يا معاذُ ال تدعن يف« 

  )71(.بإسناد صحيحٍ

  :الفعل الكالمي يف هذا احلديث يندرج ضمن التعبرييات
 فعل كالمي مباشر يتمثل يف إخبار النيب : اإلخبار ولتقوية الفعل الكالمي أكّد بالقسم. لك احلبملعاذ بأنه حيبه ويؤكد له ذ 

حىت يثبت ما قال يف ذهن السامع،وأن هذه الوصية خاصة  مثينة ومصممة وجواب القسم هو " الم التوكيد"و ) إنّ(واألداة " واهللا"
  ).أحبك( فعل القول

 فعل كالمي غري مباشر دلت عليه قوة إجنازية مستلزمة مقاميا فالرسول : االعتراف  يفصح عما يشعر به من احلب جتاه معاذ و
 .وهو فعل كالمي فيه صدق وإخالص يف التعبري" االعتراف" وهذا البوح هو" إين أحبك" يعترف له بذلك من خالل اجلملة اخلربية
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 ذا الدعاء  :الغرض اإلجنازي الغرض من هذا االعتراف باحلب هو تعبري الرسول عن مشاعره ملعاذ، ولذلك فهو يوصيه
  :وميكن رسم بنية الفعل الكالمي كالتايل. فكانت هذه الوصية النبوية بطريقة تالمس املشاعر وتثري العواطف

  دلت عليه قوة إجنازية حرفية الفعل ) صريح(فعل كالمي مباشر: اإلخبار                              
           الفعل الكالمي     
    )كبي ُألحإن(      
 

 دلت عليه قوة إجنازية مستلزمة) ضمين(فعل كالمي غري مباشر : االعتراف                                   
  : احلديث الثاين

د بنفِسه دخلَ على ابنه إِبراهيم رضي اللَّه عنه وهو يجو_ صلّى اُهللا علَيه وسلَّم_أَنَّ رسولَ اللَّه _ رضي اللَّه عنه_وعن أَنسٍ     
 نا رسولِ اللَّهيع لَّم_فَجعلتوس هلَيلّى اُهللا عص _ ذْرِفَانت .عوف محن بنالر يا « : وأَنت يا رسولَ اللَّه ؟، فقال : فقال له عبد

حزنُ ، وال نقُولُ إِال ما يرضي ربنا وإِنا لفراقك يا إِنَّ الْعين تدمع والقَلْب ي« : ثُم أَتبعها بأُخرى ، فقال» ابن عوف إِنها رحمةٌ 
  )72(.رواه بعضه مسلمرواه البخاري ، .» إِبراهيم ملَحزونونَ 

  :تتمثل أفعال الكالم يف هذا احلديث يف
 فعل كالمي مباشر متثل يف إخبار انس رضي اهللا عنه وهو يصف حال الرسول  :اإلخبار على ابنه إبراهيم وهو يف  عندما دخل

فهو مل يعرب لغة وإمنا  ، هذا القول يعرب عن انفعاالت تظهر على مالمح الرسول " تذْرِفَان "فجعلتا عينا الرسول : "الرتع يف قوله
تزيد من قوة ملا أمل به من فقد ابنه الوحيد فالدموع هي عالمة من عالمات احلزن وهي ) احلزن(كان االنفعال ظاهر يف وجهه وهو 

  .الفعل
 فعل كالمي مباشر يظهر يف الصيغة اخلربية يف قوله  :التأكيد  مةٌ  : "_رضي اهللا عنه_البن عوفحها رفقد أكد املتكلم " إِن

  .باألداة  على أن الدموع رمحة من اهللا تعاىل
 ها(فعل كالمي متضمن يف القول يفهم من سياق اجلملة اخلربية  :االمتنانمةٌ إِنحالذي يفضي إىل أن الدموع رمحة من اهللا تعاىل ) ر

لعبده كي ينفس ا على مشاعر احلزن اليت بداخله وهذا من رمحته تعاىل خبلقة، فالرسول من خالل هذه العبارة يشعر باالمتنان هللا 
  .تعاىل على هاته النعمة

  
 فعل صريح جاء بصيغة مجل تقريرية :التقرير.   

  .تدمع  الْعين إِنَّ  -
 .وال نقُولُ إِال ما يرضي ربنا -
 .وإِنا لفراقك يا إِبراهيم ملَحزونونَ -
 فعل كالمي ضمين ويعد من األفعال الكالمية التعبريية والرسول  :االعتراف   ببث من خالل اجلملة التقريرية ويفصح عن

 .مشاعره جتاه الواقع
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وال  "وأكد اعترافه أن عينيه دمعت وأن قلبه حزن لفَقْد ابنه، ونفهم من خالل اخلرب املنفي ضمنيا _ سالمعليه الصالة وال_فقد اعترف 
  .أي رضي بقدر اهللا تعاىل مث يؤكد بعد ذلك مشاعر احلزن لفراق ابنه" نقُولُ إِال ما يرضي ربنا 

 لتعبريي قد حقق النجاح لتوفر شرط اإلخالص فالرسول املتكلم عرب عن حالة نفسية جتاه قضية والفعل ا :الغرض اإلجنازي  هو
الصادق األمني والقضية املعرب عنها هي فقد ابنه الوحيد إبراهيم فاحلزن يظهر على وجهه وهو يعيش حلظات وداعه ينظر إليه وهو 

هدفها "ولد، فاألفعال التعبريية يصارع املوت نظرات احلزين املنفطر الذي ينتظر فراق احلبيب فيحزن فال يوجد أقسى من فراق ال
 اإلجنازي هو التعبري عن املوقف النفسي حيال الواقعة اليت تعرب عنها القضية، إذ ليس هلذا الصنف اجتاه مطابقة، فاملتكلم ال حياول أن

  )37(".االجتاه الفارغ) سريل(جيعل تطابق العامل اخلارجي، وال العامل اخلارجي يطابق الكلمات وهذا ما يسميه 
واحلديث حيمل رسالة تعليمية وهي أن البكاء املباح واحلزن اجلائز وهو ما كان بدمع العني ورقة القلب من غري سخط على قضاء 

  )    74(.اهللا

  Declaratives) اإلعالنيات(خامسا اإليقاعيات 
الوضع القائم أي أن القول بأمر ما هو أحداث اإليقاعيات أو اإلعالنيات هي األفعال اليت ينشأ مبجرد التصريح ا أحداث تغيري يف   

والسمة املميزة هلا أن أداءها الناجح يتمثل يف .)75(يترتب عليه براءة املوظف فعال" املوظف بريء: "لذلك األمر فإذا أعلن القاضي
ن الكلمات إىل العامل ومن العامل مطابقة حمتواها القضوي للعامل اخلارجي، فضال عن أا تقتضي عرفا غري لغوي واجتاه املطابقة فيها م

 )76(.الكلمات وال حتتاج إىل إخالص

  : احلديث األول  
إنَّ « : قال يف خطْبته يوم النحر بِمىن يف حجة الوداعِ _ صلّى اُهللا علَيه وسلَّم_أنَّ رسول اللَّه _ رضي اللَّه عنه_عن أيب بكْرةَ   

متفق » أعراضكُم حرام علَيكُم كَحرمة يومكُم هذا ، يف شهرِكُم هذا ، يف بلَدكُم هذا ، أال هلْ بلَّغت دماَءكُم ، وأموالَكم و
  )77(.عليه

تأملنا جيدا نصه جنده قد جاء بأسلوب خربي من نوع  السياق الذي ورد فيه احلديث هو حجة الوداع يف خطبة يوم النحر مبىن وإذا   
  )78(.وذلك حىت يزيل التردد لدى املتلقي "إنَّ"ه مؤكد بأداة واحدة وهي اخلرب الطليب ألن

فاملتكلم هو الرسول " إنَّ دماَءكُم ، وأموالَكم وأعراضكُم حرام علَيكُم"فاحلديث يتضمن فعال كالميا إيقاعيا هو التحرمي يف قوله    
سول وقد أعلن حكم فهو يستمد قوته من سلطة اخلطاب اإلهلي فالر  مقام دعوة وتبليغ يضبط احلدود بني الناس ويبطل عمل

أهل اجلاهلية من قتل للنفس بغري حق وانتهاك لألموال واألعراض، فَنقلَ هذا الفعل اإليقاعي املسلمني إىل واقع جديد يسوده العدل 
  .واألموال واألعراض من خالل حديثه يعلن حرمة الدماء _عليه الصالة والسالم _فالرسول . واألمن واالستقرار
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  الفعل الكالمي                                                                    
  "حرام علَيكُم"            

    
    

  أموالَكم                         دماَءكُم                 أعراضكُم                                             
  

تعترب التداولية ميدانا لغويا مكمال للسانيات البنيوية فهي حتاول فهم االستعمال اللغوي من خالل سياقات متعددة ومقاصد املتكلمني 
الغرض من الفعل اإلجنازي يف أفعال الكالم هو .وعالقة العالمات مبستعمليها ومن مثّ تعترب أفعال الكالم ركيزة اللسانيات التداولية

إمنا األعمال  «    يرتبط الفعل الكالمي مبقصد املتكلم ويؤول هذا إىل قول الرسول . تكلم جتاه املستمع بأداء عمل ماالتزام امل
 .  »بالنيات

 .وردت أفعال الكالم يف احلديث النبوي الشريف على شكل أفعال أجنزت بأقوال تضمنت قوة إجنازية حرفية وقوة إجنازية مستلزمة 
لعل هذا راجع إىل القصد من الرسالة النبوية وهي إرشاد الناس وتوجيههم ألمور دينهم ودنياهم  يات نوعا ما غلبت التوجيهحبيث 

يف مقام تقرير بغية إبالغ جمموعة من    التقريريات ألنه     اعتمد الرسول وهلذا .لتحقيق اهلدف األمسى وهو رضا اهللا 
جاء من ، ة يف احلديث النبوي الشريف ولكن األكثر استخداما هو األمر والنهيتعددت اآلليات التوجيهيو .التشريعات اإلهلية 

اإليقاعيات ، االعتراف, االعتذار, يف التعبرييات الشكر    استعمل الرسول ، التهديد, الوعيد, الوعديات األفعال الكالمية الوعد
عبارات التنبيه وتكرار الكالم وأسلوب     عمل الرسول لدعم القوة اإلجنازية است، وتتمثل يف إصدار أحكام الدين اإلسالمي :

 .التوكيد وهذا إليضاح املعىن وتنبيه املتلقي ألمهية الرسالة 
جاء لتغيري وضع قائم      الوصول إىل إبراز األثر  الذي حيدثه النص يف متلقيه فالرسول  الدراسة لقد حاولنا من خالل هذا 

لتايل فالتداولية هي آليات وإجراءات تساعد على فهم نص احلديث النبوي والكشف عن خباياه واستبداله بوضع آخر جديد ، وبا
   .وقصديته ومدى تأثريه يف اآلخر، كما قد مسح لنا بقراءة جديدة للحديث النبوي تزيد من فهمنا له 
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 بشار بن برد"مناذج من القواعد التحويلية يف شعر" 
sformational in the poetryExamples of grammar tran  

of Bashar Ibn Bord   
  فاطمة الزهراء نايلي      : األستاذة                                                         

  قسم اللغة العربية وآداا                                                        
  -2جامعة البليدة –كلية اآلداب واللغات                                                 

  
  :امللخص

ودف إىل تطبيق ) لتشومسكي(هذا البحث عبارة عن مقاربة لغوية بني شعر بشار بن برد وبني النظرية التوليدية التحويلية 
مقابلتها بالقواعد النحوية اليت أقرها النحاة بعض القواعد التحويلية من زيادة وحذف وتقدمي وتأخري على التراكيب الشعرية احملولة ،و

كيف يتم حتويل املعاين : العرب وقواعد النحو التحويلي، ملعرفة مجلها النواة وبنيتها العميقة   لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، وهي
فة؟ وما مدى إمكانية تطبيق قواعد هذه الكامنة يف الذهن إىل جمموعة من الوحدات اللسانية الدالة على تلك املعاين ضمن تراكيب خمتل

  .النظرية على اللغة العربية؟ مث نعرض لنتائج البحث يف اخلامتة مع إبداء الرأي
  

  .اجلملة النواة –البنية العميقة  –التحويل  –التوليد : الكلمات املفتاحية
Abstract : 

This research is a linguistic approach between poetry of Bashar Ibn Bord and between 
transformational generation theory (Chomsky) and aims to apply some transformational grammar of 
، addition and deletion and permutation… on the compositions of poetry transferred، and 
interviewed grammatical rules approved by grammarians Arabs and grammar transformational،to 
know kernel sentences and deep structure such as: how are converted meanings inherent in the mind 
set of linguistic units function on those meanings within different structures? and the possibility of 
applying the rules of this theory on the Arabic language? Then I show the results of research in the 
finale with the opinion. 

Key words :Generation  Transformation  Deep  structure  Kernel sentence 
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  :متهيد
وتقدمه طبقات احملدثني بإمجاع الرواة ) ه96( ولد بالبصرة سنة هو بشار بن برد بن يرجوخ، ):بشار بن برد(التعريف بالشاعر 

ورياسته عليهم من غري اختالف يف ذلك يغين عن وصفه وإطالة ذكر حمله، وهو من خمضرمي شعراء الدولتني العباسية واألموية، ولد 
  :قوله) 1(" ، فقيل له يوما وقد أنشدمكفوفا يشبه األشياء بعضها ببعض يف شعره ،فيأيت مبا ال يقدر البصراء أن يأتوا مبثله

   )2(كأن مثار النقع فوق رؤوسنا           وأسيافنا ليل اوى كواكبه          
إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب : ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه فمن أين لك هذا ومل تر الدنيا قط وال شيئا فيها ؟، فقال" 

  "ه من األشياء،فيتوفر حسه وتذكو قرحيتهويقطع عنه الشغل مبا ينظر إلي
ورواة شعر بشار ونقدته متفقون على أنه زعيم طبقة املولدين وأسبقهم إىل الغزل الرقيق وأول من مجع شعره بني القدمي واحلديث، فقد 

إلبداع كان بشار شاعرا خطيبا صاحب منثور ومزدوج وسجع ورسائل، وهو من املطبوعني أصحاب ا): " اجلاحظ(قال فيه 
أما وفاته فقد أمجع الرواة أنه مات مقتوال بأمر من اخلليفة املهدي ..." واالختراع،املتفننني يف الشعر،القائلني يف أكثر ضروبه وأجناسه

  :)4(وهو املشهور بقوله ) 3( بسبب هجائه له، تاركا اثنا عشرة ألف قصيدة مل يبق منها إال قطعا منتثرة يف الكتب) ه168(سنة 
  عميت جنينا والذكاء من العمى         فجئت عجيب الظن للعلم موئال      

  وغاض ضياء العني للعلم رافدا           لقلب إذا ما ضيع الناس حصال     
  وشعر كنور الروض الءمت بينه        بقول إذا ما أحزن الشعر أسهال     

  .وهلذا اخترناه كنموذج هلذه الدراسة
  :مدخل عام

  " :نوام تشومسكي"اللغة عند  مفهوم-1
غة اللغة عند تشومسكي أداة اجتماعية ،تتكون من نظام معقد جداً من الرموز أو قواعد استخدام تلك الرموز، واملتحدثون من أبناء اللّ"

ورفيمات جيب أن يكونوا ملمني بالرموز املستخدمة وقواعد االستخدام املقبولة مبا يف ذلك جمموعات املفاهيم والكلمات وامل
)5( ."والفونيمات

اللغة عنده نظام توليدي وكلمة "خاصية إنسانية استثنائية فا " تشومسكي"انطالقا من هذا التعريف، يتضح  لنا أن اللغة عند 
قادر  -حسب تشومسكي-فاإلنسان  )6("توليدي من اجلذر يولد الذي يعين اإلنتاج واخللق،فاللغة بذلك وفقا له منتجة ومبدعة

  .وليد عدد ال متناه من اجلمل عن طريق جمموعة من القواعد النحوية احملددةعلى ت

  :الكفاءة اللغوية واألداء الكالمي-2
الكفاية اللغوية واألداء : (يف تأسيسه لنظريته التوليدية التحويلية ثنائية" تشومسكي"كانت أهم املبادئ اليت اعتمد عليها 

السامع بلغته أو استعمال اللغة ،واألداء هو االستخدام الفعلي للغة يف موقف معني  -املتكلم الكفاية اللغوية هي معرفة"و ) الكالمي
، فالكفاءة اللغوية  هي معرفة املتكلم بقواعد لغته، أما األداء الكالمي فهو كيفية استخدامه لتلك القواعد يف املواقف املختلفة )7(

  )8".(لغة وإمكانية التعليمإبداعية ال"إىل ) تشومسكي(ومن هذا املنطلق أشار
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  :النبية العميقة والبنية السطحية-3
البنية العميقة هي مستوى جتريدي هليئة التركيب تتمثل "أن للتركيب بنيتني مجعهما يف هذه الثنائية ف " تشومسكي"يرى 

  )9( ."فيه كل العناصر احملددة لتأويل التركيب
الباطين أو املعىن األول املوجود يف ذهن املتكلم قبل أن يصيغه إىل تركيب  التركيب: نستطيع القول أن البنية العميقة هي

" احلد األدىن من الكلمات اليت حتمل معىن حيسن السكون عيله: " اجلملة النواة، وهي: ظاهري، حيث تتولد عن البنية العميقة 
فهي التأويل : "عند مساع املتلقي هلا،أما البنية السطحية اجلملة البسيطة اليت تفيد معىن معني : ، فاملقصود باجلملة النواة هو )10(

التركيب الظاهري النهائي الذي : ،فالبنية السطحية هي)11( ".الداليل الذي يتحدد بشكل بنائي أو تركيب يف التحقق السطحي
املقبولية : سطحية مصطلحني مهاجيسده املتكلم يف شكل سلسلة من األصوات اللغوية احلاملة ملعان خمتلفة، ويواجهنا يف البنية ال

يكون إنتاجها أكثر احتماال من إنتاج غريها وفهمها أكثر : " والصحة القواعدية أو النحوية للتراكيب احملولة، والتراكيب املقبولة
ها املتكلمون سهولة ، ووصفها أكثر اتفاقا وأكثر طبيعة بشكل من األشكال، أما اجلمل األقل قبوال فإا تلك اليت يغلب أن يتجنب

  )12(."ويستبدلوا بأخرى أكثر قبوال
، يالحظ أن مصطلح املقبولية )13(" الصحة القواعدية، فتعود إىل قواعد اللغة القائمة ضمن الكفاية اللغوية ملتكلم اللغة"أما 

قي، أما مصطلح الصحة القواعدية أن تكون اجلمل اليت ينتجها املتكلم مقبولة من حيث املعىن ومفهومة عند املتل: يرتبط باملعىن؛ أي
  .فيتعلق بالقواعد النحوية اخلاصة بلغة معينة واملوجودة يف ذهن متكلم تلك اللغة

  :القواعد التوليدية والتحويلية-4
إن العجز الذي عرفه التحليل التوزيعي الوصفي كونه ال يستطيع حتليل اجلمل املركبة إىل مكوناا املباشرة، هو الذي "  

من خالل نظريته التوليدية التحويلية ويف احلقيقة إن إشاعات هذا النحو ) تشومسكي(ثورة اللسانية اجلديدة اليت جسدها فجر ال
القواعد التحويلية، وفيه ) transfarmar grammar: (مقاال بعنوان) 1952(سنة ) هاريس(ظهرت بوادره، منذ أن أصدر 

  :املكونات املباشرة لتغدو أكثر وضوحا ويسرا على النحو اآليت طالب بضرورة حتديد رموز للفئات النحوية داخل
  

  ولد  أل  ماض  سافر
  فعل
  فعل

  زمن
  زمن

  أداة
  أد

  اسم
  اسم

  )م ا س (مركب امسي   )م ف( مركب فعلي 
  ج

  
 من هذا التحليل إىل املكونات املباشرة، وأعاد صياغته صياغة رياضية تعكس تلك املكونات يف) تشومسكي(ولقد انطلق 

  : كاآليت )14("وايته أصغر املورفيمات الدالة بوظائفها النحوية) ج(شكل هرمي تشجريي رأسه اجلملة 
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  ج                                                                            
  

  م ا س                    م ف                                                                   
  

  أ د              اسم                    فعل         زمن                                                        
  

               ولد                ال                     ماض                      سافر                                            
  

أن تشومسكي قد وفق يف هذه الصياغة اجلديدة التشجريية لنظرية املكونات " عبد الرمحن احلاج صاحل"ويرى الدكتور 
ألنه قد صاغها صياغة مكنته من بيان نقائصها وعدم قدرا على تفسري الكثري من الظواهر اللغوية وذلك بلغة املنطق "املباشرة؛ 

نمط الذي وضعه إال صياغة حمضة لنظرية املكونات القريبة وال يزيد عليها شيئا اللهم إال الدقة الرياضية الرياضي وليس هذا ال
  )15(". والتمثيل الشجري

النحو التوليدي ووضع هذا املصطلح ليؤكد أن مثل هذا النحو يقصد به الكشف عن القواعد ) تشومسكي(فقد أسس "
عتاد الباحثون أن يطلقوا مصطلح النحو التحويلي على منط من أمناط النحو التوليدي، احلاكمة على بنية اجلمل وتراكيبها، وا

ويستعمل مصطلح التحويل ليحدد به أصناف القواعد اليت تقوم بالعمل بعد التوصل إىل املكون اخلاص ببنية العبارة ، وهو املكون 
بالقواعد بنية العبارات ،أو القواعد إعادة الكتابة للتراكيب املختلفة، فالنحو التوليدي يتعلق  )16(."الذي ينتج البنية األساسية للجملة

فقد قام على أساس االعتقاد بأن على النحو أن يزودنا بقاعدة تفسر لنا كيف تستعمل اجلمل وكيف تفهم "أما النحو التحويلي 
  )17(." ألن النحو بالنسبة لكل لغة هو نظام من القواعد

على جمموعة القواعد واألحكام اليت تعرف أنواعا خمتلفة من النظم اللغوية وهي قواعد رياضية  تدل"والقواعد التوليدية 
  )18(."حمددة متقنة ، مهمتها تعيني وصف حنوي لبنية اجلمل اليت تولدها

كيب لغوي يتبني لنا ،أن القواعد التوليدية والتحويلية دف إىل الوقوف على مجلة من التحويالت الكامنة وراء نطق كل تر
باإلضافة إىل كيفية توليد التراكيب املختلفة واشتقاق تراكيب جديدة منها عن طريق التحويالت املختلفة، حيث تنقسم 

  :التحويالت إىل
  : اختيارية وإجبارية-1
  )19(". النواةالتحويالت اإلجبارية جتري يف البنية العميقة وتنتج عنها اجلملة النواة ،أما االختيارية فتكون يف غري مجلة "
  : دورية وجذرية-2

التحويالت الدورية، يكون تطبيقها على التراكيب األكثر عمقا وصوال إىل البنية الكاملة ، وتعمل التحويالت اجلذرية 
  )20(". للحصول على تركيب كامل

  : وظيفية وغري وظيفية-3
 الوظيفي فهو ثبات العنصر النحوي على وظيفته التحويل الوظيفي هو انتقال الكلمة إىل وظيفة أخرى أما التحويل الغري"

فمثال هذا النوع من التحويالت دخول أحد النواسخ على اجلملة ،حيث تغري زمن اجلملة من  ،)21(" األصلية قبل التحويل وبعده
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املركب : أساسيني  مها وحتلل اجلمل إىل مركبني"الفعلية إىل االمسية فيصبح االسم امسها واخلرب خربها بتغري احلركة االعرابية، 
الذي يقع فاعال هلا واملركب الفعلي، هكذا إىل أن نصل ذا التحليل املكوين إىل أقل صور البناء اللغوي على مستوى : االمسي

  )22(."التحليل التركييب وهو الكلمة
يد اهليكل البنيوي للتركيب ويف حتديد انطالقا مما سبق، فقد أفادت املدرسة التوليدية التحويلية من هذه الرؤية البنيوية يف حتد

  .عناصر التركيب والعالقات الوظيفية املتعددة بينهما
  ):بشار بن برد(النماذج التطبيقية من شعر 

  :التحويل بالتقدمي والتأخري-1
 180ت ( ) سيبويه(تعد ظاهرة التحويل بالتقدمي والتأخري من أهم الظواهر اليت حظيت باهتمام علماء العربية ،حيث نقل 

قائم زيد، وذلك : وزعم اخلليل أنه يستقبح أن يقول : " قوله يف باب االبتداء) ه 175ت ) ( اخلليل بن أمحد الفراهيدي(عن ) ه
  )23(". متيمي أنا : إذا مل جتعل قائما مقدما مبنيا على املبتدأ وهذا التقدمي عريب جيد وذلك قولك

وحنوه مبتدأ ، أما إذا جعل مقدما فهو جائز عند " قائم زيد : " يف قولك) قائم(يتضح من خالل قوله، أنه يستقبح جعل 
؛ألن التقدمي لديه يكون على نية التأخري،إذ أن العنصر املقدم يف التركيب يبقى حمتفظا بوظيفته النحوية وحكمه اإلعرايب ) اخلليل(

  .الذي أقر له قبل تقدميه
إذا كان الكالم موضحا عن املعىن، حنو : " خري جائز يف حالة أمن اللبس قائال أن التقدمي والتأ) ه 285ت ) (املربد (ويرى 

  )24(". ضرب زيد عمرو ألنك تعلم باإلعراب الفاعل واملفعول: قولك 

أما عند خلو التركيب من قرينة معنوية أو لفظية تعني على حتديد الفاعل من املفعول به، فال جيوز يف هذه احلالة التقدمي 
إذا اتفق ما هذه سببا مما خيفي : فال جتد هنا إعرابا فاصال وكذلك حنوه قيل ):"ه 392ت ) ( ابن جين(ويؤكد ذلك قول  والتأخري

فتقدمي لفظة ما على غريها يف التركيب ينتج عنه تغيري يف البنية  )25(." يف اللفظ حاله ألزم الكالم من تقدمي الفاعل وتأخري املفعول
حتدث فيه عن التقدمي والتأخري ووجوهه وفصل ) األصول يف النحو: (بابا يف كتابه) ه316) (ن السراجاب(األصلية له وقد عقد 

  )26(". مقتصرا على التعداد) ه 911) (السيوطي(فيها القول، حيث اختصرها 
  :ومن التحويل بالتقدمي والتأخري

  :تقدمي الفاعل على فعله -أ
واعلم أن الفاعل : " يف هذا الصدد) ه 377ت ) ( أبو علي الفارسي(قول األصل يف الفاعل أن يتأخر عن الفعل، حيث ي

، فحكم الفاعل املسند إليه هو أن يتأخر عن الفعل املسند ومها ركنان أساسيان يف )27("رفع وصفته أن يسند الفعل إليه مقدما عليه
ا ما ال يغين أحدمها عن اآلخر وال جيد املتكلم منه هذا باب املسند واملسند إليه ومه:" إليهما بقوله) سيبويه(التركيب وقد تطرق 

  )29(." وتقدمي الفاعل على فعله ممتنع عند البصريني ألنه ينقله إىل حكم االبتداء"، )28(. "بد
فقد أجازوا تقدمي الفاعل على فعله مع بقائه على حكمه الذي كان عليه قبل التقدمي وخلو الفعل من : "أما الكوفيون 

  )30(". ستترالضمري امل

  :من حبر السريع) بسلمى(قليل ،من ذلك قوله يف النسيب ) بشار بن برد(ونظري ذلك من شعر 
  )31(فضال على الشمس إذ الحت من احلجب *** اهللا أصفى هلا ودي وصورها  



                                       

                                       2––
 

 
 

~ 140 ~ 
 

على فعله ) اهللا(الفاعل  -لفظ اجلاللة-تركيب حتويلي امسي، حدث فيه التحويل بتقدمي ) اهللا أصفى: (ميثل قول الشاعر
، حيث نالحظ أنه "أصفى اهللا ودي هلا وصورها:" الذي وجب أن يتقدم؛ ألن الترتيب األصلي لعناصر التركيب هو) أصفى(

بتحويل اختياري والبنية العميقة  -ودي–على املفعول به  -هلا–جرى يف هذا التركيب حتويل آخر وهو تقدمي اجلار وارور 
،بإضافة املفردات احملذوفة اليت استبدلت يف البنية السطحية بضمري ) هللا ودي لسلمى وصور سلمىأصفى ا:(للتركيب السابق هي

، نالحظ أا مجلة بسيطة )أصفى اهللا ودي: (أما اجلملة النواة للتركيب التحويلي االمسي فهي) هلا ، صورها(الدال عليها ، ) اهلاء(
،كما أن اجلملة النواة  متثل تركيب فعلي توليدي على عكس )مفعول به+ فاعل+ فعل(حتمل معىن حيسن السكوت عليه مركبة من 

ملاذا انتقل التركيب من النمط الفعلي يف البنية : البنية السطحية اليت متثل تركيب امسى حتويلي ،وهذا ما يطرح لدينا تساؤال وهو
  العميقة إىل النمط االمسى يف البنية السطحية؟ 

عل يف التركيب الظاهري إىل موقع االبتداء هو نتيجة حلدوث حتويل وظيفي حيث انتقل الركن ميكن القول أن انتقال الفا
االمسى من الوظيفة النحوية كفاعل يف اجلملة النواة إىل وظيفة أخرى، وهي املبتدأ يف البنية السطحية لذلك أصبح التركيب امسيا 

  :ونلخص التحويالت اليت مرت ا اجلملة النواة فيما يأيت
  : زيادة اجلار وارور بتحويل اختياري -1

  .أصفى اهللا ودي لسلمى                      ج              
  :بضمري اهلاء الدال عليه بتحويل اختياري) سلمى(استبدال االسم ارور -2

  أصفى اهللا ودي هلا                 ج                  
  :عول به بتحويل اختياريتقدمي اجلار وارور على املف-3

  أصفى اهللا هلا ودي                 ج                  
  :تقدمي الفاعل على فعله بتحويل اختياري وظيفي-4

  اهللا أصفى هلا ودي                ج                  
  :ونوضح املكونات املباشرة اليت يتألف منها التركيب باملخطط الشجري اآليت

                                                
  ج                                                          

  
  را               رح                    را                 ر ف                                                       

  
  ف        ح        ض             ا        ض                                    ا                                                         

  
  ي          ود               ها            أصفى       ل                   اهللا                                           
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  :بتدأتقدمي اخلرب على امل-ب
واعلم أن الظرف إذا كان خربا فاألحسن تقدميه وإذا كان لغوا : "أجاز النحويون هذا الضرب من التقدمي من ذلك قوهلم 

  )32( ".فاألحسن تأخريه مع أن كال جائز ومها عربيان
) كان(خرب  ومما يصح وجيوز تقدميه خرب املبتدأ  على املبتدأوكذلك:"يف هذا الصدد إىل القول) ابن جين(وقد ذهب 

  :من حبر اخلفيف) بسعدى(من ذلك قول الشاعر يف الغزل  )33(." وأخواا على أمسائها وعليها نفسها
  )34(وسوره طب مل تقلم خمالبه **** عليك مساء دوننا متطر الردى 

: بل التحويل هو ،بتحويل اختياري والترتيب األصلي ق) مساء(على املبتدأ ) عليك(حدث حتويل بتقدمي اخلرب شبه اجلملة 
،حيث نالحظ ) مساء على احلاسد  متطر السماء الردى: (والتركيب الباطين هلذا التركيب التحويلي يتمثل يف ) مساء عليك دوننا(

موجودان يف البنية العميقة للشاعر واستبدهلما بضمريين متصلني يف البنية السطحية ) السماء(والفاعل ) احلاسد (أن االسم ارور 
تتألف من املبتدأ واخلرب وقد مرت اجلملة النواة بعدة حتويالت حىت ) مساء على احلاسد أو العدو: (جياز ،فاجلملة النواة هي لإل

  :صارت بنية سطحية وهي
  :حذف االسم ارور واستبداله بضمري املخاطب الدال عليه بتحويل اختياري-1

  مساء عليك                 ج      
  :على املبتدأ بتحويل اختياري تقدمي اخلرب-2

  عليك مساء                    ج    
  :زيادة املركب الفعلي إىل التركيب االمسي بتحويل اختياري والركن احلريف -3

  عليك مساء دوننا متطر الردى                  ج      
مث يفخر على أعدائه ) بسعدى(طويلة يتغزل يف مطلعها  فاملعىن الذي جسده الشاعر يف هذا التركيب الناتج  املأخوذ من قصيدة

أنك كالسماء متطر الغيث النافع،ومتطر مطر السوء فأمطر على غرينا الردى وهذا إغراء : "بأحد امللوك ذا البيت والذي يقول له
أنت : مل تقلم خمالبه؛ أي: ه بقرينة قول) ليث(مل يظهر له معىن، فهو حتريف لعله ) طب: (هي الشدة، وقوله) السورة(حباسده، و

فنالحظ أن اللتركيب االمسي الناتج صحيح من الناحية النحوية يف اللغة العربية ،لكن هل هو مقبول من ." كالليث يف السورة
 ؟ معروف أن للشعر يف اللغة العربية ميزة خاصة وهي قيامه على الصور) الردى(حيث الصحة الداللية؟ وهل السماء متطر املوت 

  .البيانية واحملسنات البديعية وهذا ما يفسر صحة التركيب من حيث املعىن على سبيل ااز
  :من حبر اخلفيف) بعبده(على امسها ،من ذلك قوله يف النسيب ) كان(التحويل بتقدمي خرب ) بشار(كما جند يف شعر 

  )35( فما يل اختذت وجهك ربا*** مل يكن يل رب سوى اهللا يا عبد               
وقد مرت ) لبشار رب: (الشاهد هو التركيب الفعلي التحويلي يف صدر البيت واجلملة النواة هلذا التركيب السطحي هي 

  :بالتحويالت االختيارية الوظيفية اآلتية
  :بتحويل اختياري وظيفي) كان(زيادة الفعل الناقص -1

  يكن يل رب                 ج                  
  :بتحويل اختياري ) مل(رف احلزم زيادة ح-2
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  مل يكن رب يل                ج                  
  :على امسها بتحويل اختياري) كان(تقدمي خرب -3

  مل يكن يل رب سوى اهللا يا عبد                    ج    
  :تقدمي املفعول به على الفاعل- ج

لى املفعول به، لكن جيوز تقدمي املفعول به على الفاعل عند أمن اللبس األصل يف التراكيب النحوية هو أن يتقدم الفاعل ع
: فإن قدمت املفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى يف األول وذلك قولك : "يف هذا الصدد) سيبويه(،حيث يقول 

."  اللفظ وهو عريب جيد كثرياضرب زيد عبد اهللا ألنك إمنا أردت به مقدما ومل ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخرا يف
)36(  

يتضح من قوله ،أن تقدمي املفعول وتأخري الفاعل ال يؤثر يف موقعهما ودورمها الوظيفي ؛ألنه تقدمي على نية التأخري حيث 
هو أوىل به اعلم أن الفاعل رتبته التقدم واملفعول رتبته التأخر فقد وقع كل منهما املوقع الذي : "يف هذا املعىن) ابن جين(يقول 

  )37(". فليس لك أن تعتقد يف الفاعل وقد وقع مقدما أن موضعه التأخري
أن األصل يف رتبة الفاعل هو أن يتقدم على املفعول به ؛ألن كل من الفاعل واملفعول به وقع يف املوقع الذي ) ابن جين(يرى 

ن متعديا فإن الفاعل يتوسط بني الفعل واملفعول واإلخالل فإذا كان الفعل الزم اكتفى بالفاعل أما إذا كا"يناسب وظيفته النحوية 
  )" ..)38ذا التركيب يكون لغرض يقصده املتكلم

  :من حبر اخلفيف) حبابه(يف الغزل حببيبته ) بشار(وقد ورد هذا النوع من التحويل يف قول 
  )39(. ومهوم جتول حتت الرهابة**** منع النوم طارق من حبابه 

جوازا والترتيب األصلي للوحدات اللغوية ) طارق(على الفاعل ) النوم(تركيب الفعلي التحويلي املفعول به قدم الشاعر يف ال
، وقد مرت مبراحل )مفعول به+ فاعل+ فعل : (فهي من منط ) منع طارق النوم: (، واجلمة النواة)منع طارق النوم من حبابه: (هو

وتتمثل  )40(." متثل الدليل النظمي املرئي كنتاج للعمليات املمثلة يف الدليل التحويليحتويلية إىل أن وصلت إىل بنيتها السطحية اليت 
  :التحويالت يف

  :تقدمي املفعول به على الفاعل بتحويل اختياري -1
  منع النوم طارق                   ج              

  :زيادة شبه اجلملة بتحويل اختياري -2
  منع النوم طارق من حبابه                    ج               

  :بسمات حنوية وداللية تتمثل يف ) منع(ويتميز الفعل 
  ] ] حي = [ مفعول ] + جمرد = [ فاعل + فعل [ فعل ـــــ 

  ]مركب حريف + مركب فعلي + فعل [ ــ ـمنع ــ
  ] ] مفعول به ) + [ حي + جمرد - (فاعل + فعل = [ 

   ]مفعول متحرك  –فاعل انسان = [ + 
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  :وتتبني مكونات التركيب الفعلي التحويلي السابق من خالل املخطط اآليت
  ج                                                                           

  
  را                   ر ح            م ف                                                         

  
  ف         را                                                                      

                      
  ا                   ا           ح                           تع      ا                                                         

  
  

  حبابه            من            طارق             نوم           ال       منع                                 
  .  نالحظ أن التركيب الناتج صحيح حنويا ومقبول دالليا      

  :التحويل باحلذف- 2
إىل وقوع احلذف ) يهسيبو(أدرك النحاة العرب ظاهرة  احلذف يف اللغة العربية وحاولوا الوقوف على أسباا وقدج نبه 

واعلم أم مما حيذفون الكلم إن كان أصله يف الكالم غري ذلك وحيذفون ويعوضون فمما حذف وأصله يف الكالم غري : "قائال
  )41( ."مل يك ، وال أدر وأشباه ذلك : ذلك

التحويلي على هذه فهو يشري إىل كيفية الوصول أو التعرف على العنصر اللغوي احملذوف من الكالم وقد وقف النحو 
  )42(. إسقاط عنصر من مجلة النواة"الظاهرة النحوية الداللية، ويقوم احلذف عنده على 

بيل ': ومثال ذلك )43(وذكر التحويليون أن باإلمكان حذف أحد عناصر اجلملة لوجود دليل يدل عليه أي ما حيذف لقرينة"
  )44(.) مل يستطع أن يسمعك ولكنين استطعت أن أمسعك

)ll couldn’t learn you, but i could learn youbi(  
ولكنين بل مل يستطع أن يسمعك، : (من اجلملة الثانية لتصبح ) learn you - يسمعك (فيمكن أن حنذف عبارة "
  bill couldn’t learn you, but i couldــــ ــــ) استطعت

  )45( . "للقرينة وهي داللة ما قبله عليه) learn –يسمع (فحذف الفعل 
  )46(."أن احلذف يعتري اجلملة واملفرد واحلرف واحلركة وليس شيء من ذلك إال عن دليل يدل عليه) ابن جين(كما يرى 

 )47(." أن احملذوف إذ دلت الداللة عليه وكان يف حكم امللفوظ به إال أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما مينع منه"و 

تضيه املعىن وال يتناقض مع قواعد النحو العريب، فهو املوجود يف أصل التركيب قبل أن يفهم من قوله، أن كل تقدير حملذوف يق
من ضرب ؟ :وهذه القرينة قد تكون لفظية كما إذ قال شخص " حيذف ويقع احلذف لوجود قرينة دالة على تعيني احملذوف،

فاحلذف يف اللغة  )48(." زيدا: ص فتقول زيدا، وقد تكون حالية كما قد رأيت شخصا يف يده خشبة قاصدا لضرب شخ: فتقول 
العربية ال حيدث إال إذا وجد يف سياق الكالم أو التركيب ما يدل على الكلمة احملذوفة وقد فرق بعض النحاة العرب بني احلذف 
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س كل حرف واعلم أنه لي):" سيبويه(،حيث يقول ) ابن جين(و) سيبويه(واإلضمار ومنهم من جعلهما متساويني يف الداللة مثل 
  )49(" يظهر بعده الفعل حيذف فيه الفعل، ولكنك تضمر بعض ماأضمرت العرب من احلروف واملواضيع وتظهر ما أظهروا

جنده يردف بني مصطلحي احلذف واإلضمار، يف حني جند أن النحويني قد فرقوا بينهما يف مسألة ) سيبويه(انطالقا من قول 
  )50(" يضمر  كما يظهر فالفاعل وما قام مقامه"إضمار الفاعل 

-أ: كثريا ،نذكر من    ذلك) بشار (، وقد ورد التحويل باحلذف يف شعر "لذلك نقول الفاعل مضمر وال نقول حمذوف
  : حذف الفعل

: معروف أن الفعل هو الركن األساسي يف التركيب الفعلي ويقوم عليه معناه ،لذلك إذا تأملنا هذا العنوان قد نتساءل بقولنا
  عل حيذف؟ وكيف يستغىن عنه وهو العمدة يف التركيب الفعلي ؟ وهل الفعل حيذف أم يضمر؟هل الف

أحدمها : حذف الفعل على ضربني: "يف هذا الصدد) ابن جين(أجاز النحويون حذف الفعل كما أوجبوا حذفه حيث يقول 
 . "ن يكون الفاعل مفصوال مرفوعا بهأن حيذف والفاعل فيه فإذا وقع فهو حذف مجلة واآلخر أن حتذف الفعل وحده وذلك أ

) ( الصاحب محاة(فالفعل قد حيذف وحده يف التركيب وقد حيذف مع فاعله إذا كان متصال به غري مفصول عنه، كما ذهب  ،)51(
من قام؟  وكذلك حيذف الفعل جوازا فأنت : حذف الفعل جائز وواجب فالواجب قولك زيدا يف جواب : " إىل أن ) ه732ت 

  )52(. "  ذلك إن شئت حذفت الفعل لداللة القرينة عليه وإن شئت أظهرته لزيادة البيانخمري يف
ونظري هذا الضرب من . فالفعل حيذف وجوبا يف اجلواب عن االستفهام وحيذف جوازا إذا دلت عليه قرينة معنوية أو حالية

  :من البحر السريع) يزيد بن عمر(التحويل قول الشاعر يف مدح 
  )53(فإن ما يف القلب مل يذهب **** دار وسكاا إن ذب ال

لوجود قرينة لفظية دالة على احملذوف، ) وسكاا: (الشاهد يف التركيب الفعلي التحويلي، هو حذف الفعل جوازا يف قوله
تقدير الكالم وهي الفعل يذهب يف التركيب األول؛ ألن التركبيني معطوفان على بعضهما لذلك استغىن الشاعر عن تكرار الفعل و

 -الدار–حيث نالحظ أن الفعل حذف لوحده ألن الفاعل موجود وهو اسم ظاهر مرفوع ) إن تذهب الدار ويذهب سكاا:(هو
، فهي ال ختتلف عن البنية السطحية ) إن تذهب الدار ويذهب سكان الدار( مفصول عن فعله والبنية العميقة للتركيب السطحي 

؛ألا خالية من معىن الشرط وهي مجلة بسيطة مثبتة ) يذهب سكان الدار: (عن اجلملة النواة وهيمن حيث املعىن ، لكن ختتلف 
  :أما جمموعة التحويالت االختيارية اليت متت يف اجلملة النواة حىت صارت تركيبا ظاهريا فهي

  :حذف الفعل جوازا من التركيب بتحويل اختياري-1
  سكان الدار                  ج                 

  :استبدال املضاف إليه بضمري دال عليه بتحويل اختياري-2
  سكاا                      ج             

  :زيادة املركب الفعلي من حرف الشرط وفعل الشرط بتحويل اختياري -3
  إن تذهب سكاا                    ج               

  :للربط بني التركبيني) الواو(بتحويل اختياري وحرف زيادة الفاعل إىل املركب الفعلي -4
  إن تذهب الدار وسكاا                        ج           
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  :حذف الفاعل- ب
ضرب "ذكر التحويليون إمكانية حذف الفاعل مع الفعل املساعد يف اللغة اإلجنليزية وذلك يف اجلمل األمرية ومثال ذلك 

  e ballkick thـــــــــــ " الكرة
  )54(."   you will kick the ball) أنت ستضرب الكرة: (وأصل هذه اجلملة 

فأما بناء ما مضى فذهب : "يف هذا الصدد) سيبويه(نالحظ أن صيغة األمر أدت إىل حذف الفاعل وجوبا حيث يقول 
إىل فعل األمر الذي ) سيبويه(ارة من فهذه إش) 55(" اذهب ، واقتل ، واضرب: ومسع ومكث ومحد وأما بناء ما مل يقع فإنه قولك 
أن الفاعل يضمر وال حيذف حيث يقول يف فصل الفاعل ) ابن يعيش(يكون الفعل فيه ضمريا مستترا وجوبا ويرى 

زيد ضرب فتنوي الضرب فاعال وهو ضمري يرجع إىل : ضربت وضربنا وتقول : ومضمره يف اإلسناد كمظهره ، تقول :"املضمر
  )56(...." زيد

أن معىن الفاعل موجود يف أصل التركيب ودائما نقدره بضمري مستتر إما جوازا وإما وجوبا ،فهذا يعين أن الفاعل  فبما
 :  من حبر الطويل) ملروان بن حممد(مضمر وليس حمذوفا، وجاء هذا اللون من التحويل يف مدح الشاعر 

  )57(. عن العارض املسنت باملوت حاصبه**** ونالت فلسطينا فعرد مجعها  
وقد دل عليه السياق ألن معىن البيت ) ونالت اخليل فلسطينا:( حذف الفاعل يف التركيب الفعلي التحويلي جوازا والتقدير 

: هرب من كثرة الرمايات اليت نزلت على رؤوسهم كالربد والعارض هو : اخليل وصلت إىل فلسطني وعرد مجعها ؛ أي "هو أن 
هذا ما دل على أن العنصر اللغوي احملذوف هو  )58(" برد: الرامي ميثل احلصى، أي : حلاصباملنصب، وا: السحاب ، واملسنت 

، وجنمل ) نالت فلسطينا: (واجلملة النواة هي) ونالت اخليل فلسطينا فعرد مجع اخليل ( واملوجود يف البنية العميقة ) اخليل: (الفاعل 
  :التحويالت اليت مرت ا يف اآليت

  :التركيب بتحويل اختياري لداللة السياقة عليه حذف الفاعل من-1
  نالت فلسطينا                   ج                 

  :زيادة املركب الفعلي إىل التركيب بتحويل اختياري-2
  نالت فلسطينا فعرد                        ج ـ          

  .زيادة املركب االمسي، بتحويل اختياري-3
  نالت فلسطينا فعرد مجع اخليل                        ج ـ           

  :استبدال املضاف إليه بضمري متصل دال عليه بتحويل اختياري -4
  نالت فلسطينا فعرد مجعها                            ج            

الفاعل يعد ركنا أساسيا يف اجلملة  يتضح لنا أن التركيب الناتج صحيح حنويا، كما أنه مقبول من الناحية الداللية رغم أن
  .إال أن حذفه مل يفسد املعىن املراد ومل خيل بالصحة النحوية
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  ج                                                                                
    

  م ف                           م ف                                                                
  
  

  ر ا            ح      ف              ر ا                        ف      ض     ر ا                                      
  
  

  مجع        ها     عرد       فـ         فلسطينا                          ت             نال                               
  

  : التحويل بالزيادة-3
فالنظرية ، )59(" هي عملية تركيبية أساسية ضمن النحو التحويلي ، إذ يقدم فيها عنصر تركييب ضمن السلسلة اجلميلة"الزيادة 

النواة ، لتعديل التركيب  التوليدية التحويلية، تعد الزيادة عنصر من عناصر التحويل و تعين إضافة كلمات خمتلفة إىل اجلملة
فالزيادة تدخل ضمن املنهج التحويلي الذي يغري اجلمل املولدة من املكون األساسي من حالة إىل أخرى بزيادة أدوات "السطحي 

زيادة احلروف من سنن ) "ه593ت ) (ابن فارس(وقد تطرق علماء النحو إىل هذه الظاهرة التحويلية،حيث يقول  )60(" .وصيغ
  :ومن أمثلة الزيادة .)61(" العرب

: إىل هذا النوع من الزيادة ، بقوله ) سيبويه(إىل املاضي وقد أشار  ملةالذي ينقل زمن اجل) كان(زيادة الفعل املاضي /أ
قد أشار التحويليون و .) 62( "كان عبد اهللا أخاك ، فإمنا أردت أن خترب عن األخوة و أدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى: تقول "

و من هذه الزيادات إقحام  )63(" ملة من زمن معني إىل زمن آخرجنليزية تقوم بنقل داللة اجلوجود بعض الزيادات يف اللغة اإلإىل 
إىل اية الفعل ) ed(بني الفاعل و الفعل األصلي يف اجلملة ، أو بإقحام ما يسمى بالزيادة املعجمية وهي ) Did(الفعل املساعد 

 ).الرجل عزف على البيانو: (لك ، و مثال ذ )64("األصلي
(The man did play on piano) 

فنالحظ أن الزيادة املعجمية يف اية الفعل قد نقلت املعىن من زمن إىل زمن آخر و هو املاضي أما إذا مت إدخال الفعال 
ومن ، )65( "ية وظيفة زمنيةقبل الفعل األصلي حنصل على وظيفتني يف آن واحد األوىل وظيفة معنوية و الثان) Did(املساعد 

  ) :الطويل(من حبر ) عبده(، قوله يف ) بشار(يف شعر ) كان(التحويل بزيادة 
  )66(فلو كان يل ذنب إليها عذرا       جري و لكن قل يف حبها ذنيب 

لويل : (كيب للداللة على زمن املاضي واألصل يف التر) كان(نالحظ يف صدر البيت حدوث حتويل بزيادة الفعل الناقص 
  :و قد مرت بالتحويالت اآلتية -شبه مجلة  -، تتألف من مبتدأ و خرب ) ذنب لبشار: (، واجلملة النواة ) ذنب إليها عذرا

  :بتحويل اختياري وظيفي ) لو(و حرف الشرط ) كان(زيادة الفعل الناقص -1 
  . لو كان ذنب يل                ج               
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  :لى املبتدأ ، لوقوعه شبه مجلة بتحويل اختياري تقدمي اخلرب ع -2
  لو كان يل ذنب                  ج              

  :زيادة الركن احلريف ، بتحويل اختياري -3
  لو كان يل ذنب إىل عبده                  ج             

  :تياري بضمري الغائب الدال عليه ، بتحويل اخ) عبده(استبدال االسم ارور -4
  لو كان يل ذنب إليها                  ج             

  :زيادة الركن الفعلي ، بتحويل اختياري -5
  لو كان يل ذنب إليها عذرت عبده                    ج           

  :استبدال املفعول به ، بضمري متصل ، لعدم تكراره ، بتحويل اختياري -6
  لو كان يل ذنب إليها عذرا                       ج           

حيث نالحظ أن التركيب  يف التركيب الناتج معىن، وهو أن للشاعر ذنب له حصول يف زمن املاضي) كان(وقد أفادت 
خلرب على امسها، يء املبتدأ نكرة ووقوع ا) كان(القاعدة النحوية ، فقدم خرب  الشاعر وافق ؛ ألنالتحويلي الظاهر ، صحيح حنويا 

يف ) كان(معىن تام حيسن السكوت عليه ، لكن يتبني لنا أن زيادة الفعل  هتضمنلشبه مجلة ، كما أن التركيب الناتج مقبول دالليا 
  .العربيةاجلملة  ؤثر يف معىني) كان(ن حذف أل؛جنليزية اللغة العربية خيتلف عنه يف اللغة اإل

  ) :أ(زيادة اهلمزة -/ب
عد من عناصر التحويل، و معىن االستفهام يتضح من السياق و ليس شرطا أن تضاف حروفه ، و يزيادة حروف االستفهام 

؟ ، هل عمرو خارج ؟ ، " أزيد قائم: "اهلمزة و هل ، يف حنو قولك : حرفا االستفهام مها : "يف قوله) ابن يعيش(اليت حددها 
أسلوب االستفهام ، حيث يقول بعد أن حيلل بعض األمثلة يف  )تشو مسكي(وقد ذكر  )67(" واهلمزة أعم تصرفا يف باا من أختها

   )68(" .و بعد هذه الزيادات حنصل على مجلة ذات داللة جديدة: "..... اللغة االجنليزية 
مصطلح يستخدم يف تصنيف وظائف اجلملة ، و يستخدم للحصول على معلومات أو إجابة  و يعرف مرة "فاالستفهام 

واالستفهام عند التحويليني يتم ، )69(" ، و مرة على أساس داليل أو على أساس علم اللغة االجتماعيةعلى أساس تركييب حنوي
جنليزية نقول وعلى سبيل املثال يف اللغة اإل، )70(" بإدخال إحدى أدوات االستفهام على اجلملة التوليدية لتتحول إىل مجلة استفهامية

  )من أين نشتري اللحم؟: (
meat ?where do we by  

  : على اجلملة املولدة اليت هي whereفزيدت األداة 
we buy meat at a butchers shop 

  )71( )حنن نشتري اللحم من حمل القصابة( 
من إضافة حروف االستفهام، هو احلصول على مجلة جديدة حتمل معىن ) تشو مسكي(ن غرض أيتضح من هذه األمثلة، 

بأسئلة اإلجياب و النفي، وهي اليت جياب عنها  ألوليسمى النوع ا: "وجد نوعان من األسئلةاالستفهام، و يف النحو التحويلي ي
   )72(...."كيف، ملاذا، مىت : ال، و أسئلة العموم، و هي من نوع بنعم أو

  ):اخلفيف(من حبر  ابهيف الغزل حبب) بشار(، قول )اهلمزة(ومن أمثلة التحويل بزيادة حرف االستفهام 
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  )73(لقد عذبتين رغبا و رهبا **       تسر رغبا       أتظهر رهبة و
 بابهتظهر ح: (صدر البيت ميثل تركيب فعلي حتويلي ، بزيادة االستفهام اهلمزة إلفادة معىن االستفهام، واجلملة النواة هي

+ فعل : ( البسيطتني من منط تتألف من هاتني اجلملتنيمركبة  مجلة  إىل ألن قول الشاعر يعود يف األصل؛) رغبا ابهرهبة ، تسر حب
  :وقد دخلت على اجلملة النواة التحويالت اآلتية، )مفعول به+ فاعل 

  :    ، ليتحول التركيب إىل معىن االستفهام ، بتحويل اختياري) اهلمزة(زيادة حرف االستفهام -1
  رغبا ؟ ابهرهبة تسر حب ابهأتظهر حب                       ج           

  :للربط بني التركيبني ، بتحويل اختياري ) الواو(ة حرف زياد-2
  رعبة و تسر حيب رغبا ؟ ابهأتظهر حب                        ج           

  :حذف الفاعل لداللة السياق عليه ، بتحويل إجباري -3
  .أتظهر رهبة و تسر رغبا؟                        ج          

  
  :)74(توليدية التحويلية املستخدمة يف البحث داللة رموز النظرية ال

  
  داللته  الرمز

  ركن امسي  ار 
  مركب فعلي  م ف
  ركن فعلي  ر ف
  ركن حريف  ر ح

  مجلة   ج
  حرف  ح
  فعل  ف
  ضمري  ض

  اسم  ا
  زمن  ز

  يتحول إىل  
  من اجلملة عنصر لغوي حمذوف 

  تعريف  تع
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 :خامتة
،خلص البحث ) بشار بن برد(بعض القواعد التحويلية على أبيات خمتارة من ديوان من خالل هذه اللمحة املوجزة لتطبيق 

  :إىل النتائج اآلتية 
، لكن يف املقابل يصعب الوصول إىل البنية العميقة الداللية والبنية السطحيةوجود ضرب من العالقة بني البنية العميقة  -1

 .املوجودة يف ذهن املتكلم
 .لى التراكيب قدرة املتكلم على إنتاج عدد ال ائي من اجلمل اجلديدة وفهمها يوضح تطبيق قواعد التحويل ع -2
  .تعد القواعد التحويلية اجلملة أا مشتقة من حتويل التركيب يف البنية السطحية -3
ادة من خالل عرض القواعد النحوية عند النحاة العرب القدامى اتضح أن مجيع عناصر النظرية التوليدية التحويلية من زي -4

 .وحذف وتقدمي وتأخري، قد تطرقوا إليها بشكل علمي ودقيق
 يشترطفإنه  ،، أما يف النحو العريباجلملة مكرر يفاحملذوف  اللغوي لعنصرااحلذف يف النحو التحويلي إذا كان  يقع -5

 .حالية تدل عليه قرائن حنوية أو معنوية أو ألن العنصر احملذوف  قرينة دالة على احملذوف يف التركيب؛ ودوج
وجيوز تطبيق بعض  ،النحويةمطابقة لقواعدها اجنليزية خنلص إىل أن النظرية التوليدية التحويلية وضعت من أجل لغة  -6
، وهذا ما يؤكد استقاللية كل لغة على اللغة العربية لكن يف حدود القواعد النحوية اليت وضعا النحويون العرب التحويلية قواعدها

  .ة أن اللغة العربية هي لغة معربة تتميز حبركاا اإلعرابية اليت حتكم قاعدة التحويل بالتقدمي والتأخريعن غريها من اللغات خاص
تقع التحويالت يف اللغة العربية بشكل عفوي ،خبالف النحو التحويلي الذي يقوم فيه التحويل على جمموعة من القوانني - 7

  .ضية والقواعد اليت تقترب من القوانني والرموز الريا
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 :هوامش البحث
 129،ص3م،ج1975، 1لبنان،،ط - األغاين، حتقيق وإشراف جلنة من االدباء،دار الثقافة، بريوت): ه356(األصفهاين،أبو الفرج )1(
،ص 1م ،ج2007الطاهر بن عاشور،سحب الطباعة الشعبية للجيش،اجلزائر،: ديوان بشار بن برد،، مجعه وشرحه وكمله وعلق عليه )2(

 )60( ،البيت335
 138،139 136ص  3األغاين،ج: األصفهاين )3(
 158،ص4ديوان بشار بن برد ،ج )4(
 71،110م،ص1،2010مصطفى حممد قاسم، دار الفكر،عمان،األردن،ط : مقدمة يف التطور اللغوي،ترمجة:روبرت وانز )5(
 55املصدر،نفسه،ص )6(
سعد حسن حبريي،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،مصر :مجةمناهج علم اللغة من هرمان باول حىت ناعوم تشومسكي، تر: برجييته بارتشت )7(

 376م،ص1،2004اجلديدة،ط
 55مقدمة يف التطور اللغوي،ص: روبرت وانز )8(
 114م،ص20001حممود فراح عبد احلافظ،دار الوفاء للنشر،اإلسكندرية،ط:معرفة اللغة، ترمجة: جورج يول )9(
 41م،ص1985، مطبعة جامعة املوصل،مرتضى جواد باقر: جوانب من نظرية النحو،ترمجة: تشومسكي )10(
 114حممود فراح عبد احلافظ،ص: معرفة اللغة،ترمجة: جورج يول )11(
 34مرتضى جواد باقر،ص:جوانب من نظرية النحو،ترمجة: تشومسكي )12(
ألمريية، الس سعد عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد، طبع اهليئة العامة لشؤون املطابع ا: اجتاهات البحث اللساين، ترمجة: ميلكاإفيتش )13(

 201م،ص20002األعلى للثقافة،ط
عبد : م، نقال عن2002حماولة سربها منهجا وتطبيقا،أطروحة دكتوراه،جامعة اجلزائر،- نظرية تشومسكي يف العامل واألثر: شفيقة العلوي )14(

 212الرمحان احلاج صاحل،املدرسة اخلليلية احلديثة ومشاكل عالج العربية باحلاسوب،ص
 379اهات البحث اللساين،صاجت:ميلكاإفيتش )15(
  381،382املصدر،نفسه،ص )16(
 201،ص1،2009حممد العناين، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان،األردن،ط: اللغة واللغويات، ترمجة: جون ليونز  )17(
 83، ص1،طيوئيل يوسف عزيز، مراجعة جميد املاشطة، دار الشؤون الثقافية للنشر، بغداد، العراق: البىن النحوية، ترمجة: تشومسكي )18(
 172جوانب من نظرية النحو، ص: تشومسكي )19(
 96البىن النحوية،ص : تشومسكي )20(
 12، ص1،1993حممد فتيح،دار الفكر العرب،القاهرة،ط: املعرفة اللغوية، طبيعتها وأصوهلا واستخدامها، ترمجة: تشومسكي )21(
 2م،ج1988د هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،عبد السالم حمم: الكتاب، حتقيق وشرح): ه180( سيبويه،أبو بشر عمر بن عثمان قنرب )22(

 127،ص
 95،ص3حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب بريوت، لبنان،ج: املقتضب، حتقيق): ه285(املربد، أبو العباس حممد بن يزيد  )23(
 35،ص1م،ج1952حممد علي النجار، دار الكتب املصرية، املكتبة العلمية،: اخلصائص، حتقيق): ه392(ابن جين،أبو الفتح عثمان )24(
 35،ص 1،ج1987األشباه والنظائر يف النحو، مطبوعات جممع اللغة العربية دمشق،): ه911(السيوطي،جالل الدين )25(
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عبد احلسني الفتلي، مطبعة النعمان، : األصول يف النحو، حتقيق): ه316(ابن السراج،أبو بكر حممد بن سهل السراج  )26(
 1،310،309م،ج1973

 23،ص1الكتاب،ج: سيبويه )27(
 81،ص1ن السراج، األصول يف النحو،جاب )28(
رمضان  عبد التواب، نشر مكتبة : رجب عثمان حممد، مراجعة: ارتشاف الضرب من لسان العرب، حتقيق وشرح: أبو حيان األندلسي )29(

 979،ص2،ج1،1988اخلاجني، القاهرة، ط
 )4(، البيت 287،ص1ديوان بشار بن برد،ج )30(
شرح املفصل، قدم له إميل بديع يعقوب، منشورات حممد علي بيضون، دار ): ه643(ابن يعيش،موفق الدين يعيش بن يعيش النحوي )31(

 343،ص4،ج20011الكتب العلمية،بريوت، لبنان،ط
 382،ص2اخلصائص،ج: ابن جين )32(
 )33( ،البيت267،ص1ديوان بشار بن برد،ج )33(
 267املرجع، نفسه،ينظر اهلامش،ص )34(
 )13( ،البيت392،ص1املرجع نفسه،ج )35(
 43،ص1الكتاب،ج: سيبويه )36(
 295،294،ص1اخلصائص،ج: ابن جين )37(
 27،ص1،1985فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بريوت،شارع سوريا،ط: اجلمل يف النحو، حتقيق: الفراهيدي،اخلليل بن أمحد )38(
 )1( ،البيت219ديوان بشار بن برد، ص )39(
 169جوانب من نظرية النحو،ص: تشومسكي )40(
 25،24،ص1الكتاب،ج: سيبويه )41(
 117ة،صالبىن النحوي: تشومسكي )42(
 - ه1424(جذور النظرية التوليدية التحويلية يف كتاب سيبويه، رسالة ماجستري، جامعة بغداد: جابر عبد األمري جبار التميمي )43(

  GRAMMARL A INTRODUCTORY  TRANSFORMATIONA،P60:،نقال عن)م2003
 P60املرجع، نفسه،نقال على املصدر نفسه، )44(
 135املرجع نفسه،ص )45(
 360ص،1اخلصائص،ج: ابن جين )46(
 284،ص1املصدر نفسه،ج )47(
 129،ص1شرح الرضي على الكافية، دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان، ج): ه686( االستراباذي، رضي الدين حممد بن احلسن )48(
 266،265،ص1الكتاب،ج: سيبويه )49(
 91،ص1األصول يف النحو،ج: ابن السراج )50(
 370،369،ص2اخلصائص،ج: ابن جين )51(
رياض بن حسن : الكناش يف فين النحو والصرف دراسة وحتقيق): ه732(امساعيل بن األفضل األيويب  الصاحب محاة،محاد الدين أيب الفدا )52(

 136،ص1م،ج2000اخلوام، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت،
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 )11(،البيت170ديوان بشار بن برد،ص )53(
of linguistics  Adictionary:ال عنجذور النظرية التوليدية التحويلية يف كتاب سيبويه، نق: جابر عبد األمري بن جبار التميمي )54(

and phonetics 4th،p108  
 12،ص1الكتاب،ج: سيبويه )55(
 204،ص1شرح املفصل،ج: ابن يعيش )56(
 )70(،البيت337،ص1ديوان بشار بن برد،ج )57(
 337املرجع نفسه، اهلامش،ص: ينظر )58(
 Adictionary of:،نقال عن87جذور النظرية التوليدية التحويلية يف كتاب سيبويه، ص:جابر عبد األمري جبار التميمي )59(

linguistics and phonetics4th،p108 
 227نوازد حسن أمحد حسن،املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه، رسالة دكتوراه،جامعة بغداد،ص: املرجع نفسه، نقال عن )60(
شوميي، مؤسسة بدران، الصاحيب يف فقه اللغة وسننالعرب يف كالمها، حتقيق مصطفى ال): ه395(ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن فارس )61(

 99م،ص 1964بريوت،لبنان،
 45،ص1الكتاب،ج: سيبويه )62(
 Psycholinguistis:، نقال عن101جذور النظرية التوليدة التحويلية يف كتاب سيبويه،ص: جابر عبد اجلبار التميمي )63(

Introductory Prespetives،P28 
 onetics 4th editionAdictionary of linguistics and ph،p188:نقال عن 102املرجع نفسه،ص  )64(
 Psycholinguistics Introductory Prespetives،P28: ،نقال عن 101املرجع،نفسه ،ص )65(
 )16(،البيت216،ص1ديوان بشار بن برد،ج )66(
 99،ص5شرح املفصل،ج: ابن يعيش )67(
 96،85البىن النحوية،ص: تشومسكي )68(
 Adictionary of: ، نقال عن96يف كتاب سيبويه،ص جذور النظرية التوليدية التحويلية: جابر عبد األمري جبار التميمي )69(

linguistics and phonetics 4th edition،p319 
 P319، نقال عن املصدر نفسه،97،96املرجع، نفسه،ص )70(
 English in Asimplified،P29: املرجع نفسه، نقال عن )71(
 119البىن النحوية،ص: تشومسكي )72(
 )13( ، البيت191ديوان بشار بن برد،ص )73(
 .داللة رموز النظرية التوليدية التحويلية املستخدمة يف البحثجدول يوضح  )74(

 

  :قائمة املصادر واملراجع
  .م1988عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني القاهرة،: الكتاب، حتقيق وشرح): ه180( أبو بشر عمر بن عثمان قنرب، سيبويه )1(
 .م1973عبد احلسني الفتلي، مطبعة النعمان، : لنحو، حتقيقاألصول يف ا): ه316(أبو بكر حممد بن سهل السراج ، ابن السراج )2(
سعد حسن حبريي،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،مصر :مناهج علم اللغة من هرمان باول حىت ناعوم تشومسكي، ترمجة: برجييته بارتشت )3(

 . م 1،2004اجلديدة،ط
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 . 1شطة، دار الشؤون الثقافية للنشر، بغداد، العراق،طيوئيل يوسف عزيز، مراجعة جميد املا: البىن النحوية، ترمجة: تشومسكي )4(
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 .م20001حممود فراح عبد احلافظ،دار الوفاء للنشر،اإلسكندرية،ط:معرفة اللغة، ترمجة: جورج يول )8(
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شرح املفصل، قدم له إميل بديع يعقوب، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب ): ه643(موفق الدين يعيش ابن يعيش النحوي )11(

 م2001، 1وت، لبنان طالعلمية،بري
سعد عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد، طبع اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، الس : اجتاهات البحث اللساين، ترمجة: ميلكاإفيتش )12(
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  ي اجلزائريالتحرر خصائص أسلوب الطلب يف الشعر
LiberationAlgerian  Of In Demand Poet Style Properties 

  
  مخيس رضا: الدكتور 

  -وهران-جامعة أمحد بن بلة
  :امللخص بالعربية
ما '' :فهو  -و هو موضوع دراستنا -طليب و غري طليب، أما الطليب : و اإلنشاء بدوره نوعان.خرب و إنشاء: األسلوب نوعان

  .، و له صور و وظائف عديدة ختتلف باختالف نوع اجلملة وداللتها''حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت الطلب يستدعي مطلوبا غري
و من هنا بدت على , و قد شكل الطلب يف اخلطاب الشعري التحرري اجلزائري أسلوبا مهيمنا و ظاهرة ملفتة لالنتباه و النظر 

بية مرات عديدة و توزعت بنيويا حبسب اخلصائص الوظيفية  لكل نوع و قصائد شعرائهم خصائص اخلطابة، إذ وردت اجلملة الطل
وقد محلت هذه األساليب . األمر، النهي، االستفهام، التمين و النداء: عالقته بنماذج الرؤية الشعرية و أبعادها الداللية ممثلة يف

اقا بأهداف الطرح الشعري من منظور الرؤية الشعبية دالالت و معاين أدت دورها يف شد انتباه املتلقي و جعله أكثر تفاعال و التص
 .و واقعها املعيش

كما شكل التنوع يف أساليب الطلب معينا يتدفق منه النفس الشعري املستوحى من املعادلة الوطنية التحررية اليت يفيض ا  
  .الوجدان الشاعري امللتهب

اخلصائص ,الداللة,التركيب,االنتباه, السياق الشعري,األسلوب,النداء و التمين االستفهام، النهي، األمر، :يةاملفتاح الكلمات
  *************                          .الوجدان الشاعري, الوظيفية

Summary : 
Two method: the news and turn Anchae.o construction of two types: my request and 

my request is, but Tlba - and is the subject of Drastna- is: '' What calls required is happening in 
demand as a speaker belief '', and his pictures and numerous functions vary depending on the 
type of Wholesale and significance. 

And demand in the discourse of poetic liberation of Algeria may form a way dominant 
and attention-grabbing phenomenon of view, and from here seemed poems poets rhetoric 
characteristics, as set out wholesale order many times and distributed structurally according to 
the functional characteristics of each type and its relationship models poetic vision and 
dimensions Remember represented in: the command, forbidding, question, wishful thinking, 
and appeal. These methods have been carried connotations and meanings of the leading role in 
pulling the attention of the recipient and make it more interactive and closest to the objectives 
of the subtraction of popular poetic vision and perspective of reality Living. The diversity in the 
form of a certain demand flowing from the poetic soul, inspired by the liberal National equation 
that overflows with poetic conscience inflamed methods. 
Keywords: Order, prohibiting, question, wishful thinking and appeal, style, poetic context; 
Please note that the structure, semantics و The functional characteristics, 

poetic consciousness.                              *************                                     
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ما يستدعي مطلوبا غري حاصل يف '' :طليب و غري طليب، فالطليب و هو موضوع دراستنا: و اإلنشاء نوعان.األسلوب خرب و إنشاء
األمر، النهي، االستفهام، التمين و : وهي, لتها، و له صور عديدة ختتلف باختالف نوع اجلملة ودال''1اعتقاد املتكلم وقت الطلب

  .النداء
و من هنا بدت على قصائد , و قد مثل أسلوب الطلب يف اخلطاب الشعري التحرري اجلزائري ظاهرة ملفتة لالنتباه و النظر 

  .، حيث وردت اجلملة الطلبية مرات عديدة و توزعت بنيويا حبسب خصائص كل نوع2شعرائهم خصائص اخلطابة
و يكون أصليا إذا كان من األعلى إىل األدىن، و قد خيرج عن , 3هو طلب القيام بفعل غري حاصل وقت الطلب: األمر-أ

و يالحظ أن بنية األسلوب الطليب من حيث األمر لطاملا تعددت و امتدت لتشمل .حقيقته إىل معاين أخرى تستفاد من السياق
 : 4لربيع بوشامةالعديد من األبيات املتتالية، كما يف قول ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أسع، أمت، احذر، انزع، أفد، أرح، أعد، ابنت، : (اقترن أسلوب األمر يف السياق الشعري هنا بصيغة الفعل ممثال يف بىن عديدة هي
و أما زمنه فيدل على املستقبل القائم على التأمل يف اخلرب امللقى إىل املخاطب، مث انه قد خرج عن معناه , )قوي، احتمل، احتسب

ألن الشاعر يدعو أبطال أمته من ااهدين إىل االستمرار , اب واإللزام ليقترن يف السياق مبعىن النصح و اإلرشاداألصلي و هو اإلجي
  .يف مسرية النضال بقوة و عزمية و ينصحهم باحلذر و الصرب حىت حتقيق الغاية املرجوة و هي االستقالل

اد من سياق الكالم والتعرف على اجلو الشعوري املسيطر على القائل، و قد يقترن األمر يف السياق أيضا مبعىن التهديد الذي يستف
  :5كما يف قول مفدي زكريا

 
  
  
  
  

فالشاعر يوجه ديده و وعيده للطغاة املستعمرين مبا سيحيق م من دمار جراء غضبات اجلبال املمثلة لذروة الصراع بني أصحاب 
  .احلق وأهل الباطل

 :6و منه أيضا اقتران األمر مبعىن اإلعجاب كما يف قول الشاعر أيب القاسم مخار

  و أمت القصد من غري  ونـاء  فاسع للغابات سعيا دائمـــا   
  يقصد التفريق أوبث  العـداء  واحذر األعداء أو فتنة مــن
  حق االستقالل حينا و  اجلالء  و انزع احلرية العلــيا و نل
  يبق من أرواحه غري   الدماء  وأفد شعبا طال يف التعذيب مل

  ذلة سببت كل   شقــــاء  رطبة مـــنو أرح أكباده ال
  من عهود النور عصر اخللفاء  و أعد يف أرضه عهدا مسـا

  و قوي العز و أسرار البقـاء  وابنت األجماد فيها و العــال
  ما نسوا أو أخطأوا دون رياء  واحتمل من إخوة الصـدق إذا

  من جهود مسحة أومن دمـاء  و احتسب هللا ما  تنفقــــه

  سخرت مبن مسخ احلقائق  وادعى  هذه اجلبال الشاهقات،  شواهــد
  "شلعلعا"و  " حلظة" "شليا" واستفت   تنبئك عن غضباا" جرجرا "سل 

  عطر مصرعاما انفك للجند امل  أن تراا" وارشنيس"و اخشع بـ 
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  .د رأيت أمرا خفياقف معي حلظة هنا يا أخيا انين ق
  .يف أعايل اجلبال يف أعمق األعماق أبصرت شعبا يتهيا
  قف بنا يا أخي لقد أرسل األوراس نورا مذهبا ودويا
  فالزغاريد و النشيد و تغريد األماين تصوغ حلنا شجيا

  .ولد اد داميا ثوريا: قف فإنين مسعت صوتا ينادي
إذ ينتشي الشعب يف ثناياها ,لتأمل يف بؤرة التعجب ممثلة يف اجلبال رمز اجلهاد و ادفالشاعر يستوقف صديقا يتخيله و يدعوه إىل ا

  .بالتغريد والزغاريد املعربة عن االعتزاز بالكفاح و النضال الثوري الصامد
  :الـنـهـي-ب

االستعالء مع اإللزام،  املقترن بفعل املضارع على وجه) ال(و منشئ النهي احلرف , )ال تفعل(بصيغة  7هو طلب الكف عن الشيء
  : 8و قد خترج هذه الصيغة عن أصل معناها إىل معان أخر تستفاد من سياق الكالم و قرائن األحوال،يقول الربيع بوشامة

  
  
1  

واالستهانة  , نصح صاحبه ااهد و يرشده إىل رباطة اجلأش يف مواجهة مصريه سواء كان موتا أو سجناالشاعر ي يتبني لنا أنّ
  .بالنفس و النفيس يف سبيل قضيته املقدسة، و كل املصائب يف سبيل احلق ون إال ما كان عقابا لنا من عند اإلله

  :9بن رمحون كما يف قول مصطفى, و من النهي ما حيمل معىن الشكوى االلتماس 
  
  
  

املشحون بقوة الداللة اليت تزيد يف ثبوت املعىن و تأثريه )  ال تعذلوه، ال تنهروه( فالنهي هنا دال على معىن الشكوى و االلتماس 
  ...).و الدهر... و احلظ... فإن الفقر (التعليلية املعطوفة عرب اجلمل 

  :10و من دالالت النهي السياقية ما ورد مبعىن التيئيس كما يف قول حممد األخضر السائحي خماطبا فرنسا 
  
  

املستعمر عن الطمع يف النجاة و احللم بالبقاء على أرض اجلزائر بسبب علة فنهى ,يالحظ أن األسلوب ارتكزعلى التعليل بالروابط 
  .الوثوب والثورة اليت قام ا الشعب اجلزائري، و هذا يدل على أن الناظم قد جتاوز حدود الطلب و االمتناع إىل التعليل و التدليل

  :اإلسـتـفـهـام- ج
ستفهام عن معناه األصلي إىل معان بالغية على سبيل ااز تفهم من و قد خيرج اال, 11 هو نظام لغوي يقوم على طلب الفهم

  :12كما يف قول مفدي زكريا. سياق الكالم
  
  

  وال سجن و بعد الدار, كال  ال تفزعنك موتة مكتوبة
  تأيت عقابا من يد األقـدار  كل الرزايا هني إال اليت

  و احلظ عاكسه و الدهر عاداه  ال تعذلوه فإن الفقر أضـواه
  فاجلوع آمله و الصرب أعيـاه  ال تنهروه ان استجدى أكفكم

  و ثرنا فال حتلمي بالبقاء  و ثبنا فال تطمعي يف النجاة

  !يف بالد تسيل فيها الدماء  سفاها) مويل(الذ باالنتخاب 
  وطين، على يديه القضاء؟  أي معىن لس، دون حكم
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لتنبيه السامع حىت يرجع إىل نفسه فيخجل و "كما يرى اجلرجاين يكون  و هو. املقصود به معىن االستنكار, اإلستفهام هنا جمازي

فإذا روجع فيه وتنبه . واما ألنه هم بأن يفعل ما ال يستصوب فعله... يرتدع، اما ألنه قد أدعى القدرة عل فعل ال يقدر عليه 
  ".13وعرف اخلطأ، و إما ألنه جوز وجود أمر ال يوجد مثله

، ذلك أن األمر املنكر واقع و 14"إنكار الواقع" و يسمى أيضا , إنكار توبيخي..." أي معىن لس: "تو اإلنكار الوارد يف البي
يدل على أن اإلنكار متجه " أي"بعد " معىن"و تقدمي اإلسم .املراد تقبيحه و التعجب منه و توبيخ فاعله ألنه مل يكن ينبغي أن يقع

فهذا  !قيقي و يستعمل االنتخابات املزورة للتغطية على العنف الذي جيتاج البالد؟إليه، فما قيمة جملس يفتقد التمثيل الوطين احل
  :16و مثله قول مصطفى بن رمحون, 15االستفهام يدعو إىل التعجب و اإلنكار و التوبيخ

  
  

و أكد هذا اإلنكار عند تفرقته بني احلياة و املعيشة، و احلياة أمسى و أرفع , فقد أنكر أن تكون حياة ملن أحىن قلبه للعدى و جبهته
  .مرتلة

  :17"أبو القاسم مخار"و من مظاهر االستفهام قول 
  
  
  
  

يقوم االستفهام هنا على معىن التعجب، قد ورد مع اإلنكار ألن األمر إذا كان حمل إنكار فقد صار مدعاة للتعجب، و من هنا 
  .18كانت صلة التعجب باإلنكار قوية

كما أن ترديد أداة . قضية وطنه والشاعر ينكر وضع نفسه يف الغربة متعجبا من حال السلم اليت يعيشها بعيدا عن ثوار بالده و
  .19قد أسهم يف تكثيف املعاين قطعا للتطويل املتعسر و التفصيل املتعذر" اهلمزة: "االستفهام

  :20و قد أتى االستفهام يف عديد الشواهد داال على التحسر، كما يف قول أمحد سحنون
  
  
 
 
 
  

كما أدى تعدد . ؤملة بني املاضي ايد و احلاضر الكئيبأتى اإلستفهام هنا كثيفا حزينا باكيا كما يبدو يف تلك املفارقة امل
التراكيب االستفهامية يف األبيات اىل تنوع التساؤالت اليت جتعل الكالم أكثر تأمال و املعىن أكثر توهجا، كما نلحظه أيضا عند 

  :21حممد األخضر عبد القادر السائحي يف قوله
  

  أحنوا قلوبا للعدى وجباها؟  هل من حياة يف معيشة معشر

  و أنا هنا كالصخر كاألموات  أيثور يف أرض اجلزائر ثائر
  كالليث مرعـب الـنبـرات  أيقوم يف أرض اجلزائر ناقم

  عيش يف سلم على عاليتوأ  أميوت أهلي حتت سطوة ظامل

  من رخاء وصفاء و هـناء  أين يا صداح ما كان  لنا 
  قد مجعنا فيه أشتات املىن   د  الذيأين ويل ذلك العه

  كطيور الروض حبا و  غنا   أين دنيانا اليت عشنا  ا
  عز فيه كل مظلوم بـــنا  أين ما كان لنا من  سؤدد
  أين غابت كلها تلك الــدنا؟  أين ذاك العهد أيان اختفى
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  ع املىن؟أين العهود الضاحكات م                    
 أين الليايل؟ أين حلن الربيع؟            
  أين املرابع يوم كنا صبية؟            

وكاا قصيدة رثاء تستحضر ماض ,فاالستفهام هنا بتحسراته أشبه بالنواح و األنني و الندب لشاعر يبكي غربته و حنينه لوطنه 
  .فسوىل و اندثر، مما يزيد التحسر تأزما و أشد وقعا على الن

  :195722غرضا بالغيا لالستفهام  يف مثل قول أمحد سحنون و هو يستقبل عام " التمين" كما جند  
  
  
  

اء الذي يرجوه الشاعر من العام اجلديد و يتطلع إىل إمكان وقوعه تروحيا حيث دل ترديد االستفهام على متين اخلري و الفرج و اهلن
  ".فيه"عن النفس و بعثا للتفاؤل كما تدل على ذلك قرينة التمين 

  :الـتـمـنـي-د
و ثالثة غـري أصلية ناـئبة عنها ) ليت(متين أربع أدوات واحدة أصلية و هي Jو لل. هو طلب حصول شيء على سبيل احملبة

و من أمثلة ذلك يف اخلطاب الشعري الثوري اجلزائري، قول مصطفى ". لو"و " لعل"، "هل:"ا لغـرض بـالغـي و هييتمىن 
 :23بن رمحون

  أيدي العدى من عزة فعساء  لعلنا نبين الذي هدمت لـــنا
 و به نفوز بعزة اإلبـــاء   فبصادق األعمال حنضى باملىن

إىل بناء جمد ألمته قد دم على أيدي العداء، و هو متين حيقق إجنذانا و اشتياقا يدفع  حيث تستشف داللة التمين من تطلع الشاعر
  .إليه التخصيص الوارد يف البيت الذي يليه

 :24يقول ابن رمحون
  برهة فوق غصنها املياد        آه لو يسعف الزمان فيشدو

  .ةفالتمين هنا مرتبط حبب احلرية و الكرامة و ما يصحبها من شدو و نشو
  :25و من مظاهر التمين أيضا قول الربيع بوشامة

  
  
  
  
  
  

كما أا أداة تدل على , اليت تدل بأصل وضعها على امتناع اجلواب المتناع الشرط" لو"حيث استهل الشاعر خطابه بأداة التمين
 غري أن الظروف القاهرة اليت حيياها حالت دون,الذي يود مكافأة جماهدي أمته باإلشادة م فعال و قوال  26اإلشعار بعزة املتمين

  هل فيه خري يؤمـل؟          عام جديد يقـــبل    
  ح و من هناء يشمل؟          هل فيه من فرج  يتا                

  خري اجلزاء بالفعل و التكالم  لو كان يل حول جزيت جهادكم
   

  حي على اآلالم و األحـالم  لكنين يف حال ذي األدب  األيب
  الرائعات الغر من األنـغام  ال أستطيع جزاءكم اال بــهذي 
  ى طيلة األعـوامو يكون أبق  و لعل فيها ما ينبغي  بثــنائكم 
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إلبراز املتمين املستحيل و إظهاره من خالل نظمه الذي يشيد فيه جبهاد أبناء بلده يف " لعل"حتقيق املراد، فهو يعدل إىل األداة 
  .، ذلك أن شعره ثناء هلم باق مدى األيام27صورة املراد املمكن، القريب احلصول لكمال العناية به و الشوق إليه

، ذلك أن الشعراء أدركوا دورهم 1962-1954 اخلطاب الشعري الثوري اجلزائري و احلقيقة أن أسلوب التمين قليل يف
  .ووظيفتهم اليت تتمثل يف يقظة الشعب و توعيه اجلماهري و تعبئتها لتحقيق اهلدف املنشود

 :الـنــداء-هـ
، و من 28يسمى أداة النداءاملنقول من اخلرب إىل اإلنشاء و ) أنادي(هو طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف ينوب مناب 

  :29أمثلته، قول حممد الصاحل بآوية
 يا فتايت ها أنا أزحف للموت بقليب و أري الفجر طواين           
 مدفعي يا خلجة الشعب دعاين جبل األوراس للثأر دعاين           

 .جبلي يا جبلي ها هي أشالئي ألغام حواليك حوان
 

ذو داللة معنوية و يف البيت الثالث ) خلجة(و يف البيت الثاين ,اسم دال على اإلنسان املخاطب) فتايت(املنادى يف البيت األول 
  :و جواب النداء تعدد بتعدد املنادي و حبسب ترتيب األبيات, ذو داللة مادية) جبلي(

  ...و أرى.... ها أنا أزحف                                        
 ...دعاين جبل األوراس                              

  ...ها هي أشالئي                               
محاسة و ثباتا، كما أسهم حسن التصوير مثال يف القلب ) دعاين، جبلي: (و هي أجوبة تعرب عن عزمية زادها ترديد بعض األلفاظ

  .عىن قوة و تأثرياالزاحف و الفجر الطاوي و اجلبل الداعي يف جلب االنتباه و النظرو زيادة امل
  :30و أنظر قول أمحد سحنون

  
  
  
  

و ,  املقصودة، و الغاية من ذلك تعظيم مكانتها و بيان مقامها يف نفس الشاعرقد نزلتا مرتلة النكرة غري) أرض(و ) بالدي(املنادى 
  .خربي لفظا يعضد املعىن و يزيده تفخيما...) لك حيب (جواب النداء 

  :31و هذا مفدي زكرياء يف نشيد بربروس يؤكد أن ميثاق األحرار يتم عرب السجون، يقول خماطب السجن
  
  
  
  

  و مأوى األسود من أجداد  يا بالدي يا أرض أهلي و أحبائي
  و مثوى آبائي األجمـــا  و محى مولودي و نشأيت األوىل

  لك سعيي و خدميت و جـهادي  لك حيب على املدى و والئــــي

  هبط الوحي لشعر الـبقايا م  يا مصنع اد و رمز الفدا
  يا من مبنتدى األحرار و امللتقى  يا معقل األبطال و الشـهدا
  عليك نتلو العهد و الـموثقا  أصبحت يا سجن لنا مـعبدا
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كما ورد املنادى : دال على التفضيل, خمصص باإلضافة) مصنع اد، رمز الفداء، مهبط الوحي، معقل األبطال و الشهدا(املنادى 
و أخريا وقع جواب الشرط متوسطا . جاء إلفادة العموم) من(، و التعبري بـ )من مبنتدى األحرار و امللتقى(ة موصولية يف قوله مجل

، ليعرب عن معىن الشرف و الوفاء يف إبرام املواثيق و العهود اليت تزيد عزمية املناضلني قوة و ثباتا ) يا سجن(بني أداة النداء و املنادى 
  :ائل ألصقت بالسجن معضدة التركيب اإلضايف السابق الذي امتازت عناصره حبسن التوازي و التناسقو كلها مش

  
  .شرئب إليه األعناق و يبعث يف النفس و القلب انشراحا و ارتياحاو قد وظف هذا التصوير لت

  :196232و من أساليب النداء أيضا قول مصطفى بن رمحون معربا عن فرحته باستقالل اجلزائر سنة 
  
  

اليت تستوقف ) فزينك اهللا باالحتاد(د قوي باجلملة التعليلية و ق, )شعب اجلزائر(اهلمزة هنا لنداء القريب الذي هو تركيب إضايف 
  .و ليكون أكثر ثبوتا يف نفسيته) نلت املراد(القارئ ليتأمل و يتدبر عظيم اخلرب 

و قد تعددت أساليب الطلب و تنوعت يف القصيدة الواحدة لتعرب عن معان زاخرة الدالالت، كاجلمع بني األمر و النهي _ 
  :33بوشامةيف قول الربيع 

  
  

  
  

: رار األمر يف مستهل البيتني األولنيو هذا ينبئ بتمثل الشاعر فنون القول و هو حمل نصح و إرشاد إلخوانه ااهدين، و تك
  .و جعله أدعى للنظر و التأمل, أضفى على الكالم حسنا و تناسقا و انتباها) ال تأخذنك(وترادفهما بالنهي ) حقق، ارفع(

  :34و منه اجلمع بني النداء و التمين، كما يف قول أمحد سحنون خماطبا اجلبل
 تيته من مناعة و اعـــتالءأيها الطود ليت يل منك ما أو             

  .حرا من قيود قد حطمت كربيائي -أيها الطود –ليتين كنت 
  

و هي يف سياق البيت وظفت لطلب القوة و الثبات و املنعة، كما أن ,يشد االنتباه و جيعل املقام أكثر تفخيما " أي"إن التعبري بـ 
 و أبلغ يف الداللة عن مهة نفس الشاعر و طموحها و تفانيها يف سبيل جعله أسرع إىل التأثري -ليتين -خروج الكالم إىل معىن التمين

  .حتقيق الغرض األمسى و هو التحرر و حتطيم القيود الظاملة
  :35"أبو القاسم سعد اهللا"و من أمثلة الطلب املتعدد أيضا اجلمع بني األمر و االستفهام، كما يف قول 

  

  .يا مصنع اد                                 
  يا مهبط الوحي                                

  
.  

    .ورمزالفـدا      لشعرالبقـا               

  فزينك اهللا باالحتاد  أشعب اجلزائر نلت املراد

  بقوى السالح و مهة األبطال  حقق لشعبك غاية اآلمـــــال
  حىت حترره من  األغالل  و ارفع لواء احلرب يف كل الذرى

  فهو العدو املستبد  الغايل  ال تأخذنك باللــعائن  رأفـــة
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  أجب بربروس
  أشعبا تعذبه أم ذباب؟      

  أقلبا حتطمه أم حجر؟      
داللة البحث عن جواب شاف يربز تفاقم األسى من جراء املعاناة و اآلالم اليت أحدقت بالشاعر، ) أجب(يستفاد من فعل األمر 

  :مرتلة النكرة غري املقصودة إلظهار شدة التأثر اليت زادا التسوية إيالما) شعبا، قلبا(وقد نزل املنادى 
  .أم ذباب...أشعبا-                                      

  .أم حجر...أقلبا _                                      
و من . 36و قد ذكر  الزخمشري أن االستفهام يف مجلة التسوية منسلخ عن اهلمزة و أم، فهما جمردتان ملعىن االستواء منقولتان إليه

  .على معىن التسوية أن يثريفينا هاجس التساؤل  و التقزز من وحشية املستعمرشأن هذا التعاقب بني األمر و االستفهام الدال 
كما يف قول أمحد , و قد يتضمن اخلطاب الشعري أنواعا متعددة لألساليب الطلبية مثل مجع بني النداء و األمر  و االستفهام_ 

  :37سحنون
 أيها الطود أيها اجلبل املوحي جالل اخللود للشعراء -
 لذي يتحدى كل هول بالتيه و اخليالءأيها املارد ا -
 أيها القوة الكبرية يا نبع قصيدي و يا معىن غنائي -
 أنا يف هذه احلياة شقي ضاق ذرعا مبا ا من شقاء -
 فامنحيين منك الثبات فآآلم جروحي قد مزقت أحشائي -
 وهبيين من قوة الروح ما أمسو به فوق هذه األدواء -
 وى الثائرين و األنبياءمل تزل مبعث الرساالت و الثورات مث -
 أيها الطود قد بثثتك آالمي فهل أنت سامع لندائي؟ -
-   
) فامنحيين، هبيين(و هي يف سياق اخلطاب مرتبطة باألمر ,و تكرارها يشد االنتباه و جيعل املقام أكثر تفخيما " أي"إن التعبري بـ 

و . مساه البالغيون تلطفا يف الطلب) ت سامع لندائيفهل أن(الذي عضد شعور العزمية و التحدي ليتلو ذلك بتركيب استفهامي 
بناء اخلطاب ذا الشكل فيه تنويع غريب للداللة  لغرض منه متين األمر و تعظيمه، هو بذلك أبلغ منه باإلخبار املباشر ألنه يضعنا 

  .أمام أمر ال بد فيه من اإلجابة باإلجياب
38كما يف قول الربيع بوشامة, ا اجلمع بني النداء و األمر و النهيو من أساليب الطلب الذي تعضده حسن الداللة و قو:  

 
  
  
  
  
  

  فارفع اليوم  العلـم  يا فىت األوطان قم 
  باسال راسي القـدم  و تقدم للفـــداء

  ضاحكا عايل الشمم  و الق أبطال العدا
  مهجة أو مبتســم  ال و ال تشفق على 
  للمعايل و اهلمــم  إمنا أنت فـــىت

  به خري للقيــــم  ـهادال يضرنك ج
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وصيغها ) ارفع، تقدم،الق: (فيه نصح و إرشاد دلت عليه بىن األمر, )فىت األوطان(فالنداء الذي يستهل به اخلطاب موجه لـ 
نوع و قد شكل الت. و مثل هذا التكرار القصد منه تثبيت الكالم يف ذهن السامع و تأكيده, )ال و ال تشفق:(املكررة مع بىن النهي 

  .يف أساليب الطلب معينا يتدفق منه النفس الشعري املستوحى من املعادلة الوطنية التحررية اليت يفيض ا الوجدان الشعري امللتهب
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ص الشعري يف تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية أمهية الن  
 مستوى السنة الثالثة ثانوي أمنوذجا

The Importance Of The Poetic Text In Teaching Arabic Langage 
In The Secondary School Level Third Secondary Year 

 مزهودي  حـنان: ستاذةاأل                                                                                                        
  طالبة دكتوراه ل م د                                                                                               

  02جامعة البليدة                                                                                                              
  صلخامل

بري يف تكوين املتعلّم ومساعدته يف ختطي مشكلة تدين مستواه يف اللغة العربيـة فارتأينـا أنّ   إنّ لتعليم النص الشعري له دور ك    
، واقترحنا السـنة الثالثـة لشـعبيت    أمهية النص الشعري يف تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانويةنقوم ذه الدراسة ملعرفة مدى 

  :دراستنا اإلجابة عن األسئلة التاليةحبيث تريد . اآلداب وشعبة العلوم كأمنوذجا للدراسة
 ما سبب نفور تالميذ املرحلة الثانوية من النص الشعري؟ -
هل فقدت النصوص الشعرية مجاليتها بالنسبة لتالميذ الطور النهائي ومل يصبحوا حباجة إليها اليوم؟  أم يرجع لطريقة حتليـل   -

 أسباب أخرى؟ هذه النصوص اليت ال يستجيب لألهداف املسطرة؟ أم أنّ هناك
واستعملنا منهجي االستقراء واإلحصاء لكوما أدوات مساعدة يف التحليل، فاعتمدنا على جداول توضيحية لتصنيف النصـوص  

 .                               بثانوية كريتلي خمتار الصومعة والية البليدة 2015الشعرية وأخرى إحصائية لنتائج تالميذ بكالوريا 
  .النص الشعري، تعلّم اللغة العربية، السنة الثالثة ثانوي: ملفتاحيةالكلمات ا

The Summary: 
    The teaching of the poetictext has an essential role to gorm the learner’s langague.it helps the 
learner to skip the problem of  low of arabic laguage. So we make this study to knew how extent 
the importance of the poetic text in teaching arabic language in secondary school. We suggest third 
secondary year level for two specialties the letter and the science levels. Our study  will answer 
these questions : 

1. Why do the learners of secodary school hate and dislike the poetic text the real reasons ? 
2. Does the poetic text lost its beauty according to learners who do no need to the poetic text 

today ?  
3. Or is it the way of analizes these poetic texts which does not reach the target obejectives ?  
4. Are there other reasons ?  

     We use empiricism and statistical methods because they are useful tools that helps to analyze the 
study . we use exepticated tables to classify the poetic texts also xe use statisical tables of results of 
learners in the baccalireate 2015 in the kriyli mokhtar secondary school in Soumaa Blida  
Key words : Poetic text  /Teaching Arabic langage  / Thirdsecondary school 
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  متهيد               
إنّ اللغة العربية عنصر من الثالثية اليت تتكون منها اهلوية الوطنية ، ولكوا اللغة الوطنية الرمسية فإنها حتما لغة تعلـيم مجيـع        

ة، وذه الصـفة  املواد الدراسية ويف مجيع مستويات وأطوار املنظومة التربوية سواء يف ذلك مدارس القطاع العام أو املدارس اخلاص
  .فإنّ اللغة العربية باجلزائر حتظى مبكانة متميزة وبعناية مستمرة وبتجنيد مجيع الوسائل الكفيلة بترقيتها وهي حمل متابعة دقيقة

إذا  ومما الشك منه أنّ البحث يف ترقية استعمال اللغة العربية يف املدرسة اجلزائرية ال ميكن أن يرقى إىل املستوى املطلـوب إال     
حتولت اجلهود الفردية إىل مستوى اجلهود اجلماعية، فبذلت املنظومة التربوية جهود عظيمة لتحسني اللغة العربية وقام مدرسو اللغة 

  .العربية و معدو املادة التعليمية ببذل كل ما لديهم من مهارات وطاقات لتمكني املتعلم من إتقان لغته
يف اجلزائر منذ استقالهلا مناذج تربوية متعددة تدرجت يف اعتمادها املدرسة اجلزائرية حبثـا عـن    عرفت منظومة التربية والتعليم    

النموذج التقليدي الذي طُبـق يف الفتـرة   : أحسن النماذج فعالية لتحقيق أهدافها، ومن بني هذه النماذج اليت طُبقت يف مدرستنا
ناهج التعليمية فيه كانت مبنية على احملتويات؛ أي أنها تنشد املعرفـة وتصـنفها يف   املمتدة بني االستقالل وبداية الثمانينات إذ امل

املرتبة األوىل لذا كانت الربامج مكتظة بتراكم املعارف دون التفكري يف سبب تقدمي هذه املعارف، وماذا سيفعل ا املـتعلّم؟ ممـا   
املعلّم هو العنصر الفعال يف العملية التربوية فدوره يتمثل يف إحضار  جعل هذه املقاربة غري ناجحة الهتمامهم فقط باملعرفة كما جند

  .املعلومات وإلقائها على تالميذه وشرحها مث جيب عليها ترسيخها يف أذهام عن طريق احلفظ والتكرار
ث بدأ العمـل باألهـداف   وبعدها تبنت املنظومة التربوية مقاربة جديدة سايرت التطور العلمي يف احلقل التربوي آنذاك، حي    

البيداغوجية فقد متّ من خالهلا مجع رصد كاف من السلبيات يف النموذج التقليدي، فارتكز التدريس باألهداف البيداغوجبة علـى  
لميـذ  لكن هذه املقاربة تضع جنـاح الت ... سلوك املتعلّم، كما أصبح هذا األخري شريكا ومسامها فعاال يف العملية التعليمية التعلّمية

فقط يف املدرسة وداخل القسم، كوا تقوم عل مبادئ جعلت املتعلّم سلبيا فهو يقبل كل تعليم مربمج عليه بناًء على خطة واختيار 
مل يكن فيهما شريكا، مما جعل يف األخري أن تقوم منظومتنا بإصالحات جديدة ال نقول أنها غريت املقاربة اليت سبقتها بل طورت 

وعلى هذا األسـاس جـاءت   . املختصون على جتاوز مفهوم السلوك الضيق إىل مفهوم أوسع وهو القدرة و الكفاءةفيها، إذ عمل 
 يعمل فكرة املقاربة بالكفاءات اليت تعترب منوذج آخر لتطور التربية والتعليم يف اجلزائر، وخاصة تعليم اللغة العربية فجعل املعلّم فاعال

ت لد املتعلمني وال يبقى فقط منحصرا يف نقله فقط للمعارف، كما أنها جعلت املتعلّم العنصر الفعال عل املسامهة يف تكوين القدرا
  .واألساسي يف بناء معارفه

  :دواعي تبين املقاربة النصية يف تعليم اللغة العربية يف اجلزائر
لتبليغ، واملقاربة بالكفاءات ال تنظر إىل هذه اللغـة نظـرة   مبا أنّ اللغة العربية يف املنظومة التربوية هي وسيلة التعلّم والتواصل وا   

جتزيئية، بل تنظر إليها على أنها وحدة متكاملة مما يستلزم تدريسها وفق تصور منهجي حيافظ على انسجامها وتفاعلـها ويسـمح   
ذا تبنت منظومتنا هـذه  وهل  )147كمال بن جعفر، ص .(باالنتقال من مكون إىل آخر دون إحداث قطيعة بني خمتلف هذه التعلمات

فهي منحى يف تناول النصوص وتدريس أنشطتها باعتبار النص بنيـة  ) م2003(يف تدريس اللغة العربية منذ سنوات عديدة  املقاربة
ثقافيـة  املقامية ال(كما تعكس فيه خمتلف املؤشرات السياقية ) صرفية، حنوية داللية، أسلوبية(كربى تظهر فيه كل املستويات اللغوية 

إذن فمبدأ املقاربة بالكفاءات القائم على املقاربة النصية اليت هي اختاذ النص حمورا أو هو نقطة انطـالق لكـل   ...). االجتماعية،
وتتم من خالله دراسة الظواهر النحوية والصرفية واإلمالئية واملبادئ ... قراءة، تعبري، مطالعة: التعلّمات تدور حوله مجيع األنشطة

  .ة، والعروضية والبالغية، وتنمية الذوق األديب حسب ما ميليه املنهاج والتوزيع الشهري والسنوياألدبي
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ـ         ىإنّ األصل يف املقاربة النصية أن يتقيد املعلّم بالظواهر اليت يوفرها له النص ويساعده تالميذه يف اكتشـافها والتعـرف عل
األغراض، فالنص ميثّل الدعامة األساسية يف التدريس بشىت ختصصاته عامـة   أحكامها، مث يعبرون ا عن وضعيات أخرى يف شىت

ويف تدريس اللغة العربية خاصة، وهلذا توجهت غاية املربني واللغويني إىل االهتمام بالبناء اجليد والتماسك للنصوص، ألنّ النصوص 
اللجنـة  (.ل املنهجي واملنطقي مع املعـارف واملعلومـات  عندما تكون على هذه احلال تسهم يف بناء عقلية منظمة قادرة على التعام

فبهذا يعد موضوع القراءة نصا حموريا تنطلق منه خمتلف األنشطة األخرى وتستخلص  )06الوطنية للمناهج، مديرية التعليم الثانوي، ص
كل دروس القواعد والبالغـة والعـروض   لكن أحيانا جند أنّ النص احملوري املقرر فقري أي أنه ال يستطيع توفري . منه قواعد اللغة

وهلذا فإنّ تعلـيم الـنص األديب يف   . املقررة يف املنهاج مما يلجأ  األستاذ إىل البحث عن أمثلة خارجية الستكمال األوجه الناقصة
  . يةاملراحل التعليمية دور كبري يف تكوين املتعلّم مع ما يتخبط فيه من مشكالت أمهها تدين مستواه يف اللغة العرب

فمن خالل هذا نرى بأنّ النص هو الوحدة األساسية عند التحليل والسيما النص الشعري؛ إذ يقف املتعلّم عند حتليله للـنص      
  :الشعري على املراحل التالية

املتعلم على صاحب النص بكلمة موجزة عن الشاعر وحياته وعصره، وعلى أهم  وفيها يتعرف: النص بصاحب التعريف -1
 .عريةآثاره الش

وبعده تليه . يقوم املعلّم بقراءة منوذجية معربة لألبيات الشعرية وجبب أن تكون قراءته موحية معربة للمعاين :قراءة النص -2
 .قراءة فردية من قبل بعض التالميذ ويصوب هلم املعلم األخطاء تصويبا مباشرا

املعلّم باستخراج األلفاظ الصعبة ويشرحها، ويتم من خالل القراءات األوىل للنص الشعري يقوم  :إثراء الرصيد اللغوي -3
 .هذا الشرح بالتعرف املعجمي على معىن اللفظة مث التعرف على السياق الداليل هلا

وفيه يكتشف املتعلم على كل ما يتوافر عليه النص من معاين وأفكار ومشاعر وانفعاالت  :اكتشاف معطيات النص -4
 .أي اكتشاف العناصر الفنية بالتعرف تدرجييا على األدوات اجلمالية فيهوعواطف سواء أكانت حقيقية أم جمازية 

تعترب هذه املرحلة من أهم املراحل حيث يوضع املتعلّم يف وضعية متكنه من تسليط ملكته   :مناقشة معطيات النص -5
وغل املتعلّم يف ثنايا النص النقدية على تلك املعطيات الواردة يف النص بالرجوع إىل ما لديه من مكتسبات قبلية، فحني يت

يطرح أكرب قدر ممكن من البدائل واملعاين املختزنة داخل النص ومنها يتحول النص الشعري إىل عمل وإبداع من ذرف 
 .املتعلمني

وفيه يتحدد النمط الغالب والسائد يف النص، إذ حياول املعلم مساعدة تالميذه إلدراكهم على حتديد  :حتديد بناء النص -6
 .ة الغالبية على النص واكتشاف خصائصها مث تدريبه مشافهة وكتابة على إنتاج نصوص من نفس النمط املدروسالنمطي

كون أن النص كتلة واحدة ال ميكن  وهذا انطالقا من: تفحص مظاهر االتساق واالنسجام يف تركيب فقرات النص -7
لكلمات، ففي هذه املرحلة يتعرف املتعلّم على جتزئتها، وهو مترابط ترابطا متسقا ومنسجما وليس جتمعا اعتباطيا ل

عناصر االتساق واالنسجام من باب الدراسة  اجلمالية للوحدات والتراكيب اللغوية و من باب اطالعهم على األدوات 
 .املشكلة التساق وانسجام النصوص بصفة عامة

للنص الشعري املدروس، إذ يقوم بتلخيص  خر مرحلة يصل إليها املتعلم يف حتليلهوهي آ: إمجال القول يف تقدير النص -8
 .كل ما قد تعرف عليه يف املراحل السابقة، وإبراز اخلصائص النفسية والفكرية يف النص
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إنّ الغرض األساسي لدراسة هذه النصوص الشعرية هو الوقوف على مجاليات وفنيات كل نص للتذوق وحفظ اآلثار األدبية ،     
  . وحدات إفرادية ورصيد لغوي هائل به ميكنهم إنتاج نصوص أخرى غري متناهيةوأيضا ليترسخ لدى املتعلّمني

  : النص الشعري وأمهيته يف تعليم اللغة العربية 
من رفعك الشيء ونص احلديث نصه رفعه : وقبل عرضنا لصلب املوضوع يتعين علينا أن ندرك أوال مفهوم النص، فالنص لغة     

وهلذا قد أمجع على أنّ الـنص هـو   . بعضه على بعض أي جعل الكالم املتراكب على بعضه نصا كل ما أظهر، ونص املتاع جعل
فالنص هو النموذج للسلوك اللساين الذي ميكن أن يكون مكتوبا أو منطوقا وهو بذلك جمموعة من . بلوغ النهاية والغاية يف األمر

جيب أن خيتار النص وأن يكون تفاعليا أي يقوم بعملية التواصل ونقل  وهلذا )10أمحد مداس، ص(.امللفوظات اللسانية القابلة للتحليل
  .اخلربات واملعلومات والتجارب وغري ذلك

أما النص التعليمي فهو خمتارات من الشعر والنثر اليت يتلقاها املتعلمون ليفهموا ويتذوقوا تراثهم اخلالد وتكون هذه املختارات      
ومن خالهلا يستطيع هؤالء املتعلمون الوقوف على مواطن اجلمال الفين . سية يف تعليم اللغة العربيةيف نفس الوقت هي الوسيلة األسا

ويتعرفون على مميزات اللغة وخصائصها بل وتطورها يف خمتلف العصور، كما أنهم سيتعرفون على الشـعراء و علـى أسـاليبهم    
إذ تقدم إليهم هذه النصوص يف ظل معطيات معينة منـها مـا يتعلّـق     األدبية، وا ستنمى ثقافتهم األدبية ويثرى زادهم اللغوي؛

فتعترب عملية اختبار النصوص التعليمية وخاصـة  . باملتعلّم، ومنها ما يرتبط بالتدريس وطرقه ومناهجه، ومنها ما يرتبط بالنص ذاته
ايري جتعلها مضبوطة ضبطا تاما ختدم املتعلم يف كـل  الشعرية منها مهمة جدا، وال تعتمد على العشوائية أو الذاتية أبدا وإمنا وفق مع

  )11ينظر إىل محيدة بوعروة، ص (.األحوال
  :النصوص الشعرية املختارة يف الربامج املقررة باملرحلة الثانوية

من الوسائل اليت تعـني  تؤدي املنظومة التربوية أدوارا فعالة يف بناء اتمع وتعزيز اهلوية بل ويف إعداد الفرد لنفسه وتمعه، ف     
على ترسيخ هذه القيم النصوص التعليمية املقررة يف املناهج الدراسية اليت يتلقاها املتعلّم يف كل مراحله الدراسية، واليت تسـهم يف  

يف تكوينه السلوكي والفكري والذوقي خاصة النص الشعري ألنه به يتدرب التالميذ على تذوق ما يقرؤون ملا يتضمنه من عمـق  
  .األفكار ومجاليات يف األسلوب التعبريي، فهو بكل تأكيد مصدر لإلثراء الفكري واللغوي

فالنصوص الشعرية يف املرحلة الثانوية يف منظومة التعليم اجلزائرية قسمت على حسب عدد العصور األدبية يتلقاها املتعلّم يف         
  :واجلدول التايل يوضح ذلك. ثالث مستويات

  ملستوياتا           
  قسيم النصوص ت

  الثالثة ثانوي  الثانية ثانوي  األوىل ثانوي

  
ــعرية  ــور الش العص

  املدروسة  

  الشعر  اجلاهلي
الشعر يف صدر 

  اإلسالم
  الشعر األموي

  الشعر العباسي
الدولة (الشعر املغريب  

  )الرستمية واألندلسية

 الشعر احلديث
  الشعر املعاصر

  ستوى الثانويدبية اليت تلقّاها املتعلّم يف املعصور األميثل  ال) 01(ل رقم واجلد
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نالحظ أنه قد قسم الشعر املختار وفق طريقة التدريس عن طريق العصور األدبية مراعني يف ذاك التطور الزمين، ابتـداًء مـن         
اء هذا العصر موضحا له حياة العرب قبـل  العصر اجلاهلي الذي يتعرف عليه التلميذ يف السنة األوىل إذ يتعرف فيه على أهم شعر

وهذا ما خلّف نبذ ونفور املتعلّمني يف دراستهم للشـعر ألنهـم جيـدون    . اإلسالم  ويتعرف على البيئة الصحراوية املعاشة آنذاك
ر للمـتعلم يف  أنفسهم أمام عصر بعيد عنهم كل البعد  إذ يالقون صعوبة بالغة جدا يف فهم هذه النصوص، فمن املفروض أن يختا

إال أنّ هناك .بداية مرحلته الثانوية نصوص مأخوذة من العصر الذي يعيش  فيه لكي يفهم لغته ويتذوقها فيحسن استعماهلا فيما بعد
، وبعـدها يف نفـس   ... من يرى أنه ليس باإلمكان البدء بالعصر احلديث ألنّ أدبه وشعره خاصة يتطلب االستعانة باخليال والدقة

يتناول الشعر يف صدر اإلسالم وكيف استقى الشاعر يف هذا العصر ألفاظه ومعانيه من القرآن الكرمي واحلـديث النبـوي    املستوى
  .متأثرا ما، وبعدها يتعرف على األدب يف العصر األموي، وكيف ظهر الشعر السياسي وكيف نشط املدح يف هذه املرحلة

م على الشعر يف عصر العباسي، وكيف نشأت احلياة الفكرية واألدبيـة يف هـذا العصـر،    مث يف السنة الثانية يتعرف فيها املتعلّ  
ويتعرف فيها على أهم األغراض الشعرية اليت نظّم ا العباسيون أشعارهم مبا يتالءم مع حيام اجلديدة وأذواقهم وبيئتهم كما أنـه  

يف آخر مرحلة من التعلم الثانوي يتناول الشعر احلديث وكيـف  بينما . يف نفس املستوى يتعرف على الشعر الرستمي واألندلسي
كما قد قُسمت دراسة الشعر يف هذا العصر إىل ثالث مراحل إذ كانت انطالقاته . تطور بسبب االحتكاك حبركات التجديد العاملية

ة الثانية فيتعرف فيها املتعلّم على االجتاهات األوىل من التراث القدمي يستمد منه وتقدمي مناذج من شعراء القرن العشرين، وأما املرحل
  .احلديثة للشعر املتأثرة بالنهضة الغربية، وأخريا يتعرف املتعلّم على حماوالت التحرر من قيود التقليد اليت قادها بعض الشعراء

  :لتجريبيةدراسة للنصوص الشعرية املختارة يف منهاج السنة الثالثة ثانوي لشعبيت اآلداب وشعبة العلوم ا  
النصوص " كأمنوذجا للدراسة، ولذلك سنتكلم عن اختيار احملتوى التعليمي   -السنة الثالثة ثانوي -لقد اخترنا يف دراستنا     

 –ه 656(وعالقتها باألهداف املسطرة، فالنصوص املختارة يف هذه ملرحلة تتناول أشعارا مأخوذة من عصر الضعف " الشعرية
إذ سيكمل املتعلّم دراسته للشعر يف عصر الضعف اليت قد بدأها يف . والعصر احلديث، فاألدب املعاصر مث أدب النهضة) م1213

  .السنة الثانية ثانوي يف العصرين العباسي واألندلسي
  جزائري/ عريب   عنوان النص الشعري  املؤلف  احملور

 البوصريي  عصر الضعف/  1
  ابن نباتة املصري

  )ص(يف مدح الرسول 
  يف الزهد

  عريب
  عريب

  عريب  خواص القمر وتأثرياته  القزويين  عصر الضعف/ 2
  حممود سامي البارودي  العصر احلديث/ 3

  أمحد شوقي
  آالم االغتراب
  من وحي املنفى

  عريب
  عريب

  إيليا أبو ماضي  العصر احلديث/ 4
  رشيد سليم اخلوري

  أنا
  هنا وهناك

  عريب
  عريب

  نزار قباين  العصر املعاصر/ 5
  يشحممود درو

  منشورات فيدائية
  حالة حصار

  عريب
  عريب

  حممد صاحل باوية  العصر املعاصر/ 6
  شفيق الكمايل

  اإلنسان الكبري
  مجيلة

  جزائري
  عريب
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  نازك املالئكة  العصر املعاصر/ 7
  عبد الرمحن جيلي

  أغنيات لألمل
  أحزان الغربة

  عريب
  عريب

  العصر املعاصر/ 8
  

  صالح عبد الصبور
  عز الدين إمساعيل

طاب غري تارخيي على قرب خ
  صالح الدين

  عريب
  عريب

  /  /  /  العصر املعاصر/ 9
  /  /  /  العصر املعاصر/ 10
  /               /  /  العصر املعاصر / 11

  /  /  /  العصر املعاصر/12
  ـجزائري 1 / ريبع 14نصا شعريا           15                                                                         

  يوضح إحصاء النصوص الشعرية يف مقرر الشعب األدبية )02(رقم  دولاجل
  

  جزائري/ عريب   عنوان النص الشعري  املؤلف  احملور
  عريب  وصايا وتوجيهات   ابن الوردي    عصر الضعف/  1
  /         /            /         عصر الضعف/ 2
  عريب  أنا   إيليا أبو ماضي  العصر احلديث/ 3
  عريب  أخي  ميخائيل نعيمة   العصر احلديث/ 4
  جزائري  ثورة الشرفاء  مفدي زكرياء  العصر املعاصر/ 5
  عريب  حالة حصار   حممود درويش  العصر املعاصر/ 6
  جزائري  اإلنسان الكبري  حممد صاحل باوية   العصر املعاصر/ 7

  عريب   الفراغ  أودونيس علي أمحد سعيد  العصر املعاصر/ 8
 جزائري           مرتلة املثقفني يف األمة    حممد البشري اإلبراهيمي    العصر املعاصر /9
  /            /             /            العصر املعاصر/ 10
  /          /                         /             العصر املعاصر / 11
  /  /  /  العصر املعاصر/12

  جزائري ـ03/ عريب 04نصوص شعرية        07                                                                     
  :يوضح إحصاء النصوص الشعرية يف مقرر الشعب العملية) 03(رقم اجلدول 

مـر  املالحظ يف كال اجلدولني أنّ عدد النصوص الشعرية عند شعبة اآلداب هو ضعف عدد النصوص عند العلميني، وهـذا أ       
طبيعي  إذ ما رجعنا للحجم الساعي املخصص لألدب والنصوص عند كل من الشعبتني؛ فشعبة اآلداب بلغ عدد حجم السـاعي  

ساعات يف األسبوع، بينما شعبة العلوم  فساعة واحد خمصصة للنصوص األدبية خالل أسبوع واحد، وهـذا   03للنصوص األدبية 
أيضا قد الحظنا أن كل النصوص املختارة مأخوذة مـن  . ص الشعرية ازداد عددهامنطقي جدا فكلما ازدادت عدد ساعات النصو
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روح العصر املدروس فمثال كل من حممود سامي البارودي وأمحد شوقي  ميثالن العصر احلديث ومها أهم الشعراء يف هذا العصـر  
  ...لذا اختريا كنموذجني للشعر احلديث

عدد النصوص الشعرية يف كال الشعبتني أقل بكثري من عدد النصوص النثريـة املختـارة،    كما نالحظ يف مقرر السنة الثالثة أنّ    
وهذا بالنسبة لنا أمر جيد ألنه يف السنوات األوىل والثانية ثانوي طغت يف منهاجهما النصوص الشعرية على حسـاب النصـوص   

حصر األدب ككل يف الشعر وما النثر إال أمر ثـانوي فيـه،    النثرية، إذ أدى هذا اإلكثار من القطع الشعرية يف نفوس التالميذ إىل
لكن املالحظ يف منهاج  السنة الثالثة أنّ استغالل النصوص النثرية كان أكثر وهذا حسب رأينا أفضل  ألنّ األخرية حتفّـز علـى   

  .إعمال التفكري العقلي وا يتعود التلميذ على جودة النطق وسالمة األداء وحسن التعبري
أما بالنسبة للنصوص الشعرية املختارة عربية كانت أم جزائرية فنالحظ أنّ عدد النصوص اجلزائرية يف مقرر شـعب اآلداب          

هو نص شعري يتيم حملمد صاحل باوية وبقية النصوص كلها عربية بينما يف مقرر شعبة العلوم فنجد ثالث نصوص جزائرية لكل من 
البشري إبراهيمي، فحال النصوص الشعرية اجلزائرية تقريبا مغيبا يف الربامج املقررة يف هذه املرحلة حممد صاحل باوية ومفدي زكريا و

نّ اليت تعترب بوابة التعليم اجلامعي وهذا راجع إىل أنّ اختيار النصوص املقررة كان عشوائيا وهذا ما أقرته اللجنة املعدة للمقررين بـأ 
بضع أشهر مما جعل اختيار النصوص يكون عشوائي هذا من جهة ، ومن جهة أخرى جهل  املدة اليت منحت هلم للتأليف هي فقط

 .داملبدعني ال من قريب وال من بعي هؤالء التام بوجود إبداعات شعرية حملية وعدم احتكاكهم ؤالء
ريتلي خمتار بثانوية ك 2015اللغة العربية املأخوذة يف مادة اللغة العربية لتالميذ البكالوريا يف  رصد نقاط

  :الصومعة والية البليدة
  
  

عالمات اللغة العربية املأخوذة عند اموع الكلي 
  2015لتالميذ البكالوريا 

عالمات اللغة العربية املأخوذة  للتالميذ الناجحني يف 
  2015بكالوريا 

  الشعب
  العالمات

اآلداب 
  والفلسفة

اآلداب   العلـوم التجريبية  اآلداب واللغات
  والفلسفة

  العلوم التجريبية  اآلداب واللغات

النتائج أقل من 
  العالمة 4/1

5،7%  6،9% 13،6% 0،0% 0،3% 0،3%  

النتائج أكثـر  
ــن   4/1مـ

  العالمة

56،5% 
 

62،7% 
 

30،2% 
 

27،9% 
 

40،5% 
 

13،2%  
  

النتائج أكثر 
ــن   2/1م
  العالمة

38،9% 32،1% 57% 71،8% 59،3% 86،6%  

  اللغة العربية املأخوذة يف مادة اللغة العربية اطرصد نقميثّل ) 04(اجلدول رقم 
األقل من الربع منخفضة جدا و للتالميذ الناجحني منعدمـة   2015نالحظ أن نقاط تالميذ اآلداب والفلسفة يف بكالوريا        

نسـبة النـاجحني يف   وبال %38ونالحظ أيضا نقاطهم األكثر من النصف العالمة تعدت . بينما نتائجهم األكثر من ربع العالمة
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وهي نسب عالية نوعا ما حبكم أا مادو مهمة جدا بالنسبة هلم، بينما تالميذ التخصص الثاين وهم اآلداب  %59البكالوريا فاقت 
، بينما التالميذ الـذي  %32واللغات فأيضا اللغة العربية مقياس مهم بالنسبة هلم إذ فاقت عالمات التالميذ الكل نصف العالمة  

بينما تالميذ العلوم الناجحني يف البكالوريا الذي كانـت  .  % 59فقدت تعدت نسبت عالمام األكثر من نصف العالمة  جنحوا
على الرغم من كوا مادة ليست يف مرتبة بعض املواد األخرى األكثر أمهية  %86عالمام أكثر من نصف العالمة فاقت نسبتهم 

  ...تبالنسبة هلم ملادة العلوم والرياضيا
  :نتائج اختبار الفصل الّأول للسنة الثالثة ثانوي شعبة العلوم التجريبية و شعبة آداب وفلسفة وشعبة آداب ولغات 

قبل أن نستنطق نتائج االختبار أردنا أن نوضح كيفية بناء منوذج االختبار والذي هو عبارة عن قصيدة شعرية غـري مطولـة، إذ      
  :موزعة كالتايل قُسمت فيها األسئلة إىل أقسام

 .عبارة عن أسئلة حول النص مما يتطلب قراءة جيدة للنص والتعرف على أمناط النص وجنسه:البناء الفكري -1
وأسـئلة   ). البالغة واإلعراب خاصة( أسئلة تتناول ما درسه الطالب من حنو وصرف وبالغة وعروض: البناء اللغوي -2

  .حول روابط االتساق واالنسجام
  :التقومي النقدي -3

وتعاريف ألغلـب  ). خصائص كل شاعر املقررة يف املنهاج(أسئلة حول خصائص احملاور وخصائص أساليب األدباء   
  . وهذا القسم خمصص فقط لتالميذ شعبة اآلداب. الشعراء واألدباء خمتصرة

  :الفصل األول يف البناء الفكري لدى طالب البكالوريا بثانوية كريتلي خمتار الصومعة دراسة نتائج
 4/1النتائج أقل من   الشعبة

  العالمة
  4/1النتائج أكثر من 

  العالمة
  2/1النتائج أكثر من 

  العالمة
  املتوسط

  آداب وفلسفة
  آداب ولغات
  علوم جتريبية

46،2 %  
10،3%  
12%  

38،5 % 
37،9%  
57،6%  

15،4%  
51،7%  
34،5%  

2،7  
4،7  
4،3  

  لفكريميثّل نتائج الفصل األول يف البناء ا) 05(اجلدول رقم 
، بينما  %38،5ّ، ونسبة التالميذ أكثر من ربع النقطة %46،2نالحظ  أنّ نسبة تالميذ آداب ولغات األقل من ربع النقطة     

وهي عالمات منخفضـة جـدا إذا مـا     %15،4نسبة التالميذ الذين تعدت عالمام يف البناء الفكري أكثر من النصف حوايل 
خالل األسبوع الدراسي حبكم أنها مادة مهمة بالنسبة هلم، فريجع سبب نقصهم يف البناء الفكري  قارناها بعدد الساعات املدروسة

البناء الفكري هو عبارة عن حتليل لنص أديب ويستوجب يف هذا التحليل قراءة النص قراءة جيدة حيترم فيها : إىل أسباب كثرية منها
لكن مع األسف ضعف تالميذنا حنويا يعيقهم على فهم النص . اعال وإال اختلّ املعىناملتعلّم القواعد النحوية فال يقدم مفعوال على ف

فهما صحيحا، أيضا التالميذ جييدون أنفسهم أمام مفردات وألفاظ جيهلون معناها، فهم كثريا ما يشتكون لصعوبة هـذه األلفـاظ   
يقة فهم السياق، لكن إذ الحظنا أنّ نسـبة تالميـذ   فبمجرد تلقيه للفظ غريب ال حياول أبدا أن يستغل النص ويقوم بشرحه بطر

وهي نسبة عالية مقارنة بتالميذ اآلداب وهذا راجع لكوم يسـتعملون   %57،6العلوم الذين قد تعدت  عالمام الربع أكثر من 
 .قطالعقل واملنطق يف حتليل النصوص لفهم األسئلة أكثر من األدبيني الذي قد تعودوا طريقة احلفظ اآلين ف

   :دراسة نتائج الفصل األول يف البناء اللغوي والبالغة لدى طالب البكالوريا بثانوية كريتلي خمتار الصومعة
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  املتوسط  2/1لنتائج أكثر من   4/1النتائج أكثر من   العالمة4/1النتائج أقل من 

البنـــاء   البالغة   البناء اللغوي 
  اللغوي

  البالغة  ء اللغويالبنا  البالغة  البناء اللغوي  البالغة

  آداب وفلسفة
آداب ولغــات 

 علوم جتريبية

24،1 %  
52%  

60،6% 

10،3%  
20%  

63،6% 

44،8  
36%   
3% 

34،5% 
48%   

36،4% 
 

31%   
12%   

30،3  
     

55،2%   
32%   
00% 
 

4،7   
1،3   
0،8 

 

2،2  
1،98    
1،5    

 
  الغة ميثّل نتائج الفصل األول يف البناء اللغوي والب) 06(اجلدول رقم     

قبل استقرائنا للجدول نالحظ أوال أنّ هناك فرقا كبريا بني املنهجية املتخذة يف املقرر لتحليل النصوص الشعرية وبني املنهجيـة       
، إذ نالحظ يف اجلدول الذي بني أيدينا أن نسبة تالميـذ اآلداب والفلسـفة   )البناء الفكري والبناء اللغوي(املتخذة يف االختبارات 

بينما تالميذ اآلداب واللغات فقد تعدت نسبتهم أكثر مـن   %24،1قد حتصلوا على العالمات األقل من ربع العالمة الكلية الذين 
، وهذا إذ ما دلّ يدلّ فقط على ضعف طالبنا لغويا ويزداد الضعف اللغوي مـن طلبـة   % 60وأما تالميذ العلوم فتعدت  52%

أكثر يف اإلعراب الذي يعترب مشكل كبري بالنسبة هلم بالرغم مـن التنبيهـات الكـثرية     اآلداب إىل طلبة العلوم، إذ يتركز ضعفهم
 %55بينما يف البالغة فقد تعدى طلبة اآلداب والفلسفة الذين قد حتصلوا على أكثر من نصـف العالمـة   . لالهتمام ذا النشاط 

ة اآلداب والفلسفة بينما تالميذ العلوم فوال تلميذ تعـدت  وهي نسبة قليلة إذ ما قورنت بطلب %35بينما تالميذ اآلداب واللغات 
عالماته النصف وهذا يدل على قدرة معظم التالميذ للوصول للصورة البيانية واحملسنات البديعية  وهذا راجع لتكوينهم الضـعيف  

  .     ثرهافربغم من تناوهلم هلا منذ مرحلة املتوسط لكن أغلبهم ال يزالون خيفقون يف شرحها واستخراج أ
  :دراسة نتائج تقومي النقد لدى تالميذ البكالوريا بثانوية كريتلي خمتار الصومعة  

  4/1النتائج أقل من   الشعبة
  العالمة 

 4/1النتائج أكثر من 
  العالمة 

 2/1النتائج أكثر من 
  العالمة 

  املتوسط

  آداب وفلسفة
  آداب ولغات

20،7%  
80،8%  

  

44،8 % 
15،4%   

  

00%   
3،8 %   

  

2  
0،8   

  ميثّل نتائج الفصل األول يف تقوم النقد) 07(اجلدول رقم 
  %20نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة تالميذ اآلداب والفلسفة الذين كانت نتائجهم يف تقومي النقد أقل من ربع العالمة       

ة التالميذ الذين حتصلوا علـى العالمـة   وهي نسبة عالية جدا، بينما انعدمت نسب %80بينما تعدت نسبة تالميذ اآلداب واللغات 
األكثر من النصف وهذا راجع إىل قصور التالميذ يف نقدهم للنصوص ويرجع هذا رمبا إىل نقص تطبيق النشـاط داخـل القسـم    

  .                    فنالحظ انعدامه تقريبا يف املنهجية املقررة لتحليل النصوص الشعرية يف منهاج األدبيني
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   :خامتة
اجلدير بالذكر أنّ مهارات اللغة العربية هي مهارات اإلمالء العريب ومهارات الصرف والنحـو والبالغـة ومهـارات الكتابـة        

ومهارات حتليل الشعري وتذوقه ونقده، ولعل بتكامل هذه املهارات يف حياة املتعلّم يف بيئة تعليمية متفاعلة تتكون لديه مهـارات  
وهذه كلها تكتسب إذا وفقت املنظومة التربيـة والتعلـيم يف   . ة احلوارية والنقدية واإلبداعية وغريهاحيوية جديدة أخرى كاملهار

  :أهدافها املسطرة وعليه خالل هذا البحث امليداين توصلنا إىل بعض النتائج التالية
 .ص واستوعب مضامينهال يستطيع املتعلّم أن يدرك القواعد اللغوية املتخذة يف املقاربة النصية إال إذا فهم الن -
الفهم هو وسيلة ومهارة يف نفس الوقت على املتعلم أن يكتسبها مثل باقي املهارات األخرى ليتمكن فيما بعد أن يطبق  -

 .ما تعلّمه داخل القسم يف حميطه االجتماعي
 .جيب االختصار يف منهجية حتليل النصوص املطولة ليتمكن املتعلّم من فهم النص فهما صحيحا -
 .ة اختيار النصوص الشعرية وانتقائها وما يتناسب مع اهتمامات التلميذ لتصبح حمفّزا له يف نفس الوقتضرور -
رغم أنّ اللجان املعدة للربامج يف مرحلة الثانوية ليست واحدة إال أن أكثر النصوص الشعرية املختارة يف مرحلة الثانويـة   -

  .يغيب فيها النص الشعري اجلزائري
  

   :قائمة املراجع
سـالة  كمال بن جعفرـ، تطبيق املقاربة بالكفاءات يف تعليمية اللّغة العربية  باملتوسطة اجلزائريـة،منهـــاج الرابعـة متوسـط أمنوذجـا، ر   -1

،بليغ اللغويمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم اللّسان والت2008/9200املدرسة العليا لألساتذة يف اآلداب والعلوم اإلنسانية،  مقد. 
مجيع الشعب العلميـة   منهاج السنة الثالثة ثانوي، مديرية التعليم الثانوي، الوثيقة املرافقة ملنهاج السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -2

  . 2006واألدبية، د ط، ماي 
 . 2007، أمحد مدارس، لسانيات النص، حنو منهج لتحليل اخلطاب الشعري، عامل الكتب احلديث، األردن -3
  .2010،2011  محيدة بوعروة، أمهية النص األديب يف تعليمية اللغة العربية يف املرحلة الثانوية، جامعة قاصدي مرباح، اجلزائر -4
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  لفولفغانغ كايزر      "أمنوذجا  )العمل الفين اللغوي( مؤلَّف "قراءة يف مضمار الدرس األديب 
The Reading In Understood Literature Course "The Composed Linguistic 

Work Art As An Example "Wolfgang Kayser 
  حفيظ ملواين .  د.أ:األستاذ 

   قسم اللّغة العربية -أستاذ التعليم العايل
  علي لونيسي – 2جامعة البليدة 

  
  امللخص باللغة العربية 

دبية ؛حبسب تصورات اليت ينص عليها علم األدب ،و تبعا لكفاءة يتمثل مشروع فولغانغ كايزر يف حتديد أولويات الدراسة األ
الدارس، و صوال إىل اخليارات املعتمدة يف مسالك الرؤية النصية ،وفق اعتبارات أسلوبية حمضة ؛من أجل اإلملام حبقيقة البنية الفنية 

 .  ري أو القصصي أو جنس آخراملؤسسة للنص األديب يف حدود خصوصية اجلنس األديب املستهدف يف وضع النص الشع
  :الكلمات املفتاحية 

 علم األدب –األسلوبية –فولفغانغ كايزر  –الدراسة األدبية –الدرس األديب 
Abstract 
This project of Wolfgang kayser consist to define the appropriate literature study with the 
notions that reveal to it the science  of literature  and following to the competence of the student 
,arrival to the dependent chosen in textual vision a way ,according to stylistic proper 
considerations ,in order  to define the truth artistic structure to the literature text in appropriate 
limit literature gender as a goal in poetical  text situation or fiction or another gender  
The Key words  : 

Literary course – Literary study- Wolfgang kayser-stylistic –the science of literature  
  
  
  

  مقدمة 
- 24من كبار منظري األدب األملان يف القرن العشرين فهو من مواليد  ) kayserWolfgang (يعترب  فولفغانغ كايزر 

  )Leipzig(و اليبتسيغ )Berlin(و برلني  )Amsterdam ( بربلني ؛ درس بعدة جامعات منها أمستردام 12-1906
األملانية ؛ كما اشتغل يف رحاب البحث األديب املقارن  )Göttingen(و آخرها جبامعة غوتنغن  )Lisbonne(و لشبونة

بفضل إطالعه الواسع على اآلداب األوروبية منها الربتغالية و اإلسبانية و الربازيلية؛ كما اشتغل يف طرق دراسات الشعر و تأويله 
شروعه  التنظريي ملبغوتنغن ؛ ينحو االهتمام يف هذا السياق املعريف اهلادف يف اجتاه  تقدمي قراءة  1960-01- 23 يف بتاريخ،تو

Das ( 39"مدخل إىل علم األدب :العمل الفين اللغوي  "املتعلق خبصوصية الدرس األديب عرب عمله املركزي املوسوم بـ 
)Literaturwissenschaftng in die Einführu EineKunstwerk.  sprachliche  الصادر

   1948سنة 
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  لفولفغانغ كايزر      "أمنوذجا  )العمل الفين اللغوي( مؤلَّف "قراءة يف مضمار الدرس األديب 
The Reading In Understood Literature Course "The Composed Linguistic 

Work Art As An Example "Wolfgang Kayser 
  حفيظ ملواين .  د.أ:األستاذ 

   قسم اللّغة العربية -أستاذ التعليم العايل
  علي لونيسي – 2جامعة البليدة 

  
  امللخص باللغة العربية 

دبية ؛حبسب تصورات اليت ينص عليها علم األدب ،و تبعا لكفاءة يتمثل مشروع فولغانغ كايزر يف حتديد أولويات الدراسة األ
الدارس، و صوال إىل اخليارات املعتمدة يف مسالك الرؤية النصية ،وفق اعتبارات أسلوبية حمضة ؛من أجل اإلملام حبقيقة البنية الفنية 

 .  ري أو القصصي أو جنس آخراملؤسسة للنص األديب يف حدود خصوصية اجلنس األديب املستهدف يف وضع النص الشع
  :الكلمات املفتاحية 

 علم األدب –األسلوبية –فولفغانغ كايزر  –الدراسة األدبية –الدرس األديب 
Abstract 
This project of Wolfgang kayser consist to define the appropriate literature study with the 
notions that reveal to it the science  of literature  and following to the competence of the student 
,arrival to the dependent chosen in textual vision a way ,according to stylistic proper 
considerations ,in order  to define the truth artistic structure to the literature text in appropriate 
limit literature gender as a goal in poetical  text situation or fiction or another gender  
The Key words  : 

Literary course – Literary study- Wolfgang kayser-stylistic –the science of literature  
  
  
  

  مقدمة 
- 24من كبار منظري األدب األملان يف القرن العشرين فهو من مواليد  ) kayserWolfgang (يعترب  فولفغانغ كايزر 

  )Leipzig(و اليبتسيغ )Berlin(و برلني  )Amsterdam ( بربلني ؛ درس بعدة جامعات منها أمستردام 12-1906
األملانية ؛ كما اشتغل يف رحاب البحث األديب املقارن  )Göttingen(و آخرها جبامعة غوتنغن  )Lisbonne(و لشبونة

بفضل إطالعه الواسع على اآلداب األوروبية منها الربتغالية و اإلسبانية و الربازيلية؛ كما اشتغل يف طرق دراسات الشعر و تأويله 
شروعه  التنظريي ملبغوتنغن ؛ ينحو االهتمام يف هذا السياق املعريف اهلادف يف اجتاه  تقدمي قراءة  1960-01- 23 يف بتاريخ،تو

Das ( 39"مدخل إىل علم األدب :العمل الفين اللغوي  "املتعلق خبصوصية الدرس األديب عرب عمله املركزي املوسوم بـ 
)Literaturwissenschaftng in die Einführu EineKunstwerk.  sprachliche  الصادر

   1948سنة 
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 نظام الدرس األديب  -1
الفرضية اليت ميكن أن ينطلق منها الباحث و هو حياول فهم حقيقة الدراسة األدبية من حيث مقاصدها النظرية و العملية؛ كون 

الذوق و املعرفة بشؤون األدب و عليه   يصري  األدب ظاهرة فنية و لغوية يف آن واحد خيضع إىل معطيات مجالية نسبية جتمع بني
التفكري  فيه على وجه اللزوم بوصفه موضوعا فنيا حساسا؛ من أجله و ألجله تشتغل الدراسة األدبية وفق اإلطار املنهجي الذي 

أريخ لألدب فيعطي للدرس يرتضيه الدارس لنفسه ؛فإن سعى إىل ممارسة النقد فتتحول الدراسة األدبية إىل دراسة نقدية أما خيار الت
أما يف حالة مطلب صناعة املفاهيم أو ضبطها فيصري االشتغال األديب نظريا حمضا  "تاريخ األدب"األديب حلّة تارخيية حتت مسمى 

  ."نظرية األدب"؛و الدراسة حينئذ تكون يف أحضان 
أن جتيب عنها؛ إن كان ذلك ممكنا بالطبع  ؛ ففي إن مهام أي دراسة هي أن تطرح أسئلة جوهرية مصريية؛ ضمن جمال حبثها ؛قبل 

ما األدب ؟ أين تكمن قيمته؟  هل تكمن : جمال األدب ،  ميكن تبين جمموعة من األمثلة  على سبيل الذكر ال التحديد على حنو 
دبية من إمكانات إىل املشتغل باملقابل ما متنحه الدراسة األ 40 أمهيته  يف الشكل  أم يف احملتوى ؟ ما موقع االنفعال العاطفي منه ؟

ة حبقلها، هو جتاوز عتبة التعرف على األدباء و أشكال النصوص األدبية املؤتلفة و املختلفة إىل حدود النظر يف أنواع الثقافات العاملي
ط األديب و النقدي اإلنسانية مع إمكانية فهمها ضمن وعي نقدي قابل ألن يثري الفضاء اإلبداعي بكافة مظاهره املعتمدة يف الوس

على حد سواء؛إا تساهم بشكل فعال يف تطوير وتدقيق قدرات الدارس ذاته يف التحليل و الفهم و التأويل من خالل قراءة عميقة 
أكثر مستفيضة ملختلف األعمال األدبية بالنظر إىل املناهج اليت يسلكها اجتماعيا ،نفسيا، سيميائيا، ،بنيويا و يف هذا اإلطار تتمحور 

و يف ذلك يقول الناقد مترجم  الكتاب املرحوم  أبو العيد دودو  )العمل الفين اللغوي(جهود فولفغانغ كايزر عرب كتابه هذا 
ولعله يبدو من هذا العرض السريع حملتويات الكتاب و فقراته مدى غزارة املعلومات و األفكار املتنوعة ،اليت يقدمها املؤلف «

،و سيالحظ القارئ أن اهتمام كايزر كان منصبا على جانبني ،اجلانب التحليلي فيما يتصل باحملتوى يف هذا الكتاب القيم 
فكل ذلك  يشري  41 » و اجلانب التركييب فيما يتصل بالقيمة الفنية و األسلوب و النوع األديب والشعر واألشكال اللغوية ،

ه  على ضوء ما ميكن للتحليل األسلويب أن خيدم غرض علمية األدب إىل أمهية النظر يف مسألة تأويل الشعر يف ظل خصوصية بنيت
  ويف ذلك مطلب االعتبار لعدة عوامل قبلية و أدوات إجرائية بعدية 

  مؤهالت الدارس -2
يريد فولفغانغ كايزر ضبط جمموعة من املؤهالت اليت يستوجب توفرها لدى الدارس ؛إذ يراها يف موضع الضرورة اليت تتفق مع 

  ة حتليل النص األديب  منظوم
 ثنائية املؤهل احلسي و املعريف  -1.1

 " موهبة نظرية"جتمع هذه الثنائية بني احلس النفسي و املعريف ليصطلح عليها فولفغانغ كايزر بفكرة احلماسة إذ يصفها  باعتبارها 
 42" عماهلا يف حلّ مسائل جديدةفهم طبيعة املشكالت النظرية و استيعاب الطرق العلمية الضرورية للبحث و است"متكّن  من 

فالدارس يف حاجة ألن ميتلك حاسة الذوق األديب على منوال ما ميكن أن حيصل مع  الشعر ؛فهو يقترن بإحساس خاص يرواده  
يشبه اجلاذبية اليت ال يستطيع املرء أن يقاومها؛بعبارة أخرى هي معايشة األدب جسدا و روحا ، و سرعان ما هذا اإلحساس يتطور 
إىل إدراك فيترجم وعي هذا الدارس مبوضوعه ،فريتقي إىل املؤهل املعريف ما جيعله قادرا ألن يفقه حقيقة و خصوصية اللغة األدبية 

املقوم و من مثة فهو يهتدي إىل 43"طبيعة تركيب اللغة اليت جتعل من كل ما حيتوي عليه العمل وحدة  "على شاكلة استيعابه لـ 



                                       

                                       2––
 

 
 

~ 175 ~ 
 

ن جيد تعليال هلذا املنحى فليتمعن ما تبوح به هذه املقطوعة الشعرية العربية ألمحد مطر اليت قد جتعل الدارس ؛ فمن أراد أ اجلمايل
  حني وقفت بباب الشعر "املتحمس ؛املتذوق للشعر يسمو حنو هذه اجلمالية 

  فتش أحالمي احلراس 
  أمروين أن أخلع رأسي 
  و أريق بقايا اإلحساس 
  !ا للناس مث دعوين أن أكتب شعر
  فخلعت نعايل يف الباب 

  :و قلت 
  خلعت األخطر يا حراس 

  هذا النعل يدوس 
  ...و لكن 

    44 !"هذا الرأس يداس 
فيقيس أثرها مبنظار  "األنا "قد يشعر املتلقي من أول وهلة اجس املناجاة الشعرية الرومانسية من صميم أعماق الذات اإلنسانية 

اسة و يعلّلها باملوقف النقدي الذي يربر هذا اإلعجاب؛ إا ترمجة مباشرة هلذا الصدى الشاعري العاطفة جتاوبا مع فكرة احلم
األدب اجلميل هو املوضوع احلقيقي للدراسة األدبية و أن هذا املوضوع له "الصادر من فولفغانغ كايزر و هو يقول فيما معناه 

فكايزر يؤمن بأن الناقد يف حاجة إىل موهبة النقد بالفطرة قبل أن  45" طبيعة حمددة تكفي التمييز بينه و بني النصوص األخرى
  .يتحول إىل منفذ معريف خالص ،وهذا التمكني من شأنه أن خيترب درجة الفصل بني األدب و ما خيرج عن إطاره 

  التوفيق يف اخليار املنهجي  -2.1
الشاعر ليس  "احلقيقة األدبية املنضوية حتت راية النص األديب فـ ال يريد فولفغانغ كايزر الربط اآليل بني معرفة الشاعر األديب  و

. مالزما للنص األديب ، و لذلك ال ميكننا القول بأننا ال ندرك معىن العمل  الفين إال إذا حنن عرفنا الشاعر معرفة جيدة 
األدبية الكالسيكية تسعى بشكل دائم  الدراسة بما يعين أن أسالي  46"فالشاعر ال يدخل يف املوضوع احلقيقي للدراسة األدبية 

إىل التوحيد بني األديب و األدب ، فهما يف نظرها ال يقبالن مبدأ االنفصال بينهما و لعل ما أراده الناقد أمحد أمني أن يفصح عنه 
 تدرس أن فيجب األدبية، القطعة صدرت عنه الذي املنبع هي األديب نفس "يأيت يف صاحل هذه املقولة الكالسيكية بذريعة أن 

 فهمت إذا إال الفهم حق فهمهما ميكن ال نظمت، اليت والقصيدة الذي ألف فالكتاب عنها، يصدر ما ليفهم النفس هذه
 نصرانيٍّا كان علمت أنه إذا إال األخطل ديوان تفهم ال فأنت كبرية، درجة إىل صحيح شك غري من وهذا —القائل نفسية

 اليت واحملن فيها، تقلب اليت واملناصب نشأته، إذا علمت إال صحيحا فهما البارودي دقصائ تفهم وال تدينه، مقدار وعلمت
على  تعني اليت هي الشاعر ومعرفة والشرح، التأويل من نوعني حتتمل أا قراءا نرى عند وقطع أبيات هناك بل .انتابته

ه اإلشكالية ؛فيسري يف االجتاه املعاكس هلا ،فهو مييل إىل و عليه إذا ما تأملنا يف موقف كايزر من هذ 47 "التأويلني  أحد ترجيح
فكرة أولوية اخليار النصي عند الدارس ما يقتضي معاينة األدب مبنظار الباحث اللساين ؛ ليحتل املكون اللغوي للخطاب مركز 

و هذا  غة األدبية اخلارقة و الفعالة ،الصدارة و االهتمام حىت تتضح خاصية التعبري األديب على الوجه األكمل ؛  أي  فقه مسات الل
فالذي يف القصيدة شبه عبارات  « :و هو يقول "التركيب اللغوي لألدب"أقرب إىل  ما يصل إليه  لطفي عبد البديع يف كتابه 
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هلا من و على ذلك  فموقف القصيدة إمنا ينحصر فيما ...ليس هلا سياق   وال موقف متعني؛ لكنها متثل عبارات أصلية ختييلية
جمال روحي ،و سياقها فيما تقرر هلا ضمنا من كوا قصيدة ،ال تتأتى قراءا إال باجلهد املبذول لفهم العبارات التخييلية، اليت 

فصلب الدراسة  48 »إذا نظرنا إليها من جهة املوقف الذي حيدد معاملها ألفيناها و قد توارى منها القائل و املخاطب و املكان
ر كايزر  حتتم على الدارس وضع النص نصب عينيه فيقرأه بنية الوصف قبل أي اعتبارات أخرى خترجه عن سياقه األدبية يف نظ

الداخلي، من خالل التركيز على طريقة بنائه ما يستدعي عزله عن املؤثرات اخلارجية النفسية و االجتماعية  بل قد يطلب من 
حىت  ال تنفلت 49"وين لغوي متني ،و إن هو اقتصر على دراسة أعمال لغته القومية تك "املؤرخ يف اال األديب بأن يتمتع بـ 

فبعد أن كانت الظاهرة الشعرية حتت طائلة الرؤية املعيارية يف  منه أدبية النص اليت يستشعرها يف حدود البنية التعبريية اليت صنعتها ،
ب أرسطو املوسوم بفن الشعر يف العصر اليوناين، و رسالة ظل إصدار حكم القيمة و تقنني مقوم الذوق ،انطالقا من كتا

  De arte poetica"(50( عن فن الشعر"هلوراس يف العصر اليوناين املسماة بـ )Pisones Epistula ad(بيسونس
  Mintourno. Arte peotica 1563 (51(و ما  أفصح عنه عصر النهضة مع الناقد اإليطايل مينتورنو يف فن الشعر 

هناك من وجهة نظر عصر التنوير سوى علم  يكن تنتمي إىل كل العصور وختص كل الشعوب ، ألنه مل" ؛ بذريعة أا  وغريها
فصار التوجه احلداثي ملا حيقّق و جود النص األديب يف ذاته من طبيعة البنية   52" مجال شعري واحد أو مل يوجد سوى ذوق واحد 

شئه  فحسب ،فتتم مراعاة سريورة التلقي اليت يشهدها عرب الزمن، و نتيجة ذلك ال تقتصر اليت تشكّله، و ليس احتكاما إىل زمن من
 ينتقل من كل فإن «:األولوية على  املوضوع املعرب عنه  بل يف طريقة عرضه ؛ و هذا ليس ببعيد عما أراد ه أمحد أمني  من قوله 

 هي األدب دراسة كانت وملا.واخللقي الفكري اجلو يف التام التغير سيدهشه عصر آخر أو أمة أدب عصر إىل أمة أو أدب من
 االختالف وأوجه والعصور، األدباء بني الفروق دقة يف يلحظ الدارس أن على كان ببعض، بعضها الظواهر ربط حماولة

 حب من دبالعظمى لأل املسائل وعن التعبري، وسائل عن املختلفة الطرق يدرس أن فيجب عادة، تظل مبهمة اليت األساسية
 باختالف وحنوها املسائل هذه عن التعبري وكيف يكون اخلالدة، القدر ومشاكل وأحزان، و أفراح .وأمل وغرية وبغض،
فالدارس الذي حيلّل النص ذه الوترية الوصفية اخلالصة ؛له أن يتزود باملعارف اليت متنحه فرصة ختطي التجربة الفنية  53».العصور

إىل جتربة فنية جديدة ؛و هذا حتديدا ما أفصح عنه كايزر يف  تقدميه لنموذج معمارية الكنيسة بوصفها  االستهالكية حىت يتطلع
روعتها اجلمالية يف أدق  )فولفغانغ كايزر(حتفة فنية تبدو و كأا من تصميم احلاضر، إذ يكتشف السائح املعاصر على حد تعبريه 

هذا إنسان يصل إىل مدينة جمهولة و يسري يف شوارعها متئد  «:احلايل  بقوله  تفصيالا اليت تستجيب من منظوره لرهان زمنه
ولنقل أنه . اخلطى ، وفجأة جيد نفسه أمام أثر فين ، أمام كنيسة مثال ، جتلب انتباهه بنبل نسبها وتناسق أجزائها و مجاهلا 

م بأن األمر يتعلق ببناية تعود إىل القرن التاسع عرف فيها أثرا غوطيا ، ولكنه يريد أن يعرف عنها شيئا أكثر ، وعندئذ يعل
عشر ، فيشعر باخلجل و حيس بطريقة غريبة أن األرض قد اخنسفت من حتت قدميه ، و تنتهي العالقة الداخلية بالبناية فجأة ، 

الية مل تكن بالنسبة ومع ذلك يبقى االنطباع اجلمايل ماثال ، إذ مل يتزحزح عن مكانه حجر واحد ، ولكن يبدو أن التجربة اجلم
ما يعين أن احلس اجلمايل يتحقق أكثر فأكثر على وقع إحساس املتلقي حلظة   54»إىل املتأمل احلديث إال جزءا من التجربة الكاملة

  املعاينة بشيء من املتعة و قد تصل إىل النشوة يف حدا ؛و من مثة فهي موصولة بعنصر اآلنية بالقدر الذي جتد الذات املتلقية
غايتها يف العمل الفين  من خالل عنصر التوافق و االنسجام بناء على ما ألفته يف خرباا الشخصية املاضية على سبيل األشكال 
املرئية أو الصوتية اليت تعودت عليها  و حىت على مستوى األفكار اليت يستعرضها هذا العمل الفين أو ذاك  استجابة لتطلّع معريف 

   .ذا املنحى مع ما جيري اإلفصاح عنه فيما يلي مسبق ،و قد يتفق ه
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  اإلقرار بسلطة النص  -3.1
من   ميكن  حلركية التلقي حسب تقدير كايزر أن تكشف عن اهلوة الثقافية  الفاصلة بني سلطة املؤلّف يف مقابل سلطة النص 

عا كبريا ، وهي ال تعين كثريا بالنسبة إليه ،مث قصيدة ، فال تترك يف نفسه انطبا "خالل مضمار الدراسة ؛ فاملتلقي عندما يسمع 
يعرف أا لشاعر حيظى باحترام خاص ،فإذا هو عاد إليها و قرأها مرة أخرى، فإا تصبح عندئذ قصيدة من نوع آخر تقريبا ، 

ك بصفتها وثيقة تعرب مع أا مل تتغري فيها كلمة واحدة ،وتبدو له اآلن موحية ،و حيس ا ثانية ضمن التوسع يف معناها ،و ذل
ما يعين أن انطالق الدارس من فكرة سلطة املؤلف بدال من سلطة النص هو الذي جيعل هذا النص ذاته  55"عن شخصية املبدع 

يفقد أدبيتة  بصورة سلبية  باعتباره وثيقة على شاكلة تبعية مطلقة  تأخذ استحقاقها من صانعها أي صورة الشاعر  الذي يستحوذ 
لقصيدة؛ فتجد القارئ ال يبادر بأن ينتج تصورا عنها  وفق خصوصيتها الفنية و إمنا اخلضوع الفوري هليبة هذا الشاعر على صورة ا

فتصري قيمة النص موقوفة عليه بطريقة ساذجة و هو ما يتسبب يف إلغاء صوت النص ، فتكون املساحة أوفر  للوجهة التارخيية على 
النص بالرغم من كوا املسؤولة يف تشكيل  اخلربة اجلمالية  لدى الدارس؛ و أفضل مثال على  حساب احلالة اإلبداعية املاثلة يف

من مفاهيم و تصورات مل حتقق ما هو يف صميم الدراسة األدبية بتفويت  18ذلك ما أوجدته حسب تصور كايزر أطروحة القرن 
  :سلطة النص و االرتكان إىل مواقف خارجة عن نطاقه من قبيل

  مل الفين حيتوي على معىن خاص على مضمونالع-1"
  العمل هو تعبري فنان خالق -2 

  الشاعر هو الصورة القدمية للفكر اخلالق -3
إىل جانب معرفته بالشاعر عرف القرن الثامن عشر كذلك الوحدات اخلالقة اليت تكمن يف روح العصر و روح  -4

لنة النص يف نظامه التكويين الظاهر عرب  مسار لغته و حماور امللفوظات و عليه ما يبتغيه كايزر هو مبدأ اإلحقاق بشك 56"الشعب
  . 57فيه اعتمادا على إستراتيجية تضبط هذه التداخالت يف األحكام و املواقف الفكرية املعرب عنها

  مؤهالت النص  -2 
ملنبع و نظام البنية بالنظر إىل االعتبارات ال نتوقع من الدراسة أن حتقق مبتغاها ما مل يوفّر النص ذاته إمكانات وجوده على صعيد ا

  :التالية 
  النص بني عتبة التحقيق  و الشكلنة-1.2

ال ميكن أن تنطلق الدراسة املوصوفة بالعلمية ما مل حتقّق أصالة النص و حتدد انتسابه و تضبط كيانه؛ و لعل هذا األمر ال جيد 
وجية احلديثة عكس النصوص املوسومة مبجهولة املؤلف أو بقيت يف صورة إشكاال مع النص املعاصر املطبوع وفق الطرق التكنول

الفحص من طبقة إىل أخرى ؛مبعىن أن يتم أوال فحص  "املخطوط أو حىت اليت تعرضت إىل طبعات عديدة ،ما يستدعي مباشرة 
و مراعاة قدر اإلمكان  املعطى   58" اكل التغيريات اليت طرأت على النصوص يف الطبعة األوىل و الطبعة الثانية و الثالثة و هكذ

يف ظل خصوصية اجلنس األديب املنوط به؛ على حنو ما يتصف به الشعر من إيقاع و تعبري و رؤية ؛ باعتبارها مؤشرات   األسلويب
صحة النص قد تنعكس بشكل أوىف على عامل الشاعر املسقط على النص الذي هو قيد التحقيق؛  إذا تبقى املسألة رهينة التأكد من 

قواميس اللغات القومية و اللغات األجنبية و قواميس الكلمات  "و صحة ارتباطه مبؤلف بعينه دون آخر مع االستعانة بـ
ما يعين أنك ال تدرس النص ضمن صيغته النهائية املطبوعة   59" األجنبية و دوائر املعارف ستكون معينة له يف كثري من األحوال

ال بد أن يكون قد ترك يف هذا العمل آثارا ،فهذه اآلثار املادية "اليت اشتغل عليها املؤلف ما يفسر  أنه  و إمنا معاينة املسودات
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هي اليت يكرس النقد التكويين نفسه إلعادة كشفها و إيضاحها ،فإىل جانب النص و قبله ،قد تكون هناك جمموعة من وثائق 
و يف ذلك ما يشري إليه كايزر يف شأن الصعوبات اليت ترواد عملية  "60ا الكتابة اليت أنتجها الكاتب و مجعها ورمبا احتفظ 

أعمال الباحثني مل تسلم جمددا من  "حتقيق النص و حفظه من الضياع فما يتعلق مبسرحيات شكسبري فقد وضح بأن 
يدج ملؤلفات شكسبري االعتراضات؛ فإن ذلك ال يعين أن األدب ال يزال يتحرك فوق أرضية مهتزة ،فقد قامت طبعة كامرب

كما تذهب فرضية التحليل بضرورة  إعطاء الشكل حقّه من الدراسة ؛فعندما  61 "بشكل جوهري مبهمة إخراج النص الصحيح 
ليس اهلدف من الدراسة األدبية تقدمي األشكال اللغوية  "يرتبط املوضوع بالشكل الشعري فيؤكد كايزر يف هذا الشأن بأن 

إن الدراسة األدبية تستهدف بداية فهم العمل األديب وتفسري هو على هذا فهي ال تدرس كل شكل ...املستعملة يف األدب 
لغوي بصفته هذه و إمنا تدرس مسامهته يف بناء العمل الشعري ، و تتساءل بصورة دائمة عما حتققه األشكال اللغوية يف هذا 

فمن الضرورة جتاوز فكرة املنافسة بني الشكل و احملتوى   62" اجلانب و تتم قصد الوصول إىل جعل العمل الفين مفهوما كلية
القائمة يف ثنايا النص الشعري إىل  مصف  التركيز بشكل إجيايب على وظيفة الشكلنة اليت تتميز ا القصيدة ؛  باعتبارها وظيفة 

بالقدر الذي جيعل القصيدة ذاا عبارة عن   داللية بالدرجة األوىل  شيدها فعل الكتابة  دون أن حيسم يف مضاعفاا و عواقبها ؛ 
وصف "تشكيل شعري ذهين يف جوهره و أي وجه من أوجه  استثمار النص يف بنيته عرب منوذج بنية القصيدة ؛فيفترض أنه مير عرب 

افية اليت أوجدته  بشكل و هذا ال يعين التفريط يف اخللفية الثق 63" مبوجبها تتحرك اليت القوانني واستنتاج املنبهات، تتابع تركيبة
  .    خاص
  دور املرجعية التارخيية للنص  -2.2

مصدرا ثريا يف القرن  "ال ميكن إغفال املرجعية التارخيية اليت تنهض ا خمتلف األعمال األدبية ؛ فكايزر ينظر إىل التاريخ  بوصفه 
مية باملوضوعات التارخيية سواء فيما يتصل من ذلك التاسع عشر بشكل خاص ،إال أن الشعراء قد اهتموا أيضا يف األزمنة القد

بأعماهلم كلها أو جبزء منها فقط حقا لقد جلبت انتباه الباحثني العالقات القائمة بني أحفاد اللوزياديني  و بني ما أورده من 
ما يربر  ديب لدى الدارس ؛كما يعني التاريخ يف فهم احلقيقة الفنية للنص األ 64"أرخوا للرحالت االستكشافية من الربتغاليني 

يف كثري من  ) الوظيفة التناصية(ذلك هو استدعاء املبدع ملؤلفات تارخيية و يوميات و سري ذاتية و تراجم و جرائد بطريقته 
التوظيف األحيان ؛فتتوطد نتيجة ذلك العملية اإلبداعية مع حبكتها التارخيية؛ فال نكاد منيز بني احلقيقة التارخيية الصرفة و آليات 

وهي تروي حادثة ازام جيش األمري عبد القادر أمام   "كتاب األمري"الفين للتاريخ؛ و هو ما نلحظ حتققه بإحكام يف نص رواية 
 .كانت أوراق اخلريف ترتل ثقيلة على األجساد و تكسوها مضمخة مبياه املطر حىت لتكاد تغطيها إىل ايتها  "اجليش الفرنسي 

 ة على مرأى العني ،الدائرة يف معظمها أبيدت كان العد مقلقا و جارحا لألمري و لقادته أربعمائة قتيل ،كانت اجلثث منتشر
ثالثة مائة سجني و ستمائة بندقية و سيف حرب  سلبها الفرنسيون و مائة و مخسون حصانا قطعت أوصاهلا ماتت أو كانت 

ما  65 "صى من البغال اليت بدأت الذئاب و الكواسر يف فتح بطوا متوت يف العراء و الربد و اجلراحات الغائرة و عدد ال حي
جيعل منطق قراءة األدبية على نسق التوظيف الفين للتاريخ؛ و هي جمدية على كل حال يف أية دراسة تراعي هذا املطلب ما  متثله 

من صميم األمكنة و األزمنة اليت تستحضرها  الرواية  من أبعاد و إحاالت إذ أا قادرة على إثارة الواقع و التاريخ يف آن واحد
فالقاص يبتعد عن احلدث بالعودة إىل رواية صيغة احلاضر عن "وأمساء الشخصيات اليت ال تغيب عن املضمار احليايت الذي نعهده 

زمن العشق و املوت يف ال "و نستشف ذلك ما ورد يف إحدى مقاطع رواية، "طريق املاضي التام بصفته وجهة نظر خاصة 
حيث يأيت ذكر شخصية الرئيس اجلزائري الراحل هواري بومدين رمحه اهللا  بصيغة أسلوبية  تستدعي التأمل يف وجه  "احلراشي
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فمجرد .إم جماهدون حقا ثوار ،يستحقون الدعم و اإلعانة و حىت لو أم ليسو كذلك  "العالقة بني املاضي و احلاضر
فاستخدام صيغة املضارع يكون من قبيل أن ما كان يف  66 "،يضعهم يف مصاف ااهدينقدومهم إلينا هاتفني حبياة اهلواري 

املاضي عري النضال السياسي و العسكري صار نضاال من نوع آخر يف عهد بناء الدولة اجلزائرية يف عهد االستقالل، فااهد  كان 
لراهن بالرغم من أا ال تريد أن تتنكر للماضي املتعلق باألمس و هو اليوم أيضا حاضرا وفق أدوار جديدة و تطلّعات تراعي ا

   .باملنجز الثوري و هذا ما  برر اخلوض يف مسألة املرجعية اليت أسست وجود النص باعتباره بنية  مل تأت من العدم
  حلمة النص و إحداث الدافع  -3.2

ائه على صعيد منظومته التركيبية اللغوية ليمس املوضوع قد يتعدى هذا األمر يف نظر فولفغانغ كايزر فكرة تالحم النص بني أجز
إنه موقف منوذجي يتكرر "الفين يف عمقه و يف تطوره ؛ما جيعله يسري مبنطق اللغز و حيرك فعالية التشويق و يكشف احلقيقة املبتورة 

،فهناك حافز يف احلب الذي يربط  باستمرار و مادة املوضوع ميكن أن ختفي و ال مناص من أن ختفي ،يف أعماقها حوافز عديدة
يف روميو و جوليا بني ابنني ينتميان إىل ساللتني متعاديتني و حنن جند هذا احلافز ضمن حدود االرتباطات الفردية يف أعمال 

ينسجم يبحث عن حلّ غري متوفر؛ ال  )الدارس(مآل ذلك هو إمكانية تعدد احلافز بالقدر الذي جيعل املتلقي67"أدبية ال حصر هلا 
كما (مع توقّعه بشكل آيل ؛ كما ميكن أن يكون احلافز ذاته مركزيا  لصلته باحلدث الرئيسي الذي يقوم عليه النص القصصي  

أو ثانويا عرضيا فال يؤثر يف مسار احلبكة و يف عواقب األحداث و إال ماذا يعين قول   )ميكن أن يكون يف شكل مثل أو رمز
الشيء سوى رعشة األمل اخلفية اليت خنبئها عن ...الكتابة "سان إحدى الشخصيات يف الرواية؟  الكاتب واسيين األعرج على ل

و يف السياق  نفسه  يركّز كايزر . 68"اآلخرين حىت ال يلمسوا حجم املأساة و جحيم صرخات الكلمات املذبوحة بنصل صدى
يراهن على السرد سيعتمدها كجوهر ؛ فهي اليت حتدد  و أمهيتها ؛من منطلق أن كل عمل فين )la fable(  احلكايةمقولة على 

واقع األحداث فتكشف مصدر وجودها زمانيا و مكانيا  ؛و هو أمر ال ينبغي أن يفوت الدارس  حىت و إن كانت حتتضن مفهوم 
ا ستكون ذات فهم اخلرافة يساهم يف جعل العمل الفين ذا شفافية ووضوح يضاف إىل ذلك أ"اخلرافة أو تعادهلا دالليا فـ

فعندما يقدم لنا عبد  69" أمهية بالنسبة إىل مشكالت اإلبداع الشعري و الفنيات األدبية و كذلك بالنسبة إىل األنواع األدبية
فيكاد جيزم أن قارئ احلكاية سيشرع بدوره إىل  "حكاية الصياد"الفتاح كيليطو قراءته لنص من نصوص ألف ليلة و ليلة حتديدا 

ذلك أن يف احلكاية عناصر تلزمه أن يطرح على نفسه بعض " خرى تبعا للمقولة النصية ،بل يعمد إىل التأويلاستدعاء نصوص أ
التساؤالت عناصر مبهمة غامضة شبيهة بألغاز و ليس فيها النص ما يساعد على فكها ،مثال ال يتساءل القارئ ملاذا للصياد 

نه عندما يقرأ أن الصياد كان من عادته أن يرمي شبكته كل يوم أربع مرات ثالثة أوالد ؟ ألنه يعترب هذه املسألة عرضية ،و لك
،فإنه يقول لنفسه ملاذا أربع مرات ؟هذا أمر يبدو حباجة إىل تفسري ،عدد آخر يشعر القارئ أنه غري عرضي و أعين األلف 

يشكل لغزا الصياد خيلص العفريت فيجازيه  ومثامنائة سنة اليت قضاها اجلين داخل القمقم ،ملاذا ألف ومثامنائة سنة ،عنصر ثالث
إمجاال فإن احلكاية ذاا .هذا شيء خيالف التصورات العادية و بالتايل يدفع القارئ إىل إجياد تربير.العفريت بأن يريد قتله 

ميم العمل فندرك يف اللحظة تلك أن صياغة بناء احلكاية  من ص 70 "تستفز القارئ و ترغمه على  البحث عن تفسري أللغازها
السردي الذي يساهم يف إثرائها على شاكلة الشعر أو النثر؛ فتكون قصدية هذا البناء تربوية وعظية ؛تعليمية على حنو هذا املقطع 

بالباب رجل من الربامهة يقال له بيدبا ؛ذكر أن معه :فدخل اآلذن على امللك يف وقته ؛ و قال  "كليلة و دمنة   من حكايات 
وقال هذا مل  :و فكر دبشليم يف سكوته.فدخل ووقف و كفّر و سجد له واستوى قائما و سكت  فأذن له ؛ .للملك  نصيحة

مث قال إن كان للملوك فضل .و إما ألمر حلقه فلم تكن له به طاقة  إما اللتماس شيء منا يصلح به حاله ، :يقصدنا إالّ ألمرين
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احلكماء أغنياء عن امللوك بالعلم و ليس امللوك بأغنياء عن احلكماء ألن :يف مملكتها فإن للحكماء فضال يف حكمتها أعظم 
شخصية (وقد جندها يف هذا التعبري أيضا لغة حجاجية قوية و منها ستظهر الشخصية بكل تفصيالا االجتماعية والنفسية؛ 71"باملال
القيمة األخالقية حينئذ ظاهرة على سطح  باعتبارها متثل جزءا من الواقع اليومي واالجتماعي على حد سواء بل ستكون )بيدبا

  . النص متصفة بعمق إنساين كبري و فلسفة خاصة تؤمن ا الشخصيات اخلرية على حساب الشريرة األخرى 
  عتبة التصنيف  -3 

جهة النص إن سلمنا مبنطق كايزر جناح الدراسة األدبية على أساس حتقّق إمكانات لدى الدارس مث توفر آليات االستجابة  يف موا
معرفيا ؛يبقى  على هذا  الدارس ختطي عتبة التصنيف أي حل  إشكالية اجلنس األديب؛ ما يسمح أيضا باخلوض يف خصوصية النوع 
األديب و إال فمضمار الكفاءة اليت يعنيها كايزر تصري صعبة املنال ؛ ما يعين ضرورة جتاوز القالب الشكالين احملض  الذي يتمظهر 

  :ا ما يفترض بدوره التقسيمات التالية عربه النص و هذ
  النص املسرحي -1.3

حينما يروي لنا شيئا و بالفن املسرحي حني يتحرك أمامنا فوق املسرح "قد يستقر الظاهر على فكرة وجود الفن املسرحي 
ملقابلة استهداف نظام ما يستدعي ضمن الوجهة ا 72"رجال يف ثياب تنكرية ،و يتعلق فن الشعر حني نشعر حبالة تعرب عنها األنا

نقرأ قصة و ننسى متاما أن شيئا ما يقص علينا فهناك ما يأسرنا و جيعلنا نعيش ”بنائه من الداخل ، و احلجة يف ذلك أننا عندما 
مع األبطال على حنو ما مثلما نعرف ذلك عن املسرحية حني نشعر ا و نصفها بأا درامية أو مثلما نشعر من جانب آخر أن 

ة ما ليست رغم شكل العرض اخلارجي درامية ،بل قد نشعر أا ملحمية و كثريا ما حيدث هذا حني حتول رواية إىل مسرحي
فإن أردت أن تتعرف على نوع أديب ما يف جوهره فعليك أن تراهن على فعالية تلقيك له؛ ألن إحساسك هو الذي 73“مسرحية  

يف شكلها الباطن عرب  الصورة اإليقاعية اليت تراود لغتها  السردية ستغير موقفك  يقودك إىل حقيقة هذا اإلبداع ؛فقراءتك لرواية ما
يف شأن حقيقة انتمائها؛ ألا  ستشعرك بقوة إحساسك أنك بصدد قراءة قصيدة و ليست رواية ؛و لعل أصدق مثال على ذلك 

فكيف ال أرتبك و أنا أقرأك "العينة القصصية ألحالم مستغامني من خالل هذه  "ذاكرة اجلسد"؛ما ميكن أن ينطبق على رواية 
وكيف ال تعود تلك الرعشة املكهربة لتسري يف جسدي و تزيد من خفقان قليب و كأنين كنت أمامك و لست أمام صورة 

 و هكذا تتحرك الذات املعبرة و هي تروي ما يف عمق جروحها و مآسيها  فينجذب القارئ و منه الدارس حنوها فينغمس  74" لك
  يف عامل احلكي بالطريقة اليت يقتنع جبدارة فنية الرواية و قوة نفوذها اجلمايل حينما تتغلغل إىل ذاته دون استئذان

  النص الشعري -2.3  
عندما يتعلق األمر بالظاهرة الشعرية فكايزر يدرك أن معرفة طبيعته مستمد من  شكله و أو باألحرى يف نظام تعبريه؛ و هو ما 

ن يف سياق جمرى الدراسة األدبية؛ لكنه  يضيف إليه خاصية جديدة متجاوزا الشكل العروضي مستبعدا فكرة تغين ينبغي أن يكو
؛و هو مقام املوضوع يف القصيدة متاشيا مع  حلظة تلقيه؛ إذ ستنكشف لدى املتلقي جتربة ما؛ على أن لالشعر باألنا يف كل األحوا

عرب احلالة النفسية هي يف الواقع اإلفضاء املتبادل بينهما فاحلالة النفسية تستغرق ميتزج العامل بالذات و يتزامحان و ذلك "
فلو نظر هذا   75 "املوضوع و املوضوع يستغرقها بوجد ،و هذه الوجدانية املوضوعية خالل االنفعال الراهن هي جوهر الشعر 

أن يشعر أنه ميتثل إىل التصور النظري الذي أفضى به   املتلقي و هو يف موقع الدارس إىل نصه من هذه الزاوية؛  لوجد نفسه دون
من خالل فكرته التفاعلية بني القارئ و النص اليت تفيد بأن القراءة هي عبارة عن نشاط  )Wolfgang Isère(فولفغانغ إيزر

سياقه اخلارجي  من)النص(خيضع لتوجيه من النص ؛مما يستدعي من القارئ ذاته أن يعود إليه بشكل مستمر عرب آلية نزعه 
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واستبداله بفكرة ملء الفراغات فيكون القارئ يف موضع فعل صنع املعىن؛حبيث يزداد نشاطه التفاعلي على قدر حدوث عنصر 
و لعل التركيز على ظاهرة الشعر هو كل ما من شأنه أن يولّد شحنة عاطفية شديدة األثر على   76)القارئ و النص(الالمتاثل بينهما
ر أنه يتلقى جتربة خاصة يعلّل وجودها نشوته باملعجم اللفظي يف نطاق نظام تركييب  يشيد متانة النص  فيجيز لنفسه املتلقي؛  فيشع

حقيقة املقولة الشعرية،  على حنو ما  ورد يف هذه األبيات إلبراهيم طوقان  و هو يقامسه جتربة العشق و التوق إىل املوعد العاطفي 
  :لرؤية احلبيبة  

  ق ؟ فاجلواب تأخــر **أين الرساالت و الشو  "               
  أظن شوقي أكثـــر **  »شوقي كثري«:كم قلت                  
  ن عنك إن هو أسفــر  ** أسائل البدر حيـــرا                  
  و الشيء بالشيء يذكـر ** ذكرت وجهك فـــيه                  
  77" ر فهو خيفى و يظهــر**كالـــبد  كوين بودك                 

عالقة أنا الشاعر /يذكر –أسفر –البدر –أكثر /ذكرت -قلت :نكتشف هذه الرنة اإليقاعية على وترية القراءة بني ألفاظ عدة 
؛ باملقابل باملوضوع تعكس امتزاجا روحيا كليا ؛حينئذ تتأكد فرضية أن جدارة الشعر بلغته و ببنية نصه و عليه فهو نوع أديب مميز

حيرص كايزر على ضرورة اختبارية النص على أساس املوقف و ليس ما يصنعه الشكل فحسب ما يفهم أن املقام التواصلي يف 
 استخدام لغة التعبري يكون املفصل عندما يتم التمييز بني األشكال الشعرية  املختلفة ؛انطالقا من شكل القصيدة الغنائية  إىل امللحمة

تدركه  "موجود"يف مقابل  "هو"يف مقابل "؛ففي املوقف امللحمي تكون الذات  )الشعر املسرحي (دراما الشعرية  و منه إىل ال
أحدمها األكثر  إذا كان هذا التفسري صحيحا ،فقد نتج عنه ضرورة موقفان شعريان آخران،موقفان شعريان ال غري. وتعرب عنه

يتبلوران عند عملية االتصال و وعي متقابلني و إمنا يؤثر أحدمها يف اآلخر درامية و يف جماله ال يظل اجلو النفسي و املوض
  فيصبح املوضوع خماطبا و يتم التعبري يف غمرة انفعال هذا التأثري املتبادل و حنن نسمي مثل هذا الكالم املخاطبة الشعرية

ليس هناك موضوع مقابل ،يؤثر يف الذات ،إذ  و يف هذه احلالة واملوقف األساسي الثالث بعد هذا هو املوقف الشعري احلقيقي
إن التعبري الشعري هو البوح البسيط للحالة النفسية . يذوب هنا أحدمها يف اآلخر و يصبح كل شيء يف الكيان الباطين

قر على و ال يعين يف ذلك أن ما من نص يست .78"الداخلية أو لالنفعاالت الداخلية و نطلق مثل هذا الكالم اسم الكالم الغنائي
موقف واحد بل ميكن هلذه املواقف أن تتداخل يف نوع نصي واحد فتبقى األبعاد متفاوتة بني حالة انفصال الذات عن املوضوع يف 

 .  املوقف امللحمي أو  حالة التأثري بينهما يف الدرامي أو حصول اندماج بينهما يف الغنائي 
لعروضي للشعر ؛ كونه  ال خيضع إىل نظام واحد ثابت ؛   بقدر ما حتركه عدة  أما ما يريد كايزر اإلفصاح عنه وهو يرصد النظام ا

أنظمة؛ بناء على لغة اإلبداع اليت أنتجته و ما يؤكد ذلك  ؛هو االعتماد على علم العروض الذي يشكل بدوره جزءا من الدراسة 
من جهة و إىل جانب أبيات شعرية يونانية من جهة نضع أبياتا شعرية أملانية إىل جانب أبيات شعرية فرنسية "األدبية  فحينما 

و عليه عندما يتم تفكيك البيت  79"أخرى فالقواعد اليت تنطبق على بعضها ال تنطبق على بعضها اآلخر بأية صورة من الصور
وية أو متفاوتة الشعري بشكل عام إىل أصغر وحداته املنطوقة ؛فتجدها عرب املقاطع اليت تشوا ؛بعض النربات إما بطريقة متسا

أما يف حالة غياا أو انقطاعها فيسمى املقطع غري املنبور اسم اخنفاض   ،فاملقاطع املنبورة تعكس وجود اإليقاع يف شكله الصريح ؛
  :الذي قدمه فولفغانغ كايزر يف كتابه العمل الفين اللغوي  )اجلرماين(و ميكن تعليله انطالقا من  النموذج الشعري األملاين 
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 "   I. Habe nun ,ach !philosophie  , 
Jurristerei und Medzin… 

  درست واويلتاه ،الفلسفة ، قد                                                  
  ...و احلقوق و الطب                                  

 غري املنبور هو    X̒ المة للمقطعللمقطع املنبور و ع Xفاملخطط البياين هلذين البيتني إذا جعلنا عالمة
   X̒    X   X    X̒   X̒  X  X   X̒ 

                  X̒   X   X̒   X  X̒  X   X    X ̒                 "80  
 ما يستنتج من ذلك  كون عدد االرتفاعات يف البيت الواحد أربعة متاشيا مع احلدة اإليقاعية احلاصلة على وجه الضرورة  ؛ وفق

  علم العروض املتعلق بالقصيدة  األملانية 
  

  النص الروائي و املصدر امللحمي  -3.3
ولو حتولنا من نظام الشعر إىل جنس الرواية ،فكايزر يدرج  عامل الرواية باعتباره عاملا خاصا؛ إذ أنه أكثر ارتباطا بالروح الفردية  

ة فهي تنقل جتارب شخصية صرفة ألناس عاديني ؛ فهي بقدر ما تنقل من للمرء مرتّها عنها اخلوارق اليت تعرفها امللحمة ؛و من مث
 "الواقع فلها دفعة قوية يف اجتاه اخليال، كما يصنفها وفق ثالثة أبعاد ؛فهناك رواية األحداث و رواية الشخصيات و رواية املكان 

داية الثابتة و الوسط و النهاية فإن كل تشكيل وأقرب هذه لروايات إىل الفهم هي رواية األحداث و مبا أن احلادثة تم بالب
بينما رواية الشخصيات فهي أوطد بالبطل الذي 81"هلذا النوع يتصف بالكمال الذي ال يسهل الوصول إليه يف األنواع األخرى 

كاتب الرواية يكون تشكلت من أجله الرواية فتلتفت إليه األنظار ؛فيتحدد املصري النهائي ملنوال األحداث على أفعاله؛ فتجد بأن 
 قد زود بطل روايته بذلك الزخم النفسي و العمق و الكمال الذي جعل من عمله الفين املمثل اخلالد لرواية الشخصيات"
من يستطيع اليوم أن ينكر أن على عبد القادر أنه قاوم من أجل وطنه و دينه و يستحق " و هو ما نلمحه يف هذا النموذج82"

 "سوناتا األشباح"قارنة باملكان الذي جيعل من الرواية تنشد طريقا آخر؛ و هذا أمر جلي يف رواية م83 "كل تقدير من جيشنا
رأيتها بعيين هاتني اللتني لن متسهما النار .رأيت حلظتها أمي وراء ضباب املوت  "على لسان الشخصية الساردة  لواسيين األعرج

تدور يف احلارات زاوية زاوية ، و بابا .ف نثار األجساد و رائحة البارود كما تقول مي،و هي تعرب شوارع املدينة ،املنداسة خل
احلرم القدسي الشريف ،قبة الصخرة،املسجد األقصى ،باب الرمحة ،حارة الشرفة و حارة اليهود يف اجلزء اجلنويب :بابا 

وود و جبل الزيتون و حارة النصارى يف الشرقي من املدينة و حارة املغاربة من باب املغاربة مث حارة األرمن و باب النيب دا
فيتضح بذلك أن ما  84 "اجلزء الشمايل الغريب من املدينة و كنيسة القيامة و الباب اجلديد و حارة السعدية و حارة بابا حطة 

وائي من هذا يشكّل مقام احلدث و مقوم الشخصية ميران عرب الوظيفة املكانية ؛إذ على أساسها  يتم التحكم يف بنية الشكل الر
و لعل يف كثري من األحيان حسب  ؛ 85"فالبطل تتجلى قيمته يف املكان "الصنف؛ فاملكان هو امللهم للصورة اإلبداعية للرواية 

ما دأب الناس على وصفه بالرواية "كايزر يكون للرواية اليت تعتد باملكان؛ ما له صلة بالكيان الزمين و الوقع االجتماعي  حبيث 
ألن من شأن وصف املكان قد جيد  86" فإا ال تعدو أن تكون مناذج خاصة من رواية املكان ، ةلرواية االجتماعيالزمنية و ا

  .علته يف الزمن الذي يربره ؛و أي حضور للمجتمع يكون يف رحاب هذا املكان الذي حيتضنه 
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  الترتيبات األسلوبية  -4
   نظام البالغة-1.4

ألسلوبية من أصل كياا و هي يف أحضان البالغة ؛فهو عندما يستحضر الصورة البالغية كي ندرك ينطلق كايزر يف بناء معمارية ا
 figurae(بأا عبارة عن نظام تعبريي و تصويري يف آن واحد إما على أساس احلقيقة و هو ما يصطلح عليه بالصور الفعلية 

verborum (  وإما يف نطاق وجود صور جمازية)rumfigurae sententia(  اليت هي يف أغلبها تبطّنها حكمة ما ؛و
يف هذا السياق ؛ فهو يعدد لنا مجلة من املظاهر البالغية اليت هلا صلة بعلم البديع كما هو حال اجلناس و ما يقصد من ذلك 

ساليب اإلثبات إىل جانب علم املعاين و ما له صلة بأ 87"احلاالت اليت جتتمع فيها الكلمات املتشاة لفظا املختلفة معىن"
دون أن يتجاوز أثر  )Hyperbole(و املبالغة)euphémismes(أو التهوين )Ironie(أو السخرية )Litotes(بالنفي

علم البيان يف نطاق حديثه عن الكناية و التشبيه و االستعارة و ااز املرسل و حىت ننعم أكثر بالطاقة التصويرية للغة الشعرية 
  :« نموذج الشعري عرب قصيدة لشاعر أملاينفيهتدي كايزر إىل هذا ال

Zierlich ist des vogels Tritt im Schnee , 
Wenn er wandelt auf des berges Hoh‘: 
Zierlicher schreibt Liebchens liebe Hand, 
Schreibt ein Brieflein mir in fremde Land. 

  لطيف هو خطو الطائر فوق الثلج 
  ال عندما جيول يف أعلى اجلب

  و يشكل ألطف ختط يد احلبيبة احلبيبة 
يتضمن البيتان «:و يف شأن ذلك يفيدنا كايزر بتعليقه عن املقطوعة الشعرية  فيقول 88 »ختط رسالة إىل يف البالد الغريبة 

احلبيبة  إن خط:األوالن صورة تتبعها إفادة و إذا حنن أردنا أن نقدم املضمون الفكري للمقطوعة نثرا ،ففي وسعنا أن نقول 
و هذا املضمون يصبح شعرا ،عندما ينضوي حتته وضع عالقة أثر الطائر بالكتابة جتد حلها يف البداية .ألطف من أثر الطائر 

ووجود أثر الطائر يصبح وضعا مستقال و يتحول إىل صورة تتمثل يف مجلة مركبة تركيبا خاصا و يبقى لألبيات املوالية أن تعرب 
لغويا و أن تستعيد الصورة اليت أصبحت مستقلة و من مميزات الصورة أن يكون هلا هذا الترابط و هذه عن العالقات الفكرية 

نستشف من هذا املنحى يف الغالب  قدرا من االرتباط بني السلوك الوصفي التصويري و خيط الفكرة اليت تصنع  89»االستقاللية 
 العتبة الفنية و حنرمها من الوقع الداليل الذي حيقق موضوعها؛ ما جيعل املضمون بشكل متزامن؛ ومنه ال ميكن أن خنتزل الصورة يف

  .أمرا ال مفر منه  حلمة الشكل باحملتوى
  نظام التركيب --2.4

يصر كايزر كون نظام اللغة يساهم يف جتلي بنية التعبري على أساس ما تقوم به اجلملة من ترصيف عناصرها بالنظر إىل انتظام 
رة فيها ،لكن املهم يف ذلك أننا لسنا بصدد رصد ظاهرة حنوية صرفة بقدر ما نلمس يف التركيب اللغوي قدرا من الكلمات املتجاو

االنزياح ؛فيصري حينئذ التعبري  تعبريا جديدا خيرج عن املألوف ؛ و هو ما يشكّل يف حد ذاته عالمة أسلوبية بامتياز يف حاجة إىل 
عندما نعثر مثال على هذين البيتني عند «:ج اللغة اإلسبانية و يف هذا السياق يقول  تفسري  و الدليل على ذلك أخذه بنموذ

  غوغورا 
Paga en admiracion las que teofrece 
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el hurto frustas y el jardin olores… 
  باألعجاب ادفع مثن ما قدمه لك
 ...اجلنينة من مثار و البستان من عطر

صورة عن االسم الثمار ليس أمرا عاديا،و يتطلب التفسري، خاصة و أنه خاصية أسلوبية جند أن فصل أداة التعريف ذه ال
اإلبداعي يشكل غاية إبداعية مجالية  رما يفيد يف الغالب أن العمل ذا املسلك يف اإلطا90»حقيقية ،مبعىن أنه يتكرر باستمرار 

التأخري على  الناحية األسلوبية  بشكل إجيايب و غري متوقع يف  بالدرجة األوىل ؛كما تنعكس يف كثري من األحيان فضيلة التقدمي و
 .آن واحد فنكتشف الوقع الداليل و اإليقاعي بصورة مباشرة

  التعبري الفين-3.4  
قد نكتشف من مزايا الدراسة األسلوبية للعملية اإلبداعية أن حناول أن نقيس درجتها الفنية حبسب املنحى التعبريي السائد فيها  

التفسري التام للقصيدة يتطلب "النظر عما متليه القواعد النحوية الصرفة و لذلك فمن شأن معاينة النص الشعري أن جيعل  بغض
ما يعين أن اخلصائص التعبريية ترمي بظالهلا على األبعاد املوضوعاتية املطروقة فيها ؛  كما 91 "الفهم الدقيق لطبيعة البناء الفين 

ن احلالة النفسية اليت أنتجتها يف نطاق من الشدة  مقابل ضبابية املعىن السائدة يف ثناياها، إذا  الدارس تعكس يف كثري من األحيا
بوصف البنية من خارجها قبل التوغّل يف جوهرها، فكل ملمح إيقاعي أو سردي تبوح به فيتوجب عليه رصده؛ ليتصدر   مطَالَب

تلزم نفسها مببدأ توخي العلمية و يف ذلك مبدأ عدم استغناء عن قاعدة وصف الشكل اإلبداعي يف املقام األول مع كل  قراءة 
النص فإن كان شعرا فلك أن تنظر يف عتبته العروضية؛ أما إن كان نصا مسرحيا فلتراهن على تقنيات الفصل و املشهد من حيث 

عندما حناول حتليل بناء أية "سرحي فـالبناء الفين اخلارجي كي تستقر على مستلزمات البناء الداخلي وفق عتبة احلدث امل
مسرحية جيب علينا أن نتساءل عن الطريقة اليت اتبعها املؤلف يف العرض و كيف مت ترتيبه له،مبعىن أن نعرف أوضاع 
الشخصيات و مالبساا إضافة إىل مقدمة القصة اليت ينطلق منها احلدث و علينا بعد ذلك أن نأخذ بعني االعتبار األحداث 

و علينا أن منيز عندما ندرس البناء الفين بني املشاهد الرئيسية و املشاهد الثانوية ...لية املثرية اليت تقابلها احلوادث املتأخرة األو
 و مع كل هذه اخلطوات فكايزر يلّح  92"و أن نفهم األوضاع الذرى و كيف متّ إعدادها و كيف رتبت الفصول فيما بينها  

سلطة املعيار يف  دراسته للمسرحية و هو يتحرى جوهرها و ما يشكل فيها عنصر اإلجيابية دون أن  على الدارس بضرورة جتاوز
و لنذكر ذه املناسبة أ ذلك ينطبق على "يلزم نفسه بنمطية احلدث و شرط وحدة املوضوع املطروق يف بناء سلم األحداث

هد ال عالقة هلا بسري احلدث املسرحي و يتصل األمر شكسبري أيضا فنحن جنده عنده على الدوام مشاهد أو أجزاء من مشا
البالغية الفخمة اليت قد تكون بداية للتفسري و الفهم و جند فقرة بالغية رائعة من هذا النوع الذي  تعلى األكثر بالفقرا

به  ابنه لريتس  أظهر فيه شكسبري تفرده يف هذه املهمة التقليدية متمثلة على وجه التقريب يف حديث بولونيوس الذي يودع
باملقابل عندما 93"قبل سفره يف مسرحية هاملت فهذا احلديث ليس مرتبطا باحلدث و ال هو مرتبط بالشخصيات املسرحية 

يتعلق األمر بالنص القصصي و يف الغالب يستهدف كايزر يف هذا املوقع ؛الرواية فيستدعي مراعاة حجمها النصي احملض على 
ول و األجزاء حبسب املنظومة اليت طبعت عليها الرواية قبل أي اعتبار آخر؛ و لعل حبكة األحداث أساس تعداد الفقرات و الفص

ما يتيح للشخصيات أن تسبح يف عامل واسع رحب مع رؤية الكاتب للوظيفة 94"فصل يتخذ وضعا جديدا "هي اليت جتعل من كل 
بكل ما له امتالء و عمق و تتسم كذلك ذا املضمون " ية تقدم لنا عاملاالزمانية و املكانية اليت تتناسب مع فنية بناء الرواية ،فالروا

املهم يف 95" الشامل و أحداث املقدمة و املضمون الكلي ليسا دائما منفصلني بوضوح و منعزلني أحدمها عن اآلخر يف البناء
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لنا هذا امللمح الروائي؛ بل يستدعي عدم ذلك على ضوء تعدد أحداث الرواية و تشابكها؛ البحث عن األحداث احملورية اليت تصنع 
 رواية فريتراالستهانة بأي حدث ؛قد يشكل يف ظاهره أمرا ثانويا غري أنه يف كثري من األحيان قد يدخل يف صميم الرواية ففي 

ها يروي فريتر لصديقه ألبريت قصة فتاة ،تيمها احلب إىل درجة أن حياا حتطمت عندما ختلى عن)"Goetheziet(لغوته 
 و لكن من يعرف الرواية يعلم أن فريتر  »هذه قصة أناس من هذا النوع «:عشيقها ،و انتحرت وينهي فريتر حديثه قائال 

غري أن قصة الفتاة الغريقة .يروي هنا قصته يف احلقيقة ،و ذا نصل إىل حمور من حماور الكتاب ،و هو أن هناك اندماجا روائيا 
اندجمت يف قصة فريتر فقط ،و إمنا يف كوا أيضا وسيلة تركيبية متميزة تضع فريتر يف عامل أكرب  ال تكمن أمهيتها يف كوا قد

و ما يراه كآلية حمورية حتليلية يف الرواية هو التعاطي اإلجيايب مع  96"وجتعله حيس ا بصفتها قصة بعض األناس من هذا النوع 
  .تصنيفاته  ؛مع التركيز على أمهية املشهد و دور توظيف الصورة الوصف و احلوار و السرد  على قدر تعدد أشكاله  و

  خامتة ال تريد أن تكون كذلك 
نقرأ مما سبق يف أولويات  الدرس األديب لدى فولفغانغ كايزر  بضرورة  فهم الدارس  حلقيقة العملية اإلبداعية وفق تارخيانية النص 

النظرية اليت تتصدى إىل املفاهيم  املنشغلة بقضايا حتليل اخلطاب ؛ما جيعل من مصدر وجودها ، على أن يعزز فهمه بالتصورات 
املسلك مؤهال ضمن اخلطوة الثانية يف ربط الصلة بني النص و مؤلفه فتتحقق حينئذ أهلية النص لدراسته مث تأيت مرحلة   االستعانة 

حتديد طبيعة النص على ضوء جنسه والبحث يف إمكانات  اليت تعاجل إشكاليات درسه بصفة فورية و مباشرة مث ؤلَّفاتبعدة  امل
تلقيه  على أن يستقر يف حدود بنيته األسلوبية موظّفا األطروحة البالغية بعلومها و املعرفة العروضية يف وجود النص الشعري مع 

  : تبين نظام التعبري بالقدر الذي يستجييب إىل هذه اخلطاطة املنهجية املقترحة 
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  خامتة ال تريد أن تكون كذلك 

قرأ مما سبق يف أولويات  الدرس األديب لدى فولفغانغ كايزر  بضرورة  فهم الدارس  حلقيقة العملية اإلبداعية وفق تارخيانية النص ن
من مصدر وجودها ، على أن يعزز فهمه بالتصورات النظرية اليت تتصدى إىل املفاهيم  املنشغلة بقضايا حتليل اخلطاب ؛ما جيعل 

خلطوة الثانية يف ربط الصلة بني النص و مؤلفه فتتحقق حينئذ أهلية النص لدراسته مث تأيت مرحلة   االستعانة املسلك مؤهال ضمن ا
اليت تعاجل إشكاليات درسه بصفة فورية و مباشرة مث حتديد طبيعة النص على ضوء جنسه والبحث يف إمكانات  مؤلَّفاتبعدة  ال

ي مع 97بية موظّفا األطروحة البالغية بعلومها و املعرفة العروضية يف وجود النص الشعرتلقيه  على أن يستقر يف حدود بنيته األسلو
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 )قصيدة االستفزاز النفسي(  معلقة عنترة
(poetry of psycho provocation )  Antara’s epic ‘Mu’allaqa’  

  
 الدكتور حممد حممود العمرو
 جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية 
 - قسم اللغة العربية-للدراسات األدبية والنقدية
 عمان -  األردن

  امللخص
على اإلبـداع األديب مـع   حتاول هذه القراءة إثبات أثر احلالة النفسية واحملفزات اخلارجية يف إثارة مكامن النفس وحثها   

الفطري، مث احلساسية العالية يف النظـر إىل   دضرورة امتالك اإلنسان مقومات اإلبداع األديب، ممثلة أوالً باملوهبة و امللكة واالستعدا
  .األشياء والتعامل معها

مكامنه من أجل رد التهمة متثل معلقة عنترة منوذجاً لالستفزاز النفسي اخلارجي الذي حرص عنترة من خالله على إثارة   
وعالقته باإلنسان،مث املرأة وأثرها على النفس وأخرياً احملفز اخلاص بالنسبة لشاعرنا ) املكان( عنه، فكان املثري الداخلي لعنترة الطلل

  .اليت سعت نفس الشاعر إىل جعل هذه الصفة مًأل للفراغ النفسي الذي يعانيه , وهو الفروسية
  

ABSTRACT 
This study attempts to investigate the effect of the state of psyche and external motifs 

in arousing the most inner feelings of the psyche that drive the literary creativity stressing on 
the availability of the literary creativity enablers as represented by the talent and high 
sensitivity of seeing things and manipulation.  

Antara's collection "Mu'allaqa" exemplified the outer arousal of the psycho used by 
Antara to instigate his most inner energies to defend against suspicions. For Antara, the 
internal motif was the Talal, place and relationship with the human being, and woman with her 
effect on the self. Finally was a special motif for our poet that is the knighthood through which 
this psyche sought to gratify the psychological vacation experienced by the poet.        
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  :املقدمة
للفنان أحاسيس مرهفة متيزه عمن سواه، وجتعله يتفاعل مع املوقف وينظر إليه، ومن مث يصـوره بطـرق ختتلـف عـن       

األخرين، وشاعرنا من هذا النوع من الفنانني مرهفي اإلحساس يصقل إحساسه ويقوم ظروفه اليت عاشها، فقد عاش حياته يعـاين  
  .ذي يعود خلؤلته األحباش، وقد زاد هذا اإلحساس حبه البنة عمه عبلةمن عبودية ألبيه وقومه بسبب سواده ال

مما أدى إىل إثارة النفس الـيت سـئمت   , لقد لعبت نفسية عنترة دوراً بارزاً يف إبداعه األديب، ممثالً مبسابة رجل عبسي له  
, ارة النفسية من خالل الطلل وصلته بعبلـة حياة العبودية، وسعت جاهدة للتخلص منها، فكانت قصيدته املعلقة مثاالً هلذه االستث

صاحبة احملفز اإلنساين واملثري النفسي، مث الفروسية اليت يسعى من خالهلا إىل وضع نفسه موضوعاً يرضاه هلا بقوة سيفه لعجز نسبه، 
  .فكانت هذه املعلقة مبضموا مثاالً لالستفزاز النفسي

، حىت سابه رجل من بين عبس، فذكر سواده، وسواد إالّ البيت أو البيتني ورد يف سرية عنترة أنه مل يكن يقول من الشعر  
، أما الشعر فستعلم، فكان أول ما قال قصـيدته  ... واهللا إن الناس ليترفدون بالطعمة،: أمه وأخواته، وعيره بذلك، فقال له عنترة

  )98( .املعلقة 

الفروسـية  -سيما أن عنترة فارس عاشق، وهذان املضمونانلقد أثار هذا االقتباس يف نفسي أسئلة تدور حول النظم، وال
تدور حوهلما قصيدة عنترة اليت نظمها بدافع التفوق الشعري، فما املثري الذي يبعثه العشق والفروسية؟ وهل كان هـذان   -والعشق

إىل نظم هذه القصيدة اليت أقامهـا   املضمونان بدافع اإلثارة أم بدافع التقليد الشعري؟ وهل الفروسية والعشق مها اللذان دفعا عنترة
  على هذين املضمونني؟

وإمنا طريقة العرب يف الشعر فمخاطبة الربع والديار، وذلك ليجذب إليه األمساع فإذا : يقول ابن قتيبة يف الشعر والشعراء
وإثارة النفس وتفاعلها مـع   ،يشري هذا االقتباس إىل أثر املضمون يف السامع)99(ما شعر أنه متكن منها انصرف إىل الغرض الرئيس

أثر يف استفزاز الشاعر عامة، وعنترة خاصة، وال سيما أنـه نظمهـا يف    -قالفروسية والعش-الشاعر، فهل يكون هلذين املضمونني
ظروف خاصة كما أسلفنا؟ وهل كان وقوف عنترة على األطالل على سبيل التقليد الفين أم من باب االستفزاز لإلبـداع؟ وهـل   

ر احملبوبة من باب التغزل وعرض مظاهر الفتوة، أم أنه عنصر مساند لألطالل الذي ال يكاد ينفصل عنـها، وهـل ذكـر    كان ذكْ
  أم هي أداة استفزاز ثانية تشحن النفس لإلبداع؟: بطوالته كان من باب إظهار رجولته كما قيل

  )100(:يقول عنترة
ــردمِ  تــن م ــعراُء م الْش ــادر ــل غ   ه

  الــد رســم ارِ مل يــتكَلَّمِأَعيــاك  
  

ــوهمِِ ت َــد عب ــدار ــت ال ــلْ عرفْ ه أَم  
ــمِ   جاَألع ــم ــم كاَألص ــىت تكلَّ   ح

  

إن أول ما يلفت االنتباه يف مقدمة معلقة عنترة االستفزازية طريقة الربط بني األغراض الشعرية اليت درست وبني الـديار  
، ليكون بذلك رداً على من سبه، واستفزازاً لنفسه على اإلبداع عـن طريـق   اليت أصبحت أثاراً منطمسة يعرفها اإلنسان بالتوهم

توضيح أن الشعراء القدماء مل يتركوا لعنترة أو لغريه من الشعراء شيئاً يظهرون من خالله إبداعهم، فيكون بذلك قد انـدثر أحـد   
ط، فكان عن طريق الطلل الذي تتشابه فيه مجيـع  أهم أسباب املثريات اإلبداعية بسبب هذا التداخل، مث سعى لتسويغ هذا اإلحبا

إالّ بالتوهم، ليكون بذلك قد ربط بني طريف الصورة برابط عقلي، حاول عنترة  -العرب، فال يكاد يعرف اإلنسان دياره أو ما له 
اءه، إا عبلـة  من خالله إظهار إبداعه وخصوصيته، ولكي يتوج هذه اخلصوصية راح يضفي عليها من روحه حبها ومن قلبه سويد

املرأة اليت تستحق أن تكون حمفزاً نفسياً ومثرياً لإلبداع، وأما إظهار  اخلصوصية فقد  راح الشاعر من أجله يصور نفسـه عنـدما   
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رأى األطالل وما حل ا من اندثار وانطماس انعكست أثارمها على حال الشاعر الذي أعياه هذا املنظر، وأتعبه، والسيما حينمـا  
الديار عاجزة عن  اإلفصاح عن ذاا والتعريف بنفسها، و مل يعد الشعر قادراً على الداللة عن ذاتية صـاحبه، فيكـون    رأى هذه

  .بذلك قد قدم لنفسه احملفز، وللرجل سبب بعده عن الشعر، إضافة إىل بصمته اخلاصة يف اإلبداع
فز نفسه من خالل ناقته اليت حبسها طـويالً  راح الشاعر يست -خصوصية الشعر وموت املكان -وليتوج هذه اخلصوصية

عله جيد فيها ما يدله ويستنطقه، وحينما عجز عاد إىل أثار متأصلة باألرض ال ختلع، إا حجارة املوقد اليت رمبا أشار الشاعر مـن  
لتكـون  , ن احلاجة اجلماعيـة عن احلاجة الفردية فإا تعرب كذلك ع يخالهلا إىل األشياء اليت يتفق عليها كلُّ العرب، فكما تعرب ه

هذه اآلثار يف مقابل القصيدة الشعرية اليت يتفق عليها مجيع الشعراء، عندها تصبح اخلاصية يف مثل هذه احلالة خاصية نفسية نابعـة  
ياً ومثرياً من االستفزاز،و بعدها راح الشاعر يربط هذه اخلصوصية مبحفز نفسي آخر إنه عبلة املرأة اليت تستحق أن تكون حمفزاً نفس

وهنا البد لنا مـن  . لإلبداع، وتضفي على هذا األدب خصوصية مميزة له عن غريه، كيف ال وهي ربة الشعر بالنسبة لعنترة الفارس
اإلشارة إىل ارتباط اإلنسان باملكان وما يشكله املكان بالنسبة لإلنسان عامه وللجاهلي خاصة، والسيما أنه ميثل تقلبـات الـزمن   

على حال، وهو اهلاجس الذي يقلق اإلنسان، ويذكره باملصري، ومن هنا كان ارتباطه باحملبوبة اليت تشـكل هاجسـاً   وعدم ثباته 
سواء باهلجرة بعد اخلروج من املكان الذي مات ومبوته ذهب ما كان بـني الشـاعر   , داخلياً للشاعر من حيث البقاء أو االندثار

األمرين يبقى املكان مرتبطاً باإلنسانة احملبوبة وباحلياة، ويبقى مرتبطاً بـالفردوس  أو بزواجها من شخص آخر، ويف كال , وصاحبته
، لذلك تداخلت يف نص عنترة صورة الطلل بصورة عبلة وكأا املولِّد الذي يشحن فيه الشاعر عواطفـه ويهيجهـا   )101(املفقود

  .)102(ألجل النظم واالستعانة على اخللق، واإلبداع بطريقة بسيطة
 الشاعر يف نفسه حب اإلبداع كان البد له من اللجوء إىل املعاناة خاصة مع املكان، والسيما املكـان الـذي   وكي يثري
ال يستطيعه أحد، ويف هذا  إشارة عميقة إىل الرجل الذي عاب عليـه عـدم   , إنه مكان يصعب الوصول إليه, هاجرت إليه احملبوبة

صعوبة الوصول إليها شبيهة بنظم الشعر وصعوبة اصطباغه بالصبغة اخلاصة للشاعر، نظم الشعر، لتكون العالقة بني مكان احملبوبة و
ا ألن اخلصوصية خرجت من الدائرة الفردية، ممثلة باحلالة االستفزازية للشاعر إىل الدائرة اجلماعية ممثلة بالتقاليد الفنية للشعر، وهـذ 

  .ة له كالديار اليت رحلت إليها عبلةالذي جعل األمر أكثر صعوبة بالنسبة لعنترة، وجعلها بالنسب
ولكي يشري عنترة إىل ارتباط املكان مبن فيه راح يصور املكان الذي تسكن فيه عبلة وأطالهلا ليبني أن حياة املكان مرتبطة 

  .حبياة من فيه، كما أن حياة الشعر مرتبطة بوجود حياة إنسانية يف قلب الشاعر
  .وت املكاين بني حياتنيونالحظ أن عنترة يف مقدمته جيعل امل

  )103(:يقول الشاعر
ــردمِ  تــن م ــعراُء م الْش ــادر ــل غ   ه
  أَعيــاك رســم الــدارِ مل يــتكَلَّمِ   
ــاقيت  ــويالً ن ــا ط  ــت ــد حبس   ولَقَ
ــي    ــاجلواِء تكلَّم ــةَ ب ــا دار عبلَ   ي
ــا  ــيضٍ طرفُهـ ــة غضـ   دار آلنسـ
  فوقفــتُ فيهــا نــاقيت وكأنهــا   

  هلُنـــاوحتُــلُّ عبلَــةُ بــاجلواِء وأَ   

ــوهمِ ت ــد عب ــدار ــت ال ــلْ عرفْ ه أَم  
ــمِ   جاَألع ــم ــم كاَألص ــىت تكلَّ   ح
ــثَّمِ   ج ــد ــفْعِ رواك ــكو إىل س   أَش
ــلمي ــةَ واس ــباحاً دار عبل ــي ص معو  
ــمِ    سباملُت ــذة ــاقِ لذي ــوعِ الْعن   ط
  فَــدنٌ َألقضــي حاجــةَ املُتلَــومِ   
ــاملُتثلَّمِ   ــمان فـ ــاحلَزن فالصـ   بـ
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 هــد ــادم عه ــلٍ تق ــن طَلَ ــت م   حيي
ــبحت  ــقني فأص ــزار العاش ــطت م   ش
  علِّقْتــا عرضــاً وأَقْتــلُ قومهــا   
ــريه   ــين غ ــال تظ ــت ف ــد نزل   ولق
ــا  ــع أَهلُه ــد ترب ــزار وقَ ــف امل   كي
ــا  ــراق  فإِمن ــت الف عأَزم ــت إنْ كُن  
  مــا راعــين إِال حمولــةُ أَهلهــا   
ــةً    ــونَ حلوب ــان وأَربع ــا اثنت   فيه

  

  قفَــر بعــد أُم اهلَيــثَمِ  أَقــوى وأ
ــةخمرم   ــك ابن ــي طالب ــراً عل   عس
ــزعمِ  مب ســي ــت لَ ــا ورب الْبي   زعم
ــرم ــب املكـ ــة احملـ ــين مبرتلـ   مـ
  بعنيـــزتينِ وأَهلُنـــا بـــالغيلمِ  
  زمــت ركــابكم بليــل مظلــم   
  وسطَ الـديارِ تسـف حـب اخلُمخـمِ    
ــحمِ  ــرابِ اَألس الغ ــة ــوداً كخافي   س

  ت 

عل الشاعر أراد باحلياة األوىل الواقع الذي حفزه لقول الشعر، فكانت احلياة األوىل ممثلة باستفزاز الرجل له، واألخـرى  ل  
ممثلة بعبلة اليت ولَّدت لديه هذه اإلحساس الذي ساعده على نظم الشعر، ومن مث إحياء املكان على الرغم من الطبيعة القاسية الـيت  

فهو بندائه املكان وطلبه منه اإلجابة، ينادي الشعر ويطلـب مـن   . ها، وما املكان إالّ استفزاز لنفسهحاولت طمس معامله وإخفاء
  .نفسه التجديد والنظم، ويقود هذا الطلب واالستفزاز اسم عبلة يف الشطرين

تعـرف علـى   وينعطف الشاعر ليصور حالته النفسية عندما رأى األطالل وما حلَّ ا من اندثار وانطماس بات معـه ال   
خصوصية املكان كالوهم يف التعرف على خصوصية الشعر، فكالمها حسب قول عنترة قد فقد خصوصيته وهو ذا يستفز نفسـه  

  .للنظم
وجند الشاعر مقابل هذا املوت املكاين والتعب النفسي يقف وحيبس ناقته طويالً عله جيد فيها مـا يرشـده ويسـتنطقه،      

صلة يف األرض، إا حجارة املوقد اليت رمبا أشار من خالهلا عنترة إىل األشياء اليت يتفق عليها كـل  وحينما عجز، عاد إىل آثار متأ
العرب، ويعرب من خالهلا كذلك عن احلاجة الفردية واجلماعية، وما كان ذكره إياها إالّ لتكون موازية للقصيدة الشعرية اليت يتفـق  

مث إن هذه الرموز اليت متثل البيئة األدبية ما هـي إالّ مـادة   ,ذه احلالة خاصية نفسيةعليها مجيع الشعراء، وتصبح اخلاصية يف مثل ه
استفزاز نفسي تدفع بالشاعر حنو اإلبداع والنظم، لذلك راح الشاعر يتغىن مبا جيعل هلذين األمرين خصوصية، فخصوصية الشـعر  

الذي ربطه بعبلة، ليكون ذا الربط  ) الطلل (بلة، واألخرى املكان ممثلة بنفسية عنترة وبتجربته الشعرية النابعة من إنسانيته وحبه لع
خصوصية الشعر واملكان، ومن مث ربطهما بعنترة، وهذا الربط يثري يف عنترة كوامن نفسية، يستفزه فيكون عندها املكـان املـادة   

حياة ثانية ممثلة بعبلة، لتكون عبلة واملكان املرتبط  ويعيد فيه,فإذا ما فتر هذا املكان راح يشعل نرباسه , األولية لالستفزاز الشعري
بذكرها مادة حبه تساعد الشاعر على النظم أوالً، مث جتعل هذا الشعر مرتبطاً خبصوصية صاحبه، وهو عنترة، وبذلك يدفع الشـاعر  

  .شعره من شعر سواهالذي تتداخل فيه املعامل، فال يعود الشاعر مييز  رنفسه حنو اإلبداع اخلاص، ال اإلبداع املكر
ويدفعها حنو النظم واإلبداع، يتجه للمحفز اإلنسان الذي يثري الشاعرية يف نفسـه  , وكي يقوي الشاعر من حتفيز نفسه  

, ممثالً بعبلة احملفز اإلنساين الذي يرتبط باملكان ليكونا معاً حمفزاً مزدوجاً للنظم واخلصوصية، يتساندان فيحرضان قرحيـة الشـاعر  
وكـأين  ,ويدفعان النفس حنو التجديد، وتستمر هذه االزدواجية بني املكان واإلنسان يف البيت التايل , على النظم واإلبداع وحيثانه

بالشاعر يعرض نفسه من خالل هذه االزدواجية إىل صدمة نفسية تكون له مبثابة احملفز على النظم، حىت إذا مت له ذلك راح يتحول 
وكيف كان مدخالً للحرب، لتكون دافعاً نفسـياً لعنتـرة   , يد يرتبط باإلنسان، وهو تصوير حبه لعبلةمن هذا املكان إىل مثري جد

  .الفارس
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ويستوي له أمر الشعر طوعاً، جنده يتحدث عن عبلة خمرباً إياها أا قد نزلت منه مرتالً كرمياً ال يتغري , وحينما دأ نفسه  
فاملكان األول هو قلب عنترة الذي أصبح مرتالً لعبلة ال تفارقه، واملرتل الثـاين هـو    بتغري األيام، وهنا يربط بني مكانني وشخص،

وأثر بعد هذا املكان على نفسية الشاعر ، وعلى ما يبدو أن الشاعر يلهث خلف التعب ألجـل االسـتفزاز   , املكان املادي عنيزتني
قاسياً ال تتضح فيه رؤية، وهذا مما يزيد األمر تفاقمـاً يف نفـس    واختار وقتاً, النفسي الذي يبدو يف البيت التايل من خالل الفراق

وما يترتب عليه من وجوب االرحتال، وعلى , الشاعر وتأزماً، وهذا التعب والتأزم يرافقه املوت املكاين ممثالً بانتهاء الكأل يف الديار
غراب وما ينذر به من شؤم، فكانت اإلبل إشارة إىل موت ما يبدو فإن الشاعر يلقي باللوم يف هذا املوت على اإلبل اليت شبهها بال
  .املكان، كما يشري الغراب إىل املوت العاطفي، ممثالً بالفراق واالغتراب

  )104(:ومقابل هذه النظرة السوداوية يتجه الشاعر إىل عبلة احملفز الرئيس يف النص، فيقول متغزالً بفمها  

ــاعمٍ   ــلَيت نـ ــتبيك بأَصـ   إِذْ تسـ
  

ــذْ ــهع ــمِ ‘ بٍ  مقَبل املَطْع ــذ   لَذي
  

لقد راح يصور الشاعر صفة مجالية لعبلة ختتلط فيها صفتان خلْقية وخلقية، والسيما أن هذا الفم مصدر احلديث، وأثر ذلك على   
حة اليت ينشـدها  ، فهي إىل جانب الناحية املوسيقية اليت توحي بالرا)105( )تستبيك(االستفزاز، والذي يشري إىل هذا الغرض كلمة 

وإمنا يسلب اإلنسان عقله ويغلق عليه أبواب الراحة، ,الشاعر، فإن فيها كماً كبرياً من التعبري عن االستثارة، فالفم ليس مجيالً عادياً 
فيجعله يف حالة تفكر دائم، مث راح يدفع بنفسه حنو النظم يف صور متعددة يصف لك من خالهلا صفة هذا الفم اللذيـذ، يقـول   

  )106( :تفزاً نفسهمس
  وكـــأنَّ فـــأرة تـــاجرٍ بقســـيمة
  أّو روضــةً أُنفــاً تضــمن نبتهــا   
ــاً    ــات معتق ــن أَذرِع ــاً م   أَو عاتق
  ةــر ــينٍ ثَ ــلُّ ع ــا ك ــادت عليه   ج
   ةــكاباً فكــلَّ عشــيساً وتــحس  
   هــي وحــدنغي فتــرى الــذباب  
   ــهبذراع ــهراعذ ــنسغَــرِداً ي  

  

  إليــك مــن الفــمســبقت عوارضــها 
ــمِ  ــيس مبعلَ ــدمنِ ل ــلُ ال ــثُ قلي غَي  
ــمِ ــوك اَألعجـ ــه ملـ ــا تعتقُـ   ممـ
ــدرهمِ   ــة كال ــلَ حديق ــركْن كُ   فت
  جيــري عليهــا املــاُء مل يتصــرمِ   
ــرنمِ   ــارِبِ املُت ــلِ الْش ــاً كفع   هزِج
  فعــلَ املُكــب علــى الزنــاد اَألجــذَمِ

  

، ورمبا يذهب القارئ إىل القول بأن هذه الصـفات حسـنة،   )107(بة بدافع اإلثارة النفسيةلقد راح يصور مجال فم احملبو  
وتنم عن هدوء وراحة، فكيف تكون حمفزاً ومثرياً؟ أعلى اعتبار أن األمل مثري للعاشق؟ فيكون اجلواب أن هذا اجلمال املُبدع يسكن 

اجلميلة، ألنه من جهة ال يرى فيها إالّ كلّ مجيل، ومن جهة أخرى  يف قلب العاشق احلسرة واألمل، فهو دائم الذكر لصفات احملبوبة
وهذا التركيز امللحوظ من عنترة . يسعى من خالل هذا احلسن إىل إثارة كوامن النفس، والظاهر أن عنترة يكثر من وصف فم عبلة

دفاعاً ضد الفشل يف التحصيل، يصرف  على وصف مجال فم احملبوبة، رمبا يكون لوناً من ألوان التعويض النفسي، والتعويض يكون
، وال يغيب عنا أن الفم كان نقطة ضعف خلقي يف عنترة، فقد وصف بأنه كان مهـدل الشـفاه   )108(املرء عن التفكري يف قصوره

فـالنفس تصـنع األدب، وكـذلك يصـنع األدب     "وهذا يعد من أبزر احملفزات النفسية واملثريات، لكوامن النفس، . )109(أفلح
فعنترة بإصراره على هذا اجلمال يرمي إىل صنع األدب من خالل إثارة نفسه وحتفيز كوامنها، وكذلك كان يسعى إىل )110("النفس

  .نيل حريته وإثبات نفسه وقدراا من خالل مقدرته على الشعر
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لشـاعر األمل  ويتحول عنترة من تصوير مجال الفم وأثره يف نفسه إىل صور أخرى، إا صورة التضاد اليت تبعث يف نفس ا  
ى وحتثه على النظم، إا صورة الرفاه اليت تعيشه عبلة، وبالطرف املقابل هلذه احلياة حياة التعب والقسوة اليت يعيشها عنترة، ورمبا أت

 عنترة ذا التضاد كنوع من أنواع التعويض النفسي من جهة على اعتبار أن راحة احملبوب راحة لنفس العاشق املُعنى، فهو يواسي
   )111(:نفسه ذه الراحة، ومن جهة أخرى رمبا تكون إشارة حنق وأمل من الشاعر، يقول عنترة

 ةــيشظهــرِ ح فــوق ِسـي وتصــبحمت  
  وحشييت سـرج علـى عبـلِ الشـوى    

  

ــمِ لْجم أدهــم ســراة ــوق   وأَبيــت ف
  ـــد مراكلُـــه نبيـــلِ الَمحـــزمِ

  

عر ما هي إالّ القسوة اليت يواجهها من هذه احلياة اليت ما عادت قادرة علـى إثـارة أي   إن هذه املعاناة اليت يصورها الشا  
شيء يف النفس، وما عاد فيها جديد يبعث النفس على التجديد إالّ طبيعة هذه احلياة القاسية، وهذا الرجل الذي امه بالضـعف  

فاحلرمان "ل له، وهذا احلرمان من عبلة مبثابة احملرض واملنشط، لعدم مقدرته على نظم الشعر، فكان هذا األمل النابع من مسبة الرج
ويصور الشاعر هذا األمل من  )112(" واألمل ينشطان املوهبة الفنية فبواسطة اإلبداع الفين يعوض الفنان نفسه عما حرمتها منه احلياة

 هجرته، وكذلك الوصول إىل النظم الـذي  خالل رحلة قاسية سعى من خالهلا إىل الوصول إىل حياة أخرى حياة الوصل بعبلة اليت
   )113(:ما عاد فيه خصوصية لشاعر، يقول الشاعر

  هـــل تبلغنـــي دارهـــا شـــدنِيةٌ
  خطــارةٌ غــب الســرى زيافــةٌ   
ــام عشــيةً    ــا أَقــص اِإلك   وكأَنم
 تــا أو ــام كم ــزقِ النع ــأْوي إىل ح ي  
 ــه ــه وكأَنـ ــةَ رأَسـ ــبعن قُلَّـ   يتـ

  علٍ يعــود بــذي العشــيرة بيضــهصــ
تحــبــنيِ فأَصضحرمــاِء الدت بشــرب  
  وكَأَنمـــا ينـــأَى جبانِـــبِ دفِّهـــا 
   ــه ــت ل ــا عطَفَ ــب كلم ــر جنِي ه  
ــدا  مقَرــفارِ م ــولُ الس ــا ط ــى هل   أَبق
ــا  ــرداعِ كأَنم ــاِء ال ــى م ــت عل   بركَ
ــداً    ــيالً معقَ ــا أَو كُح بــأَنَّ ر   وكَ
ةــر ــرى غَضــوبٍ ح ــن ذفْ ــاع م   ينب

  

ــرمِ  صــرابِ م ــرومِ الش حبِم ــت نلُع  
ــثَمِ  يم ــف ــلِّ خ ــام بِكُ ــصُ اِإلك قت  
ــلََّمِ    صنِ ميــم ــني املَنِس ــبِ ب   بِقَري
   ــم ــم طُمطُ جــةٌ َألع مانِيي قــز ح  
ــيمِ   خم ــن جٍ لَهــر ــى ح   َزوج عل

  اَألصــلَمِكالعبــد ذي الفــروِ الطَّويــلِ 
ــدَيلَمِ   ــاضِ ال ــن حي ع ــر ارَء تنفوز  
ــزغُّم   وت ــة ــد مخيلَ بع ــي شحالو  
ــاْلفَمِ   ــدينِ وبِ ــا بالي ــيب اتقاه غَض  
  ســنداً ومثــلَ دعــائم املُتخــيم   
  بركت علـى قَصـبٍ أَجـش مهضـمِ    
ــمِ  ــب قُمقُ ــه جوانِ ــانُ بِ ــش القي ح  

ــلِ الفَ ــة مثْـ ــرمِزياَفَـ ــقِ املُقْـ   نيـ
  

لقد نعت الشاعر الناقة بصفات حسنة، ممثلة بالقوة والشجاعة واملقدرة على السفر وقسوته، وعلى الرغم من ذلك فالناقة   
ليشري إىل قسوة أصحاا الذين حرموها من ) لُعنت(ال تعيش حياة طبيعية كأنثى منجبة، فهي حمرومة، وقد استخدم الشاعر كلمة 

رم عنترة من ممارسة حياته بشكل طبيعي، فهذا احلرمان وهذه القسوة عليه من كونه عبداً ابـن أمـة   ممارسة حياا الطبيعية كما ح
  .سوداء، لذلك عير من الرجل العبسي انه أسود اللون وال ينظم الشعر

النسبة لصغاره الدليل، وما هـذا القلـوص   و راح يشبه هذه الناقة اليت رمبا تكون معادالً موضوعياً لعنترة بقلص النعام الذي ميثل ب
فهو حمروم من ممارسة حياته الطبيعية، وهو حـريص  , سوى عنترة  الفارس الذي تتخذه عشريته قائداً يف املعارك، وبالرغم من ذلك
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تأتيه الطعنات  عليهم إالّ أم غري حريصني عليه، تأتيه الضربات من كل جانب كما تأيت هذه الناقة الطعنات من كل جهة، فعنترة
ويتقي كما تتقي غضبان، وهذا الغضب أيضاً مبثابة املستفز الذي يدفع بعنترة حنو اإلبـداع  , كما تواجه هذه الناقة, من كل جهة

فلوال اآلالم ما , إن املعاناة كانت السبيل إىل الوحي، أي اإلبداع، وكان اإلبداع وسيلة إلخضاع تلك اآلالم والتلذذ ا", والنظم
هلذا كانت هذه املعاناة اليت تواجهها هذه الناقة مبثابة الوحي الذي استفز عنتـرة  )114(" ولوال الوحي ما كانت اللذة, الوحي كان

  .نفسه من خالله لإلبداع
وتعبه عبـاً،  , وللمبالغة يف تصوير اآلالم بغية استفزاز نفسه راح يصور الطريقة اليت راحت من خالهلا الناقة تشرب املاء  

حىت إنه ليسمع هلا صوت صفري، ولإلمعان يف تصوير التعب وقسوة السفر جعل , منه إىل عناء السفر وقسوته وكثرة معاناا إشارة
انصباب العرق عن الناقة كالقطران الذي وضع على نار، فأخذ يغلي وينسكب من أطراف الوعاء، و يبدو أن الناقة ليست متعبـه  

ب قد عركتها األيام كما عركت الفحول فحالً فتركته مدمياً، و على ما يبدو فإن هـذا  من السفر وطوله فحسب، بل ألا غضو
  .العراك هو ذات عنترة وما تعرضت له من استفزازات استثمرها عنترة بغية اإلثارة والتحفيز

فاإلبـداع  "ع الفين، ويعود عنترة إىل أحد أهم عوامل االستفزاز النفسي عند اإلنسان إا احملبوبة أحد أهم أركان اإلبدا  
هلـذا  )115(" الفين ال ميكن أن يكون باملوهبة الفنية وحدها، فهذه املوهبة تظل معطلة ما مل يكن هناك حرمان هو مبثابة وقود يعملها

  )116(:جند كثرياً ما يهرع إىل عبلة ويربطها ليس باملكان الطلل فحسب، بل باحلرب أيضاً يقول
ــإ ــاع فَـ ــديف دوين القنـ   ننِيإِنْ تغـ

  

ــتلْئمِ   ــارِسِ املُس ــذ الف ــب بأَخ   طَ
  

لقد جنح الشاعر هنا يف حتفيز نفسه من خالل احلرمان حىت راح يصور لنا حاله بطريقة يبدو فيها الغضب مسيطراً علـى    
عليهـا، والثـاين    الشاعر مستفزاً، وكأنه يعاين من حالة قلق، وهذا القلق بسبب خوفه من اهول بالنسبة له ممثالً بعبلة واحلصول

حيث تتعارض قوتان متضادتان، فقد تكون هناك "اخلوف من عدم القدرة عليه، ويرتبط هذا القلق  بالصراع وبسـبب  بسبب الشعر 
وهذه الرغبة احملرمة على عنترة رغبتان ؛األوىل الشعر، وقـد علـل    )117("رغبة قوية يف عمل شيء، مع حترمي قوي يف الوقت نفسه

واضيع واملعاين الشعرية به، والثانية رفض أهل عبلة زواجها من عنترة، فهذه إضافة إىل استغالهلا من قبل عنتـرة  ذلك بسبب نفاد امل
إن تسديل دوين القنـاع  : مثريات وحمفزات شعرية هي بالوقت نفسه قلق ينتاب الشاعر، ويثريه نفسياً ويدفعه إىل القول هلا مفتخراً

  شجعان فهل تعجزينين أنت؟باهلجر فإنين قادر على الفرسان ال
وتتحول هذه النغمة احلادة القلقة إىل االستعطاف، وعلى ما يبدو أن حبر الشعر قد هدأت أمواجه لعنترة فـاغترف منـه   

  :)118(غرفة بقوله
ــإِنين   ــت ف ملــا ع ــي مب ــين عل   أثْ
ــلٌ  باس ــي ــإِنَّ ظُلْم ــت فَ مــإِذا ظُل   ف

  ججج

ــمِ    ــم أُظْلَ ــالقَيت إذا لَ خم حــم س  
  مـــر مذاقَتـــه كطعـــمِ العلْقَـــمِِ

  جج

حيفز عنترة يف البيت األول عبلة على حبه من خالل أخالقه اجليدة وصفاته الطيبة اليت تعرفها هي، فهو حني يذكر هـذه  
: مبستفز ذايت فيقول ، ويدعم هذا املستفز املعكوس)119(املالمح اخللقية الرفيعة مفتخراً ا، فإمنا هو يفتخر حلبيبته عبلة كي يستميلها

  .)120(، فهذه النفس املرهفة ال تقبل الظلم، وإذا ما تعرضت له قامت قيامتها وثارت ثائرافإِذا ظُلمت فَإِنَّ ظُلْمي باسلٌ
إـا  , والشباب والكرم عند اجلـاهلي  ةو يسعى عنترة إلجياد مستفز جديد يساعده على اإلبداع، فيهرع إىل رمز الفتو

الّ أن عنترة يشرا يف أوقات معينة أوقات عاد فيها من احلرب، ويسعى إىل ما كانت تتنافس فيه العرب علـى اعتبـاره   إ, اخلمرة
  :)121(عادة حسنة، وحيسنها عنترة بقوله وإذا شربت ال أشرب حىت أفقد عقلي وتذهب كراميت، يقول
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ــدما ــة بع ــن املُدام ــد شــرِبت م   ولق
 ةــر ــفراَء ذات أسـ ــة صـ   بزجاجـ
   كــتهل ســإِنين م ــربت ف ــإذا ش   ف
  وإذا صحوت فمـا أُقصـر عـن نـدى    

  جججج

ــمِ   ــوف املُعلَ ــواجِر باملَش ــد اهل   ركَ
ــمالِ  يف الش رهــأز ــت ب مِ(قُرِنــد   )مفَ

ــمِ  ــم يكْلَ ــر لَ ــي واف ــايل، وعرض   م
ــي   ــائلي وتكَرم ــت مش ملــا ع وكم  

  جججج

للوحة من خالل عناصر، هي اخلمرة وما ترتبط به من كرم لدى العرب، وصـيانة  لقد راح عنترة يستفز نفسه يف هذه ا
فقـد  , ولقد شربت اخلمرة وقت كان فيه الناس نائمني مطمئنني، وكما أنفقت طيب وقيت بـاخلمرة : النفس عما يدنسها، فيقول

وشربتها دون أن أفقد عقلـي،  : له، ولالستدراك راح يصور نفسه يف شربه للخمرة، بقو)122(أنفقت كذلك أجود نقودي وأفضلها
  .وهنا إشارة إىل نفسية عنترة الثائرة العزيزة، اليت حترص كل احلرص على كرامتها وعزا

  :)123(ويستفز ما شاعريته، يقول, وينتقل عنترة إىل احلرب والفروسية ليصور من خالهلما بطوالته
ــدال   ــت مج ــة تركْ ــلِ غاني   وحلي

  ج

ــدقِ ا  ه كشــت ــو فريص ــمِمتك   ألعلَ
  ج

يعمد عنترة إىل ذكر فارس شجاع قد قام بقتله، وعنترة بذكره للفارس إمنا يلجأ مرة أخرى إىل احلرمان ممـثالً بإضـافة   
غانية إىل حليل، فهذا احلرمان قد ولد لديه حب اإلنتقام لنفسه من كل رجل حر استطاع نيل ما حرم منه هو نفسه، وألن حرمانه 

  .هاجسه الوحيد اإلنتقام منهم، وحرمام من الغانيات كما حرم هو، مع اختالف طرق احلرمان كان من طرف الرجال بات
إن هذا احلرمان الذي استفز عنترة جعله يصور لنا الطعنة اليت ضرب ا الفارس ففتك به، فهي طعنة سريعة نافذة تشبه لون العندم، 

  .وهذه كناية عن شدا ونتيجتها
  :)124(ة يف عناصر اإلبداع، فيقول هلا متسائالويعود عنترة ليشرك عبل

 ــك ــةَ مال نــلَ ياب ــألت اخلي ــالَّ س   ه
  

ــي   ــا ملْ تعلَم ــةً مب ــت جاهل إنْ كن  
  ججج

إن هذا الذكر أو اإلشراك املستمر لعبلة يف لوحاته الشعرية املختلفة ما هو إال وسيلة يسعى من خالهلا إىل أن حيقق لنفسه 
النفسي الالزم لإلبداع، كما أنه قادر على حتمل األقدار املتفاوتة من الغموض، وينتزع من بني تراكماا مستوى معيناً من التوتر "

، هلذا جنده يستفز نفسه بذكر عبلة ويتبع هذا الـذكر ببطوالتـه أو   )125("اخليط املضيء الذي يتمكن مبتابعته من الوصول للهدف
فيقول مصوراً معاناته وفروسيته بعد ذكر عبلـة وحماولتـه إظهـار    . ف املرجوديارها فيسهب فينجح يف اإلبداع، ويصل إىل اهلد

  :)126(فروسيته أمامها قائالً
  إذْ ال أَزالُ علـــى رِحالـــة ســـابِحٍ
ــان وتــارةً    ــرض للطِّع ــوراً يع   ط
ــين  أن عــائ ــهِد الوقَ ــن ش ــرك م   يخبِ

  

  نهــد تعــاوره الكُمــاةُ مكَلَّــمِ    
الق ــد صــأْوي إىل ح ــرمِي مرع ــي   ِس

  أَغْشــى الــوغَى وأعــف عنــد املغــنمِ
  جججج

إال أنه خمافة الظن فيه بالسوء راح يـذكر  , فيذكر لعبلة شجاعته وقوة بأسه يف احلرب ومقدرته على الظفر وقنص الغنائم
لوصول إىل قلب عبلـة أسـاس   أنه يعف عند تقسيم هذه األموال، وهذه صفة جديدة من صفات عنترة اليت يسعى من خالهلا إىل ا

  .االستفزاز اإلبداعي يف نفسه
فقـد  الن لـه الشـعر    , و ينتقل ليصور مشهداً خاصاً من مشاهدة املعركة اليت خاضها، وأظنه قد جنح يف إثارة نفسه 

  :)127(واستطاعه، يقول عنترة
   ألْكُمــاةُ نِزالَــه جٍ كَــرِهجــدمِ   ومــل ــاً وال مستسـ ــنٍ هربـ   ال ممعـ
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 ــة نــلِ طَع ــه بِعاجِ ــداي لَ ــادت ي   ج
ــها بِ سري جــد ــرغَينِ يه ــة الفَ   رحيب

  

  بِمثَقَّــف صــدقِ القَنــاة مقَــومِ   
ــرمِ   ــباعِ الض الس ــتس عــلِ م بالَّلي  

  ج

, قبله يصور عنترة يف هذا املشهد كيفية قتله هلذا الفارس الذي نعته بنعوتات خاصة، ليظهر من خالهلا شجاعة خاصة من
وقد جلأ عنترة إىل هذه املشاهد كي يثري من خالهلا كوامن , بل إنه أسطورة زمانه, وليخرب عبلة أنه ليس بالفارس الشجاع فحسب

  .)128(اإلبداع يف نفسه
 فهذه املشاهد الدامية تثري يف النفس من مشاعر احلنق والغضب ما يثريه الدم بقسوته، ويدفع إىل اإلبداع كما تدفع الغانية

وال سيما إذا كان هذا الشاعر هو عنترة الذي جيمع إىل قسوته وشجاعته وفروسيته، رقة العاشق، وازام الضعيف يف دنيا , اجلميلة
  .العبودية بسبب سواده

  :)129(ويأخذه االستفزاز وحدة الوقع املوسيقي الذي يشري إىل نفس منفعلة مبدعة إىل القول
ــا  ــت فُروجه ــابِغة هتكْ ــك س   ومش
  ربِــد يــداه بالقــداحِ إذا شــتا   
حةـــريف س ـــهيابطَـــلٍ كـــأَنَّ ثب  
   هأُرِيــد تــدقص ملَّــا رآين قــد  
ـــهتلَوع محِ ثُـــمبِـــالر ـــهتنفَطَع  
ــا   ــارِ كأَنم ــد النه ــه ش ــدي بِ هع  
  يا شـاةَ مـا قَـنص لمـن حلَّـت لَـه      
  فَبعثْــت جــارِييت فَقُلْــت لَهــا اذْهــيب

ــت ــرةً قال ــادي غ ــن األع م ــت رأَي  
   ــةدايج ــد ــت جبي فَتــا الت   فكأّنم

  ج

  بالسيف عـن حـامي احلقيقـة معلـمِ    
  هتــاك غايــات التجــارِ ملَــومِ   
  يحــذى نعــالَ الســبت لَــيس بِتــوَءمِ
  أَبـــدى نواجِـــذَه لغيـــرِ تبســـمِ
ــذَمِ    خم ةــد ــايف احلَدي ــد ص هنمب  
ــالعظْلمِ   ــه ب أسرــانُ و ــب الَّلب ضخ  
ــرمِ  حت ــم ــا لَ ــي ولَيته ــت عل مرح  
  فَتحسِســي أخبارهــا يل واعلمــي  
ــرتمِ  م ــو ه ــن مــةٌ ل نكمــاةُ م والش  
ــمِ   ــر أَرثَ ح النــز الغ ــن ــأ م شر  

  جج

فلم يـنجح  ,أسباب السالمة لينجو من فتك عنترة لقد أخذت الثورة عنترة إىل تصوير الفارس املدرع القوي الذي أخذ ب
فيتركه صريعاً قتيالً، ويبدو أن , ويصل إىل صاحبه, أن يهتك فرج هذا الدرع ةيف ذلك، فقد استطاع صاحب هذه القوة األسطوري

أن عنترة قد بلغ وك, كوامن نفس عنترة والالوعي لديه قد بدءا بالظهور، وال سيما يف تشبيهه نزع الدرع عن صاحبه تك الفرج
يف صربه على عبلة مبلغاً ما عاد فيه للصرب مكان، فبات يفكر فيها كما يفكر يف قتل الفارس الذي اختذ مجيع وسائل النجاة، إال أن 

  ومع عبلة قد أخذ مجيع األسباب لكنه مل ينجح يف مساعيه، فماذا يفعل؟, عنترة استطاع أن يتغلب عليه
ترة هذا الفارس حيمل صفاته نفسها، والسيما تكراره للفعل هتك إال أن هتك عنترة خيتلف ولإلثارة واالستفزاز جعل عن

  .عن هتكه، فهذا الفارس هتاك غايات التجار الذي ال يبقى لديهم من اخلمور ويسرف يف شرا حىت يتلف أمواله، فيلومه الناس
يد الوالدة، وهذه إشارة منه إىل متـام خلقـه،   وح, وايف اخللق, ويسهب عنترة يف وصف الفارس، فيجعله طويل اجلسم

فقد جعله يبـدي أسـنانه، وألن ظهـور    , إا صفة الغضب، وأظهره بطريقة طريفة, وأضفى صفة أخرى عليه من صفات عنترة
  . )130(األسنان مرتبط بالضحك راح يبني أن ظهور األسنان ال من باب الضحك بل من باب املبالغة يف الغضب

رة هلذه الصفات من أجل إثارة نفسه، ألن ظهور األسنان يف مثل هذا املوقف سـبيل إلثـارة نفـس    وقد كان ذكر عنت
  .اإلنسان الفارس، وبالنسبة لعنترة فهي تساعده على توليد الشعر باستفزازه
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 ويالحظ على عنترة يف لوحته هذه ذكره ألدوات حربه، وال سيما الرمح والسيف، وهذا إن دلَّ على شىء فإمنـا يـدل  
على اعتزازه بأداة حربه وعالقته الوثيقة ا، ويدل يف الوقت ذاته على إميانه بالقوة وسيلة لتحقيق ذاته، وفرض انتمائه، ومن كـان  

  .)131(فرحته باحلرب ألا جمال إظهار قدراته وطاقاته، فال ريب يف أن يصر على ذكر هذه األدوات
  :)132(وسية يعود عنترة إىل املستفز الرئيس عبلة فيقول هلاوبعد هذا االستفزاز النفسي عن طريق احلرب والفر

  يا شـاةَ مـا قَـنص لمـن حلَّـت لَـه      
  ج

ــرمِ  حت ــم ــا لَ ــي ولَيته ــت عل مرح  
  ججج

ملكاً للغري، وقد أتى ا الشاعر هنا ليثري يف النفس كوامنها فيـدفعها  ‘إن أبرز ما يثري النفس اإلنسانية هو رؤية من حتب 
ملكانتها ومجاهلا بينما ساعدته الظروف احمليطة علـى نواهلـا،   , نظم، وال سيما عند رؤية هذه احملبوبة مع شخص حمرمة عليهعلى ال

علها حتمل ) ليت(وهو ليس كفوءاً هلا، بينما الكفوء حمروم من هذه احلبيبة، وعنترة هنا يصرح ذا احلرمان، مستخدما أداة التمين 
ي هذه النفس احملرومة املهجورة اليت أصبحت ال تطيق هذا البعد واحلرمان، فأرسلت هذه النفس نفسـاً  شيئاً من اضطرابه، وتواس

تتحسس أخبار احملبوبة، وكي يزيد من جذوة هذه النار املشتعلة اليت يسعى من خالهلا إىل توليد اإلبـداع األديب، جعـل   ) اجلارية(
ويرميها للهالك، وكي يهون على نفسه قسوة املغامرة واخلطر احملدق فيـه إن   اخلرب إمكانية الرؤية لكن الرؤية لشخص يدفع نفسه

هو ذهب، راح حيرض نفسه عن طريق مجال احملبوبة اليت راحت تتلفت تلفت الغزال الكرمي، وذلك ليشري إىل أنه أثري عندها، وأا 
  .مراقبة كما هو مراقب

وأنه احلامي لقومه، يقول مثريا يف نفسه شـجاعتها وإبـداعها   وتصوير كرمه وشجاعته، , و يعود مرة أخرى لذم العدو
  :)133(األديب

ــيت  مرِ نعــاك ــري ش ــراً غ مع ــت   نبئْ
  ولقد حفظْت وصـاةَ عمـي بالضـحى   
ــتكي  ــيت ال تش ــوت ال ــة امل   يف حوم
 ــم ــنةَ ملْ أخـ ــونَ يب األسـ   إذ يتقـ
ــم   هعــلَ مج ــوم أقب ــت الق ــا رأَي   مل

ـ  ــدعون عنتـ ــا ي ــاح كأنه   ر والرم
 ــرِه حــرةْ ن بِثُغ ــيهم مأر ــت ــا زِلْ   م
  ــه ــا بِلَبانِ ــعِ القَن ــن وقْ م روــاز   ف
  لو كانَ يـدرِي مـا املُحـاورة اشـتكَى    
ــا   ــار عوابِس ــتحم اخلَب ــلُ تقْ واخلي  

  

  والكُفْــر خمْبثَــةٌ لــنفْسِ املُــنعمِ   
ـ       مِإذْ تقْلص الشـفتانِ عـن وضـحِ الفَ

ــمِ   غتغم ــر ــالُ غَي ــا األبط   غمراته
ــدمي   ــايق مقْ ــو أينِّ تض ــا ولَ   عنه
ــذَممِ   م ــر غي ترــر ــذاَمرون ك   يت
ــان األدهــمِ    ــطانُ بئــرٍ يف لب أش  
  ولَبانِـــه حتـــى تســـربلَ بالـــدمِ
ــمِ   ــرة وحتَمحـ ــكا إيلَّ بِعبـ   وشـ
  أو كانَ يـدري مـا جـواب تكلُّمـي    

ــيظَ ش ــني ــا ب ــيظَمِم ش ــرد وأج ةم  
  ج

يبدو أن النظم قد بدأ ينساب على لسان الشاعر بعد املثريات السالفة، من طلل وحب وفروسية وخصال كرمية أسـلمته  
إىل وصف عدوه وصفاته بيسر وسهولة، ذاكراً سوء خلق عمرو، مقارنا هذا اخللق خبلقه احلسن وشجاعته، وكي ال ينعت بالغرور 

حفظت وصاة عمي، ليشري بذلك إىل استماعه للمشورة وتطبيقها لكن ليس عن ضعف، فهو الفارس الذي يلقـي  ولقد : فقد  قال
  .بنفسه يف ساحة الوغى دون جزع، فيلوذ به الفرسان متقني به السيوف والرماح، بينما هو يقدم على املعركة من غري تقصري
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ة مع احلدث، وثورة نفسه وجناحه يف اهلدف الذي نظم مـن  وهنا نلحظ حدة يف اإليقاع املوسيقي تشري إىل تفاعل عنتر
أجله القصيدة، إضافة إىل وضع بصمته اخلاصة اليت عرف ا، فصور هجومه يف املعركة، ونتائج بطولته على فرسه الذي تسـربل  

  .بالدم وراح يشكو لعنترة من وقع القنا، كما يشكو عنترة يف قصيدته هجران عبلة وبعدها عنه
عنترة قصيدته باإلفتخار بالنفس والشجاعة والعقل، وباالعتذار لعبلة عن طريق توضيح سـبب بعـده عنـها،    وقد ختم 

  :وينهي قصيدته بذم بين ضمضم من ذبيان مبيناً كيف ترك أباهم طعاماً للطيور، يقول
ــقْمها ــرأَ ســفَى نفْســي وأبش ولقــد  
  ذُلُلٌ جِمـايل حيـث شـئْت مشـايِعي    

  أزورك فـــاعلَمي إنـــي عـــداين أنْ
   ــم ــيضٍ دونكُ ــاح بغ ــت رِم   حالَ
 هــر ــدمى حن ــر ي ت املُهــرر ــد ك   ولق
    رـدومل ت بـأنْ أَمـوت ولقد خشـيت  
  الشـــاَّتمي عرضـــي ومل أشـــتمهما
ــا   ــت أباهم ــد تركْ ــال فلقَ   إنْ يفع

  جج

ــدمِ  ــر ق تنع ــك يراسِ وــو ــلُ الفَ   قي
  لُبـــي وأحفـــزه بِـــرأْيِ مبـــرمِ
  ما قَد علمت وبعـض مـا لَـم تعلَمـي    
  وزوت جواين احلَربِ مـن لَـم يجـرِمِ   
ــذْيمِ ح يــابن ــلُ ب ين اخليــت ــى أتق حت  
  للحربِ دائـرةٌ علـى ابـين ضمضـمِ    
ــي ــا دمـ ــاذرينِ إذا مل ألَقَهمـ   والنـ
  جــزرا خلامعــة ونســرٍ قشــعمِ   

  ج

نفسية، هي الفخر والعشق الذي يلني القلب وجيعله أكثر تفاعالً مع احلدث ويسـاعد   لقد ختم عنترة نصه بعدة حمفزات
املبدع على اإلبداع، وذم العدو وتصوير شجاعته من خالل تصوير مشهد القتل الناتج عن هذه القوة، وجتعل هلذه اخلامتة، بصـمة  

فعنترة حول هذا العام الذي تقامسـه الشـعراء إىل   ." دمهل غادر الشعراء من متر"خاصة تبعد النص عن قول عنترة يف بداية النص 
  .استمرار خاص من خالل الديار، والفروسية، وعبلة
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  لنجيب حمفوظ" الشحاذ"غربة العامل يف رواية 
Weird world in the novel "the beggar" Naguib Mahfouz 
Monde étrange dans le roman « le mendiant » Naguib Mahfouz 

  
  زهرة   خالص كتورة دال

  الشلف -حسيبة بن بوعليجامعة  
  :غة العربيةامللخص باللّ

لئن مل ينقطع امليثاق الواقعي يف الرواية العربية احلديثة يف العقود األخرية من القرن العشرين فإن مفهوما مغايرا للتشخيص وصورة 
جانبا هاما من أعماله الروائية قبل ولئن كان جنيب حمفوظ قد أجنز فعال . متباينة للسارد بدأت تظهر مالحمها منذ بداية الستينيات

م جمسما فيها هذا امليثاق الواقعي أفضل جتسيم وخمضعا شخصيته الروائية لشروط ثابتة خارجة عن نطاقها كالبيئة 1952ثورة 
ائي العامة والوراثة مبختلف أشكاهلا ومعتقدا بذلك أنه يكتب الرواية الصحيحة اليت تلتزم بالقواعد املعروفة يف الفن الرو

  ).1(البلزاكي
  :غة العربيةالكلمات الدالة باللّ

  .الرواية العربية، غربة العامل، السارد، رواية الشحاذ، التشخيص
 :غة اإلجنليزيةالكلمات الدالة باللّ

Arabic novel, Weird World, The narration, Novel beggar, Diagnosis. 
  :غة اإلجنليزيةامللخص باللّ

While always realistic novel Compact modern Arabic in the last decades of the twentieth 
century, a different concept of diagnosis and a mixed picture for the narration began to show 
their features since the early 1960s. Although Mahfouz already been done is an important aspect 
of his works feature before the revolution of 1952 which this Charter realistic replica best 
embodiments and subduing the personality feature for stable conditions beyond the scope as the 
General environment and genetics in different forms and believing that he writes the novel which 
adheres to the rules known in art albelzaki feature. 

  
  

وانقطع جنيب حمفوظ عن الكتابة فترة زمنية دامت تسعة أعوام فإنه أتاح الفرصة موعة من الروائيني الذين خيتلفون عنه يف 
إطار الواقعية وبذلك أضحت الواقعية واقعيات لتنوع التجارب واختالفها  منطلقام الفكرية وانتماءام السياسية لكي يبدعوا يف

اليت " أوالد حارتنا"ولئن اعتربت رواية . كما أن هذه املرحلة مكنت جنيب حمفوظ من اإلنتقال إىل مرحلة جديدة من الواقعية
سفة جنيب حمفوظ عامة يف رواياته ضرورة فكرية حتتمها الثالثية اليت هي حصيلة لفل"م 1959أصدرها املؤلف نفسه سنة 

هي حجر الزاوية " الشحاذ"و" الطريق"و" السمان واخلريف"و" اللص والكالب"فإن النقاد جيمعون على أنّ روايات ) 2(السابقة
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" اللص والكالب"ملرحلة ما يسمى بالرواية الذهنية يف مسرية جنيب حمفوظ واليت تنتهي مع اية الستينات ذلك أن ختصص 
يف أزمة االنتماء املصري جيعل منها مرحلة متكاملة، كذلك فاألعمال األربعة الواقعة بعدها تشكل بينها " سمان واخلريفال"و

  ).3(مرحلة جديدة متاما
وعلى هذا األساس نعترب هذه املرحلة مرحلة جتاوز، فقد ظهرت جمموعة من الروايات إىل جانب روايات جنيب حمفوظ جاءت 

التجاوز وتعميق الرؤية الواقعية من خالل أشكال جديدة مركبة تضرب يف أعماق الذات الفردية واجلماعية حتمل معها مؤشرات 
  ).4(وحتقق الشعرية الالزمة عرب الفضح واإلحتجاج

تطور جديد يف أا ميكن أن تعد أمنوذجا بليغا للمرحلة اجلديدة اليت مر ا جنيب حمفوظ يف جتربته الفنية و" الشحاذ"إن أمهية رواية 
يتجاوز التشخيص الروائي التقليدي ويقدم صياغة مغايرة لعناصر السرد فمع هذه الرواية اكتملت مالمح البطل الروائي اإلشكايل 

  .يف عالقته بالعامل والزمن واملكان مستدعيا تبعا لذلك منطا خمتلفا لسارد استبدل عينا بأخرى وموقعا بآخر وخطابا بآخر خمالف
 :طبيعة الشخوص .1

إذا كان الفعل السردي فعال منوذجيا غرائبيا يشخص النموذج املتفرد فإن الشخصية الروائية يف حد ذاا شخصية منفردة يف 
عالقتها ببقية الشخصيات، ففي فضائها تتحرك الشخصيات األخرى إذ ال متلك عاملا مستقال تتحرك فيه بأفكارها وآرائها 

  .وأهوائها
  :مبعنيني أساسيني" الشحاذ"مفهوم أساسي يف رواية إن مفهوم البطل الروائي، 

إن عمر احلمزاوي يف الرواية جيسد شخصية مفارقة يف عالقتها بالشخصيات األخرى وكذلك شخصية متميزة يف تصرفاا 
  .وسلوكها إذ ينجز أعماال ال تستطيع الشخصيات األخرى أن تنجزها

وهو كذلك حمور العالقة بينها إذ تبدو لنا منذ البداية منشغلة باحلالة إن عمر احلمزاوي شخصية تستقطب الشخصيات األخرى 
الوجوه تتطلع إليك مستخربة حىت قبل أن ترد حتيتك حنان رفيق "املفاجئة اليت أملت بالبطل، تسعى إىل أن تساعده بشكل أو بآخر 

فى املنياوي يف بدلته الشركسية رافعا إىل جانبها وقف مصط/ قليب حيدثين بأن كل شيء طيب/ خملص، ولكن ما أفظع الضجر
واعتمدت بثينة بكوعها على كتف متثال برونزي المرأة باسطة الذراعني يف هيئة / حنوك وجهه البيضاوي الشاحب وعينيه الذابلتني

 ).5" (مرحبة
إىل حتقيقه وهو  مل تفرط يف بطلها، ولعمر احلمزاوي ككل بطل روائي هدف يسعى" الشحاذ"ولذلك ميكن أن نقول إن رواية 

البحث عن معىن احلياة ولتحقيق هذا اهلدف السامي البد له من شخصيات مساعدة وعلى هذا النحو ميكن أن نصنف كل 
  :شخصيات الرواية وفق كوكبتني

كوكبة أوىل تربطها بالبطل عالقات وجدانية سواء كانت عالقة صداقة أو عالقة عائلية وكوكبة ثانية هي شخصيات طارئة 
ئ إزاء البطل عالقة حب أو متعة ولكن الكوكبتني تؤديان الوظيفة ذاا وهي مساعدة البطل على جتاوز أزمته أو على حتقيق تنش

كان املشري واملعني والشاهد . الح له مصطفى كنصب تذكاري للحب والزواج"هدفه املصريي بواسطة أداة واحدة هي احلب 
وليس للشخصيات " ليس عندي لك إال احلب فإن زهدت فيه انتهى كل شيء"ردة وتقول و"وكل يوم يؤكد صداقته له ولألسرة

إال هذه العاطفة اجلياشة ملساعدة البطل على جتاوز أزمته ولذلك حنن ال جند يف الرواية شخصيات ...) الزوجة، البنتان(األخرى 
ظة تشعر بأن صلة تتمزق حمدثة صوتا مزعجا يف كل حل" تعوق البطل وتقف يف طريقه فال عدو لعمر احلمزاوي إال شيء يف ذاته
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وأن قائما يتزعزع وأن أسنانك توشك أن تتساقط وسوف تفقد الوزن يف النهاية وتسبح يف الفضاء، أشدد قبضتك على األشياء 
  ).6"(وانظر إليها طويال فعما قليل ستختفي ألواا ولن يكترث ا أحد

تتجاوز هذه الصورة الظاهرة لتتخذ بعدا رمزيا فقد سعى الشارد إىل أن  لكن عالقة البطل عمر احلمزاوي ببعض شخصياته
جيعل من هذه الشخصيات احمليطة بالبطل وجوها خمتلفة من شخصيته، فالزوجة زينب رمز للحب الكلي الذي غمر حياته يف شبابه 

، حكيمة خلقت للتدبري واحلكمة وقوة مدبرة...تزوجت قلبا نابضا ال حدود حليويته وشخصية فاتنة حقا"ورمز للنجاح والتفوق 
دافعة للعمل ال تعترف التواين ونظرة ثاقبة يف استثمار املال، ارتفعت يف عهدها من غمار العدم إىل التفوق الفريد والثروة الطارئة 

لكنه "عر والبنت بثينة هي وجه عمر احلمزاوي الشا) 7" (ووجدت يف حرارة جسمها عزاء عن الفشل والشعر واجلهاد الضائع
ولذلك فالبنت تعيد سرية األب وبالتايل تعد وجها من وجوه ..." أما أنا فوجدت فيه ما أهيم به... ! شعر رائع وكما أنه ملهم

ال "وعثمان خليل صورة للمناضل السياسي اليت كان عليها البطل يف شبابه األول ) 8"(ملاذا نضطرب إذا كرر األبناء سريتنا"حياته 
ولعل عالقة الزواج اليت حتدث بني عثمان خليل ) 9" (ب إىل األحاديث اجلانبية وإحساسك بالذنب يزداد حدةفائدة من اهلر

الرجل السياسي وبثينة البنت الشاعرة هي إعادة تركيب لصورة عمر احلمزاوي املناضل السياسي والشاعر يف الوقت ذاته فكأن 
فهذا الرجل . على القطيعة الداخلية اليت يعيشها البطل عمر احلمزاويجل شخصيات الرواية تؤسس شخصية واحدة مركبة لتؤكد 

الذي يريد أن يتملص من حقيقته حنو البحث عن قيمة جديدة جتدد املعىن، جيد نفسه يف واقع األمر يعيش ازدواجية ما استطاع أن 
فهذا الوجه من احلياة مل خيتف بل يتجلى . يتخلص منها، فما اعتقد أنه ماض زال وانتهى أمره بل ال يزال يعايشه بشكل أو بآخر

) بثينة حبلى(يف صور تالحقه إىل اية احلكاية إذ يلتحق به عثمان خليل ليؤكد له اقتران السياسة بالشعر ووالدة احلياة عرب النضال 
يفية بالشخصية احملورية أو وهذا يعين أن الشخصية حتمل بعدا رمزيا وهي ال متلك عاملا مستقال بذاته إال يف حدود عالقتها الوظ

البطل، ولذلك ميكن أن نقول يف النهاية إننا إزاء شخصية حمورية فهي متأل املساحة النصية ويمن على الرؤية العامة للكون 
  .والوجود إذ ال نكاد نعلم عن الشخصيات األخرى إال النذر القليل من حياا ونظرا للعامل

 :عالقة املكان بالشخصية .2
وإذا كان عادة يتخذ داللته التارخيية . ال حيمل وجودا حياديا أو موضوعيا إذ هو مفعم بالداللة" الشحاذ"كان يف رواية إن امل

والسياسية واإلجتماعية من خالل األفعال وتشابك العالقات، فإنه يف هذه الرواية يتخذ داللته احلقيقية  من خالل عالقته 
  .مزاويبالشخصية املركزية أي البطل عمر احل

سحائب ناصعة البياض تسبح : "إن الصورة األوىل املتعلقة باملكان تبدو لنا من خالل اللوحة اليت يعد وصفها مدخل النص وبدايته
يف حميط أزرق، تظل خضرة تغطي سطح األرض يف استواء وامتداد وأبقار ترعى تعكس أعينها طمأنينة راسخة وال عالقة تدل 

أسفل طفل ميتطي جوادا خشبيا ويتطلع إىل األفق عارضا جنب وجهه األيسر ويف عينيه شبه بسمة على وطن من األوطان ويف 
وها هو الطفل "ولكن هذه اللوحة اليت تصف املكان وما يؤثثه ال تأيت صامتة إذ يعلق السارد عليها على هذا النحو ). 10"(غامضة

فقد حدد ) 11" (من أي موقف ترصده، فيا له من سجن ال ائيينظر إىل األفق ينطبق على األرض، دائما ينطبق على األرض 
السارد على هذا النحو أبعاد املكان وهي اإلستواء واإلمتداد وضيق األفق الذي ينطبق على األرض والالهوية إذ ال حييل على وطن 

 وطفل ينظر إىل األفق فاملكان من األوطان ولذلك شبهه بالسجن الالائي، أما مؤثثاته فهي أبقار مطمئنة ترعى وجواد خشيب
  .مطبق على مؤثثاته يشدها إليه شدا



                                       

                                       2––
 

 
 

~ 204 ~ 
 

وقد الحظنا . إن هذه الصورة للمكان ستظل مهيمنة يف كامل الرواية، فاألحداث تؤكد أن املكان سجن بالنسبة إىل بطل الرواية
القليلة كقوله عند وصف البطل على شاطئ  أن السارد يف هذه الرواية قليال ما ينتبه إىل املكان فيصفه باستثناء بعض اإلشارات

ها هي الشماسي تترامى ملتصقة الشراريب فتكون قبة هائلة دانية خمتلطة األلوان، تستلقي حتتها األبدان شبه العارية "اإلسكندرية 
وهو وإن ). 12"(هاوتنتشر يف اجلو رائحة آدمية عميقة األثر يف احلواس مذابة يف رائحة البحر املتحدية حتت مشس ختلت عن بطش

ركز يف هذا املقطع على البعد اإلنساين املتصل باملكان فإنه يف مواضع أخرى يصفه بشيء من احليادية املتسمة بضرب من الالمباالة 
 امتعض عمر ملرأى ميدان األزهار وهو يف سبيله إىل عمله وقال إنه مل يتغري عما تركه وأنه مازال معربا كاحلا للذاهبني: "والتأفف

مث ) 14" (ما أغرب الذهاب كل يوم إىل املكتب، مكان غريب ال معىن له: "مث يصفه يف موضع آخر بالغرابة) 13" (إىل أعماهلم
كلف أكثر من رجل بالقيام بعمل يف جتهيز الشقة " يف اختزال شديد" وردة"نراه يصف الشقة اجلديدة اليت جهزها البطل لعشيقته 

والبار والتحف ويف أقصر مدة ممكنة تكونت على أمجل صورة، حجرات للنوم والسفرة واملدخل  األثاث والديكورات. اجلديدة
إن املكان يف هذه الرواية ال يفسح إمجاال جماال للتأمل والوصف الدقيق إذ ). 15" (وحجرة شرقية حتيي يف اخليال أحالم ألف ليلة

نقارن هذه الرواية بالروايات السابقة اليت ألفها الكاتب قبل سنة تتالشى معامله وال تبدو منها إال صورة باهتة خاصة عندما 
  . م1960

وإن أحس . مث إن املكان يبدو متشاا يف وظيفته إذ ال حيمل معىن اجلدة والتغري، فكل األمكنة واحدة تبعث على القلق والقرف
يضيق املكان بالبطل فيدرك أنه يف حاجة إىل  البطل فيها أحيانا بضرب من الراحة، فهي راحة مؤقتة يعقبها ملل عظيم ولذلك

ويف حلظة أمل لعن العلم املستعصي على أمثاله من البشر وكان يتخفف من أمله باإلستسالم جلنون : "اإلنعتاق والتحرر من جاذبيته
  ).  16" (ويندفع جبنون حىت يثري الفزع والسخط... السرعة وهو يندفع بسيارته يف أطراف القاهرة

ان ليس لإلستقرار وال حيمل معىن اإلنتماء ولذلك فهو يف عالقته بالشخصية يتصل مبعىن الرحلة فالبطل الروائي يعيش أزمة إن املك
فمنذ الفصل األول يدرك أنه يف حاجة إىل ) 17" (ماذا يفعل املقبل على رحلة غامضة"مع املكان وال حلّ له إال الرحيل الدائم 

املوهوم ولكن شاطئ اإلسكندرية، رغم الراحة املؤقتة اليت عليها لن يرسخ قدمي البطل يف املكان فحاملا تغيري املكان حبثا عن الشفاء 
" ال أدري كيف أتكلم ولكن لألسف مل أعد أطيقها، البيت نفسه مل يعد باملأوى احملبوب: "يعود يشعر أنه يف حاجة إىل تغيريه

)18.(  
فعملت من ناحيتها على أن يكثر من اخلروج وأن ميضيا : "ادر على شده وامتالكهوعندما بىن عشا جديدا أدرك كذلك أنه غري ق

وكثريا ما يغادر القاهرة صباحا لريجع إليها صباح اليوم التايل )... "19" (السهرات ما بني السينما واملسرح بل واملالهي الليلية
بعدا موضوعيا وإمنا حيمل داللة نفسية تتصل بعالقته وهكذا يتضح لنا أن املكان ال يوجد لذاته وال حيمل ). 20" (دون نوم

  .فاملكان يف هذه الرواية عنصر ضياع ورحيل إذ أن الرحيل املؤدي ذو داللة رمزية تتصل مبعىن التيه. بالشخصية املركزية
 :الزمن .3

األحداث تنتشر وفق زمنني إن الزمن الروائي أيضا يف هذا النص ليس زمنا موضوعيا بل هو زمن نفسي وسياسي بالدرجة األوىل ف
  املاضي واحلاضر، ولئن هيمن احلاضر من خالل الوظائف السردية املركزية املتمثلة أساسا يف جتربة عمر احلمزاوي : خمتلفني

إن صح التعبري، فإن املاضي ينبثق يف شكل ومضات ورائية قليلة ال شك ولكنها مفعمة بالداللة ترد يف سياق احلوار  -الوجودية–
وذكر اآلخر يف السجن حىت حساسية الضمري يدركها الضجر يوم احترقت بلهيب : "اطين الذي يلتجئ إليه البطل أحيانا كثريةالب
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ولكن العالقة بني الزمنني هي عالقة إشكالية ألا تقوم على ازدواجية ) 21" (اخلطر، لكنه مل يعترف رغم األهوال مل يعترف
من ناحية ال يتواصالن بل يتعايشان، فاملاضي ليس زمنا موضوعيا آفال، بل  -ياسية والنفسيةمن خالل داللتهما الس–واضحة فهما 

خروج عثمان خليل من السجن الذي يصبح : زمن متحرك جيسد حضوره من خالل وظائف سردية حتمل داللة رمزية وهي اآلتية
وإذا ا تطفو على سطح احلياة من جديد بكل أبعادها  مبثابة جتربة سياسية قدمية كان عمر احلمزاوي يعتقد أنه طواها وجتاوزها

وحتركت يف األعماق مشاعر منذرة بكل ظن وارتفع مد حامالً دفعات من القلق والتوجس وطاملا : "وآثارها على شخصيته املعذبة
مث ). 22" (كنة التوقعطافت به حلظة اللقاء املرتقبة وطاملا عمل هلا ألف حساب ولكنها حلت رغم ذلك بغتة كمفاجأة غري مم

أتته " "البطل"فهذه الوظيفة ترمز إىل انبثاق صفحة من صفحات املاضي يف شخصية . اكتشاف ملكة الشعر لدى البنت بثينة
م مدعيا ومعترضا عهد احلرمان 1935بكراسة مغلفة بورق مفضض، وباحترام وحب وإشفاق وهلفة راح يقرأ وختلل قراءته عام 

لكن البطل من ناحية أخرى يريد أن يعترف ذه احلقيقة ) 23" (ضطراب املطوق، وأحالم املدينة الفاضلةواألمل واألسرار واإل
فال لقاء عنده بني زمن الشعر واحلب . املاضي واحلاضر بل يصر على أن ينفي أحدمها اآلخر: فهو يرفض أن يتعايش الزمنان

فن، احلق أن مفهوم الفن قد تغري وحنن ال ندري عهد الفن قد مضى وانقضى مات القانون قبل ال"والثورة زمن العلم والعقل واملال 
) 24" (وفن عصرنا هو التسلية والتهريج، هذا هو الفن املمكن يف زمن العلم وجيب أن نتخلى للعلم عن مجيع امليادين عدا السريك

فال وذكاء الرجال، إىل القصص اخلفيفة فإىل مسرات التسلية بال حتفظ برباءة األط"بل قضى العلم على الفلسفة والفن، 
  ).25" (والضحكات الجلة والصور الغربية ولنتنازل ائيا عن غرور الكربياء وعرش العلماء ولنقنع باإلسم احملبوب واملال الوفري
حاملا ظهر وهكذا يقوم الزمن بالنسبة إىل البطل على القطيعة، وقريبا سيخرج املاضي من السجن فيتضاعف عذاب الوجود و

  .املاضي مع عثمان خليل بداللته السياسية والنفسية العميقة هاجر عمر احلمزاوي إىل عامل احللم واجلنون
 :صورة السارد .4

ضمري الغائب حييل على السارد، هذا الكائن اخليايل : من السارد يف هذه الرواية؟ الواقع أننا إزاء ثالثة ضمائر تستعمل لسرد الوقائع
طا بني القارئ والشخصية والعامل الروائي عموما وإذا كنا ال نشك كذلك يف أن ضمري املتكلم عامة حييل على الذي يقف وسي

الشخصية الرئيسية وهي شخصية عمر احلمزاوي عندما يتحول إىل سارد يروي بعض املقاطع السردية، فإن توظيف ضمري 
  :املخاطب يثري إشكاال يف هذه الرواية وهذا مثال

فصاعدا أنت الطبيب، فأنت حر والفعل الصادر عن احلرية نوع من اخللق، حىت وإن يكن مقاومة مستمرة لشهوات من اآلن "
ولكن ما أشد الزحام والرطوبة ورائحة العرق، وأجهدك املشي وناءت به ... ولنقل إن اإلنسان مل خيلق ليكتظ باألطعمة. البطن

  ).26" (ناس بعد عمى ربع قرنقدماك كأمنا تتعلمه ألول مرة واألعني ترمق ال
فالوظائف السردية األوىل هي من باب اإلستبطان وهي أقرب إىل احلوار الباطين والوظائف السردية األخرى هي من باب سرد 

  .الوقائع وتتقدم بسري األحداث
طر، لكنه مل يعترف، وذكر اآلخر يف السجن، حىت حساسية الضمري يدركها الضجر، يوم احترقت بلهيب اخل"وهذا املثال كذلك 

ها هي ... رغم األهوال مل يعترف وذاب يف الظلمات كأن مل يكن، وأنت مترض يف الترف وتنهض الزوجة رمزا للمطبخ والبنك
  ). 27" (أمك حتاكي الرباميل واألفق حياكي السجن
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ب احلوار الباطين، واملثاالن خيتلفان عن إنّ الوظائف السردية األوىل هي للسارد والوظيفة األخرية هي من كالم الشخصية أي من با
الوجوه تتطلع مستفسرة حىت قبل أن ترد حتيتك، حنان رفيق خملص ولكن ما أفضع الضجر، احلموضة اليت تفسد : "هذا املثال

هذا الصوت هو صوت السارد وليس "العواطف الباقية، وتبدي عنق زوجتك من طاقة فستاا األبيض غليظان متني األساس، 
ويوما ستجد بثينة ما يشغلها عنك ومثلها مجيلة اليت تشيد األهرام من الرمال، خربين : "ت الشخصية على عكس هذا املثالصو

لكن . فهو حوار باطين) 28" (باهللا ماذا تريد؟ وملاذا خييم الصمت رغم الضجيج؟ ومل يتنبأ شيء يف صدرك مبخاوف هوائية؟
  .ال تنس أن تكتب له عن الدواء" ماحلوار الباطين يرد بصيغة ضمري املتكل

 .فعلت يا عزيزيت -
من ...ما ألطفك يا بثينة، براعم صدرك تشهد للدنيا حبسن الذوق، ولعلي من جيل حمافظ نوعا فماذا أعدت أمك؟ -

 ).29" (وأنين صنتك كالنار فلم تتجاوزي سيارة املدرسة  املخزن أنك مل تعريف من الدنيا شيئا
فمن الصعب أن ندرك وظيفة متميزة . الرواية تندرج يف إطار لعبة معقدة إىل درجة الغموض أحياناإن بعض الضمائر يف هذه 

يؤديها السرد ذا الضمري أو ذاك، إذ تتجاوز الضمائر أحيانا يف مقطع سردي قصري وتكون بالنسبة إلينا جمرد تنويع يف اإلستعمال 
ن نظراتك الثاقبة؟ وما اجلدوى من جمادلتك؟ أنت تعلم أن الشعر هو حيايت وأن وأين املهرب م: " ال حيمل داللة حمددة كهذا املثال

  .تزاوج شطرين ينجب نغمة ترقص هلا أجنحة السماوات
 أليس كذلك يا مصطفى؟ -

  :وهتف املراهق األصلع
 ...هذا الوجود من حولنا ليس إال تكوين فنيا -
 ...عثرت على احلل السحري جلميع املشاكل -

اتفقنا على أال قيمة البتة ألرواحنا، . اسية إىل أعماق املدينة الفاضلة، واختلفت أوزان الشعر بتفجرات مزلزلةواندفعنا برعشة مح
واقترحنا جاذبية نيوتن يدور حوهلا األحياء واألموات يف توازن خيايل ال أن يتطاير البعض ويتهاون اآلخرون، وعندما اعترضنا دون 

زن والفشل إىل املقاعد الوثرية، وارتقى العمالق بسرعة فائقة من الفورد إىل الباكار حىت استقر فلكية معاكسة انتقلنا من خالل احل
  ).30" (أخريا يف الكاديالك مث أوشك أن يغرق يف مستنقع من املواد الدهنية

وهلفة راح يقرأ  أتته بكراسة مغلقة بورق مفضض وباحترام وحب وإشفاق"والضمائر كثريا ما متتزج فتصبح صوتا واحدا موحدا 
عثرت على احلل السحري جلميع "مث صوت عثمان وهو يرتعش هاتفا ) الغائب(م مداعبا ومعترضا 1935وختلل قراءته عام 

  )".املتكلم(ولكن البنت عاشقة وريب إا لعاشقة وما رأي أيب إذا مسعين أحدث حفيدته يف احلب ) املتكلم(املشاكل 
وكثريا ما يغادر القاهرة صباحا مث يرجع إليها صباح اليوم "يتفرد باختزال األحداث وتفريعها  لكن السارد بضمري الغائب أحيانا

التايل دون نوم، وقد يدخل دكان بقال ليسكر أو جيلس يف التريانون لينام أو يشيع جنازة ال يعرفها وال تعرفه أو يغلبه النوم عقب 
وهو يعرف كل شيء عن بطله إىل درجة اإلندماج به من خالل ) 31" (حالفجر فينام يف السيارة على شاطئ النيل حىت الصبا

وهكذا جند أنفسنا يف حقيقة األمر مع سارد واحد سواء عرب ضمري الغائب أو . رؤيته الورائية، فهو ليس ساردا حمايدا ومستقال
  .واحد املخاطب أو املتكلم أحيانا فالضمائر ال تعكس استقاللية الساردين بل اندماجهم يف صوت
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وقد الحظنا أن السارد كثريا ما يلتجئ إىل األسلوب املباشر، فيهيمن احلوار ويؤدي وظائف متنوعة إذ يسرب أغوار الشخصيات 
ويتقدم بالسرد إذ يعلن عن أحداث جديدة وقد الحظنا أنه أحيانا جيسد القطيعة بني الشكلني، ففي أغلب األحيان يتقاطع احلوار 

إطار لعبة الظاهر والباطن أو املصرح به وغري املصرح به ويصبح خطاب احلوار الباطين مناقضا للحوار العادي  مع احلوار الباطين يف
ها هي أمك حتاكي الرباميل  - حىت الرباميل–سنمرح كثريا وسوف أعلم أختك السباحة كما علمتك فيما مضى "بل مبطال له 

  )32".(يبق من أمل إال الضمري املعذب واألفق حياكي السجن واحلرية استكنت وراء األفق ومل
 :طبيعة التشخيص .5

  :وهي" نظرية الرواية"إجرائية ثالثة نظر هلا جورج لوكاش يف كتابه : حنتفظ مبفاهيم" الشحاذ"لنفهم طبيعة التشخيص يف رواية 
  .مفهوم هجر اهللا للعامل). 1
  .مفهوم غربة اإلنسان يف بيته). 2
  .اإلنسان والعامل بني الفرد واتمع مفهوم املقابلة اجلذرية بني). 3

  )33. (وهي املفاهيم األساسية اليت تقوم عليها الرواية عامة يف إطار تشخيصها للعامل
يف كل حلظة تشعر بأن صلة تتمزق حمدثة صوتا مزعجا وأن قائما يتزعزع وأن أسنانك توشك أن "نقرأ يف الرواية هذا املقطع 

نهاية وتسبح يف الفضاء أشدد قبضتك على األشياء وانظر إليها طويال فعما قليل ستختفي ألواا تتساقط وسوف تفقد الوزن يف ال
ولن يكترث لك أحد وها هي األمواج تطيح بأهرام مجيلة املشيدة من الرمال واهلواء يطري الصحف اليت ال حقيقة ثابتة فيها إال 

  ).34" (صفحة الوفيات
لقد فقد العامل ثوابته وقد أحس الروائي أنه مل يعد . د يعترف بصعوبة تشخيص هذا العاملمن خالل هذا املقطع ندرك أن السار

قادرا على أن يرسل خربا مقروًءا ومتماسكا بشأن هذا العامل الذي يشخصه وهو ما خيل بقائمة شروط املشروع الواقعي ولذلك 
ت أحداثها اخلتامية الغرائبية أو العجائبية من خالل احللم مالت الرواية يف ايتها إىل ضرب من التشخيص الرمزي عندما عانق

التشخيص الوصفي من ناحية والتشخيص : ومع ذلك يظل التشخيص يف هذه الرواية يوفق بني نوعني من التشخيص. والكابوس
  ما مسات هذا العامل املشخص؟: الرمزي من ناحية أخرى ويف كلتا احلالتني يطرح السؤال

 :صالعامل املشخ.1.5
 :عامل هجره اهللا . أ

هل تؤمن باهللا؟ فأجاب الرجل : "يف املرة األوىل يسأل عمر احلمزاوي مسيو يازبك: يذكر عمر احلمزاوي اهللا يف الرواية مرتني
-: فتنهد آسفا، مث سأهلا حمموما"ويف املرة الثانية يطرح السؤال ذاته تقريبا على وردة ) 35" (طبعا يا له من حتقيق طريف: بدهشة

من أين –طبعا . بيقني -أؤمن به-. أجييب من فضلك يا وردة-: هللا، ما موقفك منه؟ حدجته بنظرة ارتياب حادة فقال يتوسلوا
" وفيما عدا ذلك؟–. عند كل حاجة أو شدة- : أتفكرين فيه كثريا؟ ضحكت كاملرغمة وقالت–. إنه موجود وكفى–. جاء اليقني

مل يعد يقينا بل غدا سؤاال والسؤال تولد عن سؤال تعلق باحلياة واملوت فاحلياة قد فقدت إن اهللا بالنسبة إىل عمر احلمزاوي ) 36(
أدق اجلدار األصم يف كل موضع حىت يرن صوت أجوف ينبئ بالكرت  -احلياة–. خري من اللوم أن حتدثين عن معىن احلياة: "معناها
وسؤال احلياة مرتبط ). 38"(إن كنت تريدين حقا فلم هجرتين"كما تؤكد الالزمة يف هذه الرواية املعىن ذاته ). 37" (املدفون

" ألسنا نعيش حياتنا وحنن نعلم أن اهللا سيأخذنا: احلياة قصرية وأنا ال أنسى الدوار الذي أصابين عندما قال يل الرجل"بسؤال املوت 
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، وما معىن أن ينشئ )40" (لق املفقودةنشوة اخل"وسؤال املوت يعود إىل سؤال اهللا أفليس اهللا عند عمر احلمزاوي منشئ ). 39(
وخالصة اجلواب هي بالنسبة إىل . اهللا نشوة اخللق املفقودة؟ إنه سؤال وجودي قدمي تبحث له الرواية عن مربرات جديدة عصرية

نعلم أن اهللا  إننا نعيش حياتنا وحنن"وما عليه إال الرحيل . عمر احلمزاوي إذا كانت احلياة تنتهي باملوت فال معىن لوجود اهللا
  )41".(سيأخذها
 :عامل يعيش فيه اإلنسان غريبا يف بيته  . ب

أن يهجر اهللا العامل يعين أن يزول التطابق بني الروح والعمل األديب وبني الطوية واملغامرة لقد أجابت وردة عن سؤال عمر 
شك عذاب الروح وغربتها يف عامل زال فيه إنه ال ) 42(،"أال ترى أنك حتب تعذيب اآلخرين"احلمزاوي املتعلق باإلميان قائلة 

لكنهما ذكراين بصديق قدمي "مل يعد عمر احلمزاوي يشعر بلذة احلب وما يبعثه يف الروح من طمأنينة . اليقني وغابت عنه الطمأنينة
فالشعر "م، وزالت كل القي) 43" (امسه احلب، يا إهلي ما أطول العمر الذي مضى دون حب وماذا بقي منه عدا ذكريات حمنطة

هو عامل تتجسد فيه ). 44" (مل تعد يل رغبة فيه على اإلطالق..." قد مات والعمل السياسي مل يعد له معىن، والعمل فقد قيمته
ال أريد أن أفكر أو "فهاهو عمر احلمزاوي يشخص مرضه على هذا النحو . املقابلة اجلذرية بني اإلنسان والعامل وبني الفرد واتمع

فهو جيسد القطيعة ) 45" (وكثريا ما أضيق بالدنيا، بالناس، باألسرة نفسها... و أن أحترك، كل شيء يتمزق وميوتأن أشعر أ
ال سبيل / ال يستطيع أن يفكر وهو بني الناس/ لست يف حاجة إىل إنسان: "اإلجتماعية من خالل هذا احلوار مع صديقه مصطفى

" الشيء أو اجلنون أو املوت. ال بد من شيء: اإلنسان يف هذا العامل ويكون اجلواب ما موقع: للتفاهم بيننا ويطرح السؤال اخلطري
)46.(  

إن طبيعة هذه التساؤالت هي فلسفية بالوجود اإلنساين، وبالتايل قلنا إن التشخيص أميل إىل التشخيص الرمزي فعمر احلمزاوي 
  .نسان املعاصررغم منطيته اإلجتماعية يتحرر من جتسيده الفئوي ليجسد أزمة اإل

ففي بداية الرواية أعلن السارد يف اللوحة أنّ ال عالمة تدل على وطن من األوطان ويف اية الرواية أعلن أن اإلنسان إما أن يكون 
  .اإلنسانية مجعاء وإما أن يكون ال شيء

 :عالقة الشكل باملضمون .6
" أزمة فنان يبحث عن شكل جديد أعياه املضمون"أيضا أا تعرب الرواية إذن عن أزمة اإلنسان يف العصر احلديث ولكنها تعلن 

إا مقولة لسنا ندري مدى صحتها ولكنها جتد مربراا يف هذه الرواية . إن كل مضمون جديد يستوجب شكال جديدا). 47(
  .لنجيب حمفوظ

والشكل األديب الذي وظفه الكاتب ) ابتزوال القيم والثو(ما جيمع بني الشكل واملضمون يف هذه الرواية هو عامل قوامه التالشي، 
  .أيضا يف هذه الرواية قوامه التالشي أو بعبارة أدق التوق إىل التالشي

 .احلبكة تكاد تتالشى -
 .املكان يفقد أبعاده -
 .الزمان أزمنة متضاربة ومتصادفة -
 .ال أصوات هلا: شخصيات تذوب يف شخصية البطل -
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إن هذه الرواية تسعى إىل اخلروج عن أن . حث عن الذوبان يف املطلقحياته رحيل وتيه ويب: بطل يبحث عن التالشي -
تكون تعبريا عن نثر احلياة اليومية وترغب يف التعبري عن شعرية الوجود واحلياة، فيها إجالل للشعر، والفن فيها خيتزل يف 

ى ذلك تلك الالزمة اليت صورته الشعرية وأحيانا كثرية يتحول أسلوب الكتابة إىل أسلوب شعري ولعل أبلغ مثال عل
نضيف إىل ذلك سعي الرواية إىل ). 48"(وكيف أفكر فيك طيلة يقظيت مث تعبث مبنامي األهواء"تتكرر يف الرواية 

التحرر من الشوائب، من تلك احلكايات واألساليب املتنوعة اليت تدعم يف حقيقة األمر جنس الرواية إذا ما اعتربنا الرواية 
 .ملستويات عديدة أو أجناس أدبية خمتلفة ولغات اجتماعية متنوعة جنسا تأليفيا جامعا

  .تدشن مرحلة جديدة هي مرحلة احنالل الشكل الروائي باملعىن الذي إليه أشرنا" الشحاذ"لعل هذه الرواية 
  

  :اهلوامش
و متاما وأن هذا الفن أورويب وأين إذا كتبت الرواية الصحيحة فقد عندما بدأت الكتابة كانت فكريت أن يف فن الرواية وما هو صواب وخطأ مثل النح"قول جنيب حمفوظ  .1

 .224م، ص 1982، 2عدد 2فصول، جملد ... ألين كنت مبتدئا فقد كنت ألتزم القواعد... بلغت الغاية املنشودة و
 .68م، ص 1970حممود أمني العامل، تأمالت يف عامل جنيب حمفوظ، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر،  .2
 .354م، ص 1969غايل شكري، املنتمي، دراسة يف أدب جنيب حمفوظ، دار املعارف، مصر،  .3
 .3م، ص 1980، 3-2حممد برادة، رواية عربية جديدة، اآلداب، عدد  .4
 .22م، ص 1985جنيب حمفوظ، رواية الشحاذ، مكتبة مصر،  .5
 .38املصدر ذاته، ص  .6
 .60املصدر ذاته، ص  .7
 .44املصدر ذاته، ص  .8
 .164ته، ص املصدر ذا .9

 .150املصدر ذاته، ص  .10
 .6- 5املصدر ذاته، ص  .11
 .310املصدر ذاته، ص  .12
 .164املصدر ذاته، ص  .13
 .95املصدر ذاته، ص  .14
 .97املصدر ذاته، ص  .15
 .189املصدر ذاته، ص  .16
 .20املصدر ذاته، ص  .17
 .106املصدر نفسه، ص  .18
 .129املصدر ذاته، ص  .19
  .        188املصدر ذاته، ص  .20
  .       20املصدر ذاته، ص  .21
  .       122املصدر ذاته، ص  .22
  .      44-43املصدر ذاته، ص  .23
  .      50املصدر ذاته، ص  .24
  .       51-50املصدر ذاته، ص  .25
  .       28املصدر ذاته، ص  .26
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  .       20املصدر ذاته، ص  .27
  .       38املصدر ذاته، ص  .28
  .        36املصدر ذاته، ص  .29
  .      53املصدر ذاته، ص  .30
 . 29املصدر ذاته، ص  .31
 .189املصدر ذاته، ص  .32
  .      200املصدر ذاته، ص  .33
 .1988راجع يف هذا املعىن كتاب جورج لوكاتش، نظرية الرواية، منشورات التل الرباط،  .34
 .58جنيب حمفوظ، الشحاذ، ص  .35
  .        113املصدر ذاته، ص  .36
  .        146املصدر ذاته، ص  .37
        .  71املصدر ذاته، ص  .38
  .        63املصدر ذاته، ص  .39
  .        146املصدر ذاته، ص  .40
  .        35املصدر ذاته، ص  .41
  .        9املصدر ذاته، ص  .42
  .        141املصدر ذاته، ص  .43
 .185املصدر ذاته، ص  .44
 .188املصدر ذاته، ص   .45
 .162املصدر ذاته، ص  .46
 .72املصدر ذاته، ص  .47
  .        184املصدر ذاته، ص  .48
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 أغراض الشعر الشعيب يف متيجة
Aim Of The Popular Poetry In MitidjaThe  

   
  
  

   :املقال ملخص
 تركوا الذين الشعبيني الشعراء أهم رصد ذلك خالل ومن متيجة منطقة يف الشعيب الشعر بأغراض التعريف إىل املقال هذا يهدف

 وحتليلها الشعبية الشعرية نصوصهم بإيراد مكتفني الشعراء، هؤالء عاجلها اليت االقضاي أهم يرصد كما القول فن جمال يف بصمام
 سواء اجلزائري اتمع يف احلاصلة التطورات أهم واكبوا املنطقة شعراء أن املقال يبني كما الشخصية، سيمام أهم مستخلصني

  .الوطن شعراء كباقي ذلك يف وهم املستجدة، القضايا مستوى على أو التقليدية األغراض مستوى على
  متيجة الشعيب، الشعر األغراض،  :املفتاحية الكلمات

Abstract 
This article aims to introduce the aim of the popular poetry in mitidja region and through that to 
look out the most important popular poets which they made their marks in the field of the art of 
saying also it looks out about the most important issues which is addressed by these poets 
sufficiently they  took their popular poetry texts and they analysed  that by summarising their 
personal attitudes also this article shows that the poets of the region took in their writting the most 
imporyant development in the algerian society on one hand in our traditional aims or on the other 
hand in new issues and they are like other native country poets 
key words:   The aims, Popular poetry, Mitidja 
 

أحد العناصر  يعدكما ،من عاداتنا و تقاليدنا، وصفحة مضيئة تعكس جانبا مهما ركن أساسي من أركان ثقافتنا )1(عيبشالتراث ال
االجتماعيةة، فهو يساعدنا يف البحث عن خمتلف أوجه حضارتنا ومميزات شخصيتنا بكل أبعادها النفسية واملكونة هلويتنا الوطني.  

، كما اهتمت به اجلامعات توثيقا ودرسا، وخالفا ناية هامة من مجع وتدوين و تصنيفق، أولته اجلمعيات الثقافية علنطمن هذا امل
للتراث املادي التقليدي ، مل حيظ الشمن ذلك ذلك راجع إىل اعتبارات خمتلفة علّعيب املتيجي املعاصر باهتمام الباحثني ولعر الش ،

االعتناءاملثقفني ال يرون فائدة من وراء  بعضبعهم يف ذلك اس وتمثال أن كثريا من الن عببالفنون الشية عامة والشعيب بصفة عر الش
، ففي غةاف يف املعاين و احنطاط يف اللّة من إسفعبيجتد مربرها فيما عانته القصيدة الش –ة اعلمياللّ –، وأن هذه النظرة خاصة

، وفرصة إلطالق العنان و التخلص ة مستودعا للكالم املستهجنت ملدة طويل، ظلّلغالبامت هذه القصائد شفوية يف انظرهم ماد
  .من الكبت مبختلف مظاهره

، بل تنطبق على جلزائرية عموما و املتيجية خصوصاعبية ا، ولكنها ال تنطبق على كل القصائد الشوهذه النظرة إىل حد ما صحيحة
  ، ألن مبدعيها أخالقياو  اجتماعياري املستساغة ة الدارجة ذات املعاين و األلفاظ غغقسم منها و هي القصائد املنظومة يف اللّ

  عطّية رغيسة:  األستاذ 
  "أ"أستاذ مساعد 

  قسم اللغة العربية وآداا
  كلية  اآلداب و اللغات

  -2-جامعة لونيسي علي البليدة 
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  .واحدة ةوع من اإلبداع جتمعهم بنية ثقافيهم من املتذوقني هلذا الن ،لف لفّهم منو 
و من حيث  غة، من حيث اللّ، بل هناك قصائد ذات مستوى رفيعاالجتاهعرية تسري يف نفس هذا الشلكن ليست كل القصائد 

، بفضل عيبإىل هذا النوع من اإلبداع الشلت النظرة اليوم ، من أجل ذلك عدحىت املوضوع أو الغرض املطروقاملضمون و 
عبية عيب جتاه هذه الفنون القولية الشمن توعية قصد تغيري موقف اتمع الش ،ماقامت به اجلامعات وأجهزة اإلعالم فضال عن اهلواة

ة درك القائمون على هذه الفنون األدبيأية، فقد سنوية وملتقيات علم مهرجانات تعقد له بعدما أصبحعر، ة الشومنها بصفة خاص
الشة ماهلا من حصانة متنع أو عبيبل هي اليت تساهم من الذوبان الثقايف، حتد يف تأصيل األمن الثقايف للمجتمع، ونركز هنا على فن 
الشماله يف أحلك ، وعرب عن مهومه و آالمه و آه و ترحالهن اجلزائري، فقد رافقه يف حلّظاهر حياة اإلنسا، ألنه مرتبط مبعيبعر الش

وما وقع فيه من  االستعمارليل  ذلك هو، الفرنسي وكان شاهدا على عصر كامل االستعمار، وخاصة أيام الظروف اليت مر ا
، ات و تقاليد ومعتقدات وطقوس ورؤىمن عاد جتلياا ب بكلعفضال على أنه عكس حياة هذا الشتشريد،  ظلم و دمار و

  )2(.ومازال يرافقه إىل اليوم و إىل األبد ألنه مادام هناك جمتمع فهناك ثقافة

عيب اوشعرنا الشتاز بالكثرة و التنوع يف األغراض و املوضوعات و األوزانن ميجلزائري بشقيه الشفوي و املدو.  
ر ن احلواضر ينحصل و الصحراء ألكالت،ناطق الداخلية قسناه بشعر البوادي و األرياف واملماقليل إذا واملالحظ أن شعر احلواضر 

ا غالبا احلضريون غاين اليت هي أقرب إىليف األ –ته على قلّ –عر فيها الش أوقات الفراغ"، أو هو شعر حياة التسلية، يتمتع" ،
، والذي أعطى س كأغان يف أعراسهم و حفالمناّ، بل ينحصر فيما يتداوله اليه رواةة أو ليس لدافشعرهم ال جنده عند الرو،وهلذا 

عهلذا الشااللتزامحن وعدم ، هو كونه يغلب عليه اللّاسر البعد التداويل بني عامة الن عر بالوزن اخلليلي، وهذا خيرجه من دائرة الش
الفصيح أو الرمسي و يدخله يف دائرة الشعيب أو اعر الشقسم : عر اجلزائري إىل قسمنيمللحون أو العامي، وهذا يقودنا إىل تقسيم الش

ما أإال ، حميط ثقايف وحضاري واحداىل ينتميان فصيح و قسم شعيب، وإن احتد النوعان يف معاجلة املوضوعات نفسها ألما 
قواعد الكتابة من مراعاة القواعد  تفرضهإطار ما  ، األول يكتب يفعراب والوزن و يف طريقة الكتابةخيتلفان يف الصياغة أعين اإل

فهو يكتب كتابة صوتية أي مطابقة ،هذه القواعد  ر من كلّل و متحر، والثاين متحلّصرفية واإلمالئية والوزن اخلليليالنحوية وال
، وحنن وإن افتقرنا )3(لية العريقةهي خاصية الفنون القوفوية اليت ن األصل فيه الشملفوظ، وتلك أهم ميزة من مميزاته ألاملكتوب لل

عرإىل النماذج الشما وصلنا منه يدل على أنّ نّأمة، إال عبية القدمية التاّية الش بن  األخضرسيدي "اعر بداياته الفعلية كانت مع الش
  الدي وحممد بلخري و عبد القادر اخل إبراهيمر فحول يف هذا اال من أمثال مصطفى بن ثُخلوف وتبعه شعراء كُ

محد أبسة و عبد الرمحن قاسم و عباميد غريهم من املعاصرين كعبد احلو ومسايب و عبد اهللا بن كري و الشيخ السمايت و ابن
املالئمة للتأمل  الطبيعةو سبب ذلك يعود إىل  ،و خاصة يف الصحراء اجلزائرية ،جنده منتشرا يف البوادي واألرياف، كما بوزيان

والعزلة اليت ميكن عديف ذلك غروعر، وال ها من بواعث نظم هذا الشنذ بداية نشأته يف العصر عر العريب أصله صحراوي م، فالش
  .ماليف الش عر امللحون و قلّ، وهلذا اشتهر أهل اجلزائر يف اجلنوب بكثرة الشاجلاهلي

نشأة الشعيب اجلزائريعر الش :  
إىل بالد ة من بالد املشرق العريب اهلجرة اهلاللي: ني مهاعود إىل عاملني أساسيتري عيب اجلزائعر الشأن أصول الش )3(يرى رابح بونار

 سباناالم على أيدي 1492/ه 897، وإىل اهلجرة األندلسية من بالد األندلس بعد سقوطها سنة ه 460املغرب و ذلك سنة 
  .، أي بالد املغرب العريبال إفريقيااملسيحيني إىل مش

  ، فنشروا لغتهم نفا تناسبهمآن البيئة هناك كما ذكرنا أل،هلها و خاصة يف اجلنوب أتفرقوا و اندجموا يف  – بنو هالل –األوائل 
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شيء  ل هلم كلّفهو ميثّ ،هم و ترحاهلمبهم يف حلّحعر الذي صة، ومن بينها الشعبيدهم و بصفة عامة ثقافتهم الشو عادام و تقالي
م ، فقد عدومآثرهم  سجلّه منذ القدمي يف حيا"أ، و"ر ديوان العربفالشعما عر قيل يف األزمات واحلروب، أما عندكثر هذا الش

ها ت بالبالد سببرث حلّاما وقع من كو عراء، حيث رصدوا لنا كلّالش رائح، فقد نشطت ق1830احتلت فرنسا اجلزائر سنة 
  )4(.االستعمار

أما اآلخرون الذين هفردوسهم املفقودكنيتار األسبانروا من قبل ج ّم اختاروا الرتول واالستقر، فإمال اإلفريقي بصفة ار يف الش
ن األندلس ، قدم مالذي كان عاملا ومهندس ري )5(الكبري، يتقدمهم سيدي أمحد منطقة متيجة أي البليدة وضواحيها، ومنه عامة

معهم  أسسوا من األندلس وفر ينباملسلمني الذ ب، رحواسطنبولت املقدس وحلب ودمشق ، زار البيسنة 45وعمره يتجاوز ال
 .املنطقة كلهامن مثةّ نة و ياملد مارعإ ، فإليه يرجع الفضل يف ختطيط و)6(م1535مدينة البليدة عام 

أغراض الشعر الشجيعيب املتي: 
1- عر الوطينالش: 

عر الذي يتغىن بالوطن ويدافع عنه بالكلمة الصادقة واملوقف، ويتجلىوهو الش ذلك يف ما يعراء يف قصائد عرب عنه الش
نفسية كاإلهانة أو كانت  كانت سواءعيشها أبناء الوطن الواحد، على املعاناة اليت ي اعر الصادقة اليت تدلّتفيض باملش

 :جسدية كالتعذيب و ماهو يف حكمه
7(معريشاعر علي وهذا الش(التحريرية املباركة يف قصيدته الطافحة عب اجلزائري أثناء الثورة ينقل لنا صورة معاناة الش

تعيش أحلك سنوات الدمار  ، فقد نظم قصيدته هذه واجلزائرالفرنسي االستعمارية لوطنه أيام مبشاعر احلب والتضح
حرار الذين جمموعة يف أبطال اجلزائر األ مصورا مصري) 8()يف سبيل الوطن رانا ضحينا(، يقول يف قصيدته واخلراب

  .عن وطنهم املفدى لكنهم مل يعودوا إىل أهلهم حيث قضى اجليش الفرنسي عليهم مجيعاخرجوا يدافعون 
  ل احلالااوة طـاخلـبة يـيــهذي غ                  يا رجال ابالدنا يا عمدتنا   

  زوالـوا بعد الـم ترجعـواحسبناك        اخرجتو بعد الفجر ماودعتونا         
  والـا عنكم أقـاتنـع جـار الرابـا         ا ـام عنكم وعنــجازت ثلث اي

  أوقال ايعظم أجركم يف ذا األبطال    ا          ـجا مرسول اجليش فيكم عزان

  )9(انـيـدوه بالعـاهـر شـوت األمحـامل         ستعمار قتلة مشؤومة       اقتلهم اإل
كما يشري إىل أن كثريا ،يف سبيل اهللا من أجل حترير الوطنمنا هو إ،  مابذله هؤالء األبطال من أرواحاعر أن مث يصور الش

ألنه وكما يقول " على حرية بالدنا رانا متنا"موا أرواحهم وضحوا بأمواهلم وبكل ماميلكون فداءا للوطن من الرجال قد
  أمحد شوقي

                   اذ الدنيا غالبؤخوما نيل املطالب بالتمين                   ولكن ت  
  :وكذلك احلرية فإا تؤخذ و التعطى مث يواصل قائال

  يف سبيل الوطن رانا ضحينا               أو ع الوطن والدين ترخاص األعمار                
  ا آثارـان خلدنـل مكـو يف كأ         ال ماتو مثلنا      ـماذا من أبط                
  خضارـدم نسقوها تـها بالــجرتـأو ش             انا متنا  الدنا روعلى حرمة ب                
  )10(وارـيش الثـميكم ويعزكم جـو حيأ     ة           ا دميـامنوتو ويعيش وطنن                
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وهكذا نرى الشتمع اجلزائري أثناء الثّاعر يعبمن األبطال كثري ورة اليت قدمت الورة التحريرية املباركة، الثّر عن لسان ا
 تكل جزائري عاش ويالاعر هي املعاين اليت كان يؤمن ا ر عنها الشواملعاين اليت عب والكرامة، احلرية السترداد

عوري جتاه خ لوجداا الش، وهو الناطق الرمسي بأفكارها ومواقفها واملؤرعر خيتزن ثقافة اتمعالشاّن أل االستعمار،
يت بعدهم من األجيال أآثر و البطوالت لتنري طريق من يل تلك املمن التاريخ أن يسج اعر، ولذلك يطلب الشاألحداث

  :يقول
                 سجمارـا األعـو عن أرض األجداد هونأ                  ا و اذكرنال يا تاريخ عن  
  رارـوابطالو األحصرنا                  امع جيش التحرير ـماخنا ذا الوطن و الق                 
  دارـا غـنـيـف ما فـالني أو حافظنا ع  ا                نـهد مث وفيـنا العـأعطي                 
  نارـاب الـهـب الشان ال يـواللي ح  واللي حب العز يصرب للهانة                                 
  دمارـتـن االسـباش حنرر ذا الوطن م          بالنفس مع املال رانا ضحينا                         
  مرارـا لـنـربـصات واشـوزنا غـج نا                 ـاه مث صديـدينأالواجب                  
  له حلمه بالنار واوـاوكم من حر اك      سجون ماذا عدينا             اعذاب ال                 

  )11(أوبان الفجر اليوم و طلع النهار            نني ماذا قاسينا      مدة سبع س

12(اعر أمحد باجيأما الش(ازر اليت اقترفتها فرنسا يف حقفهو يلتقي مع علي معريش يف إدانتهما للجرائم و ا، عب الش
اجلزائري األيب ر على افتكاك استقاللهال لشيء إال أنه طالب حبريته و كرامته كشعوب العامل، وملا أص لنبامل باوبه ج

، أعلى القيم اإلنسانية عى األخوة و احلرية واملساواةتد ، من دولةق أبشع أساليب التنكيل و التعذيبو ذا،والرصاص 
اليت تتغىن ا الشعوب املتحضرة، وهذا أمحد باجي يصور لنا العالقة التارخيية بني اجلزائر وفرنسا وكلها ظلم و استبداد 

  :وقتل ودمار فيقول
  وراــلــوي لــع شـنرج               ل دورة ـمـعـا نــنـالزم             

  ماذا دارت من األشراررورة                   ــا املغـنشوف فرنس             
  يـرنـكـفــوم يـهذا الي                 ة   ــيــانـدوة اإلنــع             
  ارـــلت األخيـتـاش قـكيف                    ة ـوذيـيف خدمتك يا م             
  ةـيـلـقتلت الناس الكة                    ـهوديـا يـسـذي فرن             
  ارــهذا اليوم ابقى تذك    ية                  ـى حـراميها تبقـج            
  ةــذرية الـالـتـا قـي   ة      ــيـسـيــولـسا البـيا فرن            
  ارـعـي بالد الـوه  ة                  ـريـاتقويل ابالدي للح            
  ةـليـمسعت الناس الك  ة                ـيـدونـك الـتـخدمـب           

  ارـتل الصغـقـا تـراه       ة                ـضارياحلفرنسا  باللي           

، عب اجلزائري أيام حمنته الكربىلشر عن آالم و آمال ا، وكان خري لسان عبملسلوبعيب الوطن اعر الشبكى الش وهكذا
إىل )13(عيب منذ عبد القادر الوهرايناعر الش، وصراحة هي معهودة عند الشلواقع بكل عفوية و تلقائية و صدقنقل لنا ا
  .يومنا هذا
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2- عر العاطفيالش:  
عر العاطفيكثر الشي يف مدونة الشألن العيب املتيجيعر الش ،شة ذاته ااجنحاسيسه و مأر عن مشاعره و عواطفه و اعر يعب

  )14("ومراودن دثتهناحمهو مع النساء و اللّ"و اليت يتغزل ا فالغزل هو  ة اليت حيبرأو حديث نفسه جتاه امل

شعلت " ، يقول يف قصيدته حيب اليت يصف فيها نفسه جتاه من يف قصيدته )15(طانفذج ذلك قول أمحد عايدة الومن منا
  : )16("يف قليب نار

  ي أكباديـا حرقلـهـار                 مشاهبـيب نـلـي قـشعلت ف                      
  الديـت من بـرت وراحـهج ار                ي اجلـسبايب وحدة ف                      
  اديـوس عـمـجمروح مضروب ب               من فراقها راين مضرار                        
  راق شواتلي خدوديــالدموع الف       نبكي ودمعي يسيل شرشار                                
  ك باهللا يالغاديـمتـشـح  يار               ـذا األخــوصلي معاك ه                      
  الليل و النهار عليك انصادي ر                ايلها آش اللي صـاحل                      
  آش اللي صربين عليها يا اسيادي ار                ين دمـبـرك بعد اهلىن                      
  )17(اا اناديـة عند بـكل صبح      اتعارفنا من يل كنا صغار                                  

 م لنا صورة عن نفسيته املنهارة يبني سبب هذا الفراقاعر احملب من نريان الفراق بعدما قدشبعد هذا البوح و مايقاسيه ال
عيب عري الش، وهي صورة مكررة يف شعرنا العريب منذ القدمي و حىت يف تراثنا الشالذي يرجع إىل زواج حمبوبته هذه

  :كذلك يقول
  تزوجت وداوها حسادي    ار         سبب حمنيت وحدة يف اجل                    
  ما عند الزهر انشف واديدار       ـو هاذو األق ذا مكتويبـه                    
  ي فؤاديـف راهي مغروسة مادامت األعمار            ما ننساها                     
  يعليها نغين ونقوي تنشاد عليها لشعار             أنظم ونكتب                    
  )18(ديڤاها فالقلب رر         مجرناآش اللي اطفي مين هذي النا                    

  

وهذا  هذا مل يتم،فحساده خطفوها منه، أن إالّ،رمبا الشاعر كان ينوي من وراء هذا احلب الزواج ،وهو حب عفيف 
عيد غا جند ما يعادله عند ستأثريا بلي ، فهي ليست من املكتوب، مما أثر فيه هذا الفراقكما يرى مكتوب و قضاء وقدر

  .عيب يف القرن التاسع عشرعري الشية يف تراثنا الشزيحعشيق 
  طان إىل عامل التذكر فينا مع العايدة الأمل األسى واحلسرة اليت رانه ينقلنا من عإف )19(اعر بوعالم بن سليمانما الشأ

  :يقول"عد الولفب"دة و الذكريات اليت كانت جتمعه مع حبيبته يف قصي
  

  مو لبصارـياك انتيا عز من م                  ر قليب وعياينـيا عزي يا نو            
  وحرقلي لكباد مثلو مثل الناس       لقلب و سكن دخالين            فا حبك جا           
  يل دمار دوخيالك فالعني زا      بعد الولف بقيت ساهر وحداين                        
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  )20(ون وال برية الخبارــال تيليف     واهللا ماين ظان قلبك يناين                         

أو كمجنون ليلى قدميا، فكما هام هذا  يةزيحعيد عشيق ك قواه وجعله شبيها بسأف تأثري هذا احلب على نفسه، فقد مث يص
ر يف قلبه وصوا سطّها ال يفارق لسانه وكالمها موامس عينيهياهلا ال يغادر الرباري، نرى شاعرنا يهيم مبحبوبته، فخيف خري األ

لصورة ال يعدم من املرض و اهلزال ذه اك العشق يف اإلنسان ، ومتلُّى ليتخيلها تسري يف وسط الدارحت نه، فهي متلكتهيؤنس أذ
  :الشاعر يقول، " ومن احلب ما قتل"وقدميا قالوا 

  أنايـا حساس واحلب فناين               عندي قلب حنني ماعندو تعبار                    
  باهللا ماتشفـيـش بـيا عدياين               وختلي دمعي ود كي ملطار                    
  ياك انتوما ثنني وانا وحداي               تعاونتوا فيا ماقلـتوشي عار                    

  انتـيا وحدة وحبك الـثاين               سبابـك انتــي بدا هو حقار                    
  يف كل حلظة فيلمك بيـن عيانـي               مثل التلفـزة يـعود يل ماصار                     
                     ار               يـانـنـبك فـواك حـأنايا ما ننسى نتفكر يف كل  
  وكالمك يف القلب مسطر تسطار               يـلسان يفخيالك يف العني وامسك           

  )21(دارـمرة مرة نقول هاهي وسط ال              ي ـميل دميا يف وذنـوالصوت اجل          

  
من عشيقة  هذا الصدذه الصورة لكي يزورها هو، فقد تعاملمنها داصوقكان كما يقول م،اعر الش ولكنه  ،ت معه

ا يف نفس درجة اإلحساس ، أو قد استويون أكثر رومانسية منها، وهذا ماجعله يك)انايا حساس(ما خيرب هو عن نفسه ك
عيب املتيجي املعاصر، يقول يف شعرنا الشنصادفها  أن ، وهي صورة قلّاعر عاشقا أصبح معشوقان يكون الشأوهنا بدل 

اعرالش:  
  يف كل يوم ، نسأل يف الناس الزيار     جاين            وانتيا كيفاه قلبك ما         
  من وحشك يا خليليت مكوي بالنار      ماكانش انسان خيرب هناين                    
  دارـي عند الـي جيينـواتقويل خل       والال ديري فيا هاك بلعاين                   
  ن ما عندو تعبارـعندي قلب حني         أنايا حساس و احلب فناين                 
  دا هو حقارـيت بـسبابك ان بك الثاين               ـنتيا وحدة و حا       
  )22(د يل ما صارمثل التلفزة يعو          يف كل حلظة فيلمك بني عياين            

  
    :وصفيالعر شال -3
  

أو الوصف فنثله مثل املدح واهلجاء و الفخر والغزل، فقد كانت األغراض م عر،غرض مستقل كغريه من فنون الش
و كان للوصف باب  ببابمدجمة كلها يف باب الوصف،مث استقلت باتساع أفق الشعراء،فاختص كل غرض الشعرية

  )23(.مستقل مثلها
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لطبيعة منذ العصور ،فايف قصيدة يصف فيها الطبيعة عربيةو من شعراء متيجة الذين نظموا قصائد يف هذا الباب أمحد بن 
من   ملا يف هذا الفصل ،عراء بقصائد دون سائد الفصوله الشعراء و خاصة فصل الربيع الذي خصأنظار الش القدمية حمطّ

ال  بن عربيةااعر أمحد ا الشذو ه .عنا بيعيدالبحتري  اعرو ما قصيدة الش ،نشاط و مجال خالب يأسر الناظرينو حيوية 
  :ما نصه )فصل الربيع(إنه يقول يف قصيدته ،راء الكبارععن هؤالء الش يشذّ

  ه زهر معاهـقلب                   نوارهـفصل الربيع جاء ب               
  هاذا ايل كان يرجاه          ألقى نصيب قياس عبار                        
  فاهـلشوق طهيب اـل          زهره األزهار يف زهاره                        
  وم أوصل ملناهـالي    يف قربه هجرة مراره                             
  عبق املكان زهاره        مسك الليل تلق عطاره                         
  )24(جاب أشعارو و غناه  وتاره                 ـالفنان حضر ب              

يقول فيها"البليدة الغالية  "البليدة يف فصل الربيع و هي اعر نفسه قصيدة أخرى يصف فيهاو للش:  
  ه مجيلة ـــمن الورد تلبس حل               ربيع كل عام ـالبليدة يف ال              
  يغرد يقول يف تولويله                مسعت املقنني على األشجار              
  لهيبصياح وزادلو وص           قفص     ـال عصفور منجاوبوا               
  جايه من اليمني للفليلة       الزهر على األغصان         فالنحلة               
  )25(تسقي و تقطف هذيك النقيلة         يف الصباح بكري تقوم ملومية                     

سهل  وجنوبالعالية يف شرق أعايل مدينة البليدةال باليت حتتويها اجل"بين ميسرة "لدته فيصف ب) 26(دوسي بح خأما را
هلواه خلص له و مدين فهو م.اعر و هذا املكان الذي كان موطنه األولالش نية بيل على العالقة احلميموصاف تدبأيجةمت

  :ين به و تقدمي له آيات الوالء و العرفان يقولغو تربته ال ينفك من الت
  

  نةـجنة و جني مجاهلا الساحر،   ة             نـميسرة البالد الزي بين          
  قولوا آمني ريب حيفظها،    نة   ـوم يف كل مديـعطرها مشم          
  خوخ أو رمانوس كرم     بالد اخلري و احليا و األمان                    
  ننيـالطيبة و اجلود فيها ساك                   يب و دهان ـعس حل          

  يناـي يشفـهواها نشموه رب            ميسرة اخلصرا أمنا احلنينة بين          
  السننيو و احمان الفراق املر                  نة ـمن كل مهوم املدي           
  تراا من عظام والدينا            بين ميسرة الغالية أمنا احلنينة           
  و قبورهم لألبد شاهدين                    أرواحهم ترفرف علنا           

  داة فوق أوتــبين ميسرا الغالي           سالم عليك يا أرض األجداد            
  )27(نيعطرة بالرياحم....آية احلسن              بة اجلوادـه....تاج املدن           



                                       

                                       2––
 

 
 

~ 218 ~ 
 

تدل  و هي قصيدة جتمع بني الوصف و الوطنية،) ر الغاليةاجلزائ(يصف لنا اجلزائر يف قصيدة  )28( و هذا أمحد حممودي
على مدى تشبث الشب يقولاعر بأرضه و شعبها الطي:  

  ع يف كل مكان ـياللي راك شاي  ك          ـاجلزائر يا الغالية ريب يبغي           
           حيياو الشسوانات شيوخ و نـمعاهم لبن       ي فيك     عب اللّباب و الش  
  تغري منك فرانسا و املاريكان         زينك فات الزين خلي ننظر فيك              
  انـمشعة مشعة شاعلة و ضيالك يب             يا بالدي يا الباهية غنيت عليك           
  ي حب يشوف نعطيه البيانو اللّ             ريب خلقك ضاوية و نزوخ بيك           
  لدانبزين بالدي خري من زين ال             ب عليكلع فيك الصور و نزرنطّ          
  د الرمانـفيك اخلوخ و نزي سنغر            يكـمي نسقوح و بدقليب و الرب          
  نطلب لك اخلري يا ممو لعيان            ة و عالم و هالل مواتيكنجمال          
  )29(انيا فرحانونرفع راسي فيك             ي بيكردسكنت يف القلب المن ي          

وهي قصيدة كما نرى طافحة مبشاعر احلب و اهليام يف بلده، ورغم بساطتها إالّ أا صادقة تعكس تشبث اإلنسان 
  .اجلزائري بوطنه و الغرية عليه

  :جتماعيالعر اشال -4
 مظهرينعراء بنقد اتمع حيث يقوم الش)30(" ة يف اتمعالذي يعين بنقد الظواهر السلبي" عرجتماعي هو الشالشعر اال

ة عبيالش ة ملا تعانيه الفئة، فهم ينقلون لنا صورا واقعييت يرصدوا مبينني مواقفهم منهاعيوبه كما يعربون عن القضايا ال
  .من حرمان و مظاهر سلبية

 ا وم" مأساة يتيم"طان يف وصف فالعية قصيدة أمحد عايدة عبية املتيجية اليت نقلت لنا صورا واقومن أبرز القصائد الش
بفئة  االهتمامو  االجتماعيفترض فيه التكافل من حرمان و شظف العيش يف جمتمع ي –فئة اليتامى  –هذه الفئة  تعانيه

اعر مصورا حيااأليتام، يقول الشما اجلديد  ، كيف عاش هذا اليتيم يف هذا الوسطج والده بعدهاة فىت فقد أمه وتزو
  :نصه

  ميمة لتوفاتـيل على ال ة                  سلمـيا الغادي زاير اجلبان           
  تغري حال واصبح يف صيفات    قول هلا ولدك راه يف غبنة                       
  غابت عليه صيفتك أما والت    كل يوم يف اخبارك يستىن                       
  ياتـكـاشرب ملرار اترادف ال    لف راي وعقلي اجىن              ات           
  )31( ابـمة                كي غبيت راكي عليه يف غيـيـمـا لـاهللا اهللا ي           

أن تكون مبثابة أمه، ولكننا نرى العكس  إنسانيا، فاملفترض أخالقيا واجتماعيا و هر عالقته بزوجة أبيفيصو طرديستمث    
تمع ة عويصة متفشية يف وسط ا، وهذه مشكلة اجتماعيفاقدة لكل عناية واهتمام واحترام، فهي عالقة سيئة من ذلك

ي ينقله عوواق اجلزائري و هو تصوير حيلعل الصورة تتغري حنو األفضل منتقدا إياه ضمنيا ،عر االش:  
  اد أزوج األبراه ز                     مةـبعد ما غبيت يا ملي          
  كان تكلمت تقويل أنت كاذب             جاب امرأة ارخس السومة          
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  بابـتدفرين وتغلق يف وجهي ال           ة          ـماعندك مصلحة وال قيم         
  )32( ابـكي غبيت راكي عليه يف غي       ة                 ـمـيـا ملـاهللا اهللا ي         

  :حالته النفسية املنهارة فيقولمث يصف 
  يـوانـقـكي مـمة نبـدي       ة       ــراين متمحن يف هذي احلال         
  يـصربنـب ليـيـما جربت حب         نار الوحش يف القلب شعالة                   
  من غريك يا أمي مكان يل أم ثاين ه           ـة واغاللــالعقل ركبات عج         
  )33( اتـوفـتـى األم لـلـسلم ع ة           ـانـبجـر للـادي زايـيا الغ         

لنا صورة  ماعر أمحد باجي فيقدأما الشتمع اجلزائريواقعيظاهرة خطرية تفشت يف  يرصد خالهلا، ة من صميم ا
صد التسلية أو املناصرة لفريق ، حيث أصبح اإلنسان الذي يقصدها قرية، وهي ظاهرة العنف يف املالعبالسنوات األخ

رفها كرة القدم وهي ظاهرة سلبية مل تع  ،ذلك ، يلقى الويالت من عنف وشتم وتكسري إن مل يكن أكثر منعلى فريق
  :ما نصه) املالعب(اعر مصورا ذلك يف قصيدة يقول الش. ت يف السنوات األخرية، وإمنا تفشاجلزائرية من قبل

  مث تلقى املوت يطوف    وف             تخليف امللعب أكثر ا         
  وانـودع اإلخ     شوف         ـإذا احتب اتروح ات         
  غول هذا امللعب وىلّ             ولـب اهلـيـراك اتص مثّ         
  انـش األمـمافيه               بولـهـو مـي يدخلاللّ         
  روبـما عند مث ه                 روبـداخل امللعب ح         
  انـملعب جـهذا ا     من امللعب خيرج معطوب                   
  موتـوت        اللي رايح ليه يـمقـمـملعب الـهذا ال         
  زانـر األحـمن صخ         وتـب هذا منحـلعـمـال         
  وجـعم العشوة خترج        يف الصبحة رايح تتفرج                  
  )34( انـتـب األفــيف ملع        رج         ـبـمثل البطيخ ام         

اعر اهلدف من إقامة هذه املباريات واألصول اليت جيب أن تتبعها، وإذا مل يتحقق اهلدف من إقامتها فال حاجة مث يبني الش
  :للمجتمع إليها يقول

  ذا اللعب ماهيش زعاف                  زافــي هذا بـيا خوت         
  وانـيــا حــصرن                 خراف ــتتناطح مثل ال         
  ةـوبـوة مطلــفيها األخ                    ةـحبوبـلعبة الكرة م         
  انـسـاكل اإلنـت                     وبة لماهيش لعباد مك         
  سانـماهي لقتل اإلن         ة األبدان          ـاضـذي ري         
  )35( انــطـواطردوا الشي       وان              ـهيا فيقوا يا إخ         

نه شيء طبيعي أن يكون ة و على املناصرين ضبط أنفسهم أليي بالروح الرياضذالتحل،و من مستلزمات هذه املباريات 
هناك فائز و خاسر ولكن اهلزمية تلنصر يقولتقبل اتقبل مثلما ي:  
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  هذا من ريب مكتوب                مغلوب ـالزم يكون ال         
  إتقانـعب بــوالل                وب ــهو املطل األمل         
  )36( انـزيـا تـنـكرت                الزم يف امللعب سالم          

ة يف اتمع، وحياول ينقد الظواهر السلبير اإلمجاعي الذي ععيب املتيجي مل خيل من الشعر الشإن الش: أخلص إىل القول
  .خالق اليت هي غاية كل شعر إنساين ملتزمس حنو الفضيلة و األالناّ جهألن يو

  :ديينالعر شال -5
متثل الشعر الديين يف القصائد اليت نظمها الشعراء الشلصادرة عن ، الدينية وكذلك يف املدائح النبويةون يف املناسبات اعبي

  .شعراء متدينني أمثال أمحد باجي و علي معريش و الشيخ املرحوم قويدر بن رمحون دفني مدينة موزاية
حوائجه يف الدنيا  لكي يقضي) ص(سبحانه جباه النيب  سل إىل اهللا، يتو)37(اعر املتصوف سي قويدر بن رمحونلشوهذا ا

  :"قال ربكم أدعوين أستجب لكم"ع املؤمنني يقول يف قصيدته و اآلخرة و كذلك جلمي
  نـنيـمؤمـحممد رسول اهللا شافع يف ال            منيـال إله إال اهللا ذو لطف بالعال     
  نــيـي األمـنبـد            يقضيلي مقاصدي جباه الـواحـبسم اهللا نبدا باإلله ال     
  جياهه يف الدنيا و يوم الدين يقضي احلاجة  فالذي يتوسل به إىل اهللا يرضى به               
  نــريــوم اآلخـه إىل يـنــمن بديآن ـوم    يا ريب صل عليه مع اآلل وصحبه             
  )38( حنيـفارزقين يا ذا اجلالل من أحوال الصال            الـمفضـياهللا املتعال جباه النيب ال     

تبة الفقري إىل اهللا احملتاج إليه و هو ذا يريد الدخول يف زمرة ، وهي مرنه حقري و عاجز مثل الصوفينيأويصف نفسه ب
  :الفائزين يوم الدين يقول ما نصه

  نــزيـائـاس الففاجعلين يا ذا الكبري مع الن         ريــإنين عبد حقري عاجز عن كل خ       
  نـيف الدنيا ويوم الدي وان         أنت الراحم الرمحنـهـن الـجين مــجباه النيب العدنان ن       
  )39( ي عنه األحراج ما يبقى يف اليائسنيفقد ين      راج عن مجيع ايل حمتاج   أنت الدائم الف       

  
  ل ذا التذلّه ، وكلّت اهللا و مناداته بأمسائه احلسىنوإبداع التوبة و تعداد صفا االنكسارومتضي القصيدة على هذا 
اعر كما يشهد له ، والشهى األوبه إىل اهللات، وهي منه يغفر لهلعلّ،بالقلب و الدعاء صد والق و اخلشوع يف حضرة اهللا

فارزقين ياذا "، والدليل من شعره قوله نه كان من رجال التصوف يف منطقتهشعره واجلميع الذين التقى م الباحث، أ
ه حوالُوأ.عر كان يسري يف طريق الصوفية ان الشأبنا آنفا، وهي داللة على  كما مر )40("أحوال الصاحلنياجلالل من 

ةة األسريواالجتماعي عر قائال، يواصل الشاّنه سلك مدارج السالكنيأن تبي:  
  إنين قاصد إليك ال تبخلين يــا ملـيـك             فالسما و األرض ليك أكرمين يف كلّ حني          
  اآلمننيطيف فاجعلين من احلافظ اللّ توأن    ــف         يحإنين عاجز ضعيف خانقا من كل         
  نـيـلـالواحد املطلوب وغياث السائ أنت             كل الذنوب واغفر يلواجعلين ممن يتوب         
  نـديـواعف عنا ياريب  يف الدنيا و يوم ال       ى      ـع اآلل و الصحبـي مـبـل نـجباه ك        
  )41( نيـنـي اآلمــو اجعلنا ف اآلخرينإىل يوم      ن        ـن اوائل يوم الديمع مجيع املؤمنني م        
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اعر املتصوف الوحيد من شعراء متيجة ، و هو الشون كله نظم يف هذا الغرض الديينو ديوان سي قويدر بن رمح
الشاالجتاه هذا ني الذي أوقف شعره يفعبيوهذا  يها،ف واحة نظمهاوال قصيدة د عرية فإننا مل جن، أما باقي األغراض الش

  .ماما و متصوفا منقطعا عن الدنيا و شواغلها و متوجها بكل وجدانه وفكره إىل الدار اآلخرةإراجع إىل كونه عاملا و 
زائر مكة( ، وذلك يف املناسبات الدينية مثل قصيدته الديين االجتاهائد كثرية يف هذا اعر أمحد باجي فإنه نظم قصأما الش (

رام يف كثري من اس يف اتمع تتعامل باحلفئة من الن هاوحيذر في،الطريق املستقيم  تباعاالتوبة و  نفيها ع يتحدثليت ا
  :ص أحدا بعينه يقولوإن كان ال يشخ، يركز على ظاهرة التعامل باحلرام ، فهوأمورها الدنيوية

  
  امـقــمـال يـروح تصلي ف  ة          ـكـت مـيـبـر لـيا زاي          
  رامـحـة              من ذا الذنوب و الـكـب فـيـصـلعلك ت          
  واسكت ماكانش الكالم                 من هذا الفعل غري بركة              
  حرامـي الـن لك فـزيـاي                ه     ـابليس ابىن ليك شرك          
  امـمـتـالـتتحاسب مث ب            كه  ـعند اهللا ماكان سل          
  المــكىت اـفع حـنـا يـم      ه         ـكـهلـابن آدم ذي ال          
  )42( نامـمـن هذا الـن مـافط  ه             ــكّـة هي الفـالتوب          

ا ، مألن عقابه وخيم يوم القيامة،رام ب أكل احلجتنيف املعىن نفسه و هو " م القيامةيو" خرى بعنوان أويقول يف قصيدة 
  :نصه

  يف داخل ذاك الزحام          ع   ـفـنــال يـال جاه ال م          
  امـقـىت مـما يبقى ح          ع       ـدفـان مث واش تـما ك          
  امـون عـكـمث اخلوف ي         فع        ـشـم يـال حد فيك ث          
  المـحأا ــاتشوف الدني                       الرب طامعتبقى غي يف          
  امــاجيي مكتوب يف ازم              كل ما فعلت مث تسمع                    
  )43(رامـحـت الـيـمـنك الأ         م            ـعلـخلق تـ بك المث          

  

ر لنو هكذا يصواكم فيه آكل احلرام هذااعر مشهدا من مشاهد القيامة، حيا الشاعر من عدالة الدنيا جلأ ، بعدما يئس الش
  .إىل عدالة اآلخرة
وهي قصيدة موضوعها التوبة واإلقالع عن ما ) ر يتعاودغلوجا الص( صف لنا حاله يف قصيدة ، فيطانفأما أمحد عايدة ال

  :اقترف من ذنوب و آثام يقول
  ةـوبـون تـانتوب ألف ملي              اود ـتعـر يـغلو جا الص          
  افر الذنوبـغ هللا سبحانُ د              انقوم الليل انسبح الواح          
  ةــحنفظ الستني حزب احملبوب   كثر الشكر و الذكر و امحد            أ          
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  ةـومجيع قبور العشرة الصحاب         حمد      ـانزور مكة و انزور قرب م          
  )44( خمالف اهللا يل يعلم بالقلوبة      فسد         ـحمال ال ننعمل اخلري أو          

  

نه سار يف طريق الضالل، فهو غري راض عن هذا أاعر بح الشالتوبة و هذا اإلنكسار هللا تعاىل، جاء بعدما صرهذه 
  :، يقول املسلك

  ذوبةـع اهللا ما ينفعو الكم     العوجة ماين جنحد         يف امشيت           
  ى موالهـقـو              باش غدوة يلـامـى أزمـيا سعد يل صف          
  وين األنبياء وين رسول اهللا              وـال إدومـأيام الدنيا موح          
  ناهـمـهذا طليب منك يل نت     ومو         ـصفيلي ياهللا حايل من غي         
  )45( باش غدوى يفرح بيه مواله              وـى ازمامـسعد يل صفّيا          

  
  : رثائيالعر شال -6

 ء، وهو كذلك التفجع عليه وإبدا)46(عر فيهالشنظم الرثاء هو بكاء امليت أو مدحه بعد وفاته، وتعداد مناقبه و كذلك 
قال يف هذا الغرض فيضا من العاطفة قصائد اليت ت، وحتتل ال)47(تصوير اخلسارة اليت جنمت عن فقده، واحلزن على فراقه

  .ن النواح و الصراخعدعوة إىل التأمل يف حقيقة احلياة، فضال و
لقد بكى الشم عبيون املتيجيون موتاهم فذكروا خصاهلم احلميدةعراء الشوحتدثوا عن أخالقهم اليت ميزروا عن ، وعب

ن بكى أمه ومنهم من بكى أباه و منهم من بكى أخته و منهم من بكى ، فمنهم مأساة ومرارة احلزن ولوعة الفراقامل
فيه رثاء األقارب أو رثاء  ستويني، وكله تصوير للوعة الفراق ياعبني الرياضيى من يفضل من اللّرئيسه ومنهم من بك

  .األباعد ماداموا كلهم من أبناء الوطن الواحد
     ما نصه) يا بومدين واش يطفي ذا اجلمرة(حل هواري بومدين يف قصيدته اعر علي معريش راثيا الرئيس الراقال الش:  
  و راح ي صدـنا كـيسـبومدين رئ                 ورة ـي اعلى ابن الثـينــأبك يا ع      
  )48(احـبـقالوا مات احبيبنا هذا الص                  رة ـالنشـافتحت املذياع نسمع ف      

  احـفـز الكـاعلى حبيب بالدنا رم                  مرة ـجـحرق بالـابقى قليب ام      
  جراحـذا ال مـقشوفوا يا اسالم م اع                  رة ـرح بالشفـجـابقى قليب م      
  أو حطت باعساكريها وامالت الساح                    ت جرارةــزلـجيوش اهلموم ن      
  راحـن افــوز مـأو غارت منه كم ج                   ارة ــفالثجات هلذا الشعب تطلب       
  واح ــي نـكبـي حنةــــو خالتو يف مأ                    عنة غوارةـالقلب طــــــطعناتو ف      
  راحــو جلـلــأو سقات العديان عطبت           ره         ــوم أو مـاسقاتو من كاس زق      
  أو من بعد الرفعة احتطي ناس امالح      دارة              ـا الغـيـالدني هذي حالك      
  ناسـامع الشهداء الطيبني اخيار ال            راء        ـضـخـة الـمن للجنــناداك الرح      
  جهادك واخالص وارقد هاين مثّ         رى           ـار األخدـالـخلود فـانعم بال      
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  واسـعب يربى من الهرب هذا الشاتص         رة           ــشــعـجاه صاحب الـي بإهل      
  )49( ل أوراسـكي جبلسماا يبقى شامخ ف                 لي حزنه اينوض من هذا العثرة   جت      

  
ن، ومن خالهلا يصور وهي قصيدة طويلة تبلغ أربعني بيتا كلها تفجع و حسرة على فراق الرئيس املرحوم هواري بومدي

ة حنو هذا احلدث املأساوي عبير موقف اجلماهري الش، كما يصوفقدان رئيسه عب اجلزائري يفت بالشاملأساة اليت حلّ
وجدان ا الذي هزيف  العاملي الريادي، مع تعداد خصال و مناقب الرئيس و دوره عب اجلزائري عرب التراب الوطينلش

  .جاعة اليت يشهد هلا الكلّ، ومواقفه الشامل، كفلسطني مثالمناصرة املظلومني عرب الع
ومن الشاحلياة بال (ها يف حضن والدهم، ومنها قصيدة ءأبناتاركة  ر مأساة رحيل األمعراء من صوهأم مافيها بن (اعر للش

  :يقول فيها علي معريش، البالغة عشرين بيتا 
  ى رابـور إلـصد كالص إىلواألب                  ه ـنـافيها بـاحلياة بال أم م           
           كالبيت ابلى سقف ليها و ال باب                 نا ـيقـواب يت يا أم عناصد  
  ر األبـيـا غــو ال صدر احين عن                 أناي و األخ و األخت معانا            
  بابـأو قلت تتهالو فيهم يا االح                 امشيت وصييت اجلارات علينا            
  عليه عايش يف عذابا او اللي غابو                 نا ـيـليــاسامع  عز الوالدين           
  ابـواطعامي والنوم ما عادش يطي                 نا ـيا أمي من يوم صديت ع          
          ار سيدي خالقي وقدابــتـوسجل فاملقدور عنا فالك                  امتحن  
  ابــا بــنـيـأو عادش أمه احنل عل                 واحكم بالفراق واقضى موالنا           
  )50( ابـرب الوهــة الـوالبقاء من صيف                 نا ـالرحلة واملوت مكتوبة علي          

لوالدين قبل فوات األوان ويفقداألبناء إكرام ا موصيااعر قصيدته وخيتم الشمن النادمني ونم، فيصبحو:  
  أو بادرهم باخلري ال تغفل يا شاب                اـنـيــاكرم والديك يا سامع ل         
  ابـا شـفقدهم يـراك تندم يوم ت                ري واظب ال ىنقصواحذر م الت         
  )51( أو سكنت أمي الفانية حتت الترابنـة                يبات او زيــجوزنا سنني ط        

 بالوالدين ما داموا على قيد احلياة لعل بذلك ينال األبناء رضاهم، واالعتناء االهتمامإىل  قصيدة تدعو –كما نرى –فهي 
ريب ارمحهما  وقل" رجل دين متأثر يقول تعاىل  –ه كما جالست –، وعلي معريش وهي قصيدة ذات بعد أخالقي وديين

  )52( "كما ربياين صغريا

وإمنا هناك  ،لشخصيات الرمسية، كما رأينا آنفاا مناألقارب أو  من يقتصر الرثاء على رثاء األشخاص، سواء كانوا وال
بن ية اليت رصدت لنا الوجدان اجلمعي، قصيدة بو عالم عر، أو رثاء املدن، ومن بني النماذج الشرثاء يتعلق باجلماعة

  :وليق) تفجع حلباب(هي قصيدة  ،2001د و الفيضان الذي ضرا سنة ان اليت يصور لنا فيها فاجعة باب الواسليم
  يوم أسود مشؤوم مانيش ناسيه                  تأمل ـنتفكر يوم السبت قليب ي        
  هـديـلقاها طوفان اللي جا ي                  وقت الصبح مشات األمة ختدم         
  أبيهـد بـولـودفنهم حيني ال                  ردم ـيها يـحافيالت بركاا ف       



                                       

                                       2––
 

 
 

~ 224 ~ 
 

  ل إال جاك ماربش عليهجواأل                   م ـدهـرجال و نسوان احلمل رف       
  وقلب األم إال جنرح واش يداويه                   اميمات تبكي وترحم شحال        
  )53( اللي كبدو غاب واش اللي نسيه                   دم ـالوالد بالدمعة وال تبكي على       

 السبت"اعر زمن احلادث وهو يوم بعدما حيدد الش "يقول) دباب الوا(ج على ذكر املكان و هو يعر:  
  هـواليـواكتب ريب باش ينكب ام                طم ـحوجي باب الواد راهو متح      
  هــفوقهم الطوفان كل واحد يف جي                رم ـبنيان وين رجال الكوين ال      
  هـقيـطلبة وطالبات كذا من ف                م ـلـعـوين التلميذ وين امل      
  واتفجعت حلباب كل آخر يف جيه                 واضرب العظلم األمطارطاحت       
  هــيـحيوس على ميمتو وعلى أب                وه ولد العم ـد خـقـواحد ف      
  هــواحد مشيتو غاب وتقطعوا رجلي                كاين عيطة ناس تتمرمد يف الدم      
  هـيـاري بــــاحليلو مسكني ماذا ص                بكم ـواحد ما يهدرش باقي مت     
  مات ال حي تناديهما تعرف ال                واحد اهليه حتت حجار الصم أ     
  هـيـبـجيعلو يف جار حممد ن                اللي هو مات املوىل يرحم      
  )54( هــيـفـي يشـنطلب من اهللا العل                واللي هو حي و مريض معدم     

الرمحة للموتى والشفاء للمجروحني، اعر القصيدة بالدعاءوخيتم الشمع بعضهم زائري اجل عب، ويبني مدى تآزر الش
  .عليهكُتبت البعض من أجل اخلروج من هذه النكبة اليت 

  
7- عر القوميالش:  
 ة فلسطنيقضي - أ

ة و سيةوم على الساحة السياّة املطروحة اليإن قضية فلسطني من أعقد القضايا العربيالعربي ومبا أن عالقة ةالدولي ،
هتمون ا ، أصبح اجلزائريون يعريقة هلا مقوماا املوضوعيةة و وثيققة اجلزائر باملشرق العريب و منه فلسطني عال

 )55(عب اجلزائرينظار الشأ يف مناسبات كثرية حىت أصبحت حمطّعراء و هذا ل ا الشعفيحييها األدباء و ينف
وهي  " ظاملة أو مظلومة حنن مع فلسطني" حسب الرواية الشعبية  متمثلني قول الرئيس الراحل هواري بومدين

كما أن استعصاء حلّ هذه املشكلة أمام تعنت " كلمة تلخص لنا موقف اجلزائر الثابت جتاه هذه القضية حىت اليوم 
أوالها  ومن مثّ)56(" إسرائيل جعل من هذه القضية قضية مركزية للعرب تشغلهم و تؤرقهم وتنغص عليهم حيام

اعر بو عالم بن ون املتيجيون، وهذا الشعبيعراء الشبعهم يف ذلك الشن يتأ وال غروقصائد كثرية ب عراءالش املثقفون و
جل قضيته العادلة و أمن  املناضلعب الباسل ت هذا الشفيها بطوال حييي) حتيا فلسطني(سليمان يفرد هلا قصيدة هي 

  :، يقول األبرياء من تدمري و تشريد يف حقيندد باليهود الصهاينة وما اقترفوه 
  كانـم ها يف كلّويسقط من ضد                  ني ـطـسـلـيا فلسطني حتيا فحت       
  العديان من بكري ياك العرب ضد                   نـيـوريـبالد األبطال أرض الث       
  )57( انـبقى ثار خيتار من شاء الزم                  ن ـاحنا اعرب احرار مانا حقاري       
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  :جل نصرة أخوام حىت ترجع فلسطني ذات سيادة و استقالل يقولأوا أمجعني من اعر العرب أن يهبلشا مث يدعو
 وانـخـي لـل فــراه يقت منحنارب                 نـعيـمــأجشوا منيا يا عربان ه        
 انـاإلميق ـحـيف سبيل اهللا و ب       جل الدين         أانضحوا بنفوسنا من         
 العرب يف كل مكان أوالدما دام   ن               ــيـحمال يربح فلسط الصهنيوين        
 نانـبـريوت و لـو بالد العلوم ب                 نـيــمـالقدس ارض املسل أحنرر        
 و نضحو برواح رجال و نسوان                 نـبالدماء نفدوك مانا ندماني        
 )58( انـيــبـحىت بالص عجايز وشيوخ                 نـيـطـضي فلسأيقول  رخآكل        

 أحرار كباقيهلها يف وطنهم أن ينصر فلسطني حىت يعيش أ_ العلي القدير _ اعر من اهللالشخري يتمىن و يف األ
 : من و سالمأالعامل يف 

 ن القوم العديانعر فلسطني ينص                       منيـ رب العالنتمىن من اهللا       
  )59( انـواحد يعيش يف وطنو فرح كلّ                       حمتلني يللّنتمىن االستقالل        

  ترعاها  ترض فلسطني و مازالأاليهود يف هي اليت تقف وراء  مريكاأن أر عنها علي معريش مبينا ا يعبو القضية نفسه
 ): ادبغديف  كهذا املرة راه حتف(يقول يف قصيدته ،رض امليعاد أدها يف ما يضمن استمرار وجو بكلّ متدها و

 العباديظلم يف  األرضتكرب يف و ا                   ربجتسلط و اتا غىاملاريكان اط            
 ادـواداه العن ،األرضو اتفرعن يف                    كم غطى حقوق،كم قتل بشر            
  ادــــميعـرض الأر                   و اغرس اليهود يف ـهـش أون ـيـاملسلمني سن ذلّ            
 اد ـبـعــو احناز مع الصهاينة عرة ال                   رـو اسقاهم م امل أحراركم قتل            

  )60( يصري ارماد وسفه ي يعصي ننو اللّ                     رـشـبـال ي كلّـنيقال امبايل يعط             

  
والشينينيفلسطالود مخرى مصورا صأقصيدة  أساة الفلسطينية يفاملر عن اعر نفسه يعب ما يتعرضون له من إبادة  ضد

ة تنديدات و شجب ما يقترفه الصهاينما يصدره من  اإلّ هذا األخري ساكنا، وال حيرك هلم اتمع الدويل أعنيأمام ممنهجة 
طفال و نساء يقولأأبرياء شيوخ و  من جمازر يف حق:  

  انــبــعــل ثوانقلبت اآلية واحتو                    انــبــالصهيوين كان مذلول و ج         
  انــمــواتعاهد ريب بأغلظ اإلي                    ارــفــكــفلسطني الصامدة ضد ال         
  انــيــتــفــوالسجون معمرة بال                    واتقابل باصدورها رصاص أو نار         
  )61( واحنرر األقصى أو أرض العربان                    ارــكيفاش منحو هذا الع ميين  ال          

وهكذا عرب الشعيب املتيجي عن اعر الشالفلسطينية للقضية   اعر وخلفه احملبونانتمائه لقوميته و هويته العربية، فالش
عب الفلسطيين استقالله واستعادة حقوقه ما ميلكون من أجل استرداد الش املساندون هلا على استعداد للتضحية بكلّو

  .العاملأمم  املسلوبة واسترجاع مكانته اليت جيب أن يكون عليها بني
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  : ةقضايا عربي - ب
الشفهم داد الساحة العربية، من قضايا قوميةجيري على امت عبيون املتيجيون مل يكونوا يف معزل عما كانعراء الش ،

  لدين و التاريخ ، حتكمها عوامل أو مقومات أساسية تتمثل يف اللغة و ان العريب كله رقعة جغرافية واحدةيعتربون الوط
ك من ون مبا يقع هنا أو هنا، ولذلك فهم يتأثرو املصري املشترك، بل حىت الرقعة اجلغرافية واحدة، من احمليط إىل اخلليج

  .نفسهم محاة الوطن والعروبة بل كل القضايا اإلنسانية العادلةأيعتربون  مو ظهر ذلك يف شعرهم أل، قضايا
، 1982مع لبنان وما جرى فيها عام  ، كذلك وقفوان القضية الفلسطينية ووقفوا معهاومثلما رأينا الشعراء آنفا يناصرو

يل هو ينقل لنا كيف تفاعل هو ، وبالتاّقل لنا صورة عن ذلك اهلولينعلي معريش ، والشاعر اعتداء صهيوين بغيض من
  :ة يقولعبياجلماهري الش هكإنسان و كشاعر مع هذا احلدث و خلف

  يــانــي رشــواقوى ضري ، زادل                    طال عذايب، او مل قليب ما التفكار       
  يــويداويه اطبيب يذهب ينسان                     ار ــقـماهو مرض اجلسم يربى بالع       
  الينـما اقساها كالنار تقدي دخ                      بارـن ذا األخـانا ضري جايين م       
  انــجري وديــدم املسلم سال ي                      روت خويت ماذا صارـدة بيــيف بل       
  يـطار النوم على جفوين ما اقوان                     رار ـــمسطت عين امعيشيت والت ام       
  انــواش عمل صهيوين ضد العرب                      ارـبـكل ساعة فالراديو نسمع اخ      
  وانـوخ أو نسـيـماذا ذبح م الش                      ارــديــقتل األوالد واخرب ال      
  أينــذا شـعرب هـوالنح أثر ال                      ارـفــعلها قــجـالصهيوين قال ن      
  يــانـكـي ماريـتــواناي مطبيع                      ي جارــا لــب راهــليـدول الص      
  )62( يــانـحرب مانبغ جـوآالت ال                      دوالر ــالــالسالح وبــايساعدين ب     

  

  .ين من جراحاته إىل اليوم، وما ختلف عنه الشعراء، فمازال كل شاعر يطالعنا بقصائد جديدةومازال الوطن العريب يعا
 حوهلم ماجرى بكل وتأثروا أصحابه اهتم منه، جزء فهو عامة اجلزائري الشعيب الشعر عن ينفصل مل املتيجي الشعر أن نرى وهكذا

 من حية صورا ناقلني العريب، الشعر يف املعروفة األغراض مجيع ىلإ تطرقوا كما عربية، او وطنية سواء معها وتفاعلوا قضايا من
 .عموما والعربية اجلزائرية الشعبية القصيدة لنهج استمرارا يعترب فين شكل يف املعيش، الواقع

  :اهلوامش
 نظر يف تعريف مصطلح التراث الشعيبا )1

 89، ص1965، 1رف، مصر، طايل، دار املعنتفوزي الع ؟الفولكلور ماهو. 
 ومابعدها 814ص ،  1981، 4ط ،مصر دار املعارف، 1ج.علم الفولكلور : حممد اجلوهري/د. 
 ومابعدها 82ص  1996 ،1ط هذي هي الثقافة، شركة دار األمة للطباعة والترمجة والنشر والتوزيع، :أمحد بن نعمان/د. 
 م1983 ،1ط مكتبة دار اهلداية الكويتية، مبادئ لفهم التراث، :اينيبحممد ابراهيم الش. 

 1965مارس سنة / ة مصر، للطبع والنشر، القاهرة، طضأمحد أبو زيد، الناشر دار / ماوراء التاريخ، ترمجة وتقدمي د: وليام هاولز: انظر )2
 .)الفصل األول والثاين(
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عدد خاص (  1969سنة  ،4للعدد  ،2ط، 2000سنة  68ع ،، جملة آمال 15ص " الشعر الشعيب وتطوره الفيت"من مقالة : رابح بونار )3
 .)بالشعر الشعيب امللحون

 1م ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط 1945إىل  1830دور الشعر الشعيب اجلزائري يف الثورة، من : التلي بن الشيخ: انظر  )4
 .و مابعدها 249، الفصل األول من الباب الثاين ص 1983

 :سيدي أمحد الكبري )5
 أنظر ترمجة حياته مفصلة يف: 

  .205/206ص  2007، 1أعالم مدينة اجلزائر ومتيجة، دار احلضارة، ط: مسعود كوايت، حممد الشريف سيدي موسى
 . 2003ط  اجلزائر، وسي، دار احلضارة،بئر توتة،دموسوعة العلماء واألدباء اجلزائريني، تأليف مجاعة من األساتذة، إشراف رابح خ

 .)196مرجع سابق ص (وسي دأليف مجاعة من األساتذة إشراف رابح خت: موسوعة العلماء واألدباء اجلزائريني )6
 .شاعر شعيب من مدينة األربعاء والية البليدة: علي معريش  )7
 .، خمطوط ضمن ديوانه املخطوط وهو حبوزة الباحث" يف سبيل الوطن رانا ضحينا"قصيدة : علي معريش )8
 .نفسهاملصدر : علي معريش )9

 .املصدر نفسه: علي معريش )10
 .السابقاملصدر : عريش علي م )11
 .خمطوطة ضمن ديوانه املخطوط، وهو حبوزة الباحث" اجلزائر وفرنسا"قصيدة شاعر شعيب من مدينة مفتاح، والية البليدة، : أمحد باجي )12
 .464مرجع سابق ص  للتلي بن الشيخ، –انظر دور الشعر الشعيب يف الثورة (من أعيان مدينة اجلزائر، التوجد ترمجة مفصلة حلياته  )13
 ، 2013، 1، الصور البالغية واألنساق املوسيقية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط الشعر الشعيب احلساين: نيسابراهيم احل )14

 .150ص 
 .شاعر شعيب من مدينة أمحر العني والية تيبازة )15
 .، وهو حبوزة الباحثخمطوطة ضمن ديوانه املخطوط" شعلت يف قليب نار" قصيدة : طانفأمحد عايدة ال )16
 .خمطوطة ضمن ديوانه املخطوط، وهو حبوزة الباحث" شعلت يف قليب نار" قصيدة : طانفأمحد عايدة ال )17
 .خمطوطنفسه، املصدر : طانفأمحد عايدة ال )18
 .شاعر شعيب من مدينة بوفاريك، والية البليدة )19
  .حبوزة الباحث وهو ،  خمطوطة ضمن ديوانه املخطوط،"بعد الولف"قصيدة : بوعالم بن سليمان )20
 .)خمطوط( نفسه املصدر : بوعالم بن سليمان )21
  .)خمطوط(نفسه املصدر : بوعالم بن سليمان )22
 .شاعر من مدينة البليدة، والية البليدة: أمحد بن عربية )23
 .خمطوطة ضمن ديوانه املخطوط، وهو حبوزة الباحث" فصل الربيع"قصيدة : أمحد بن عربية )24
 .خمطوطة ضمن ديوانه املخطوط، وهي حبوزة الباحث" ليدة الغالية الب" قصيدة : أمحد بن عربية )25
 .والية اجلزائر كاتب و شاعر من مدينة بئر التوتة،: وسيدرابح خ )26
، تاريخ وثقافة، منشورات دار )بين ميسرة، األطلس البليدة و متيجة " رها يف كتابه ظقصيدة شعبية، ان" بين ميسرة" قصيدة : وسيدرابح خ )27

 308/309ص ، 2013-1ر التوتة، اجلزائر، طاحلضارة، بئ
 .شاعر شعيب من مدينة حجوط، والية تيبازة: أمحد حممودي )28
 .كاسيتيف شريط  29/01/2011اخلميس : مت تسجيلها يف مدينة حجوط بتاريخ" احلزائر الغالية" قصيدة : أمحد حممودي )29
 1، دار األصل للطباعة والنشر و التوزيع، تيزي وزو، اجلزائر ، طمظاهر التجديد يف الشعر األندلسي قبل سقوط قرطبة: عبد القادر هين )30

 .243، ص 1998
 .خمطوطة ضمن ديوانه املخطوط، و هو حبوزة الباحث" مأساة يتيم" قصيدة : طانفأمحد عايدة ال )31
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) السرية الذاتية ( دراسة يف مذكراته " معامل فن السرية األدبية الذاتية عند األمري عبد القادر
  "األمري حممد   البنه"باملوازنة مع  حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر و أخبار اجلزائر 

Landmarks of Autobiography  in Emir Abdelkader’s Writings. A Study in His Memoirs 
compared to «Tuḥfat A-zzāir  fi Maʼāthir al-Amir Abdelqadar » and «Akhbār Al-Jazāir» 

  الدكتور عبدالعزيز شويط 
  امعة جيجلج

ة األمري عبد القادر و ابنه حممد يف فن السرية الذاتية و الغريية ، األول من خالل مذكراته يتناول هذا املقال دراسة مسامه :امللخص 
مث املوازنة بينهما يف احلقائق و املعلومات التارخيية و حىت يف التقنيات الفنية هلذا . و الثاين من خالل سريته عن اليت كتبها عن أبيه 

  . بنهالفن األديب يف عصر األمري عبد القادر و ا
  

  املوازنة / املذكرات / فن السرية الغريية / األمري عبد القادر / فن السرية الذاتية :  الكلمات املفتاحية
   

Abstract: This paper highlights the contribution of Emir Abdelkader and his son Mohammed to 
the art of autobiography and biography. The first’s contribution lies in his memoirs and the 
second’s in the biogrpahy he wrote about his father. A comparaison between the two contributions 
is drawn  in terms of the facts, historical data, and artistic techniques that were used in this literary 
genre at the times of Emir Abdelkader and his son.  
Keywords : autobiography- Emir Abdelkader- biography- comparaison 

  
  
  

  مقدمة 
لألمري " حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر و أخبار اجلزائر " ، و كتاب) السرية الذاتية ( األمري عبد القادر " مذكرات "     

وثيقتان أدبيتان أوال و تارخييتان ثانيا عن ) السرية السيفية  و السرية القلمية ( جبزئيه )  السرية الغريية ( د القادرحممد بن األمري عب
إذ ميكن هلاتني الوثيقتني أن حتققا التطابق ، كما .حياة هذا الرجل الظاهرة ، بكل ما ميثله من رمزية يف حياة األمة اجلزائرية 

رب فضال عن االختالف مع كل ما كتب عن األمري عبد القادر و خاصة من قبل األوروبيني ، النصان بقدر ميكنهما أن حتققا التقا
ما يكشفان عن شخصية هذا الرجل الكبري القدر و األمهية و التأثري ، يكشفان أيضا  عن مدى التطور الذي حلق فن و أدب 

يف مذكرات األمري   -"فيليب لوجون " على رأي  -وفر ميثاق احلقيقة و عليه ، ما مدى ت. التراجم و السري يف اجلزائر احلديثة 
ه عبد القادر و هي سرية ذاتية ؟ ، و ما مدى توفر هذا امليثاق فيما يتعلق بكتاب حتفة الزائر البن األمري ، األمري حممد ، بكل ما متثل

"  امليتانصي" مدى غلبة اجلانب النصي على اجلانب  البنوة من عالقة ، و بكل ما متثله احلقيقة يف السرية من ميثاق ؟ و ما
إن غلب حقا ، يف السريتني معا ؟ مع العلم أن البيئة و التاريخ ميكن أن يدخال يف السرية و أحداثها ، و لكن ليس إىل ) اخلارجي (

تاريخ سرينا العربية القدمية  درجة الغلبة حىت يغدو النص السريي كلّ شيء سوى السرية ، على عادة جانب كبري و قسم معترب من
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؟ مث أخريا هل من ختييل ، و هل من فنية أو أدبية يف النص السريي األمريي ويف ما كتب عن األمري من قبل ابنه حممد مادمنا أمام 
ية يف السرية ؟ على األقل أين نشتم شعرية الكتابة األدب) السرية ( جنس أديب قائم بذاته مستقل عن باقي الفنون السردية األخرى 

و قبل هذا .األدبية  عند األمري عبد القادر ، على اعتبار أن الرجل أديب و فنان بالدرجة األوىل إىل جانب كونه رجل سيف ؟ 
كل .وذاك ما عالقة السرية بالتاريخ ؟ و ما عالقة السرية بفن الرواية ؟ و ما عالقة الرواية بالتاريخ و لو من باب اإلشارة الواعية ؟ 

ك من شأنه أن يتكشف من خالل تناول اجلانب اللغوي و اجلانب االصطالحي ملفهوم أدب و فن السرية ، و من خالل البحث ذل
، حىت  املقالةيف مضمون و عتبات و فنيات السرية يف الكتابني اللذين بني أيدينا و لو بشكل مقتضب خمتصر يتالءم و شروط 

  .لدالالت يف بعض املضمون و يف بعض الشكل تكون الدراسة نصية تتناول العديد من ا
  )التأثر    -الدراسة  –االصطالح  –املعجم اللغوي ( العرب و الغرب و فن السرية / توطئة ال بد منها 

حني جيري  احلديث عن تاريخ حياة شخص من األشخاص، جند واقع املعاجم العربية اللغوية و حىت معاجم املوضوعات ال    
، و لذلك .السرية و الترمجة  األدبيتني ، على ما بني املصطلحني من فوارق يف املضمون و يف الطريقة و يف احلجم تفرق بني فين 

تتحدث املعاجم عن الترمجة و هي تقصد السرية و العكس صحيح ،و أحيانا تستخدم ضمن السطر نفسه املصطلحني للداللة على 
، هل يعود ذلك إىل أن كل ترمجة سرية و ليس كل " السرية " و قد يكون " الترمجة " شيء واحد و هو أحدمها ، فقد يكون 

  .سرية ترمجة ؟ ، رمبا
هذا يدل على أن التأليف املعجمي العريب و حىت النقدي مل يكن أحدمها متجاهال للسرية كفن أديب بأي حال من األحوال ،       

ة ، عرفته كتاريخ و عرفته كأدب و بشكل عميق ، و زامنته طويال من خالل ألن الثقافة األدبية العربية القدمية قد عرفت فن السري
أمثلة كثرية لسري و حىت لدراسات سريية تناولت هذه السري مؤخرا ابتداء من معاجم العرب املشهورة و حىت القواميس 

، سار يسري سريا و مسريا .ذهاب ال:السري ((  واملوسوعات احلديثة ، فمن حيث اللغة ، ورد يف لسان العرب البن منظور أن 
السنة ، و قد :و السرية ... ، و تسيارا ، يذهب ذه األخرية إىل الكثرة ) األخرية عن اللحياين ( وتسيارا  و مسرية و سريورة 

سنعيدها سريا  : "و يف الترتيل  العزيز . و السرية اهليئة . سار م سرية حسنة : يقال . الطريقة : و السرية ...سارت و سرا 
     1" )) األوىل 

و سار يسري و ساره  .والسريورة واملسرية والتسيار كاملسري الذهاب :السير:سري:احمليط للفريوزبادي يف مادة القاموس يف وجاء    
والسرية بالكسر ...السري من الضرب :غريه وأساره وسار به و سيره و االسم السرية  وطريق مسور و رجل مسور به والسيرة

  2))السنة والطريقة و اهليئة و املرية 
حبث يعرض فيه الكاتب حياة أحد (( أن السرية " املعجم األديب " أما يف االصطالح فقد ورد عند جبور عبد النور يف      

أدت إىل ذيوع شهرته  املشاهري ، فيسرد يف صفحاته مراحل حياة صاحب السرية أو الترمجة ، و يفصل املنجزات اليت حققها و
السرية هو نوع من األدب جيمع بني التحري التارخيي و اإلمتاع القصصي ، و يراد به  فن." وأهلته ألن يكون موضوع دراسة 

و ما يصدق على أقاصيص ) "  547، ص ...املقدسي ، الفنون ". ( درس حياة فرد من األفراد و رسم صورة دقيقة لشخصيته 
" . صصه الطويلة أو رواياته ، فهي أيضا ، رغم امتزاج اخليال فيها بالواقع تعكس لنا سريته و أحوال جمتمعهاملازين يصدق على ق

كتاب يروي حياة املؤلف بقلمه ، و هو خيتلف مادة و منهجا عن : السرية الذاتية ) . 368، ص ... املقدسي ، الفنون (
ىل قلوبنا ، ألنه إمنا كتب تلك السرية من أجل أن يوجد رابطة ما بيننا و بينه كاتب السرية الذاتية قريب إ." املذكرات و اليوميات 

يفضل املؤلف أن يكتب سريته الذاتية يف ) "  101، ص ...عباس ، السرية ( , ، و أن حيدثنا عن دخائل نفسه و جتارب حياته 
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" . ه كتب اعترافا مباشرا عته أن يديل به و لو أنزي روائي مستفيدا من هذه احلرية ، فيجرؤ على أن يديل مبا مل يكن يف استطا
و قد آثرنا أن حنافظ على إثبات صاحب املعجم للنصوص اليت أوردها للتفريق بني أنواع .  3)  )) 47،  5،  1975، اآلداب

أمهية و الدقة من حيث  السري وللتدليل على العالقة بني السرية بنوعيها و بني التاريخ من جهة و الرواية من جهة أخرى ملا هلا من
التناسب يف االستشهاد ، كما آثرنا البدء به يف باب االصطالح ألنه معجم مدرسي جيمع بني التعريف اللغوي و التعريف 

  .االصطالحي ألي مادة معرفية يتعرض إليها 
ة العربية ، فمن أجل تقريب املعىن تسعى امليزة اليت يتميز ا املعجم السابق يشترك معه فيها ما يصدر من معاجم للمجامع اللغوي    

اامع اللغوية من خالل ما تصدره من معاجم إىل اجلمع بني اللغة و االصطالح يف حتديد املفهوم ، و لذلك جيمع معجم جممع 
ضيح ماهية هذا اجلنس اللغة العربية بالقاهرة بني التعريف اللغوي و التعريفات االصطالحية املبثوثة هنا و هناك و يديل بدلوه يف تو

السرية ـ السنة و الطريقة : ((األديب مستخدما فلسفة امع يف الربط بني الداللة اللغوية للجذر و الداللة االصطالحية فيقول 
ها مأخوذة من السرية مبعىن الطريقة ، و أدخل في: و السرية النبوية ، و كتب السري . واحلالة اليت يكون عليها اإلنسان و غريه 

و املالحظ أن معجم امع يأخذ بعني االعتبار  4))سري ) ج ( تاريخ حياته : قرأت سرية فالن : و يقال . الغزوات و غري ذلك 
التاريخ األديب يف حتديد التعريف و هو مالزمة املغازي للسري على مر العصور األدبية اليت أنتجت سريا ، و لكأن السرية حكرا على 

اية أمرها إىل ما قبل العصر احلديث بقليل ، مث امتدت إىل أعيان اجلهات و أصحاب املذاهب و غريهم،و لذلك رجال السيف يف بد
مالت حنو كثرة السري الذاتية لألدباء و العلماء و أرباب الفكر ،  و لذلك فقد ضمت هذه احلقب التارخيية سريا غريية كما ضمت 

لسابع اهلجري حىت تكثر التراجم األدبية و العلمية ، و خاصة عند العلماء الذين يؤلفون ال نكاد منضي بعد القرن ا. (( سريا ذاتية 
، و لكن ،  أي السريتني أسبق  5))كتب الطبقات ، فقد أصبح سنة فيما بينهم أن يترمجوا ألنفسهم جبانب ترمجام لغريهم  

 ألا الذاتية؛ السرية من زمنا أسبق الغريية السرية((احلق أن . ظهورا ؟ و ما هي األسباب اليت جعلت هذا النوع أسبق من اآلخر ؟ 
 احلكام والسالطني، بالط يف يعيشون الذين الرجال من الكثري ظهر احلضارات، ظهور فمنذ .التأريخ واألدب ظهور مع ظهرت
 وإن الدول، ورجاالت حملاربنيوا وللحروب للسالطني وامللوك، فأرخوا ومناء، تطور من زمام يف حيدث كان ما يدونون فراحوا
ولعل مرد ذلك إىل احتكار رجال السياسة و الغزو هلذه السري  6))الغريي  مفهوم السرية حتت تنطوي األعمال هذه معظم

موضوعا ، و بالنظر إىل انشغاالم يكتب الناس عنهم قبل أن يكتبوا عن أنفسهم ، مث أم يف األصل غري كاتبني ، فكيف يكتبوا 
وام ؟ ، على األقل مت ذلك يف املراحل األوىل لظهور فن السري بغض النظر عما رأينا من تقدم العترافات القديس أغسطني عن ذ

  .وغريها ، إذ احلقيقة أن السري الغريية كانت قبل هذه بوقت طويل 
رباب السيف و املغازي ، فاإلبداع لقد كان العامل يف حاجة ماسة إىل سري أرباب الفكر و العلم و األدب كحاجته لسري أ     

أتاح االهتمام السريي باألدباء ألن يكون هؤالء ، (( انتصار على اجلهل و التخلف و بطولة يف ميادين التقدم ، و من أجل ذلك 
رغم  –وبشيء من التوسع ، شهودا على التراث االجتماعي الذي طبعهم  بطابعه ، و عمل على إدخال السرية ذات الصدقية 

السرة الذاتية لألمري عبد القادر و حىت السرية الغريية _ الصدق _ و هو ما سنقاضي به  7)) إىل األدب  –وا موجهة بالطبع ك
املتعلقة به ، و خاصة حني يكتبها ولده ، من خالل اختالط احلقيقة التارخيية باملخيال األديب و املبالغة اليت تفرضها العاطفة 

اتان السريتان صافيتان من هذا الفرث و الدم لتكون نصا أديب سريي خاضع ملعايري الفنية من جهة األسرية، و كيف خرجت ه
ليست ككتابة اآلخر ، و لكن هاهنا نوعية أخرى من ثنائية األنا و اآلخر يف كتابة  8وملعايري الصدق من جهة ثانية ، فكتابة األنا
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رها ، أعمق بكثري من العالقات املعروفة فاملواطنة و الروابط الدينية و اجلهوية الذات ، حىت لتصبح السرية غريية كتابة للذات بدو
  .والعقائدية و اإليديولوجية و اجلنسية و غريها ، إا عالقة الوالد بولده 

جم سنأخذ مثاال آخر يف التعريف االصطالحي و لكن هذه املرة سيكون املثال ممثال للمعاجم النقدية األدبية  و هو مع    
السرية الذاتية  سرد قصصي يتناول فيه الكاتب نفسه ترمجة حياته :((املصطلحات األدبية الذي يقول فيه صاحبه ابراهيم فتحي 

و ال يكشف كاتب . و حياول كاتب السرية الذاتية أن يعرض حكاية مستمرة ملا يعتربه أكثر أحداث حياته أمهية و داللة . اخلاصة 
" و تشبه السرية الذاتية أشكاال أدبية متعددة مثل .  تلك األوجه اليت يريد أن يتذكرها الناس و يعرفوها السرية الذاتية عادة إال

   9.))الترمجة الشخصية و اليوميات و أدب املراسالت و الذكريات 
يف العامل العريب من خالل و يف األخري تدي بإحدى  احملاوالت الدراسية اجلادة و املبنية على حتليل النص السردي السريي       

السردية و النثرية و مها ااالن اجلنسيان اللذات تتجول بينهما السرية  ) هذه الدراسة ( مناذج عربية حديثة و معاصرة ، حمددة 
. حقيقة ثابتة أن تكون السرية الذّاتية حكيا استعاديا، فتلك:  ((بكل أنواعها ، و هذه الدراسة للدكتور حممد الباردي يقول فيها 

يا ال شك أنّ احلكي كما بدا لنا يف مدونتنا العربية درجات، يبلغ أقصاه يف السرية الذّاتية ذات الشكل الروائي ويصل درجته الدن
ولكن . وبدرجة أقلّ يف السرية الذّاتية ذات شكل الرسم الذّايت) عبد الرمحان بدوي(يف السرية الذاتية ذات شكل أدب الوقائع 

مهما كانت درجة احلكي فإننا يف السرية الذاتية إزاء جنس سردي بامتياز ولكنه سرد استعادي يكون فيه احلاضر زمن السرد 
  .واملاضي زمن التجربة

كتبون ـ و هو كذلك جنس سردي نثري، فلم يبلغ إىل علمنا إىل حد اآلن من كتب سريته الذّاتية شعرا والشعراء أنفسهم ي 3
مثّ إنّ الشعر حبكم طبيعته يف العصر احلديث قد ال حيبذ سرد تفاصيل احلياة ) فدوى طوقان: مثال(سريهم الذاتية نثرا 

مثّ إنّ السري الذّاتية الشعرية يف األدب العاملي هي حمدودة جدا باملقارنة مع السري . اخلاصة باعتباره جنسا أدبيا استقطابيا
  10. ))نثرية ونعتقد أنّ مدونة السرية الذاتية العربية ال خترج عن هذه القاعدة العامةالذّاتية ال

ال يغر املطلع على هذا التعريف املتسم بالشمول أنه يعرب عن نضوج يف فن السرية جبميع أنواعها و جتلياا و أشكاهلا عند       
ثر بالدرس النقدي الغريب لفن السرية ، و لرمبا كان هذا التعريف من حيث العرب طبقا هلذا التعريف ، فالتعريف ال خيلو من تأ

  .الشمول و االستيفاء يعرب عن فن السرية عند الغرب أكثر من تعبريه عن هذا الفن عندنا حنن العرب 
جبميع أشكاله ، عند الغرب و من خالل معامجهم للمصطلحات و كذا موسوعام األدبية و النقدية يتضح أكثر فن السرية     

واألمر ال يعزو إىل سجال يف عراقة هذا الفن عندنا و عندهم ، و إمنا مرد األمر إىل النتائج و كما قيل العربة بالنتائج ، و النتائج 
اة ال السرية هي النوع  املوقوف على رواية سرية حي) (( الغرب ( مفضية إىل عمق الكتابة السريية الغربية إبداعا و نقدا ، فعندهم 

سرية، ذكريات ، يوميات ، سرية ( السريية هي جمموع األنواع اليت تقدم لنا حكايا حياة . متتزج فيها احلكاية مع شخص الكاتب 
   11...))ذاتية 

هتشسون يف  معجم األفكار يركز على الترتيب الزمين من جهة و على احلقيقة التارخيية من جهة ثانية يف كتابة السرية بنوعيها    
هي ترمجة حلياة شخص ما يكتبها غريه ، و عندما    biographyسرية :  (( لذايت و الغريي فالسرية عنده على النحو التايل ا

و تتكون السرية من تفاصيل و حقائق عن حياة شخص ما .  autobiographyيكتبها بقلمه عن حياته تسمى سرية ذاتية 
و غري الرمسية ) غري املوافق على موضوعها ( و كثريا ما أدت السري . لدقة التارخيية مرتبة تارخييا ،و تتضمن تأويالت عالوة على ا

   12))إىل نزاعات قانونية متكررة بسبب التفسريات،واحلقائق والتأويالت 
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نها ، الذاتية و الغريية م: مل يكن الصدق يف احلوادث التارخيية هو الشغل الشاغل للدراسات الغربية املتعلقة بالسرية      
 وإمنا عالقة السرية بالتاريخ من جهة و بالرواية من جهة ثانية ، و حىت عالقة الرواية بالتاريخ ، هي املوضوع األكثر تناوال يف عالقة

لرواية العالقات بني السرية و السرية الذاتية ، و العالقات بني ا((  العلمي بالفين ، التارخيي باألديب  ، احلقيقي باخليايل ، و منه فإن 
و السرية الذاتية ، و هي قضايا مقلقة بسبب تكرار الرباهني و بسبب الغموض الذي يكتنف املصطلح املستعمل ، مث بسبب اللبس 

حكي :احلد :و بعد تعديل طفيف ، سيصبح حد السرية الذاتية كاآليت ... يف إشكاليات مستعارة من جماالت ال رابط بينها 
اقعي عن وجوده اخلاص ، و ذلك عندما يركز على حياته الفردية و على تاريخ شخصيته ، بصفة استعادي نثري يقوم به شخص و

و مع ذلك فاصدق املفضي إىل احلقيقة التارخيية شرط قابلية السرية الذاتية ، فهي وسط بني العنصر التخييلي وطغيان  13))خاصة  
اإلحالة إىل احملاكمة احلقيقية كما حيدث يف الكثري من حاالت كتابة  احلقيقة اخلطابية، حىت ليحال األمر إىل حماكمة أخالقية قبل

هناك معيار آخر جيب أخذه يف ((السرية الغريية و ما ينتج عنها من حاالت عدم الرضا عن هذه السرية ، و لذلك ميكن القول أن  
). الراوي يتوجه إىل شخص ثالث(د املتعدي ، وبني املقص)الراوي يتوجه إىل نفسه(احلسبان هو التمييز بني املقصد االنعكاسي 

املذكرات : وضع املقصد املتعدي هو بوضوح اموعة التواصلية الطبيعية، ولكن بعض األجناس مرتبطة بوضع املقصد االنعكاسي
خالقي ذايت غري موجه اخلاصة، وبعض الكتابات الشبيهة بالسرية الذاتية، مثل السرية الذاتية التقوية القائمة على مبدأ جتربة حتليل أ

  14. ))إخل... إىل شخص ثالث، واختبارات الشعور
و بشكل مدرسي أكثر وضوحا خنلص إىل االستعمال الواقعي للسرية اليوم بغض النظر عن صحة املفهوم و مشوليته من          

  : اليوم حسب االستعمال " سرية " و تعين لفظة ((  عدمهما ، ميكن القول  
  ) و هو املعىن القدمي و األكثر شيوعا ( مروي من طرف شخص آخر ) مشهور عموما  (تاريخ إنسان  - أ

منهج ( مروية شفويا من طرفه لشخص آخر أثار أثار هذا التاريخ من أجل دراسته ) غامض عموما ( تاريخ إنسان  –ب 
 ) السرية يف العلوم االجتماعية 

السرية ( عدونه ، عن طريق مساعهم ، على التوجه يف حياته مروي من طرفه لشخص أو أشخاص يسا( تاريخ إنسان  –ج 
و يقر فيليب لوجون بأنه  كان عليه أن يأخذ بعني االعتبار مثل هذه التعددية يف املعىن أثناء استخدامه للفظة  ) .اليت تشكلها 

  15" ))السرية الذاتية " 
تفرعاا و أشكاهلا و متظهراا ، و تعمقوا أيضا يف كل حيثياا  لقد تعمق الغربيون يف فلسفة السرية فضال عما رأيناه من        

) قديسني ، أعيان ، فنانني ، أدباء ( أدباء يكتبون حياة  :بامتياز " دوكسي " السرية هي أوال نوع (( ودوافعها النفسية ، فـ 
أو لتاريخ ، ( ن يعتربون حمركني حقيقيني للتاريخ إلبراز قيمة هذه الفئة أو تلك من الناس ، مهنيني أو اجتماعيني أو للتعرف إىل م

و إما للوم والتقريع عندما دف إىل حتديد مسؤولية ...السرية هي أيضا نوع مثري للجدل ، إما تقريظي ) .تاريخ األدب مثال 
  16))و تعترب أحيانا نوعا أدبيا و يعترب كاتبوها أدباء ... شخص ما عن حدث ما 

سنالحظه فيما بعد من تسمية السرية الذاتية باملذكرات حسب الطبعة اليت مت االشتغال عليها  و هي معروفة لعل األمر الذي       
،  وجدت يف قبو مرتل أحد الفرنسيني الظروف وسياق العثور عليها و إهدائها كمخطوط ، و كل ذلك يف كنف أفراد غربيني ألا

ع األمري ، و إمنا أقحمت على عنوان النص املخطوط ، فالثقافة العربية ال ليس هو من وض" مذكرات " ومنه نرجح أن ورود اسم 
، و حىت الذين درسوا السرية األدبية  الذاتية و تطرقوا فيها للمذكرات أخذوها من الغربيني  ، ولذلك 17تسمي السرية باملذكرات 

، و حىت و إن كانت هذه التسمية .18ضحة املعامل عندهم فالفروق بني السرية  الذاتية و السرية الغريية واملذكرات أو اليوميات وا
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و قد مت التأكيد على العالقة الوثيقة و شبه التطابق . من وضع األمري فال خيلو األمر من تأثر للرجل باآلداب الغربية ومصطلحاا 
كال أيضا ال حتتوي على تعريف و نستطيع أن نالحظ أن تعريفات هذه األش(( بني السرية الذاتية و املذكرات أو اليوميات ، 

جامع مانع للسرية الذاتية ، ألننا ال نستطيع أن نعد كل عمل جيمع بني التحري التارخيي ، واإلمتاع القصصي سرية ذاتية ، 
فالتاريخ نفسه يف بعض احلاالت ، حني يصوغه مؤرخ أديب جند فيه عنصر اإلمتاع القصصي ، كما أن مادة السرية الذاتية ال 

ف عن مادة املذكرات أو اليوميات ، بل على العكس ، فمن املستحب أن يكون لصاحب السرية الذاتية مذكرات أو يوميات ختتل
  .19))تعينه عند كتابة سريته على تذكر األحداث اليت مرت به قدميا 

لكل العصور،فمن "مفهوما " ليس"املذكرات " إن مفهوم ((أيضا ميكن االستئناس بعدة تعريفات  للمذكرات ، فنجد مثال      
التاريخ، فرديا : إمنا يعين نظرة إىل الوراء أو على األقل نظرة خارج النفس للبحث عن شهادة حول حقيقة زمنية"مذكرات"يقول 

يتطلب بالضرورة فكرة عن  –و هي قصص حياة أو شهادة عن حدث  –"املذكرات" إن مفهوم... أو مجاعيا أوتسلسل األحداث
منظورا عن جتربة متنامية و ليس دوريا أو مكررا حىت يسمح مبسافة تقطع ، سواء أكانت داخلية أم خارجية لدى  تطور املاضي و

" أو " رسم اتمع " أو  "وقائع " إن املذكرات يصنعها التاريخ يف مرحلة أوىل حتت شكل ... الشخص الذي يفكر به 
ليست معاصرة لتلك اليت ترى أن التاريخ يذكر فيه كل الناس و أننا ال ميكن إن الفكرة اليت تقول إن لكل إنسان تارخيا . "شهادات

  .و هذا التعريف يركز على معاين الشهادة و احلقيقة و الترتيب الزمين واالستذكار،أي الرجوع إىل املاضي  20))وصفه
، فهي على كل حال كما يذهب إىل ذلك بل ميكن التفصيل أكثر يف نفسية راوي املذكرات ، كما ميكن التمييز بني أنواعها      

املذكرات حكي استرجاعي يقوم فيه الراوي املذكرايت بوصفه مشاهداً مبراجعة مدونات سبق وأن : (( الدكتور حممد صابر عبيد 
اهها إىل سطّرها يف ظروف معينة، فيعيد كتابتها برؤية متكاملة تتجه إىل التاريخ واألحداث واملوضوعات والقضايا، أكثر من اجت

البناء الشخصاين للراوي كما هو احلال يف السرية الذاتية أو الغريية، إذ يقتضي البناء السريي التزاماً حبدود الشخصية يف 
  .خصوصياا الذاتية ويف خروجها إىل األحداث واملوضوعات والقضايا

لى النحو الذي يطابق سياستها وغايتها ويف املذكرات يكون الراوي أكثر حرية يف سرد مرويات معينة وإغفال أخرى ع
لكن ذلك . ، وختضع الشتراطات فنية وموضوعية معينة"الذايت والغريي"املرجوة، قياساً بتلك احلرية اليت يتمتع ا الراوي السريي 

كرات، كما أن املذكرات ال مينع حصول الكثري من التداخالت أو التقاطعات أو االلتحامات أو التوافقات بني السرية بنمطيها واملذ
ميكن أن تكون ذاتية وميكن أن تكون غريية أيضاً، وال تكون فيها عملية االسترجاع طويلة ومتكاملة كما هو احلال يف السرية 

  . الذاتية، بل جيب أن تكون قصرية
الذاكرة وفاعليتها منسجمة مع قصر  املذكرات الشفوية سرد شفوي مرجتل يعتد فيه السارد الشفوي اعتماداً كلياً وآنياً على نشاط

عملية االسترجاع، إذ يروي السارد مشاهداته الشخصية يف ظل احلدث املعاصر والتاريخ، منصرفاً إىل احلدث أكثر من انصرافه إىل 
  . ذاته، على أن يبقى اخليط قائماً بينهما

نتظامها، إذ تروى املذكرات الشفوية بطريقة وهي ختتلف عن املذكرات املكتوبة يف أسلوبية السرد ودقّة املعلومات وا
حكوائية من خالل وسيلة بثّ تصل الكاتب جبمهور املتلقني، إما على حنو مباشر وجهاً لوجه، أو عن طريق اإلذاعة أو التلفزة، أو 

  21. ))أية وسيلة اتصال أخرى حتقق وجود راوٍ ومروي له، يف حني يتم التواصل يف املذكرات كتابياً
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  .و حتفة الزائر البنه حممد ) املذكرات ( بني السرية الذاتية لألمري ) العنونة (العتبات  طبيعة
يف هذا العمل أو ذاك قد يكون من وضع املؤلف ، و قد يكون من وضع الناشر أو احملقق يف حال ) الرئيس ( العنوان األكرب        

ورد يف الغالف حبسب طبعة وزارة ااهدين ) السرية الذاتية ( قادر اخل ، و يف حال مذكرات األمري عبد ال..الكتاب املطبوع 
و يف داخل الكتاب ورد " مذكرات األمري عبد القادر" مبناسبة الذكرى اخلامسة واألربعني لعيد االستقالل و الشباب  عنوان 

" تنشر ألول مرة  1849ا يف السجن سنة سرية ذاتية كتبه"وحتته عنوان فرعي نصه " مذكرات األمري عبد القادر " العنوان ذاته 
؟ وحىت يف الصفحتني اللتني صورمها احملققون الكرام مل ترد كلمة املذكرات " املذكرات " ولست أدري من أين جيء ذا العنوان 

على . طبة مباشرة و تنخرط يف املقدمة أو اخل"بسم اهللا الرمحن الرحيم "تبدأ بـ ) املخطوطة ( و مل يرد حىت العنوان أصال ، فهي 
تاريخ " الرغم من أن احملققني يذكرون أن ما ورد على ظهر الصفحة األوىل من  املخطوطة اليت نشرا وزارة ااهدين هو عبارة 

واألمجل يف هذه العملية "  1849األمري عبد القادر نسخة خمطوط السيد احلاج مصطفى بن التهامي كتب بعضه خبط األمري 
ققني الكرام واعني بالبعد التجنيسي هلذا النص األديب ،مفرقني بني املذكرات اليت تكتب على مدار السنني وبني بالذات أن احمل

السرية اليت تكتب يف أيام معدودة تسترجع املاضي من الوثائق و من الذاكرة ، و فريق احملققني الكرام كانت تسميتهم للنص 
د العلمي يف التحقيق هلم طبعا ، و هو ما يؤكده حمتوى هذه السرية اليت مت اإلطالع واضحة جدا ، وهي عندهم سرية ذاتية و اجله
أي ترمجة حياة  –ميكن القول إن السرية الذاتية نقل مباشر ، أما السرية الغريية :  (( عليه مبا أثبته الدكتور عبد العزيز شرف بقوله 

ائق ، و شتان ما بينهما ، مث إن الصفات اليت جتعل السرية الذاتية عظيمة فإا نقل عن طريق الشواهد والشهادات و الوث –اآلخرين 
و يف رأس تلك الصفات أن يكون كاتب السرية الغريية موضوعيا ، . ليست هي الصفات نفسها اليت جتعل السرية الغريية عظيمة 

أما كاتب .  منسجما ، و يصبغها بأسلوبه يلمح بسرعة و يفهم بإحكام و يلم احلقائق ، و حيكم عليها ، وميزجها مزجا متعادال
السرية الذاتية فإنه ذايت قبل كل شيء ، ينظر إىل نفسه و يسلط أضواء النقد ودقة املالحظة على شخصيته ، و مترجم غريه يقف 

ة العلم كما ، فعلى األول أن يرتد إىل اخللف لينقل صور.موقف الشاهد ال القاضي ، أما مترجم نفسه فإنه جيمع بني الصفتني 
) ابن التهامي ( و هذا ما وقع لألمري عبد القادر حني أملى هذه السرية على أحد أصهاره  22.  )) كانت معروفة بني معاصريه 

  .وهو يف السجن و ليس منذ مبايعته أمريا و قبلف ذلك بأي حال من األحوال 
على األقل يف غالفها الفاخر ، و قد صدر هلا شيخ النقاد فاخرة ) السرية الذاتية ( و احلق أن هذه الطبعة من املذكرات    

تاريخ اجلزائر الثقايف " واملؤرخني اجلزائريني  أبو القاسم سعد اهللا ، الذي أفرد لعائلة األمري عبد القادر مبحث غري قصري يف كتابه 
د ايد مزيان وزير ااهدين آنذاك كما الدكتور عب 1983، كما قدم هلا  وزير ااهدين زمن صدور الكتاب أول مرة سنة  23"

  .احتوى الكتاب على مقدمة احملققني أيضا 
طبيعة العناوين يف هذه السرية الذاتية املذكرات ختتلف كثريا عن سرية األمري حممد ألبيه ،ذلك أن ما غلب على عناوين التحفة    

العربية يف عناوين األبواب و الفصول و املباحث و حىت الرسائل  وهو لفظ تراثي ظل لصيقا مبنتجات الثقافة"ذكر كذا وكذا " لفظ
يف جمملها منذ فجر الشعرية الكتابية العربية ، بينما العناوين يف املذكرات فهي يف أغلب الظن من وضع احملقني و ال ميكن التعليق 

حساب تكرار كلمة ذكر يف عناوين املباحث و ميكن .عليها ألا إطار ميتا نصي ال عالقة له مبنت النص بل هو خارجي مساعد 
  .عنوانا ملبحث  159عنوانا ملبحث من جمموع عناوين املباحث الكلية واملقدرة بـ  136داخل السرية التحفة جبزئيها فهو قد بلغ 

قد اعتمد على عنوان  تبقى التحفة جبزئيها ، و هو عمل كامل النسبة لصاحبها األمري حممد بن األمري عبد القادر اجلزائري و       
نفح " و هو يشبه إىل حد بعيد عنوان كهذا مثال " طويل نسبيا حياكي ما ساد عند العرب يف فن العنونة للكتب و الرسائل املؤلفة 
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ليس فقط من حيث احملتوى املتشابه واملتعلق " الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيره لسان الدين بن اخلطيب 
واملتعلق بالسرية الذاتية للسان الدين بن اخلطيب ، الفارق هو يف تقدمي املقري يف ) اجلغرافيا التارخيية لألندلس (  بالكوزموغرافيا

العنوان لألندلس على صاحب السرية ، و تقدمي صاحب التحفة لألمري صاحب السرية على اجلزائر ، و لقد احترم املقري الترتيب 
و طبيعتها و جغرافيتها و تارخيها و سري أعياا أو سريها الصغرى لينتقل إىل السرية الكربى سرية  الوارد يف العنوان فبدأ باألندلس

لسان الدين بن اخلطيب متاما كما احترم األمري حممد الترتيب يف التركيب اإلسنادي للعنوان فبدأ باملغرب و اجلزائر مث انتقل إىل 
  .ة التحفة األمري عبد القادر كما سنالحظ يف حمتوى السري

بقي لنا التنبيه على هذه الوزن يف املوسيقى الداخلية املسجوعة للعنوان يف شكل تكرار حلرف الراء كما تكرر حرف الباء يف       
واملقطع الثاين أطول "وحتفة الزائر/نفح الطيب"عنوان النفح،يضاف إىل ذلك التصاعدية يف مقاطع الفواصل فاملقطع األول قصري

و املقطع الثالث أطول من املقذعني السابقني عند املقري و لكنه عند "يف مآثر األمري عبد القادر/ صن األندلس اخلصيبمن غ"نسبيا
و لكنه هنا مل حيدث خرقا موسيقي و ال " و أخبار اجلزائر / و ذكر وزيره لسان الدين بن اخلطيب" األمري حممد يف التحفة أقصر 

  .ول ، فكان املقطع الوسيط طوال بني قصرين و هو منطق ذوقي مستلذ يف عرف البديع نشازا ألنه تساوى مع املقطع األ
أثر البيئة يف العنونة مبحث شريف على رأي العقلية التراثية ، و لذلك عنوان مثل هذا العنوان البد أن تظهر فيه آثار البيئة        

ى الغىن و اجلاه و السلطان و اإلمارة ألن األغنياء هم من بإمكام احلصول سواء البيئة الواقعية أم البيئة املتخيلة ، فالتحفة تدل عل
على التحف و يف التحفة داللة املتعة و األرحيية و الطرب و من ألفاظ حقلها الداليل علو الذوق و الطرب الوجداين و اإلحساس 

لرغبة يف زيارته كما حتمل دالالت التصوف يف الزيارة باجلمال و الشرف و الزيارة حتمل داللة الشوق إىل الوطن و الغربة عنه و ا
و ااورة لدى املولديات العربية أندلسيها و مغربيها و حىت مشرقيها ، فاحلس الصويف ال يفارق صاحبه ، إما لباطنيته ، و إما 

ومن أهم ما ((  صلة بالتصوف ، بارتباطه بالتجربة الروحية الوجدانية ، و ذلك سبيل كل سرية أو ترمجة تتعلق بأشخاص وثيقي ال
مييز هذه التراجم أا تصور لنا سلوكهم و تضع حتت أعيننا كثريا من جتارم اليت تعد يف جوانب منها غريبة و خاصة حني 

و هم يف ذلك إمنا يصفون أنفسهم ويعرضون سريهم و قد ... يتحدثون عن كرامام و مكاشفام و ما عرض هلم من األحوال 
ام و الغموض ، و فيه هذا التطلع احلامل إىل أشعة الذات يعرضوا نثرا أشبه ما يكون بالشعر ، ففيه اإلا شعرا ، و قد يعرضو

وهي جماهدات و جتارب بدأت منذ رابعة العدوية و معاصرها ... و لعل ذلك ما جيعل قراءة هذه التراجم حمببة إىل النفس . العلية 
انظر مثال حني يعلق . كمثال على احملتوى املضموين الديين  –املضمون الصويف  –و ما جعلنا خنتاره و ه. 24))إبراهيم بن أدهم 

ذات البعد الصويف و قد ردت يف بداية الفصل الرابع من املذكرات  فريجعاها إىل تصوف األمري "  األغيار" احملققان على كلمة 
و األمري يلمح ا . احلاالت النفسية أو غريها : له ،و أحداثه املتغرية ،و األغيار يقال غري الدهر أحوا. ج غري : األغيار :((بقوهلما 

حمق : " بقوله " هو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن " عند تفسريه لقوله تعاىل " املواقف " إىل املعىن الصويف الذي عرب عنه يف
 59ص  1ج ( و خيرب عنه بالشيئية ال خيرج عن هذه املراتب األربع  األغيار كلها ألن كل ما يصح أن يعلم... تعاىل ذه اآلية 

((25  
كما جند ذلك يف املآثر تعين املفاخر و الفروسية و ذلك الرصيد الغنائي الوجداين من شعر الفخر و السيادة و احلماسة عند     

 و شاعر و متصوف و متدين و حاج لبيت اهللا العرب ، كما ترجع إىل النسب الشريف و االفتخار باألجداد و األمري فارس و أمري
احلرام زائر لقرب النيب ص ، واألمري يعرب عن إثبات الصفة الشرعية املتولدة عن البيعة لألمري ، و ذكر االسم له داللة عظمى حكاها 

لد الذي خلفه األمري عبد القادر املتنيب يف مدحياته لألمري خسرو شاه ،  و يف لفظ األخبار معاين الشوق و احلنني و أمل الفراق للب
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وراءه كما خلف النيب مكة وراءه و من حني آلخر يسأل عن البلد األمني،ولفظ اجلزائر أيضا له داللة التشخيص للوطن،ولذلك 
ئة السمو كان العنوان معربا عن بيئة الكاتب و بيئة املكتوب عنه ، بيئة الشرف األمريي والقدسية الدينية يف الزيارة النبوية و بي

والغىن النفسي الروحي و املادي عند األمراء و بيئة اإلحساس باجلمال و الشرف و السمو عند األمراء و السادة و القادة و بيئة 
هذا هو العنوان وهذا هو أثر البيئة يف . املآثر و املفاخر عند األمري الفارس الشاعر فخر اجلزائر و العامل العريب و كل عامل حر ثائر 

  .ا العنوان على األقل هي بيئة األمري عبد القادر كأمري و إن آل مصريه إىل سجن ملبواز هذ
أغلبها ممثال للبيئة الدينية و العقائدية لألمري ، ) املذكرات ( االستشهادات اليت غص ا النص السريي يف سرية األمري الذاتية         

ين من خالل اآليات القرآنية و األحاديث النبوية اليت ميتلئ ا النص السريي ، و مثلما رأينا التصوف من خالل العنوان نرى الد
كما جند الكثري من اآلثار الدينية و أقوال السلف الكرام ، و من الطبيعي أيضا أن يبان املوروث األديب يف هذه السرية  فاألمري عبد 

من  1847إىل سنة  1833سريته األدبية فقد قاوم فرنسا من سنة القادر شاعر و أديب و لكن مسريته السياسية و احلربية فاقت م
بيعة األمري إىل نشاطه و إجنازاته إىل معاهدة دمييشال إىل معركة املقطع إىل سقوط معسكر إىل معاهدة تافنة إىل اية اإلمري ، و هي 

لتسلسل الزمين احلاصل يف السريتني الذاتية لألمري كلها مباحث تتبع التسلسل الزمين يف مرحلته الكفاحية ميكن االستفادة منها يف ا
، و لذلك كثريا ما ينحاز دارسو السرية الكتاب إىل كاتب مثلهم حىت وجدنا  و كتاب فيليب لوجون )26(و الغريية البنه حممد  

األديب و هو ما مل تركز عليه ال اقتصر يف فصله األخري على عالقة السرية بالتاريخ " التاريخ و امليثاق   –السرية الذاتية " الرائع 
 حتفة الزائر لألمري حممد و ال املذكرات لألمري عبد القادر و إال لكانت إفادتنا من هذا الكتاب عظيمة ، إذ مل تنقل لنا مسرية األمري

ر املخيال األديب يف األدبية بأشعارها و رسائلها ، و لذلك ميكن االستئناس بقول الكاتب عن الطابع الغنائي يف السرية و عن حضو
إن السرية الذاتية شكل آخر ينضم إىل الرواية من خالل جمموعة من التحوالت غري احملسومة ، فأغلب السري : (( سري األدباء  

الذاتية تكون ملهمة باندفاع إبداعي ، واسع اخليال نتيجة لذلك ، يدفع الكاتب إىل عدم االحتفاظ من أحداث و جتارب حياته إال 
  . 27)) تلك اليت ميكنها أن تدخل ضمن بناء منوذج مبني على 

  .حبساب املباحث ) السرية الذاتية ( حجم احملتوى النصي و احملتوى امليتا نصي يف مذكرات األمري 
عتمدا كان باإلمكان أن تكون العملية احلسابية اليت سنجريها خبصوص احملتوى امليتانصي يف السرية و حىت يف حتفة الزائر م       

على عدد الصفحات ، و لكن الصفحات املرفقة باهلوامش الغنية من قبل احملققني فيما خيص املذكرات ال تعطي نسبة حقيقية عن 
حجم احملتوى  و لذلك جلأنا يف عدد املباحث مهما يكون حجم هذا املبحث أو ذاك،إذ العربة باالهتمام و االهتمام حيدده املبحث 

  .يه العنوان املرصود له وحىت املبحث الدال عل
و كان .كانت املقدمة فمبحث ذكر الفصول اليت حيتوي عليها الكتاب   28) السرية ( ففي مذكرات األمري عبد القادر         

مباحث فقط هلا عالقة بالسرية و البقية عناوين ميتا نصية  05) مباحث ( عناوين  09الفصل األول يف نسب األمري عبد القادر 
أما الفصل . باملذاهب و مذهب مالك و التعريف به يف أصوله و ليس يف واقعه يف بالد اجلزائر و إال لكان األمر مقبوال  تتعلق.

 09و أما الفصل الثالث يف معىن النبوة و الرسالة .عنوين مباحث ميتانصية كلها  06الثاين يف نسب الرسول و أصل العرب 
مبحث ذات عالقة بالنص و أربعة  79مبحث عنوان  83الرابع كفاح األمري عبد القادر والفصل .مباحث عناوين كلها ميتانصية 

ال عالقة هلما بالسرية تتعلق بالشاعر الغزال و حادثة له مبلك اسبانيا وأخرى بزوجة هذا امللك يف إطار االستطراد ،  04مباحث  
" التذكري مبفاخر العرب وإيفائهم بالعهود و مبحث ذكر واجدة مسيت باللطيفة و األخرى مسيت بالطريفة باإلضافة إىل مبحث 

العرب و تنفيذهم ملا تعهدوا به ، و إن كان للمبحث الثالث املذكور ما يربره إال أن املبحث الرابع بعيد كل البعد عن " أحالف
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و املنطق الذي جعلنا نعد مثال و احلقيقة أن ال السياق املكاين و ال الزماين يفرض استحضار هاتني احلكايتني و ه. جو السرية 
من صلب السرية للعالقة الواضحة بني اجلمهورية الفرنسية و األمري عبد القادر " شرح لغوي ملفهوم اجلمهورية : " فصال كفصل 

الكفاح العسكري اية فترة ( و لو يف املراحل املتأخرة من سريورة السرية ) املعاصرة و العالقة املباشرة الفاعلة (   زمنيا و سياسيا 
  .وسقوط الزمالة 

مبحث عنوان و هو كما هو مبني ال عالقة له بالسرية فهو قد تكون من  28الفصل اخلامس يف سجايا العرب تكون من     
  .مباحث مينا نصية 

ابع يف تبيان و الفصل الس.مبحثا و هي مباحث ميتا نصية يف جمملها  16الفصل السادس يف نسب الروم القيصرية تكون من       
عدد الشهور : و أخريا اخلامتة و جعلها يف . مبحثا و كلها مباحث ميتا نصية  15من اجتمع نسبه من هذه األجناس و تكون من 

  .مباحث ميتانصية أيضا  03و السنني و يف أمسائها عند العرب و العجم و يف عالمات قيام الساعة و هي 
مبحثا كانت املباحث  162قدمة و اخلامتة كال بعدد مباحثه  تكونت السرية من حوايل و اموع حبسب الباحث  حبساب امل     

مبحثا و عدد الباحث امليتانصية كان  86ذات العالقة بالسرية حسب منطق السرد و السياق االجتماعي و التارخيي و السياسي 
  .باملئة  46.91ملئة و نسبة املباحث امليتانصية با 53.08و بالتايل تكون نسبة املباحث السريية  .مبحث  76عددها حوايل 

ومهما يكن عدد املباحث امليتانصية أقل من املباحث ذات العالقة بالسرية و لكن املباحث امليتا نصية كادت تصل إىل النصف      
جمرد إمجال (إذ الفارق أقل من عشرة مباحث وكان املبحث الذي توسط املقدمة ومباحث الفصل األول جمرد سرد للفصول

  .  مباحث وكانت كلها ميتا نصية 03ومع ذلك جعلناه هو واملقدمة  من صميم السرية وحىت اخلامتة تضمنت ) إحصائي
فاألمر ال خيتلف كثريا و إن كانت هذه األخرية أكرب حجما يف عدد الصفحات مع ما يف املذكرات  29أما يف حتفة الزائر         

صفحة من القطع املتوسط مبا يف ذلك التصدير و مقدمة احملققني ، و لوال ذلك  353ك فقد بلغت من هوامش احملققني و مع ذل
 633قد بلغت ) سريته القلمية ( و الثاين  ) سريته السيفية ( لكانت التحفة أضعافا مضاعفة للمذكرات ، و هي جبزئيها األول 

مما . سطر يف الصفحة  25ون عالمات وقف و بأكثر من صفحة و بدون هوامش و بطباعة قدمية و حجم اخلط صغري و من د
  .يعين أكثر بكثري من الضعفني هي نسبة التحفة إىل املذكرات 

و بالرجوع إىل نسبة ما هو نصي إىل ما هو خارج النص ، نص السرية ، نرجع إىل ما قررناه يف مبحث العنونة و هو أن         
حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر و أخبار اجلزائر " بينما التحفة عنواا " عبد القادر  مذكرات األمري" املذكرات عنواا هكذا 

على ما هلذا العطف األخري من داللة و تسويغ ملا سنجده من مواد ميتانصية يف هذه السرية ، و إمنا نورد مصطلح السرية ألن " 
سريته ( و جعل للجزء الثاين عنوانا فرعيا آخر و هو " سريته السيفية "  صاحبها كما أسلفنا جعل للجزء األول عنوانا فرعيا هو

و هنا نتذكر بالطبع نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب و ذكر وزيره لسان الدين بن .و يقصد األمري طبعا بالسريتني ) القلمية 
ذي الوزارتني لسان الدين بن اخلطيب يف  اخلطيب ، و كيف طالت املقدمة يف وصف األندلس حىت غدت كتابا مستقال عن سرية

  .كتاب نفح الطيب 
و هو القائد املغوار الذي (( و األمري عرف كرجل سيف أكثر من أي شيء آخر  ) السرية السيفية ( يف اجلزء األول          

الفد ، و األديب املبدع ، و األب حارب اجليوش الفرنسية حبنكة و خربة ال مثيل هلما ، و هو السياسي املتمرس ، و العامل الصويف 
العطوف احلنون ، و العامل الذي يقصده طالب املعرفة من كل فج قصي ، و الباذل الترب و النفس الغالية من أجل محاية الروح 

ملغرب ، جند يف هذه السرية السيفية  باإلضافة إىل خطبة الكتاب و املقدمة يف ذكر جغرافية ا 30...))البشرية أينما حل و أقام  
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ومها مبحثان اثنان ، األول خطايب و الثاين جغرايف جند مبحثا آخر يف جغرافية بالد اجلزائر و مساحتها و تضاريسها و ما ا من 
ال عالقة هلا بسرية األمري عبد القادر ، و جند بعد ذلك  يف تاريخ املغرب )   03( حيوانات و نباتات ، ليصبح عدد املباحث ثالثة

، من يونيه كما حيددها األمري حممدوبالضبط يف اخلامس  1838ناه و أوسطه و أقصاه إىل استيالء فرنسا على اجلزائر سنة العريب أد
مبحثا جلها يف تاريخ دول املغرب و بعضها يف ثورات الشعبية للجزائريني على املستعمرين و الغزاة  22و جند كل ذلك يف   

  .الفرنسيني و غريهم  
 97هذا املبحث املذكور و هو استيالء الفرنسيني على مدينة اجلزائر و هو مبحث ذو عالقة وطيدة بالسرية نعثر على  ابتداء من    

مبحثا كلها تروي أحداثا حول األمري عبد القادر منذ بويع له باإلمارة و إىل آخر وقائع األمري عبد القادر يف بالد املغرب األقصى 
  .فاس بعد واقعة بين عامر يف نواحي 

اجلزء الثاين من السرية و هي سريته القلمية تبدأ من اية الكفاح العسكري و بالضبط من ركوبه إىل طولون بفرنسا هو        
رسائل التعازي و املراثي : مبحثا كلها من صميم السرية ، مبا يف ذلك املبحثني األخريين و مها  37وأهل بيته ، وتضمن هذا اجلزء 

  . ، و املبحث األخري و امسه اخلامتة يف ذكر نسبه الشريف طبعا بعد موته 
 159و عليه ميكن اجلمع بني مباحث اجلزء األول و الثاين من التحفة ليصبح جمموع عدد املباحث حبساب املقدمة و اخلامتة       

و بالتايل تكون النسبة ملا هو نصي ) فة التح( مبحثا ذا عالقة وثيقة بالسرية  134مبحثا منها ميتانصيا و الباقي  25مبحثا ،  كان 
  .باملئة  15.72باملئة و نسبة ما هو ميتا نصي  84.27
و اخلالصة يف هذا الشق بالذات أمل يطلع األمري حممد على سرية أبيه الذاتية أو املذكرات اليت أمالها على صهر العائلة ؟         

  على ذكرها األمري يف املذكرات  النصية أم غري النصية؟حىت ال جند تكرارا يف احملطات الرئيسة اليت أتى 
  ) الصدقية ( التخييل و ( النصي و امليتانصي بني السرية و املذكرات ) املضمون(طبيعة 

يقول جان ماري شيفري  عن شرط التخييل يف اآلداب حىت تعد أدبا ، و السيما عن االعتدال يف هذا التخييل و أن يكون    
إذا كان صحيحاً أن األدب ركام أكثر من كونه نظاماً حمدداً بطريقة مشتركة، فإنه : ((   اخلطابية و التخييل األدب وسطا بني

األدب ال خيتزل إىل التخييل : جيب عدم االندهاش عند اكتشاف أن أمساء األجناس ال تتواجد مجيعها يف اجلهة نفسها من احلدود
علماً بأن : أكثر أمساء األجناس الشرعية للتقليد األديب الغريب تقوم على اال اللعيب صحيح أن. وال إىل أفعال خطابية غري جادة

كذلك إذا حبثنا عن شروط . بعض األجناس غري اللعبية مثل األدب الترسلي، والسرية الذاتية، والتاريخ، قد دخل ضمن جمال األدب
قبلنا أن كل نشاط لغوي له أساس اجتماعي وواقعي، أو الذي يفسح التغريات الثقافية إىل ممارسات يعتربها الغرب أدبية، وإذا 

اال لتركيب لغوي متميز ميكن أن يندرج حتت عنوان األدب، فإننا نرى أنه يف عدد كبري من احلضارات، خاصة الشفهية منها، 
واألمثال، واألناشيد الدينية، واخلطب  يتضمن اال املقصود عدة أنشطة غري لعبية، مثل الرثاء، والصلوات، واألغاين اجلنائزية،

من املفيد حتديد أنه إذا كان التمييز بني أمساء األجناس املستندة على اال اللعيب وبني أمساء األجناس املستندة على . الوعظية
ف بظواهر مرتبطة ممارسات لغوية جادة، ذا طبيعة وظيفية، فإا كلها، مهما تكن الوظيفة اليت تستند عليها، تستطيع التعري

   31))مبستويات أخرى للفعل التواصلي يف الوقت نفسه
السياق و اهلدف الذي كتبت من أجله السرية األدبية لألمري عبد القادر يفرض الصدقية و هو سياق األدب اهلادف ، و مع      

قد تكون هذه احلجة عليه و ليست له من ذلك فهذا ملمح نقدي سياقي ، و هذه آلية سياقية و األمر حيتاج إىل دليل نصي ، بل و 
حيث الصدقية ، ولكننا هنا ال نناقش الصدق كمقابل للكذب و إمنا الصدق مقابال للتخييل ، و لكن هذه احلجة ، على كل 
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ادر فلم يكتب األمري عبد الق.حال، تساعد على التدليل على الصدقية و احلقيقة يف النص السريي يف النصني اللذين بني أيدينا 
سريته للمتعة األدبية ، و عليه فهو ليس يف حاجة للتزييف و ال للمبالغة ، و ال للتخييل ، و إمنا كتبها للتاريخ و هي ليست بتاريخ  
، كتبها لالعتبار و هي نص فين توفرت فيه شروط األدبية من حيث مجالية األسلوب ، و مهما يكن أسلوب األمري مجيال كان 

سلوب العلمي املستخدم يف كتب املؤرخني و اإلخباريني ابتداء من هريودوت و إىل ابن خلدون ، و عليه بإمكانه استخدام األ
كتبت السرية دف الدفاع و رد الشبهات و تفنيد االامات ، فهي مرافعة يدافع ا صاحب السرية عن نفسه يف حالة املذكرات 

و الشواهد و حتميها ، مصداقية ، آلية التواتر يف احلوادث التارخيية انطالقا مما  و عن والده يف حالة السرية التحفة تؤكدها احلقائق
و يف مجيع األحوال ، سواء أكان كاتب السرية الذاتية صادقا أم كاذبا ، فنحن .(( يشهد به الناس و انطالقا مما سيكتبه اآلخرون 

صدق ألننا نعدها وسيلة إلقامة جسور من التعاطف والصداقة بني ال نعد السرية الذاتية وثيقة تارخيية ، و لكننا نتوخى فيها ال
  .32))القارئ والكاتب ولكي يستطيع الكاتب  أن يكسب ثقة القارئ ال بد أن يلتزم الصدق والصراحة  

خيية حامية له يف حالة األمري حممد كانت احلرفية و اإلغراق يف املتوفر من وثائق و شهادات  يف نقل احلقائق و احلوادث التار     
لعل (( مما ميكن أن متليه عاطفة الولد جتاه والده مما يتوقع من مبالغة أو زيادة ، و هذا ليس غريبا عمن تصدر للكتابة السريية ، فـ 

أ كثريا من كتاب السري التارخيية عندنا كانوا أسبق إحساسا مبعىن االعتدال يف احلكم و التقدير ، واضعني الصواب إىل جانب اخلط
علمهم أن هناك جرحا و تعديال ، و أن هناك مرتبة وسطى جتمع بني اجلرح و " علم الرجال " حني يتحدثون أو يترمجون ألن 

و مع  33))التعديل ، و لذلك مل تكن السرية مدحا مطلقا أو ذما مطلقا ، بل كثريا ما كانت جتمع بني هذين يف صدق و اعتدال
  .يها اجلمالية األدبية ، و إن مل يقصد ا اإلمتاع و مع ذلك فقد حققت إمتاع املتلقي ذلك فهي نصوص أدبية فنية توافرت ف

لقد كانت التراجم أو السري يف العصر العريب الوسيط ،هي  شيء أكرب من جمرد مستودع للبيانات : (( و لذلك ميكن القول     
كتابة ترمجة ما ، كان املؤلف ، على األقل تتاح له الفرصة الختاذ  فعند.التأرخيية للسرية ، بل ، كانت أيضا أداة للتقريظ و اجلدل 

فإذا ما حدث و أصبح كاتب السرية مدركا لبعض . موقف يتعلق يئة الشخص موضع االهتمام أو جبوانب معينة من حياته 
و إذا كان عليه أن يضمنها ، ، املعلومات اليت تثري اجلدل فيما يتعلق بشخص ما ، فهل يقوم باستبعادها أم عليه أن يضمنها ؟ 

هذا عن العصور السابقة عند العرب ، و هو نفسه ما ميكن أن يتحقق عند بقية األمم و منها الغرب ،  34))فكيف يعرضها ؟  
مواجهة بني ما هو كائن و ما كان : م ال ميكن إال أن يكون أساسيا  1789إن التاريخ بالنسبة إىل أجيال ما بعد ثورة ((فـ

عن التعليالت و عن قوانني جتعل من هذه التحوالت االقتصادية و السياسية و االجتماعية الكبرية شيئا غري احلوادث ، لكن وحبث 
اإلمرباطورية ، ذلك الشكل املركزي و املشخص يف السلطة ، هي اليت ستصنع من املذكرات نوعا من مالحم مرحلة تريد أن 

  .35))تكون جديدة و ال تنسى  
  .و حتفة الزائر) املذكرات ( لزمين لألحداث بني السرية الذاتية لألمري التسلسل ا

نعين بالتسلسل الزمين لألحداث مدى التراتبية يف رواية األحداث ، التداخل الزمين و االنتقال من احلاضر إىل املاضي أو من         
املعاصرة ، و إن مل يكن يف العربية صيغ تفاضل بني الزمنني املاضي القريب إلىل املاضي البعيد من خصائص فنية الرواية احلديثة و 

كما هو متواجد يف اللغات األوروبية مثال ، إال أننا نستشف ذلك من سياق الكالم و من عبارات دالة على ذلك و منها ظروف 
املذكرات أم يف السرية ( تية الزمان ، و مع ذلك ميكن أن نكتشف احترام التراتب الزمين يف النص السريي سواء يف السرية الذا

و أقترح أن يكون ذلك بشكل تفصيلي فيما يتعلق باملباحث النصية ، ذات العالقة الوطيدة بالسرية ، و أن يكون ) التحفة ( الغريية 
  .بشكل عام فيما يتعلق باملباحث امليتانصية 
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، و هو فصل يف ) بيئة أو فضاء الوالدة و النشأة  ( ملكاين ففي املذكرات كان الفصل األول مزاوجا بني اإلطارين الزماين و ا      
مبعىن األجداد ،فاملوطن  كداللة على )  الزمن املاضي البعيد جدا أو السحيق ( نسب األمري ، تطرقت املذكرات إىل النسب

و العقائدية ، فاملولد و التعلم ، فاملشائخ ، فالتعريف بزاوية القيطنة لتحقيق النسبة املذهبية ) الفضاء ( املزاوجة بني املكان و الزمان 
أسبق من املوطن و تكونه كقرية جزائرية و عربية و إسالمية من ) املاضي سحيق ( ، و عليه كان التراتب حمترما ألن األجداد .

ن التعلم و من ذكر ، و بلدة القيطنة يف التكون أسبق من زاوية القيطنة ، و بعدها كان املولد أسبق م)املاضي البعيد ( معسكر 
املشائخ ، و إن كان املشائخ أسبق ظهورا من صاحب السرية و مع ذلك تأخر احلديث عنهم ألن صاحب السرية يف النص أهم من 

  .حيث الذكر من املشائخ و لذلك ألغت أمهية املترجم له زمنية املشائخ 
زمين ، و رجعت إىل املاضي السحيق ، و هي اآلراء الفقهية يف املباحث التالية ، و ألا ميتانصية خرقت متاما التسلسل ال      

  .ضرورة اإللتزام مبذهب فقهي واحد و التعريف بإمام دار اهلجرة مالك بن أنس و بصفاته و خصاله 
ما يقال عن هذه املباحث يقال بشكل أعمق حول الفصل الثاين بأكمله لغوصه يف املاضي السحيق جدا وذلك متعلق ببالنيب ص 

و يالحظ أن املباحث امليتانصية يكون الترتيب فيها من احلاضر إىل املاضي أو من املاضي القريب إىل . وبأجداده وبأصل العرب 
  :ذا الشكل.ي القريب إىل احلاضر املاضي البعيد ، أما املباحث النصية فعلى العكس من ذلك يكون تتتيب األحداث فيها من املاض

  ة                                                    حالة املباحث السريية             حالة املباحث امليتانصي
  من املاضي القريب إىل احلاضر                     إىل املاضي السحيق من  املاضي البعيد                

  
  

 اإلسالم و منه انتقل إىل احلديث عن عيسى بن مرمي عليه و هو األمر نفسه مع الفصل الثالث املتعلق مبباحث النبوة و الرسالة يف
  .السالم 

فيما بعد سنالحظ أن أن الفصلني اخلامس و السادس و املتعلقني على التوايل بسجايا العرب و مكة و تارخيها من آدم عليه     
و احلق أن يف . راهيم اخلليل عليه السالم و بنسب الروم القيصرية من احلواريني إىل إب) ص (  السالم إىل عبد املطلب جد النيب

الفصل السادس خرق ملا قررناه يف الفصول امليتانصية أو امليتاسريية من تراتبية زمنية عكس سريورة الزمن ، فقد حافظ الفصل على 
زمنة أميا وضوح ، ترتيب مباحثه من املاضي السحيق إىل املاضي البعيد ، أما الفصل السابع فالتذبذب عليه واضح يف ترتيب األ

وتبقى اخلامتة اليت ال يسري عليها هذا احلكم أيضا ، فهي تبدأ بعدد الشهور و السنني عند العرب بداية و تنتهي بعالمات قيام 
  .الساعة و منه فهي مرتبة من املاضي إىل املستقبل 

يب من املاضي إىل احلاضر تارة و من احلاضر إىل املاضي ال جمال هاهنا للتأويالت الباطنية فهذا ليس جماهلا و لكن تراوح الترت       
  .تارة أخرى وبفائه يف اخلامتة من املاضي إىل املستقبل حتديدا ليس بأمر جزايف يف هذا النص األمريي 

فق إىل حد الفصل الرابع املتعلق بكفاح األمري عبد القادر يفترض أن يكون النص السريي قد احترم التسلسل الزمين بشكل يوا      
بعيد ما قرره التاريخ احلديث للدولة اجلزائرية احلديثة بقيادة األمري و لو على مستوى معسكر و الزمالة ، و توافق ما ذكره كل من 

عبد القادر اجلزائري " حبسب ترمجة أيب القاسم سعد اهللا و برونو إتنني يف 36" حياة األمري عبد القادر " شارل هنري تشرشل يف 
و يتعلقان بطريفة قصة الشاعر " ميتاسرييتهما " أو" ميتانصيتهما " ة ميشال خوري ، إال فيما يتعلق مببحثني أشرنا إىل ترمج 37"

 .حبسب الطبعة اليت يتم االشتغال عليها  129الغزال مبلك إسبانيا و لطيفة عالقة هذا الشاعر بزوجة امللك املذكور يف صفحة 
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ص الذي بني أيدينا نص فين يرقص على حبل التداخل الزمين كما هي الرواية اليوم ، وعليه ولكن ذلك ما مل حيدث ، لكأن الن
فالتراتب متسلسل من املاضي القريب إىل املاضي األقرب يف بعد األحيان و خارق هلذه التراتبية يف أحايني كثرية من املنت النصي 

و لنأخذ على ذلك مثاال فقد بدأت رحلة الكفاح بالرحلة مع الوالد .ة  للسرية حىت يف مباحث يفترض أا نصية و سريية مائة باملائ
مث انتقلت إىل ما سيأيت فيما بعد و مل حين أوانه و هو ... إىل احلج من ركوب البحر من تونس إىل القاهرة إىل جدة إىل املدينة ،

: قبل معركة املقطع ؟؟؟ تكرار عبارات من مثل  فتنة عني ماضي و ما وقع للتيجاين بعد معاهدة التافنة ، كل هذا الكالم ذكره
 .دليل على عدم احترام التسلسل الزمين لألحداث يف هذا النص السريي ) ولنرجع ) (رجع ) ( استطراد ) الرجوع ) ( عودة (

من  138ع فرنسا يف صفحة واألمثلة كثرية على هذا االنتقال الزمين املتراوح  ، فبعد كل ما ذكرناه يبدأ البداية الرمسية يف عالقته م
الكتاب منذ من كان قبله من أصحاب حادثة املروحة إىل دخول فرسا سيدي فرج إىل مبايعة أبيه و هو من بعده على اجلزائر ، 

  .وهذا بعد أن حتدث ما شاء له االستطراد أن يتحدث عن عالقته جبنراالت فرنسا حربا و هدنة 
لة احلجازية بزيارة بغداد مع الركب الشامي و جتنبه لبقية الطرق جتنبا لقطاع الطرق وينتقل بل جند األمري ينهي كالمه عن الرح    

إىل ثورة التيجاين على الباي حسن باي وهران من قبل األتراك و أطال ألن احلادثة ستتكرر و لكن بني األمري و أخ التيجاين يف 
، و إن مل يكملها باعترافه ، إىل معاركه مع اجلنراالت و املاريشاالت  عني ماضي ، حيث الزاوية ، واألمري ينتقل من هذه احلادثة

يتذكر أنه مل يكمل حديثه عن الرجوع من احلج و يربر هذا بتنويع املوضوعات و األساليب و إن  124الفرنسيني مث يف صفحة 
نا يف شأن السفر احلجازي و ما آل إليه و ال أكملنا كالم" و " و مع كوننا مل نتم قصته " كان يستخدم عبارات الفوت من مثل 

و حقنا أن نذكر ذلك مفصال مرتبا ، ليجري الكالم " و يقصد أباه حمي الدين  و " األمر ، إىل أن وصل هذا السيد الرفيع البالد 
"  من مقام إىل مقام على سنن واحد ، لكن إمنا غايرنا بني األساليب و ارتكبنا هذا التركيب ، تلوينا لتحسني الكالم ، و انتقاال 

صفحة من )  20(أي بعد قرابة عشرين  127ومن مثة فهو ال سريجع مرة أخرى إىل إمتام الرحلة احلجازية و لكن يف صفحة 
و هذا دليل آخر على عدم احترام األمري للترتيب الزمين بوعي و بقصد منه ، و األمجل هو أن األمري يؤرخ لكل حادثة .الكتاب 

  أو عشرين يوم و إمنا بالتاريخ اهلجري املضبوط باليوم و الشهر و السنة و باملدة ، و ذلك على شكل حوصالت  ليس بشهر بعدها
  .لكل مرحلة من مراحل السفر حيصي مدا  من بداية الرحلة إىل ايتها مدة كذا ) خالصات ( 

سرييا و نصيا ، حىت أنه أكرب حجما من فصل  ضمن هذا الفصل نفسه و هو الفصل املتعلق بالكفاح ، و هو أكرب الفصول    
النشأة و التعليم ، نعثر على العديد من النصوص غري السريية و اليت تكون عادة يف النصوص من باب االستطراد الذي له منطقية 

و هو ما " بالشيء يذكر الشيء : " التواجد إما عن طريق عالقات التشابه أو االستشهاد أو التذكر أو التخيل أو املناسبة فكما قيل 
سيفضي إىل صلة هذه النصوص اجلزئية بأزمنة غي مرتبة و ال متسلسلة و ال مترابطة ، فتكون السرية هاهنا أشبه بالعمل الروائي 
ولكن من غري ختطيط لسري  احلكي ، و هو ما يعرب عن منطقية املناسبة ال منطقية الترتيب الزمين ، فنص من مثل النص املستخدم 

تدليل على أنواع الرياح  األربع فالثمانية و استحضار نصوص من اهلدي النبوي يف الرياح من صحيح البخاري ، و مع اإلميان لل
بانفتاح هذه النصوص زمنيا إال أن الشحنات الداللية اليت حتتفظ ا و حىت احلموالت املعرفية و الثقافية تنتمي إىل ومن ليس هو 

و ميكن استحضار العديد من النصوص اليت تعرب عن   38.و إمنا هو زمن موغل يف املاضوية و القدم  بزمن حياة األمري حتما ،
  .التداخل يف األزمنة عرب قنوات هذا االنتقال  غري املنتظم املتعددة و أساليبه املختلفة 

وزموغرافية لبالد املغرب اإلسالمي حمترمة كانت املداخل الك) السرية السيفية ( و يف اجلزء األول منها " حتفة الزائر " يف       
الترتيب الزمين من املاضي البعيد إىل املاضي القريب من تاريخ الرببر إىل الفتح اإلسالمي إىل خمتلف اإلمرباطوريات مث الدويالت 
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ان و على آل عثمان مث اليت حكمت املغرب اإلسالمي ، وانتهاء بدولة آل عثمان ، مث ما كان من بعض الثورات الشعبية على اإلسب
االستيالء الفرنسي على اجلزائر العاصمة و هو ترتيب زمين تراتيب حمترم ، و لكنه ميانصي خارج عن معطيات سرية األمري عبد 

  .  القادر 
ه هذه قد وجهت" ذكر " ما جاء بعدها من صميم حمتويات السرية الذاتية الكفاحية لألمري و هو من خالل استعماله لكلمة        

الكلمة فيما هو سرييّ إىل ترتيب زمين دقيق جدا حبسب وقائع و معارك األمري عبد القادر مع اجليش الفرنسي و مع غريه إىل 
  .اإلنتهاء بواقعة بين عامر بفاس وما كان بعدها من وقائع باملغرب األقصى 

لقادر أيضا احترم األمري حممد تسلسل األحداث يف سرية اجلزء الثاين من التحفة و الذي تضمن السرية القلمية لألمري عبد ا     
  .والده منذ ركوبه إىل فرنسا و بالضبط إىل طولوز و إىل استقراره يف لومبواز و إىل انتقاله إىل دمشق و وفاته رمحة اهللا عليه 

ليس هو خرق وسطي و إمنا هو االستثناء الوحيد الذي فعله األمري حممد ، و الذي خرق الترتيب الزمين لتسلسل األحداث     
خرق من البداية ، فقد أرجأ احلديث عن نسب األمري عبد القادر إىل اخلامتة و قصرها على ذكر النسب ، و كان من املفترض تبعا 

رية يف لقاعدة االنتقال من املاضي السحيق إىل املاضي  البعيد و منه إىل املاضي  القريب و ملا ال إىل احلاضر إن كان قد كتب الس
  . حياة والده و حىت االنتقال إىل املستقبل فيما يتوقع أو حيلم به من أمر الوطن و مسرية الكفاح 

 
  :خامتة 

و إال لتم اإلكثار من األمثلة فيما يتعلق بالعناصر اليت  مقالةحىت خترج عن ما وضعت له ك املقالةلقد خشيت أن تطول هذه    
ة احملتوى يف املذكرات و يف السرية أم أثناء احلديث عن حجم هذا احملتوى يف النصني أم أثناء طرقتها ، سواء عند احلديث عن طبيع

احلديث عن التسلسل الزمين يف سرد األحداث وفق منطق السرد املتتابع و املتسلسل ، مع العلم أن املنطقية قد تدرك بالتناسب يف 
  .ي كالرواية و ملا ال السرية بنوعيها أو بأنواعها السرد و إن اختلطت األزمنة يف سياق النص الفين السرد

و عليه ،  فقد  آثرت أن يكون ختام احلديث يف هذا العرض على شكل موازنة ، ليس بني التحفة و املذكرات كما قد حبكت 
األديب عند العرب يف من جهة وبني املوروث السريي ) التحفة و املذكرات ( عليه خيوط البحث ، و إمنا بني هذه السرية الثنائية 

مراحل متأخرة من ثقافة هذه األمة و تبلور أدواا الفنية و هي تصوغ أجناسها األدبية ، و هو ما مل نره ال يف سري و مغازي 
البن إسحاق أو البن هشام أو للسيوطي و ال حىت السري األسطورية لعنترة بن شداد ) ص(األولني و على رأسها سرية النيب 

و إمنا يف سرية لرجل شديد الشبه يف مساره السيفي و القلمي .اخل ... ي يزن و لصالح الدين األيويب و ال لبين هالل ولسيف بن د
باألمري عبد القادر و هو ذو الوزارتني لسان الدين بن اخلطيب ، مع الفارق يف جدلية األنا و اآلخر فشتان بني املرابطني و بني 

  .جراء مسح وفق آليات موازنة أو مقارنة عامة الفرنسيني ، و هو ما متثلناه إل
انطالقا من هذا ،و على العموم ،لعل الطابع العام ملسرية فن السرية عند العرب يف املراحل املتأخرة من الثقافة العربية أا ال    

نفح الطيب من " وسوعة تنفك تؤكد عالقتها بالكوزموغرافيا ، و لذلك يتكرر األمر الذي حدث مع كتاب لطاملا وسم بأنه م
ولدينا فيه مذهب خاص و متواضع ليس هذا  -للمقري التلمساين" غصن األندلس اخلصيب و ذكر وزيره لسان الدين بن اخلطيب 

، و لعل وجه الشبه و التكرار احلاصل  39 -جماله ، ولكن ملخصه أن هذا الكتاب كتاب سرية وليس هو مبوسوعة و ال بتاريخ 
لألمري حممد بن األمري عبد " حتفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر و أخبار اجلزائر " حيدث مع "  النفح " من يف هذين اجلزئني 

، هالقادر ، والسيما يف ذلك الباب التمهيدي الكوزموغرايف  أو املدخل التارخيي واجلغرايف الذي طال حىت كاد أن يصبح كتابا بعين
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املقدمة  يف ذكر " بعنوان "  التحفة " و هو املبحث الذي عرب عنه صاحب السرية " التحفة " ال هو هاهنا املغرب و اجلزائر يف ح
و ما تاله من فصول حىت بلغ الثمانني صفحة من اجلزء األول من الطبعة اليت بني أيدينا ، و اليت تنتهي  " جغرافية أقسام املغرب 

، جم العرب القدماء يف حتفة الزائرا يعطي الطابع التقليدي لكتاب السري و الترامم" تسلط الفرنسيني على مدينة اجلزائر " بعنوان هو 
و لكن " املذكرات " و هو ما مل جنده يف مذكرات األمري عبد القادر فاملعلوم أن لألمري يف جمال النثر األديب أو السرية األدبية الذاتية 

خيربنا بأنه قد أملى سريته الذاتية على أحد معاونيه ، و أغلب " ديد كتاب األمري مسالك أبواب احل" وسيين األعرج يف روايته 
، و يؤكد ذلك أبو القاسم سعد اهللا بتراث األمريالظن أا املذكرات ، غري أن حتفة الزائر البنه حممد ، كما يشري إىل ذلك املهتمون 

عل من هذه السرية الغريية كأا سرية ذاتية للقداسة هل جيوز لنا بعض التمحل للقول أن صلة حممد باألمري و هو ابنه تكاد جت
و لكن و على كل حال هي يف أسوء حاالا لن تكون كسرية ميخائيل .. والعالقة الروحية اليت يشكلها الوالد لولده ؟؟ رمبا 

ال هنا هو جمال حدود و ا.نعيمة لصديقه جربان خليل جربان يف سريورة األدب العريب النثري احلديث و يف فن السرية حتديدا 
و هو ما يعزز املوقف باالختالط ببني السرية الذاتية و السرية . املوضوعية  و الرؤية و درجة التبئري فيها بالنسبة لولد  مع والده 

افات غريها الغريية  مع ما عرف به تاريخ األدب العريب  يف ميدان فن السرية و الترمجة و الوفيات و الرحالت واملذكرات و االعتر
  .منذ سرية النيب ص البن إسحاق 

مذكرات األمري عبد القادر اليت تعنينا هنا أكثر حىت من حتفة الزائر كأمنا هي مسودة أمالها األمري يف عجلة من أمره أو يف سباق   
لعريب للكالم و تركيبه و هو مع الذاكرة مع األمل يف العودة إليها و تنقيحها و تصحيحها ، و إال فما العلة يف استخدام النظم ا

نظم صحيح حنويا و بالغيا و من جهة أخرى عج النص السريي باأللفاظ العامية ليس ألا تعرب عن أمساء أو مصطلحات بل حىت 
  .بألفاظ هلا بدائل فصيحة و مع ذلك يستخدم األمري األلفاظ العامية الدارجة و املنقولة حىت عن الفرنسية 

ي التعبري بضمري الغائب يف املذكرات يعطي االنطباع يف االشتراك يف كتابة السرية بني األمري و من أمليت مالحظة أخرى و ه   
عليه إذ سمح له بإضافة بعض األحداث ، و ال يستبعد أن يكون الكاتب الذي أمليت عليه هو صهره ابن التهامي الذي مل يفارقه 

ما نسيه األمري أو غفل عنه ، و بالذات يف فصل الكفاح ألن ضمري الغائب يف معاركه ، فهو حاضر وشاهد و ميكن أن يضيف 
وهو يقصد األمري يقل يف بقية الفصول واملباحث ويكثر يف فصل الكفاح بشكل ملفت مما يعرب عن مساح األمري البن التهامي 

  .باإلضافة و املشاركة 
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  قائمة املصادر و املراجع 
جملة  ) دراسة يف مبدأي املوافقة و التوفيق يف نفح الطيب( احلدود الفاصلة بني النص التارخيي و السرية  عند املقري التلمساين   :عبد العزيز شويط  – 1

  .، مركز مجعة املاجد للثقافة و التراث ، ديب ، اإلمارات  العربية املتحدة  2011سبتمرب أيلول  75آفاق الثقافة و التراث ، عدد 
أدب التراجم و السري يف اجلزائر بني احلقيقة التارخيية و أدبية األدب ، جملة عيدان اخليل للثقافة و اآلداب و العلوم ، الشارقة :  ز شويط عبد العزي – 2

  ).النثر ( الوفيات البن قنفذ القسنطيين " كتاب"،  دراسة يف  01اإلمارات ، عدد 
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ظهرت مذكرات أعالم من  15و كتابة املذكرات نشأت يف أوروبا قبل أن تنتشر يف خمتلف اآلداب ، إذ منذ أواخر القرن : ((  ينظر القول  -1  .17
شها الكاتب بأحداثها و أسرارها و حواف وزراء و قادة جيوش و أشخاص مقربني من امللوك أو صانعي القرار تروي تفاصيل فترة تارخيية عا

و كثريا ما يقع اخللط بني املذكرات و السرية الذاتية اليت تجعل فيها الذات الكاتبة نفسها ... قراراا السياسية أو العسكرية و تقلباا املختلفة 
معجم السرديات ، دار حممد علي للنشر تونس ، دار : ن حممد القاضي و آخرو)) موضوعا للكتابة ، و تتحدث عن التاريخ و منه تارخيها اخلاص 

  . 380: ، ص  2010،  01الفارايب لبنان ، مؤسسة االنتشار العريب لبنان ، دار تالة اجلزائر ، دار العني مصر ، دار امللتقى املغرب ، ط 
نع للسرية الذاتية ، ألننا ال نستطيع أن نعد كل عمل و نستطيع أن نالحظ أن تعريفات هذه األشكال أيضا ال حتتوي على تعريف جامع ما((  -1  .18

و مع ذلك سعى منظرو األدب إىل ((جيمع بني التحري التارخيي ، و اإلمتاع القصصي سرية ذاتية ، فالتاريخ نفسه يف بعض احلاالت ، حني يصوغه 
لعلّ أوشج هذه األجناس قريب ما يعرف باملذكّرات فكثريا ما استعمل رسم هذه احلدود الفاصلة بني السرية الذّاتية واألجناس السردية القريبة منها و

وا تعقد مع املتلقّي ميثاق قراءة ولكنه ميثاق زائف ألنّ " مذكّرات"هذا املصطلح مبعىن السرية الذّاتية وكثريا ما وشحت كتب السرية الذّاتية بعبارة 
فالسرية الذّاتية، على خالف املذكّرات تروي أحداثا شخصية وتنأى عن سرد األحداث العامة يف . قائماحلد الفاصل بني السرية الذّاتية واملذكرات 

و يتخذ التعامل مع الزمن املروي معيارا .حني تركّز املذكّرات عادة على تدوين األحداث دون التعليق على احلياة الشخصية لكاتب املذكّرات
رية الذّاتياتللفصل بني السة ترتبط أحيانا كثرية بفترة حمدودة من حياة الكاتب يف حني . ة واليوميات اخلاصة وهي أعرق من اليوميرية الذّاتيفالس

ولئن سلك اجلنسان اتجاها زمنيا واحدا ينطلقان من احلاضر إىل املاضي ومن حلظة الكتابة إىل حلظة . تتصل اليوميات اخلاصة باملاضي القريب
كما يعد التعامل مع املرجع . بة فإنّ املساحة الزمنية الّيت تفصل بني زمن الكتابة وزمن التجربة تكون يف السرية الذّاتية أوسع منها يف اليومياتالتجر

ين من حلظة التجربة يف حني وجها من وجوه االختالف بني اجلنسني األدبيني، فاإلحالة املرجعية يف اليوميات متتاز بالدقّة نظرا لقرب حلظة التدو
اكرة معرضة آلفة تتعرض اإلحالة املرجعية يف السرية الذّاتية إىل ضرب من التشويش واالضطراب فال سالح لكاتب السرية الذّاتية سوى ذاكرته والذّ

  ).  en GreanJuli(على حد عبارة جوليان قرين " غربال ال مير من ثقوبه إالّ ما هو جوهري"النسيان وهو 
فموضوع السرية الذّاتية وكاتبها ال يزال على قيد احلياة يظلّ مطروحا يف حني حيسم كاتب . و ختتلف السرية الذّاتية عن السرية يف أكثر من وجه .19

اد الّيت يستعملها كاتب السرية شأا السرية يف موضوعه ويقول الكلمة الفصل كما تتسم كتابة السرية برتعة تارخيية ال ختلو من موضوعية ألنّ املو
ثّل يف ذكرياته شأن املواد الّيت يستعملها املؤرخ منفصلة عن الذّات الكاتبة يف حني ميتح كاتب السرية الذّاتية من ينبوعه الذّايت والشخصي املتم

يف مصداقيتها وصحتها وذلك الختالف الغاية الّيت يسعى كال ساحبة يف الذّات ال معيار موضوعيا للنظر " األنا"اخلاصة فتجيء الكتابة مغرقة يف 
فإذا كان كاتب السرية الذّاتية يرغب يف االنتصار على املوت إذ هو يسعى إىل توثيق حياته املاضية وإخراجها من . اجلنسني األدبيني إىل حتقيقها

غلب املوت، فهو عندما يدون حياة شخصية أدبية أو فكرية أو سياسية يقدم الدليل اإلمهال والنسيان، فإن كاتب السرية يؤكّد فعال أنه استطاع أن ي
نسجاما القاطع على أنّ ذكرى تلك احلياة الّيت عاشها قد استمرت بعد فناء اجلسد، إضافة إىل أنّ كاتب السرية وهو يكتب سريته يظلّ منسجما ا

منية الزا كامال إذ ال يعيش اإلشكالية وهو يكتب يظلّ يسبح عكس فكريرية الذّاتية، ذلك أنّ كاتب السرية الذّاتيض هلا كاتب السة الّيت يتعرة احلاد
لسرية جمرى حياته إذ يعود إىل املاضي البعيد وأمواج احلاضر املتالطمة تعترض سبيله يف حني يظلّ كاتب السرية قادرا على ترتيب حياة صاحب ا

  .وعية تفصل بني املراحل وتزيح املواجهة بني املاضي واحلاضروخيضعها ملعايري موض
وظهرت أجناس . يتّو تظلّ العالقة بني السرية الذّاتية والرواية أكثر التباسا فكثريا ما ننظر إىل الرواية على أنها يف وجه من وجوهها جنس سري ذا .20

 romanciée  autoوالسرية الذّاتية الروائية  roman autobiographiqueالذّاتية وسيطة بني الرواية والسرية الذّاتية شأن رواية السرية 
biographie  ة سعى منظّرو األدب إىل البحث عن احلدودة متشاة ذات االسم املستعار وهي مجيعها توظّف أساليب سرديرية الذّاتيوالس

عندما تتكلم الذات السرية :ينظر  حممد الباردي  1))األساسي للتمييز بني الرواية والسرية الذّاتية  ويظلّ ميثاق القراءة املعيار . الفاصلة للتمييز بينها
  .10، 09: الذاتية يف األدب العريب احلديث ، مرجع سابق ،ص 

عباس ، منوذجا ، املؤسسة العربية السرية الذاتية يف األدب العريب ،  فدوى طوقان و جربا ابراهيم جربا و إحسان : اين عبد الفتاح شاكر  -1  .21
  . 14: ، ص  2002،  01للدراسات و النشر، بريوت لبنان ، ط 

 1985،  01األدب و األنواع األدبية ،ترمجة طاهر حجار ،دار طالس للدراسات والترمجة والنشر ،دمشق سورية ،ط :خنبة من األساتذة -1  .22
  . 234،  233: ،ص 
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  ))يف األدب اإلسالمي اهلنديحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأثره (( 
Tracing The Love For The Prophet ‘Mohamed’ Peace And Blessings Be Upon 

Him In Islamic Indian Literature 
  خالد ناجي السامرائي. د                                                

 جامعة سامراء ــــ العراق/ كلية العلوم اإلسالمية
  لبحث بالعربيةملخص ا

إن أبرز ما ينماز به املسلمون اهلنود هو حبهم اجلارف للنيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ ال يكاد خيلو بيت من بيوم من اسم حممد،  
ذلك أن األقليات املسلمة يف بلداا ــ ومنها األقلية املسلمة اهلندية ــ تتسم بشعور عال باهلوية واالنتماء، واحلرص على 

يز خوف الذوبان يف ثنايا األكثرية وثقافتها ومعتقدها، لذا حرصوا على إبراز شخصية النيب صلى اهللا عليه وسلم بوصفه الرمز التما
  .           األول عند املسلمني، وبيان ما لشخصيته من صفات ومناقب ومنجزات على الصعيد األنساين

إذ مل يبخل الشعراء اهلنود يف التعبري . ثنا، ويف املقدمة من ذلك فن املديح النبويمن تلك الثيمة ومن جتلياا األدبية انطلق حب       
عن حبهم الغامر للرسول صلى اهللا عليه وسلم بل قرضوا يف حبه وتعداد مناقبه الكثري من األشعار واألذكار والرسائل حىت صار 

  . دب اإلسالمي اهلندي قدميه وحديثهاملديح النبوي بالعربية واألردية أحد األركان اهلامة لبنيان األ
 –املديح  –التمايز  –االنتماء  –اهلوية  -حممد  الشخصية -}صلى اهللا عليه وسلم{النيب  –املسلمون اهلنود : الكلمات املفتاحية

  .  األدب اهلندي
Abstract 
The major distinguishing element of Indian Muslims is their unending love to the 
prophet(PBUH), as one hardly find a home having a name except Muhammad. The reason is that 
muslim minorities in general and indian muslims in particular enjoy a high degree of identity and a 
deep sense toward the prophet. The stress on the theme of identity also comes due to the fair of 
loss in the very crowd of majority, its many fold faiths and culture. It led them to refer to the 
prophet (PBUH) as the first and foremost icon to muslims through describing his personality, 
attributes and achievements along.   
The said footprint was followed by literary genere which begins with Madeeh(Encomium of the 
holy Prophet), as the Indian poets did not lake courage to express their feelings towrads Prophet 
and his loved ones. Hence, they not only composed poetries but also descriptions and letters as 
well. And thus, the Madeeh al Nabvi (prophetic genere) has been taken as a basic componant of 
Indian Islamic literature both ancient and modern.  
Key words: Indian Muslims – Prephet (pubh) – Mohamed – Ide,tity – Faith – Culture – Poetry 
Poets – Madeeh – Indian Poets. 
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 قدمةامل
تعد اهلند بدياناا وطوائفها ومكوناا اتمعية وثراها احلضاري والفلكلوري جماال خصبا للبحث، وكان أن تولدت الرغبة       

ية هناك إلجناز حبث عن املسلمني اهلنود، إذ كان يف اإلفادة من العالقات اليت تربطنا باألساتذة واملؤسسات األكادميية واإلسالم
لزاما اجلمع بني ختصصنا األكادميي الدقيق وهو األدب اإلسالمي ومن تدريسنا ملادة فقه السرية يف كلية العلوم اإلسالمية يف جامعة 

ثي وأعين ما األدب والفكر سامراء يف إجناز حبث جيمع احلقلني الذي يدور يف حومتيهما إختصاصنا األكادميي واهتمامنا البح
 .اإلسالميني، وهكذا كان القرار بإجناز حبث أديب ـــــ إسالمي

مل يكن إختيار احلقل البحثي وال عنوان البحث مصادفة بل نبع من رغبة قدمية وملحة راودت الباحث  يف دراسة أحوال        
 !!ما الذي يعيق تقدم املسلمني ووضهم ؟: ادهااملسلمني غري العرب واإلجابة عن تساؤالت اعتملت يف خاطره مف

هل هي أسباب بنيوية أم أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية ؟ وهل أحوال املسلمني يف البالد غري العربية خيتلف عن أحواهلم يف 
عن تلك اليت تعيق وض البالد العربية ؟ وهل أسباب تأخرهم هي نفسها اليت أخرت العرب املسلمني أم مثة أسباب أخرى تتباين 

النيب صلى اهللا عليه وسلم وأثره :( العرب ؟ هكذا ولدت فكرة الغوص يف أحوال املسلمني اهلنود بسلسلة من البحوث، أحدها حبثنا
 . وهكذا قادتنا الظروف اىل اهلند وربوعها ومسلميها). يف األدب اإلسالمي اهلندي 

 بد أن تستوقفه مجلة من القضايا اليت تكررت يف حيام حىت صارت الزمة هلا وعالمة إن املهتم بشؤون املسلمني اهلنود ال       
 .عليها، لعل من أبرزها حب النيب صلى اهللا عليه وسلم

إن املسلمني كلهم حيبون رسول اهللا، لكن الفارق يكمن يف أن : اجلواب!! وهل مثة مسلم ال حيب النيب ؟: سيقول قائل       
املسلمة يف بلداا ـــــــ ومنها األقلية املسلمة اهلندية ـــــــ شعور عال باهلوية واالنتماء، شعور األقليات 

واحلرص على التمايز خوف الذوبان يف ثنايا األكثرية وثقافتها ومعتقدها، لذا كان توقهم اىل إبراز شخصية النيب صلى اهللا عليه 
 .خصيته من صفات ومناقب ومنجزات على الصعيد اإلنساينوسلم بوصفه الرمز األول  للمسلمني، وبيان ما لش

انطلق البحث من هذه الثيمة وجتلياا األدبية، ويف املقدمة من ذلك فن املديح النبوي، وإلجل اإلحاطة بثنايا املوضوع،        
النبوي بالعربية، أما الثاين مهدنا للبحث بتسليط الضوء على بعض املفاهيم، مث قسمناه على جزئني، خصص األول منها للمديح 

  .       فكان البحث فيه يدور حول املدائح النبوية باألردية، وهي لغة املسلمني يف اهلند وباكستان وبنغالديش
شفاعة النيب صلى اهللا عليه : أهم أغراض املديح النبوي، وهي) املدائح النبوية يف األدب العريب اهلندي: (بين القسم األول       

أميت أميت، مل تشغله أهواهلا، يوم تذهل : م ووقعها احملبب يف نفوس املسلمني، كيف ال وهو النيب الذي يلهج يف يوم القيامة وسل
أما املسألة . كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد

بينما كانت . ه ومناقبه، وهو غرض شائع وطاغ، ويشكل العمود الفقري للمدائح النبويةالثانية، فكانت عن أخالق النيب وصفات
. املسألة الثالثة عما عاناه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقاساه من لدد وخصومة وعداوة وإرجاف من عشريته وأقرب الناس اليه

احملبب اىل الصوفية خاصة، فهم األكثر قربا حبكم تركيبتهم أما الرابعة فتطرقت ملعجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو الغرض 
 . االعتقادية إىل مثل هذه املواضيع 

: كاألول بأغراض املديح، وكانت موضوعاته على التتابع)  املدائح النبوية يف األدب األردي اهلندي(بدأ القسم الثاين         
 .ائد، والدعوة اىل اإلسالم والتفقه بالدين، والشعائر اإلسالميةالتأسي برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتطهري العق
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كما استعرض القسمان أبرز املداحني الذين برعوا يف هذا الفن إن كانوا ممن نظم الشعر بالعربية أو األردية، ومن خمتلف        
نبوية، وعدا بعض التيارات اإلسالمية مآخذ احلقب التأرخيية، وقد بينا يف مواضع منهما اجلدل الذي أثري حول بعض املدائح ال

عقدية وشوائب شركية، كالغلو والتهويل يف وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو طلب املدد والتوجه بالدعاء إىل حضرة النيب أو 
فقد خصص القسمان األولياء والصاحلني، أو التربك بالقبور وشد الرحال إىل املراقد واألضرحة وما شابه ذلك، فضال عن ذلك 

جزءا منهما لبيان السمات الفنية واإلسلوبية للمدائح النبوية، وشخصا أهم ما امنازت به هذه املدائح، من اإلفراط يف استخدام 
احملسنات البديعية والتزويق اللفظي، وعرجا على نزعة بعض الناظمني يف تقليد قصائد الشعر القدمي من االستهالل الغزيل والتشبيب 

تأخر مدائح اهلنود عن مثيالا العربية من حيث املستوى الفين واملُكنة األدبية : الوقوف على الطلل، وخلصا إىل نتيجة مفادهاو
 .ألسباب ذكرت يف ثنايا البحث، كل ذلك جاء مقرونا بالنصوص الشعرية كلما دعت احلاجة البحثية إىل ذلك

امتته ونتائجه، إذ استعرض أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات، وبعد أن استوىف البحث أقسامه خلص إىل خ      
واتبع ما درج عليه الباحثون من عرض لنتائج حبوثهم سالكني لتحقيق ذلك سبيلني، األول، اقتباس بعض النتائج من ثنايا املباحث 

عطيات اليت تناوهلا البحث، مع عدم إمهال وإعادة ذكرها متدرجة، والثاين، استنتاجات عامة خرج ا الباحث من دراسة امل
وقد أدرجناها متسلسلة كما جاءت يف ثنايا البحث . الظواهر السلبية اليت ا حاجة إىل تقومي وتشذيب، مث جاءت قائمة اهلوامش

  .التاليةمع احلرص على ذكر بيانات املرجع حينما يذكر للمرة األوىل، واالكتفاء بذكر عنوانه واسم مؤلفه يف املرات 
اعتمد الباحث يف بناء أركان حبثه واإلملام مبعطيات موضوعه الذي ينبع من بيئة غريبة عنه، إسلوب االستقراء للنصوص        

الشعرية، واالستئناس بآراء األساتذة املتخصصني يف هذا الفن الشائع يف اهلند، فضال عما أبداه األستاذ الدكتور جميب الرمحن رئيس 
سات العربية واإلفريقية يف جامعة جواهرالل رو والباحثان يف مرحلة الدكتوراه حممد سليم وعطاء اهللا من جهود مركز الدرا

مباركة وإمدادهم البحث باملراجع واآلراء املفيدة اليت كان من شأا ترصني أركان البحث وتعزيز صدقيته، فجزاهم اهللا عنا وعن 
  .اإلسالم خري اجلزاء

دعوا اهللا أن يأيت حبثنا هذا جبديد إىل املكتبة األدبية العربية، فهو يسلط الضوء على فن شعري شائع يف بيئة أدبية ا أخريا ن       
  .حاجة إىل اإلهتمام واإلنارة، هي البيئة األدبية العربية واألردية يف اهلند، فإن وفقنا فمن اهللا، وإن أخفقنا فمن أنفسنا 

  عوانا أن احلمد هللا رب العاملني           وآخر د                    
                                                

 التمهيد
  من الطبيعي أن حيب املسلمون اهلنود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فحبه جزء

يف أوساطهم انتشارا الفتا ، إذ يكاد من اإلميان ، ومن الطبيعي أيضا أن يتجلى هذا احلب يف مظاهر عدة ، منها انتشار إسم حممد  
ال خيلو بيت من بيوم من هذا اإلسم املبارك ، بل رمبا ضم البيت املسلم أكثر من حممد ، مركبا مع صفة من صفات النيب عليه 

  . اخل ... الصالة والسالم كمحمد أمني وحممد مصطفى وحممد أنور وحممد طه وحممد رسول وحممد أكرم 
الشعراء اهلنود يف التعبري عن حبهم الغامر للرسول صلى اهللا عليه وسلم بل قرضوا يف حبه وتعداد مناقبه الكثري من  مل يبخل       

األشعار واألذكار والرسائل حىت صار املديح النبوي أحد األركان اهلامة لبنيان األدب اإلسالمي اهلندي قدميه وحديثه، فقلما جتد 
 ينظم شيئا من الشعر أو النثر يف حب النيب والتغين خبصاله الكرمية والتنويه مبكانته العظيمة عند اهللا شاعرا أو أديبا هنديا مسلما مل

  . وخلقه منذ أن دخل اإلسالم يف هذه البالد حىت يوم الناس هذا يف جيشان عاطفي وفيض وجداين الفت وباهر
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ورا على الشعراء واألدباء، بل تعداهم إىل علماء الدين والدعاة وال يعين هذا أن مديح النيب صلى اهللا عليه وسلم كان مقص       
الذين أمدم قدرم اللغوية ــــ اليت م حاجة إليها يف مهامهم الدينية ــــــ بأسباب النظم يف هذا الباب الواسع 

الفين بني شاعر متمرس وآخر نظم  واحملبب على منوال أترام األدباء ، إلجل ذلك جند هذا التفاوت والبون الشاسع يف املستوى
  .شعرا يف حب النيب وتعداد خصاله الكرمية ويف آل بيته وأصحابه يتقرب به إىل اهللا 

صار حب النيب صلى اهللا عليه وسلم قامسا مشتركا بني املسلمني اهلنود على اختالف مذاهبهم ومشارم وتوجهام، فعرب        
اجلارف انتماء سياسي أو توجه حزيب، فال غرابة إن وجدنا بعض الشعراء الشيوعيني من  اآليديولوجيات ومل يقف أمام سيله

  .املسلمني قد قرضوا قصائد املديح، كفيض أمحد فيض، ونياز أمحد فتحفوري، وآخرين من شعراء احلركة التقدمية
ائد يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بل ويف ظاهرة ال ختلو من الغرابة، جند كثريا من الشعراء اهلنادك قد نظموا قص       

  .تعدى ما نظمه البعض منهم إىل دوواين شعرية كاملة
أي يف (به هر زمان وبه هر زبان "شاعرا، ومساه  336صنف نور مريي كتابا حيوي قصائد املديح النبوي األردي لنحو        

، و مهاراجه سر كشن براساد )1890(ساقي  منشي شنكر الل: ، ومن هؤالء الشعراء)كل عصر وعلى كل لسان
وبندت ديا . وقد لقبه أحد املتصوفة مجاعت علي شاه  بـــ حسان اهلند) هــ1365(، و دلورام كوثري )هـ1359(

، وبندت هري تشاندرا أختر ، وتلوك )1910ت(، ومنشي درغا سهائ سرور جهان آبادي، )1844ت (شنكر نسيم اللكناوي
  .وأمثاهلم الكثريين... زار دهلوي، وفراق غوركفوريتشاندرا حمروم، وغل

من نافلة القول أن يكون لإلميان بالنبوة دور هام يف ازدهار هذا الغرض الشعري ، لكن مثة عوامل وقرت يف عقلهم الباطن        
اإلسالمية وسط أغلبية هندوسية  دفعت املسلمني اهلنود اىل اإلكثار من هذا الفن الشعري، لعل يف مقدمتها إحساسهم العايل باهلوية

وليس أصلح من شخص النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم رمزا . حتكم البالد وحترص على هيمنة ديانتها وطقوسها على عموم اهلند 
ة فضال عن الشوق العارم إىل قرب احلبيب املصطفى يف بالد العرب النائي. تبىن عليه الشخصية املسلمة ويتماسك يف حبه جسدها 

واختاذ املدائح النبوية سبيال لري ظمأ احملبني ، فال غرابة أن جند كل هذا احلب للعرب ولبالدهم والشوق إىل لقياهم ، فهم أرومة 
  .احلبيب املصطفى وقرابته ورمحه

 املدائح النبوية يف األدب العريب اهلندي
  :       أغراضه

 :يسوغ عده غرضا رئيسا، من مثل إن أغراض املديح النبوي كثرية، لكن بعضها تكرر مبا
 : شفاعة النيب ـــــ

تعد الشفاعة أعظم الصفات اليت احتفى ا الشعراء اهلنود ، فنيب سيشفع ألمته يوم القيامة ويدخلها اجلنة جلدير باحلب        
  .الدينية الدافقة  والفداء لذا أظهروا له كل هذا احلب الذي يشع صدقا وإقناعا مع غلبة الروح اإلميانية والرتعة

وعادة ما متيز الشعر الذي دار حول شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم مبظاهر الفرح واالستبشار واالنتشاء مبا آتاهم اهللا من         
 .حظ وافر إذ جعلهم يف عداد األمة املرحومة وخص نبيهم مبثل تلك املكانة السامية وجعله شفيعا هلم يوم القيامة

 -هـ 703( ن الذين ضمنوا مدائحهم ثيمة الشفاعة الشاعر اهلندي الكبري القاضي عبد املقتدر الكندي الدهلوي وم      
هو عامل مقتدر على العلوم الصورية واملعنوية ": " سبحة املرجان يف آثار هندوستان"الذي قال عنه صاحب  كتاب ) هـ791
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ول عبد املقتدر الكندي عن شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته يف قصيدته ، يق 1"وكوكب دري أنار اآلفاق باللوامع القدسية
 ":المية اهلند"الشهرية املعروفة بـ 

 ياسيد املرسلني املكرمني آدم                شفاعة لعبيد ضارع وجل
     أردت مدح نيب اهللا جمتهدا                    حىت عجزت فقال العقل يل فقل

  2تعلو علوا عن التفصيل واجلمل           ياعبد مقتدر أوصاف سيدنا                 
  : ويكرر الشيخ عبد الرمحن السيوهاروي املعىن نفسه ، يقول

من يدفع اهلم عن ذي اهلم حينئذ     وجيمع الشمل حيث الشمل يف بدد 
3أنت الشفيع ملن قد فاته أمل       عند العزيز اجلليل امللك األحد 

 :ــــ أخالق النيب وصفاتهـ
اعتىن شعراء املديح النبوي باجلوانب اخلُلقية للنيب الكرمي اعتناًء كبريا ، فأكثروا من ذكر مكارم أخالقه ومشائله احلميدة       

بذلك  ، داعني" وإنك لعلى خلق عظيم: "وخصاله احلسنة اليت شهد عليها اهللا سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه العزيز حني وصفه
 .املسلمني إىل التأسي بالنيب ، واالمتثال ألوامره ، واقتفاء أثره ، واتباع سنته 

  :يقول الشاعر عبد املقتدر الكندي الدهلوي واصفا صفات النيب الكرمية
  حممد خري خلق اهللا قاطبة        هو الذي جلّ عن مثل وعن مثلِ      

  له العطايا بال من وال بدلِ له املزايا بال نقص وال شبه               
 4له املكارم أى من جنوم دجى     له العزائم أمضى من قنا البطلِ      

يف املديح النبوي ، ميدح النيب الكرمي " العشرة الكاملة"وللشاعر اهلندي الشهري الشيخ باقر بن مرتضى املدراسي ديوان باسم        
 : رمية ومعجزاته اخلالدة ومشائله النبيلة، فيقوليف إحدى قصائده ويشري إىل سجاياه الك

 ليس من قابله قسوة              أمن من قاتله بالقنا
 بشر من أنذره جاهال              واصل من هاجره باجلفا
 5أوضح كالشمس براهينه            شيد كاد منار اهلدى

 :ـــــ معاناة النيب يف سبيل نشر الدعوة
وظّف شعراء املديح النبوي الشعر لدعوة الناس إىل دين الرمحة ونشر تعاليم الدين احلنيف ورسالته العظيمة ، فبينوا هلم لقد        

طريق الرشاد وسبله ، وشرحوا هلم ما صادفه النيب صلى اهللا عليه وسلم من اللدد واخلصومة واألهوال وهو يدعو الناس إىل اإلسالم 
 . لنور فيسعدوا يف الدنيا واآلخرةليخرجهم من الظلمات إىل ا

يذكر الشاه ويل اهللا احملدث الدهلوي يف قصيدته املعروفة بالقصيدة البائية أذى قريش للنيب صلى اهللا عليه وسلم واألهوال        
يب ومع ذلك اليت حتملها يف سبيل نشر الدعوة وكيف ساموا أصحابه سوء العذاب وأذاقوهم أنواعا من الظلم واالضطهاد والتعذ

 : عفا عنهم بدل أن يقتص منهم ، يقول
 وآذاه قوم من سفاهة عقلهم                 ومل يذهبوا من دينه مبذاهبِ
 فما زال يدعو ربه هلداهم              وإن كان قد قاسى أشد املتاعبِ

 وما زال يعفو قادرا عن سيئهم             كما كان منه عند جذبة جاذبِ
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 6يم الدين من بعد فترة               وحتريف أديان وطول مشاغبِأتانا مق
  :ــــ معجزات النيب

الذي حياول اإلسالم إختذ شعراء املديح من معجزات النيب الكرمي وسيلة إليضاح رسالة السلم والرمحة والذب واملنافحة عن        
العنف والتطرف والتكفري، وحنن اليوم أحوج ما نكون إىل مثل هذه خصومه كيل التهم إليه وومسه مبا ليس فيه وال منه من صفات 

احملاوالت اجلادة واملخلصة لدحض مثل هذه التهم اليت ألصقت بديننا احلنيف وبنبينا الكرمي، مثلما بنا حاجة إىل توكيد نبوته بذكر 
دث الدهلوي يف إحدى قصائده ذاكرا بعض تلك املعجزات الكربى اليت ختللت حياته الكرمية ، يقول الشاعر الشاه ويل اهللا احمل

 :املعجزات
 ودرت له شاة لدى أم معبد          حليبا والستطاع حلبة حالبِ

 7وقد ساخ يف أرض حصان سراقة          وفيه حديث عن براء بن عازبِ
هللا عليه وسلم ، بعد أن هم بذلك ومثلما ذكر الدهلوي معجزة در ناقة أم معبد ، ومعجزة عدم متكن سراقة من قتل النيب صلى ا

فساخت أقدام فرسه يف الرمل ، يذكر الشيخ حبيب الرمحان العثماين يف قصيدته املعروفة بالمية املعجزات ، معجزة الغار، حني 
  :صار صناديد قريش قاب قوسني أو أدىن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه أيب بكر يف حادثة هجرته الشهرية، يقول

 وانتدوا للمكر فارتاءت له         ثلة من كل مقدام بطلِ
 8أعميت أبصارهم ملا أتوا           غار ثور يف شقاء ودغلِ

 مشاهري الشعراء يف املديح النبوي العريب:  
  نظم عدد من األدباء والعلماء اهلنود قدميهم وحديثهم شعرا يف مدح النيب صلى اهللا عليه        

عبد املقتدر الكندي، وأمحد بن حممد التهانيسري، والشاه ويل اهللا حمدث الدهلوي، والسيد غالم علي آزاد  وسلم من أمثال 
البلكرامي، وعبد العزيز الدهلوي، والشاه رفيع الدين الدهلوي، والشيخ باقر بن مرتضى املدراسي، وفضل احلق اخلري آبادي، 

لقنوجي، والعالمة أنور الشاه الكشمريي، والشيخ حممد إدريس والشيخ حبيب العثماين، والنواب صديق حسني خان ا
 . الكاندهلوي، وغريهم كثري

من اجلدير بالذكر أن هؤالء وأمثاهلم ال ميكن عدهم من الشعراء وال من األدباء، بل من املشتغلني بفنون وجماالت أخرى        
ث الدهلوي الذي كان حمدرا وفقيها يف عهده، والنواب صديق حسن خان الذي كان علمية وفنية كالشاه ويل اهللا احملدثا ومفس

  .حمدثا وفقيها، وفيض احلسن السهارنبوري فإنه كان من علماء املنطق والفلسفة
لقد أعانت القدرة اللغوية هلؤالء واطالعهم الواسع على التراث العريب فضال عن معرفتهم  بالسرية النبوية الشريفة، على        

هذا الغرض الشعري احملبب ، لقد قرأوا الشعر العريب بعصوره املختلفة مبا يف ذلك اجتاهاته احلديثة، وكانت بني أيديهم  النظم يف
مناذج من أشعار املديح اليت قيلت يف النيب الكرمي يف عصور خمتلفة، كقصائد حسان بن ثابت وعبد اهللا بن رواحة وكعب بن مالك 

من بعدها ج الربدة للبوصريي وقصائد أخرى كثرية، كل ذلك أهلمهم وأثر يف نفوسهم فنظموا وقصيدة الربدة لكعب بن زهري و
   .على منواله وقلدوا أسلوبه
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 اإلحنراف العقدي والفكري :  
حافظت معظم املدائح النبوية على احلدود املسموح ا شرعا يف وصف النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم وذكر حماسنه        

اقبه، غري أن البعض منها بالغ وأفرط يف ذلك وأخرج النيب الكرمي من آدميته ورفعه إىل مقام األلوهية، ما ورطها يف الغلو ومن
 . واالحنراف العقدي

ومن اإلنصاف للموضوع أن يقال أنه قد تورط عدد من أصحاب : " يقول السيد أبو احلسن علي احلسين الندوي عن ذلك       
عض املزالق بتأثري بعض البيئات املوبوءة أو ضعف الثقافة الدينية أو بسبب اإلجتاه إىل الغلو واملبالغة اليت اعتربت من املدائح يف ب

مسات الشعر وحماسنه يف كثري من اآلداب واللغات والعهود واألدوار وقد أبدى العارفون لروح الدين والغيارى على اإلسالم يف 
ومن ذلك الغلو ، نسبة صفات اهللا اىل النيب  ،9"واعتربوه شيئا دخيال طارئا على املديح النبوي كل زمان ومكان استنكارهم لذلك

  :صلى اهللا عليه وسلم كقول رفيع الدين الدهلوي
 يا أمحد املختار يا زين الورى              يا خامتا للرسل ما أعالكا

 10ن واالكايا كاشف الضراء من مستنجد           يا منجيا يف احلشر م
إذ ينسب كشف الضر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وكلنا يعرف أن تلك من صفات اهللا وحده ال يؤتاها غريه من العباد، ومثلما 
وقع رفيع الدين يف احملضور العقدي وقع عبد العزيز الدهلوي حني طلب الغوث من قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، مع إن اهللا أمرنا 

 : وحده، وأن نطلب العفو منه بال واسطة، يقول أن ندعوه
 وإن جرمت علي فلي غياث         بباب املصطفى خري األنامِ

 فمدحك رقييت وشفاء دائي       إذا ما خضت يف جلج السقامِ
 فمن يل بعد ما وهنت عظامي      إذا ما اشتد البالء سواك حامي

ك سي11دي ماحي اآلثامِوإن أك ظاملا عظمت ذنويب           فحب 
 : الشيخ باقر بن مرتضى املدراسي النيب صلى اهللا عليه وسلم ملجأ املخلوقات ومالذها احلامي يف الدارين فيقولجعل وقد 

 12يا ملجأ الكونني يف الدارين يا        خري األنام وسيد السادات
، إما لقصور يف فهم اإلسالم والتبحر يف عقائده أو لغلبة وهكذا نرى أن غري واحد من الشعراء اهلنود وقع يف خطأ عقدي        

عاطفة حب النيب صلى اهللا عليه وسلم وجنوحها ما أوقعهم يف املبالغة والغلو، وكان األجدر بشعراء املديح النبوي التحرز وجتنب 
 .الوقوع يف شوائب شركية تسيء إىل اإلسالم قبل إساءا إىل الشاعر

عددا من الباحثني والدعاة للكتابة فيه والتنبيه على خطل أحكامه والتوعية يف جتنب الوقوع فيه، بل ذهبوا  هذا األمر حفز       
 !!!أبعد من ذلك حني إموا اجلاحنني إىل املغاالة، بالشرك 

عدم الغلو واإلطراء  قد قرر العلماء أن من آداب املديح النبوي: " من هؤالء الدكتور صدر احلسن الندوي الذي قال يف هذا الشأن
يف وصفه صلى اهللا عليه وسلم، فال جيوز لنا أن ننسب إليه األمور اليت مل تثبت بالرواية الصحيحة كما ال جيوز أن خنلع عليه خلعة 

 13"الشرك أعاذنا اهللا منه األلوهية كما يفعله بعض اجلهلة الذين أرادوا مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم فوقعوا يف
  األسلوبية والفنية لشعر املديح النبوي العريبالسمات:  
حاكى الشعراء اهلنود يف مدحيهم النبوي قدامى املداحني يف األسلوب الشعري والبناء الفين واملضمون املعنوي، مثلما حاكوا        

راسة أشعار الفحول، فوقفوا من سبقهم ومن حلقهم من كبار الشعراء العرب، فقد أتاحت هلم املدارس الدينية اليت خترجوا منها د
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مثلهم على الديار وبكوا الدمن واألثايف، وتذكروا األحبة واألهل، وبدأوا قصائدهم بالتشبيب والغزل، وال غرابة يف ذلك ألن املرء 
أيضا مالوا إليه  ابن بيئته، فإذا كانت البيئة اليت نشأوا وترعرعوا فيها تركن إىل قراءة الشعر القدمي وجتنح إىل اإلهتمام به، فإم

واحتذوا حذو أهله، وهم يف كل ذلك نظموا يف ضروب البيان املختلفة، وقرضوا شعرهم على وفق األساليب الشعرية اليت 
  . توارثوها
فها هو الشاعر اهلندي القدير القاضي عبد املقتدر الكندي الدهلوي الذي له إسهامات كثرية وقيمة يف املديح النبوي يستهلّ        

  : بذكر األطالل والديار على غرار الشعراء األوائل، فيقول" المية اهلند"صيدته املعروفة بـ ق
  ا سائق الظعن يف األسحار واألصل                 سلّم على دار سلمى مث سلِ ي

 14عن الظباء اليت من دأا أبدا                صيد األسود حبسن الدل والنجلِ
  : غالم علي آزاد البلغرامي قصيدته بالتشبيب فيقول" ندحسان اهل"ومثله يبدأ 

 رمت أمساء قليب يف الصالء                تشمم منه رائحة الشواِء         
 15طلبت عناية منها فسلّت              على أمنييت سيف اإلباِء

، ال نعدم وجود شعراء حترجوا من التشبيب وعلى الرغم من شيوع ظاهرة حماكاة الشعراء العرب القدامى يف أساليبهم       
والغزل يف صدور قصائد املديح النبوي، اذ رأوا أن ذلك ليس موضعه وأن مقام النيب ال يصح معه أن يقرن بالتغزل والتشبيب، 

 .فامتنعوا عن ذلك ونصحوا اآلخرين بتركه وعدوه من بقايا اجلاهلية واجبة الترك
حملدث الدهلوي يستهل قصيدته اهلمزية يف املديح النبوي بالتحذير من سلوك مسلك الشعراء القدامى فها هو الشاه ويل اهللا ا       

  : اليت حث اإلسالم على تركها، فيقول
 وإن بينت يف املنظوم وحدا          فحاشا أن تشبب بالنساِء

  16فتلك شرائع للشعر قدما               وقد نسخت خبتم األنبياِء
ما قلّد املداحون اهلنود أقرام من الشعراء العرب يف استهالل القصيدة عارضوا قصائدهم املدحية الشهرية، كعبد املقتدر ومثل       

، واحتذى حذوه غالم علي " المية اهلند"الكندي الذي عارض المية العرب للشنفرى والمية العجم للطغرائي وعرفت قصيدته ب
فة بالقصيدة الالمية، إال أما مل يستطيعا أن يرتفعا بقصيدتيهما إىل مقام  قصيديتّ الشنفرى آزاد البلكرامي فنظم قصيدته املعرو

 .والطغرائي، ال من حيث املوضوع، وال من حيث البناء الفين والشكلي
معارضتهم، مل على الرغم من حماولة الشعراء اهلنود اللحاق بركب فحول الشعراء العرب من خالل حماكام أو تقليدهم أو        

ينجحوا يف االقتراب من مكانتهم الشعرية، ومل حتز قصائهم ما حازته قصائد العرب من مزايا، ورمبا يعود سبب ذلك إىل افتتان 
اهلنود باحملسنات البديعية وإكثارهم من الزخارف اللفظية كالتورية واجلناس وغريمها من ألوان البديع، وقد نبه على ذلك بعض 

كم له من قصائد وأشعار أتى فيها بكل لفظ لطيف : "د احلي احلسين الذي نقد شعر فضل احلق اخلريآبادي قائالالباحثني كعب
  17"ومعىن بديع لوال أنه أكثر فيها من التجنيس واالشتقاق

ند، وقد خلص الدكتور إن ضعف وهلهلة الكثري من املدائح اهلندية يعود إىل الضعف العام الذي امناز به الشعر العريب يف اهل        
شعراء العربية يف شبه القارة اهلندية قلّدوا ومل يبتدعوا، وحني فتح الشعر العريب عندهم عيونه ليتعرف : "أمحد ادريس ذلك بقوله

 أن املهم –ورمبا اعتقد  –على ما حوله كان املوجود أمامه من الشعر العريب جامدا يف موضوعاته، ساذجا يف فكره، وأغلبهم فهم 
يف صنعة الشعر هو األسلوب واأللفاظ ال املعاين، وشعراء العربية يف شبه القارة مل خيرجوا عن تقليدية املوضوعات، فالرثاء ومدح 
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الرسول والسالطني واألمراء هي املوضوعات األساسية اليت شكّلت العمود الفقري للشعر العريب يف شبه القارة، وإن وجدت 
 .      18" أساسيةموضوعات أخرى فهي ثانوية ال

لكن هذا ال يبخس الشعراء اهلنود حقهم وال يثلم من أمهية إسهامهم الشعري وال من إجنازهم الدعوي الذي استثمروا فيه        
  .طاقة الشعر وقدرته على التأثري

 اهلندي املدائح النبوية يف األدب األردي
  :أغراضه

كانت موضوعاما متقاربة ودارت   عن مثيله العريب يف املوضوعات اليت تناوهلا، فقدمل خيتلف املديح النبوي األردي كثريا        
معظمها حول شخص النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحماسنه، وأوصافه اخلَلقية واخلُلقية، وسريته ومعامالته، وصفاته اليت وردت يف 

 .القران الكرمي
وحصول الربكة، مبدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم، واالعتزاز باالنتماء إليه،  أما أغراضه الرئيسة فكانت التيمن والتفاؤل       

والدعوة إىل اهللا من خالل إبراز مكانة النيب صلى اهللا عليه وسلم ودوره يف إخراج الناس من ظلمات الشرك إىل نور الوحدانية، 
از جوانب من السرية النبوية الشريفة، وإبالغ رسالته واحلث على طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصوال إىل طاعة اهللا، وإبر

 .صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس أمجعني
الصورة األوىل هى " وقد أمجل بعض الباحثني الصور اليت قدم شعراء املديح ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالث        

أما  ،وإبراز شخصيته وأوصافه دف شرح نظرية أو تبليغ عقيدةصورة الشعر الصويف، وفيها مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الصورة الثانية من غرض املديح النبوي، وهو أن يبدأ الشاعر ببعض األشعار ىف محد اهللا والثناء عليه، وبعض األشعار ىف مدح النىب 

الراشدين رضوان اهللا عليهم أمجعني، مث يلى صلى اهللا عليه وسلم، مث بعض األشعار ىف بيان مناقب الصحابة الكرام وخاصة اخللفاء 
ذلك بعض األشعار ىف مدح سلطان العصر، وبعدها يبني الشاعر سبب منظومته ، مث يدخل إىل املنظومة مباشرة، ومل يشذ عن هذا 

عليه وسلم بشكل واضح ومن مثّ فإن املديح كان تقليديا ال جديد فيه، بل وال تربز فيه شخصية النيب صلى اهللا . التقليد إال القليل 
والصورة الثالثة الىت تظهر فيها شخصية النىب صلى اهللا عليه وسلم هى الصورة اليت . مؤثر، وإمنا شخصية مقدسة مباركة معجزة

صة، جندها عند إقبال وأمثاله اآلخرين واليت أرادوا ا تبليغ رسالة معينة أو فكرة خاصة إىل املسلمني من أهل شبه القارة اهلندية خا
 . 19"وإىل املسلمني كافة ، وهذه الصورة تتميز عن سابقتيها بأا صورة حية جتري فيها الروح ومتلؤها احلركة واحلياة

من ذلك خنلص اىل أن الصورة الثالثة اليت قدم ا النيب صلى اهللا عليه وسلم هي املعول عليها، إذ كانت مبثابة دراسة شخصية       
هلا إمنوذجا للمسلمني حيتذونه ويسريون على جه ىف حيام، مع تأكيد مسبق بأن هذا النموذج هو األمثل الرسول ليقدم من خال

 .20واألفضل، وليس ما قد يفرض عليهم من مناذج بشرية أخرى تبهر أنظارهم بربيقها الزائف مثلما هو األمر مع املدنية الغربية
 :، فهيوعملت على ترسيخها يف نفوس املسلمني اهلنود ح النبوية األرديةأما أهم احملاور اليت تناولتها املدائ       

 :ـــــ التأسي برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 تتطلب منا اتباع سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف شىت جماالت" املدائح النبوية"ف       

للعاملني، والشفيع للمذنبني يوم القيامة،املكرم باملقام احملمود، واملعطى فهو الرمحة . حياتنا، ألجل سعادتنا وإحراز النجاح يف حياتنا 
الكوثر، والواجب الطاعة واالتباع، الصالة عليه واجبة وتصديق معجزاته فريضة، وما أصدق ما قاله الدكتور سعيد الرمحن 

ومطلوب من اإلنسان أن جيعل هذه املدائح : ""أصال وترمجة: ندوة حول املدائح النبوية العربية يف اهلند"األعظمي ذات مرة يف 
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وإذا اتصف . النبوية إمنوذجا يف كل جمال من ااالت احلياتية، وحنن أوىل بأن نتصف ذه الصفات العليا اليت أُكرم ا اإلنسان
 .21"اإلنسان بالصفات النبوية ميكن أن يقود العامل

مان عن ذلك، فحب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يعدو عند الكثري من املداحني لكن احلقيقة والواقع اهلندي املعيش ال ين       
والقارئني، بل ومعظم املستمعني أيضا عن أن يكون دعاوى كالمية فحسب، وليس له أثر ملموس يف حيام، صور شاعر أردوي 

 :هذه املفارقة العجيبة قائال
  سکی    مل  ەن ںحسنِ خلق کی اک رمق میری زندگی می ےتر

 متام دروبام کو تو سجادیا ےر کەش ەک ںوەخوش  ەاسی پ ںمی
  اەمگن ر ںمی ںی کی مدحتوە‘‘ ںمزار کی جالیو’’ ےتر ںمی
 22ادیاھکا جال بچ ںخزا ںن می ےتر ےن‘‘ ںدمشنو’’ ےتر

مبناسبة ذكرى (ها اىل أدناهاالتعكس حيايت شيئا من مكارم أخالقك، وبالرغم من ذلك أنا سعيد بتزيني مدينيت من أقصا: وترمجتها
 ..، ومازلت فرحا مستبشراً يف وصف شبابيك ضرحيك، إىل أن أفسد األعداء علينا أمر دينك)امليالد

   :تطهري العقائدـــــــ 
 ومن تأثريات املدائح النبوية إسهامها يف تطهري عقائد املسلمني مما شاا من شوائب الغلو يف شأن املصطفى صلوات اهللا      

 .وسالمه عليه، بشىت أنواعه من االستمداد منه، واالستغاثة به، ووصفه بالصفات الربانية، وما شابه ذلك
  :ـــــ الدعوة اىل األسالم والتفقه بالدين

، من تأثرياا اإلجيابية أيضا التوعية الدينية ونشر الرسالة وبسط حياة  الرسول صلى اهللا عليه وسلم للمسلمني وغريهمو       
فضال عن تعليم اإلسالم وعباداته ومعامالته وشرعته وفقهه وسنة نبيه املثل األعلى، مبا يساعد على إجياد رؤية عصرية حلل 

فقد صار ملحا إبراز السمات الرائعة . 23"وقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة: "معضالت اتمعات إنطالقا من قوله تعاىل
اليت حياول أعداء األسالم إلصاقها به، فضال عن سعي أتباع الديانات األخرى إىل إبراز رموزها يف يف شخصية النيب لدفع التهم 

القنوات الفضائية ووسائل األعالم األخرى بواسطة األفالم الكارتونية اهلندوسية واملسيحية، مثل تشوتا يم، وبني تني، ودورامون، 
عن شخصيات الديانات األسطورية، وحتببها إىل قلوب وعقول األطفال املسلمني ولف ايند كش، والكثري من األفالم اليت تتحدث 

 .ويهدد بفتنتهم
  : ــــــ الشعائر األسالمية

وبفضل املدائح ازدادت عالقة املسلمني ال بالرسول وآله وصحبه ومن واالهم فحسب، بل تطورت عالقام بالشعائر       
جاز لكثرة تردداها يف املدائح، خاصة يف مكة واملدينة، األضرحة، واملساجد، وغار حراء، اإلسالمية األخرى املوجودة يف أرض احل

 .والصفا واملروة، وضريح النيب، واملسجد النبوي الشريف، ومل حيتف املداحون برمز إسالمي حفاوم بقبة املسجد النبوي اخلضراء
 :تاريخ املديح النبوي األردي ومشاهري الشعراء فيه

نبغ يف هذا الفن الواسع االنتشار العديد من الشعراء واحتفوا حيث يعد املديح النبوي عنصرا قارا يف آداب العربية والفارسية،       
بنبيهم مبدائح كثرية ال حصر هلا، وعندما قامت اللغة األردية على أكتاف العربية والفارسية اهتم الشعراء باملديح النبوي منذ نشأة 

 .األدب األردي
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وسقى رياض املدائح النبوية . متجها إىل مشال اهلند" دكن"بدأ املديح النبوي األردي رحلته من جنوب اهلند وبالتحديد من        
األردية جحافل من الشعراء بداية من ويل دكين إىل أمري مينائي، مث محل رايته أحد عمالقة األدب األردي ألطاف حسني حايل، إىل 

 . 24ظفر علي خان، مث رحب ا الشاعر الشهري العالمة إقبالأن وصلت الرحلة إىل 
ويرى الناقد الكبري املولوي عبد احلق أن قصب الريادة يف املديح النبوي األردي يذهب إىل الصويف بنده نواز غيسودراز، يف        

 .هو نقطة اإلنطالق للمديح األردي للشاعر فخر الدين النظامي" كدم راو بدم راو"حني يرى الناقد مجيل جاليب أن املثنوي 
برهان الدين قطب عامل، والشيخ صدر الدين، وشاه مريان جي، والشيخ اء الدين باجن، : ومن رواد املديح النبوي األردي       

وأصغر وكبري، والشاه أشرف الساباين، والقاضي حممود درياين، والشاه علي حممد جيوغام داين، ومريتقي مري، وداغ، ورسوا، 
 25...غوندوي، وزاد لكناوي، أمحد رضا الربيلوي، وحسن رضا خان حسن بريلوي، وشاد عظيم آبادي وآخرين

كما ميكن أن نعد أبرز شعراء اجليل الذي تبع الرواد فيض أمحد فيض، وأمحد ندمي قامسي، وقتيل شفائي، وأنور سديد،        
 .وعطاء احلق القامسي

ل وصوال إىل ماهر القادري، وشفيق جونفوري، وحفيظ جالندهري، ونعيم صديقي، وعروج قادري، مث توالت األجيا       
وعامر عثماين، وأبوااهد زاهد، وحفيظ مرييت، وكليم عاجز، وحفيظ بنارسي، وعزيز بغروي، ومسعود جاويد هامشي، وقيصر 

، وسالك بستوي، وحفيظ )حريت بستوي(ؤوف خري اجلعفري، وأبواألثر محاد أجنم، وتابش مهدي، وأبو الفاروق شعور، ور
 .حممد بلند شهري، وتابش ماليغانوي

وقد نبغ عدد كبري من املداحني الذين اختذوا املدائح موضوعا وحيدا لقصائدهم، من مثل الشاعر املربز حمسن كاكوري        
 . الذي مل خيط بيمينه إال القصائد املدحية

ديح النبوي عرب األجيال، على صورة قصائد أو مقطعات أو دوواين مستقلة أحادية الغرض، حىت تكاد ال تتابع التأليف يف امل       
، وقلما "املشاعرة"أو" املساجالت الشعرية"تعدم شاعرا كتب باألردية مل يكتب شيئا من املديح النبوي، يف احلفالت الدينية، أو يف 

ردية من املدائح النبوية، األمر الذي سوغ لبعض الباحثني عد األردية اللغة الثانية ختلو الصحف والدوريات واالت اليت تصدر باأل
، وإن ذهب الشيخ العالمة أبو احلسن علي الندوي إىل أن الفارسية وليست 26من حيث النتاج يف املديح النبوي بعد العربية

 .27هااألردية هي الثانية بعد العربية يف عدد املدائح النبوية اليت حتوي
 :مناذج من املدائح النبوية

وصل إلينا من شعر املديح النبوي كم هائل، فيه الغث والسمني، لذا سيورد البحث مناذج شعرية من شعر املربزين يف هذا       
ومن أهم . الذي وقف حياته كلها على شعر املديح النبوي، مل يكتب غريه) هــ1323ت " (حمسن كاكوروي"الفن، منهم 

 :املديح عنده، يف معجزة األسراء واملعراج أبيات
حظه وجده وطالعه، فإذا هو صلى اهللا عليه وسلم يرى  –يف تعبري أصح وأفصح  –أيقظ النيب الكرمي يف أدب وتواضع، بل أيقظ "

ليلة مباركة كهذه  يف هذا الليل من العجب العجاب ما يأخذ باأللباب، أن تتابع األيام واألعوام، وتقلب الليل والنهار، مل يلدا
الليلة، أن هذا اإلكرام الذي نالته األرض يف هذه الليلة التناله اآلن إىل األبد، ولو أصبحت تربا وحتولت درا وجوهرا وإكسريا، 

 . 28"تتابعت فيها الرمحات كالندى واتصلت األرض بالسماء
ري الربية صلى اهللا عليه وسلم، ننقل هنا ترمجة أشعاره، ويقول العالمة ألطاف حسني حايل، وهو تلميذ مريزا غالب ميدح خ       

هو الذي كان من دأبه إسعاف " رمحة للعاملني"لقد خص من بني النبيني بلقب : "عرا الشيخ الندوي لئال يطول بنا الكالم
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يف أحزام ونوائبهم، يتأمل حاجات الفقراء، وحتقيق رغبام املكبوتة، وكشف كربات األعداء البعداء، ومشاركة البعيد والقريب 
بأملهم، ويفرح بفرحهم، ملجأ الفقراء، ومأوى الضعفاء، وويل األيتام، ومريب العبيد واألرقاء، يصفح عن األخطاء، ويحسن إىل من 

 .29"إخل....أساء، ويصلح ما أفسده الناس، يوحد القبائل املتناحرة، ويؤلف بني القلوب املتنافرة 
دلوه يف جمال املدائح النبوية، ونظم أبياتا  تتسم جبمال البحر وأناقة ) م1956ت " (ظفر علي خان"شاعر الكبري كما أدىل ال       

إن السراج املنري الذي ظل سنني طواال يتألأل يف اخللوات، ويف بئية : "الوزن، وحسن النغمة، واللحن، كما نرى يف األبيات التالية
 به جمالس امللوك والعلماء وتقتبس نوره، ومتشي يف ضوئه قوافل العلم واحلضارة، إنه سر حمددة، لقد سبق علم اهللا أن تستنري

  .30"الوجود، ولوال دينه ورسالته، ولوال نبوته وبعثته، ملا أخذت األرض زخرفها، وملا أكملت السماوات زينتها
فاض لسانه مادحا نبينا صلوات اهللا وسالمه  من ايدين يف املديح األردي، حيث) م1955ت (ويعد إقبال أمحد سهيل        

 :وترمجتها": موجِ كوثر"عليه، يف قصيدته الشهرية املوسومة بــ 
غرة ناصية البشرية، ونور جبني اإلنسانية، النيب الذي بدد ظلمات الكفر، ونثر درر اإلميان، ورفرف راية التوحيد، حارس حديقة "

لرق، وحطم سالسل العبودية والذل، أعاد إىل الروضة رواءها وأفاض عليها خريها، البشرية، وروضة اإلنسانية، ألغى عادة ا
وبركتها، كانت أسرة البشرية متفرقة، فجمعها على مائدة واحدة، وكانت آليلء احلق واإلميان منتثرة ضائعة، فربطها يف سلك 

باخلالق األحد الصمد، صب على من عاداه وآذاه قضى على أوهام اجلاهلية، وخرافات الوثنية، وأتاح لإلنسان أن يتصل . واحد
رشحات حبه وعفوه، ومشله برعاية عطفه، وحنانه، مجع بني سلطان الفقر والغىن، واجلسد والروح، والدين والدنيا، صلى اهللا عليه 

  .31"وسلم
ه رد إىل اإلنسانية كرامتها إن: "حفيظ جالندهري واصفا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" شاهنامه إسالم"ويقول صاحب        

واعتبارها، وإىل أفراد النوع اإلنساين حقَّهم يف احلياة، نكَّس الباطل، وقلب عروش امللوك اجلبابرة، رفع رأس كلِّ إنسان صابرٍ، 
ه كسر وشرف قدر األجري، وأهان املُثري املستأثرِ، لقد كان الفقر فخره، ولكنه كانت سطوة كسرى وقيصر حتت قدمه، إن

 نالقلوب املنكسرة املتهافتة اليت يصعب جربها، فصلوات اهللا عليك يا م ربسالسل الظلم والباطل النارية اليت يصعب كسرها، وج
 32!"كان كسره  معجزةً، وجربه معجزة

م الصلة بالرب، وفك طالسم أقا": "ماهر القادري"ومن روائع املدائح النبوية اليت جرت على لسان أفحل األدباء اإلسالميني        
الباطل، وغري جمرى التاريخ، وأنزل السفينة على بر األمان والسالمة واإلميان، رغم أمواج هائلة، ورياح عاتية، منح اإلنسانية سيفا 

  .33"ومصحفاً، ودنيا وآخرة، وجعل املوت شهادة، وعلّم آداب احلياة
إنّ قلب املسلم عامر حبب املصطفى صلى : "تور إقبال صلى اهللا عليه وسلم بروحهوميدح الشاعر األردي الكبري العالمة الدك       

اهللا عليه وسلم، وهو أصل شرفنا، ومصدر فخرنا يف هذا العامل، إنّ هذا السيد الذي داست أمته تاج كسرى، كان يرقد على 
 يكتحل بنوم، لقد لبث يف غار حراء ليايل ذوات العدد، احلصري، إن هذا السيد الذي نام عبيده على أسرة امللوك كان يبيت ليايل ال

فكان أن وجدت أمةٌ ووجد دستور، ووجدت دولةٌ، إذا كان يف الصالة، فعيناه تذرفان دمعاً، وإذا كان يف احلرب فسيفه يقطر 
  .34"دماً

  :اإلحنراف العقدي والفكري يف املدائح األردية
  : لفكري يف املديح األردي يف األمور االتيةميكن تلخيص مظاهر اإلحنراف العقدي وا

 :ـــــ الغلو يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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بداية، البد للشاعر أن يراعي الفوارق ما بني النبوة واأللوهية، لكن شاع يف املديح النبوي األردي توجيه النداء إىل الرسول،        
ع أن اهللا تعاىل هو كاشف الضر، وهو الذي ينجي من كل كرب، وجييب دعوة واالستمداد منه، واالستغاثة واالستعانة به، م

الداع واملضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عن عباده، فضال عن التمسح باحلجارة وطلب الربكة منها، أو توحيد ذات النيب صلى 
حني عد النيب هو اهللا جتلى بصورة رجل اهللا عليه وسلم والذات األهلية وعدمها شيئا واحدا، بل ذهب البعض اىل أبعد من ذلك 

امسه حممد، أو االعتقاد بأن البشر هم عبيد للرسول صلى اهللا عليه وسلم، األمر الذي يبني بوضوح عن احنراف عقدي وفكري، بل 
  :جالل اللكناوي، يتضح ذلك من خالل قول !ذهب البعض ـ من املوسومني بالتشدد ـ إىل عده شركا بواحا

، سنگ اسود کا  ەی فخر  ےکو وم ٹتری چوک   مرقد کا  ےآئ ےگر طواف کرن  کا ےشرف کعب 
  .من شرف الكعبة أن تتطوف بضريح الرسول، ومن شرف احلجر األسود أن جتيء إىل عتبة الضريح لتقبيلها: وترمجتها

. ي موضع السجود للشمس والقمر، أي أن املدينة املنورة ه)و اختر  ەِ آفتاب وماەگا ەسجد ەمدین: (ويقول ماين جائسي
، أي ان النيب هو الذي احنىن حمراب الكعبة "کیھج ەکو حمرابِ کعب ےسجد ےجس ک : "ويقول أمحد رضا خان الربيلوي

  .ساجدا له
) حممد(، أي أن الرب هو املعطي وهذا )ںیە ەی ےالتھک قاسم رزق اس کا  ںیە ەی‘ معطی’ رب : (ويقول

طعمنا حممدقاسم، فالرزق هللا وي. 
ومن ذلك توحيد البعض يف شعره ما بني الذات األهلية وذات الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو اخللط بينهما وتبادل نسبة        

  : الصفات إىل بعضهما البعض، كقول الشاعر الشهري ناسخ
، أي توحيد اهللا تعاىل "میم امحد کا ےن ںمی ا ھرک ەقافی ےبرائؔ◌ ناسخ ںعیا ںیە ےاحد ک ەواللەمعانی قل " 

املشار إليه يف سورة اإلخالص مفهوم ببساطة، األحد وأمحد كالمها شيء واحد، وامليم الفارق بينهما اليفرق بينهما، بل أُضيف 
 ◌ٔ ی جو مستویەو: " ومتادى الشاعر عاصي الغازيفوي يف قوله. لضرورة اقتضت القافية، يعين الفرق بني اهللا ورسوله حممد

، أي هو الذي كان إهلاً مستوياً على عرشه، نزل "و کر ەمصطفی  ںمی ےمدین ەو ا ڑوکر اتر پە‘‘ خدا’’ا ھعرش ت
 ےا؟ سامنھگستر کون ت ەجلو عرش وکرسی جب عدم ت: "، ويقول الشاعر تسليم اللكناوي"باملدينة يف صورة حممد

والكرسي، كان نوره صلى اهللا عليه وسلم يتمثل بني أي قبل أن خلق اهللا العرش " ا؟ ھکون ت‘‘ نورِ پیمرب’’جز  ےخالق ک
  .يدي الرمحن

ورواية ، 35"قد جاءكم من اهللا نور وكتب مبني"يعود معتقد انكار آدمية النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل تأويل اآلية الكرمية        
 36"أول ما خلق اهللا نوري: "حلديث منسوب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم نصه

م ە: "ومن مظاهر الغلو يف حبه صلى اهللا عليه وسلم اعتقاد البعض أم عبيد للرسول، كما يقول أمحد رضا خان الربيلوي       
، أي حنن عبيد مصطفى، وهل فيه حرج؟ ومنها استخدام تشبيهات فاسدة ال تليق "کو کیا ھر تجھعبد مصطفی، پ ںیە

 ےئھدیک: " ، قائالً)سري كرشن(عر حمسن كاكوروي  شخصية الرسول ببشخص النيب صلى اهللا عليه وسلم، كتشبيه الشا
  ، "کل ےب کا  ںدل گوپیو ںتنگ می ◌ٔ ەکر درشن سین ںکا کیو‘ سری کرشن’وگا ە

وقد شبه الشاعر نفسه " غوبيان"وسري كرشن هذا هو شخصية هندوسية أسطورية، كان يتغزل بالنساء، اللوايت يطلق عليهن 
  ".. حنينه إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم حبنني غوبيان إىل سري كرشن وتطلعهن إىل لقائه يف كرشناوأمثاله ن، ووصف 
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  :ـــــ املوسيقى
  تعتقد بعض التيارات اإلسالمية يف اهلند حبرمة املوسيقى بعامة، لذا رأت أن حرمتها أشد       

 37مثلما حصل عندما شاع القوايل واملُجرى!! الرقص اإلثنني ؟يف حال مصاحبتها ألشعار املديح النبوي، فما بالك لو صاحب  
مادة خام لوصالم الغنائية والراقصة، واستمرت هذه العادة " املدائح النبوية"يف اهلند منذ أواخر العصر املغويل، حني اختذ القوالون 

ندوسية منها إىل اإلسالم ، ومثة أناس، مع ميلهم إىل يوم اهلند هذا، يهواها أناس ويبالغون، ويدخلون فيها طقوسا أقرب إىل اهل
إليها، ال حيبذون املبالغة فيها، بينما فريق ثالث حيرمها ويعدها من مزامري الشيطان اليت ينبغي أن ال تصاحب كالما نظم يف مدح 

  .خري الورى، ويشتد فريق رابع يف حرمتها حىت يعدها من الشركيات املكفرة
املعتقد موقف املتلقي من مظاهر املوسيقى واإليقاع والرقص املصاحبة للمدائح النبوية، فالصوفية بغالا  وعادة ما حيدد       

ومعتدليها ميثالن الفريقني األول والثاين، والسلفية أو ما يسمى يف اهلند بأهل احلديث مبعتدليها وغالا ميثالن الفريقني الثالث 
 . والرابع
ة يف نظر احملرمني هلذه الظاهرة، جنوح البعض إىل صياغة مدائح نبوية مغناة على أحلان أغاين حب شهرية ومما زاد الطني بلّ       

  : من أغاين أفالم بوليوود، على سبيل املثال، فإن قصيدة
  " مکی مدنی! ی بناؤڑمکی مدنی           بگ! بالؤ  ەدر پ"

  :تغىن على حلن أغنية
  " کی َینھی میری اَکھس بجر آیا مرا پردیسی        پیاھگ" 

  :وقصيدة
  ےکرت ےمری بات بن گئی تری بات کرت" 

  "ےتڑھپ ےتڑھتری نعت پ ںآؤ ںمی ںر میەش ےتر    
 : الوزن واللحن ذاما لألغنية السينمائية نظمت على 
  " ےچلت ےچلت ەرا ا مجھی کوئی مل گیا تەیون" 

  :وقصيدة
  منظور دعا کرنا   ےسبز گنبد وال ےا" 

  " دیدار عطا کرنا ےوقت نزاع آئ جب  
 :شبيهة بوزن وقافية وحلن أغنية سينمائية هي

  جدا کرنا ەن ےبچپن کی حمبت کو دل س"
  ". کی دعا کرنا ےملن ےجب یاد مری آئ

  :السمات األسلوبية والفنية للمديح النبوي األردي
ته اللفظية واملعنوية، كاستخدام التشبيهات النادرة املبتكرة، إن أهم ما ميز املديح النبوي األردي حمسناته البديعية، وصناع       

والتفنن يف نظم قصائد كاملة غري منقوطة، فضال عن ختصص بعض الشعراء يف هذا الفن ونظمهم اميع شعرية حتوي قصائد يف 
م واليت حتتوي على أربعني 9831اليت نشرها يف عام " مدح الرسول"املديح النبوي حصرا، مثل جمموعة راغب مرادآبادي الشعرية 
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وعلى هذا، اعتقد، أنه البد من عد " ... قصيدة، وثالثني رباعية، كلها يف املديح النبوي، وألجل ذلك يقول الناقد غوهر ملسياين 
 .38"املديح النبوي من األدب العايل

لكات اللغوية والتصنع يف نظم الشعر، فهم بعيدون ال غرابة إن استحسن اهلنود بشعرائهم ومتلقيهم احملسنات البديعية والفذ       
كل البعد عن املعايري الفنية اليت وضعها النقاد العرب القدامى للشعر اجليد، فقد ظلوا حبيسي الذائقة املالئية للشعر، وظلوا أقرب 

ف الثاين من القرن التاسع عشر إىل الذوق الشعري العريب يف عصور احنطاطه وصوال إىل شعر الوعاظ واملنشدين الدينيني يف النص
  .وبدايات القرن العشرين

 اخلامتة ونتائج البحث
تتراوح مقاصد املديح النبوي اهلندي بشقيه العريب واألردي بني من كتبها على سبيل التيمن والربكة، ومن حاول إثبات       

نبوي الغرض الشعري األكثر شعبية وانتشارا بني شخصيتة األدبية وضمان انتشارها يف األوساط الشعبية بعد أن صار املديح ال
املتلقني اهلنود، وآخر رأى يف شخص الرسول صلى اهللا عليه وسلم قدوة ومثاال أعلى حيتذى يف شىت مناحي احلياة ورمزا إسالميا 

للدعوة ونشر اإلسالم يقارع به رموز اهلندوس وشخصيام الدينية واألسطورية على السواء، وآخر اختذ من املديح النبوي وسيلة 
ملا يف سرية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم من حمتوى إنساين وفيض إصالحي يغري أتباع الديانات االخرى اليت ترزح حتت نري 

 .الطبقية وذلّ العبودية
عربية والفارسية مها البنيتان يعود تاريخ املديح النبوي اهلندي إىل العربية ومنها انتقل إىل الفارسية ومنهما إىل األردية، ألن ال      

تبة التحتيتان لنشوء اللغة األردية، وعلى الرغم من األسبقية التارخيية للفارسية على األردية، فإن األردية ال الفارسية هي من حيتل املر
 .الثانية يف عدد املدائح النبوية بعد العربية

اب املديح النبوي، بل تعدى ذلك إىل العديد من الشعراء اهلنادس الذين يكاد الشعراء املسلمون اهلنود كلهم قد نظموا يف ب       
ونظموا فيه القصائد والدوواوين، اذ رأوا فيه مثال أعلى لإلنسانية والرمحة  –صلوات اهللا وسالمه عليه  –تغنوا مبحبة الرسول 

 .واألخوة العاملية، عربت رسالته اآلفاق ونشرت معاين السالم يف ربوع املعمورة
انقسمت املدائح النبوية من حيث السالمة العقدية على نوعني، منها ما هو سليم ومنها ما يشوبه الغلو والشطط، وعلى       

الرغم من انتشار املدائح الغالية فأن املدائح السليمة كانت وافية يف إثبات شخصية الرسول وعدم السماح بالطعن عليها، وكافية 
 .إلبراز مثاليته

لعبت املدائح النبوية دورا فاعال يف ترسيخ حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف نفوس املسلمني اهلنود، فحب املسلمني        
اهلنود للنيب صلى اهللا عليه وسلم يبلغ الغاية القصوى، وال فرق يف ذلك بني اجلاهل منهم واملثقف، وال بني امللتزم دينيا واملتهاون، 

يف خطب اجلمعة، أو الندوات أو املؤمترات أو اجللسات، " حممد"ويتهلل وجهه بشرا كلما مسع لفظ  فاجلميع يلهج بذكر النيب
 "صلى اهللا عليه وسلم"ويسارع بالصالة عليه 

لكن الالفت، أن املدائح النبوية خلقت حبا عميقا يف نفوس اهلندوس أيضا، وبسبب منها مدت شخصية النيب صلى اهللا عليه        
محيمة معهم، ما دفع البعض من شعرائهم إىل نظم القصائد وتدبيج الدواوين يف حب النيب وذكر مناقبه، األمر الذي  وسلم وشائج

 .قرب الكثري منهم إىل اإلسالم واستثمره الدعاة وحصدوا غلته أفواجا من اهلندوس الداخلني يف دين اهللا
لعرب على مريدي الطرق الصوفية، وتعامل أنصار املذاهب االخرى معه اقتصار املديح النبوي يف بالد ا: ومن نتائج حبثنا       

حبذر وعدم ارتياح يف كثري من األحيان، وتسفيه وتفسيق يف بعض األحيان، بينما جنده عند املسلمني اهلنود عابرا للمذاهب 
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دة هناك، بل اقتصرت اعتراضات واالجتهادات، حيبه ويتربك به اجلميع، ومل يعارضه من حيث املبدأ أحد من التيارات السائ
السلفيني اهلنود على ما عدوه شوائب شركية شابت بعض املدائح،  كطلب املدد من النيب والصحابة واألولياء والصاحلني، أو ذكر 

  .القبور واألضرحة والتربك ا، أو مصاحبة املوسيقى والرقص األيقاعي لقصائد املدح، وغريها
ئب دعاة املسلمني ومصلحيهم على بث ثقافة التوحيد اخلالص، وبيان خطورة تسرب بعض عقائد لقد حفزت هذه الشوا       

 .اهلندوسية وغريها من املعتقدات يف ثنايا عقيدة اإلسالم، ما حافظ على إسالم هندي نقي نسبيا
لى اهللا عليه وسلم، فاملدائح النبوية خلُص البحث إىل أن أهم ما حققه فن املديح النبوي، إشاعة ثقافة التأسي برسول اهللا ص       

تطلب منا اتباع سنته يف شىت جماالت حياتنا، ألجل إسعادنا والنجاح يف حياتنا، فهو الرمحة للعاملني، والشفيع للمذنبني يوم 
 . اته فريضةالقيامة،املكرم باملقام احملمود، واملُعطى الكوثر، والواجب الطاعة واالتباع، الصالة عليه واجبة وتصديق معجز

لقد صار ملحا إبراز السمات الرائعة يف شخصية النيب لدفع التهم اليت حياول أعداء اإلسالم إلصاقها به، فضال عن سعي        
أتباع الديانات األخرى إىل إبراز رموزها يف القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم األخرى بواسطة األفالم الكارتونية اهلندوسية 

مثل تشوتا يم، وبني تني، ودورامون، ولف ايند كش، والكثري من األفالم اليت تتحدث عن شخصيات الديانات  واملسيحية،
 .األسطورية، وحتببها إىل قلوب وعقول األطفال املسلمني ودد بفتنتهم

ل تطورت عالقام بالشعائر وبفضل املدائح النبوية ازدادت عالقة املسلمني ال بالرسول وآله وصحبه ومن واالهم فحسب، ب      
اإلسالمية األخرى املوجودة يف أرض احلجاز لكثرة تردداها يف املدائح، خاصة يف مكة واملدينة، األضرحة، واملساجد، وغار حراء، 

  .ضراءوالصفا واملروة، وضريح النيب، واملسجد النبوي الشريف، ومل حيتف املداحون برمز اسالمي حفاوم بقبة املسجد النبوي اخل
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  ظل مشروع الذخرية العربية النشر اإللكتروين بالوطن العريب يف
’Dhakhira’’‘Arabic On Part Of The Arab Nation In The Electronic Publication  

  سهام موساوي: الدكتورة 
  اجلزائر_ الشلف _جامعة حسيبة بن بوعلي 

    كلية اآلداب واللغات  
  قسم اللغة العربية وآداا 
  

  :   ملخص البحث     
ات يف جمال تقنية املعلومات وتعددت الوسائل والطرق والوسائط املستخدمة يف ختزين املعلومات توالت التطور         

يف حتديث البيانات وإصدار الطبعات  السرعةسهولة و،للب احمللية واإلقليمية والدولية ووتبادهلا عرب شبكات احلاس،واسترجاعها 
 سبة على نظم آلية متطورة يف الكشف واسترجاع املعلومات واحمل تعتمد مصادر املعلومات، كما  اجلديدة على فترات مناسبة

ال ميكن حتقيقه اوهذا م. متكن الباحث من إجراء عمليات الربط و توسيع دائرة البحث وتضييقها مبا حيقق نتائج مرضية حبيث 
كتروين يف تطوير مشروع الذخرية العربية لذا ارتأينا يف هذه الورقة إظهار مدى فعالية النشر اإلل، ا ،باستخدام املصادر التقليدية

،  للغة العربيةاللغة العربية يف ذاا وذلك من خالل اجلمع الكلي واملسح الشامل ملوروث ابخيتص لعريب الذي شروع اامل هباعتبار،
من أقدم العصور حىت العصر احلاضر، واستغالله ضمن آليات التطور التكنولوجي احلاسويب احلديث ووصف هذه الذخرية 

 يسهم يف ترسيخ اهلوية العربية  مماباالنترنيت العريب املتفاعل ،
  االنترنيت العريب املتفاعلنشر اإللكتروين  ال    سبةواملعلومات احمل    ختزين املعلومات واسترجاعها : الكلمات املفتاحية

 
          Abstract : 
 

   There are Successive developments in the field of information technology and the various 
means used in media in information storage and retrieval And sharing over computer 
networks r shared over at the local, regional and international, for the ease and speed in the 
updated data new editions at appropriate intervals and computerized by information sources 
on sophisticated automated systems and information retrieval this enable researchers to make 
connections and expand research the end it narrowed satisfactory results. This can be 
achieved using traditional sources, a, so we thought in this paper show how effective 
publication ordering in the development of the ammunition, as Arabic project, which 
specialized in Arabic language itself through a combination of holistic and comprehensive 
survey of the inherited language Arabic, from ancient times to the present era, and within the 
mechanisms of modern computer technology development and description of the 
ammunition the Arab Internet interactive, thus contributing to the consolidation of identity 
Arabic 

            Key words: Computerized information      the Arab Internet interactive   Information 
storage and retrieval    Electronic publishing 
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تعد ثورة املعلوماتية و التكنولوجية و ما ختطوه من خطى متسارعة يف التطور واالنتشار يف العامل نقلة نوعية يف القرن           
الواحد و العشرين ، حيث أصبحت فيه التقنية مبثابة األرضية اخلصبة ملسرية التعامل بني دول العامل ورفع مستواها و تقدمها و 

التتابع الزمين و مواكبته مع تيسري احلصول على املعلومة ، كما تعترب حلقة متقاربة لالتصال و التواصل ، فاختزلت تنميتها ملسايرة 
  . كل املسافات و حدود املكان و مشلت خمتلف جماالت التعامل العلمية و الثقافية و االقتصادية             و السياسية 

ويأيت مفهوم  النشر اإللكتروين ليدل على نشر املعلومات التقليدية الورقية عرب تقنيات جديدة تستخدم احلاسبات وبرامج 
 النشر اإللكتروين يف طباعة املعلومات وتوزيعها ونشره عرب تقنيات جديدة متطورة منها :

  . استخدام احلاسب اآليل لتسهيل إنتاج املواد التقليدية  .1
 . علومات إلكترونياً عن بعد استخدام احلاسب اآليل ونظم االتصاالت لتوزيع امل .2
 . استخدام وسائط ختزين إلكترونية  .3

 وكذلك فإن إصدار الدوريات والكتب وغريها عرب شبكة اإلنترنت أو على قرص مليزر
)CD  ( 1وتوزيعا على املستفيدين ميثل شكال من أشكال النشر اإللكتروين  

رها للرفع من مستويات التعليم  والثقايف وتشجيع املسامهة يف اختاذ فاهلدف ألي نظام معلومايت هو استغالل املعلومات واستثما
وتبث املعلومات املنتجه بواسطة العديد من وسائط النشر املتاحة ، وتتعاظم أمهية النشر االلكتروين كلما . القرار لتقدم البشريه

كما تعمل . يزداد مستخدموها باآلالف كل يوم، فحجم املعلومات املتوفر ا مذهل و)  االنترنت( اتسعت الشبكة املعلوماتيه
  .التقنيات حلديثه على إحداث حتوالت جوهريه يف عملية نشر و توزيع املعلومات وهي تشكل اساسا تمع املعلومات اجلديد

ة احلضارية لقد جاءت هذه الشبكات و االختراعات التقنية املتطورة يف العامل لتلبية متطلبات الشعوب مع إعطاء الصور       
ومن ذلك التقدم و التسارع يف عصر التكنولوجيا الذي يغطي العامل نقف عند التحدي األكرب الذي . لتقدم كل دولة و ارتقائها 

أن تكون أمة منتجة للتكنولوجيا ، خاصة و أنه لدينا مصادر قوة ميكن أن حتقق قيمة مضافة إىل العامل يف " يواجه األمة العربية هو 
ايف علمي متميز مع ضرورة التركيز على املضمون أكثر من الشكل ، فاستخدام املفردات التكنولوجية احلديثة يف إطار إنتاج ثق

.   2"العربية يعترب داللة على قوة هذه اللغة و ليس ضعفا ، و الدعوة إىل ضرورة تطويع تكنولوجيا املعلومات مع اللغة العربية 
  الستغالل األمثل لإلمكانات املتوفرة يف األنترنيتوبذلك ميكن للمستخدم العريب من ا

  :التجربة العربية للنشر اإللكتروين 
برنامج الناشر اإللكتروين الذي هيأته شركة  قد بدأت تظهر يف آفاق عاملنا العريب برامج للنشر اإللكتروين من أمهها وأشهرهال     

 ص مدمج من املعلومات مع إمكانية حتديثها من اإلنترنت يف أي وقت ممامتكاملة لبناء قر صخر للحاسبات اآللية، وهو ميثل بيئة
املتصفح سندباد الذي كذا و لنشر اللغة العربية على اإلنترنت، 3"ويتضمن نظام النشر اإللكتروين. يوفر الوقت واجلهد والتكلفة

  4" .واليسر يتيح استعراض املواقع العربية وتصفح صفحاا مبنتهى الدقة

واالت واملؤسسات اليت لديها كميات ضخمة من  ت صخر الناشر اإللكتروين ليكون خري معني لدور النشر والصحفوقد طور
 .ممكن وجعلها قابلة للبحث لتسهيل احلصول على أية معلومة منها يف أقصر وقت املعلومات والبيانات يراد نشرها

 
النشر عن : أن هناك جمالني هلذا النوع من النشر مها اآلن، يتضحخاصة  لعاملومن خالل تأمل واقع النشر اإللكتروين وقضاياه يف ا

 ) الشبكة العنكبوتية(الليزر، والنشر عن طريق شبكة اإلنترنت أو النشر على صفحات الويب  طريق األقراص املرنة وأقراص
عربية، على هيئة أقراص / اجم اإللكترونية عربية عامليف  تتمثل   الليزر النشر اإللكتروين عن طريق األقراص املرنة وأقراص: أوال
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ومن ضمن هذه املعاجم القاموس احمليط ومعجم الرائد . الكمبيوتر الشخصي مرنة وأسطوانات مليزرة، يتم استخدامها عن طريق
 روع املتخصصةواإللكتروين جنبا إىل جنب يف األسواق، وأصبحت املكتبات الكبرية ذات الف جد املعجمني الورقين، ف وغريمها

الشراء على ضوء موقفه من الوسيط  تعرض هذا وذاك معا، وكل مشترٍ أو مستفيد يريد اقتناء نسخة عليه أن يتخذ قرار
على اقتناء  عدد مستخدمي احلاسبات أو احلواسيب الشخصية، ومع اإلقبال املتزايد من قبل األفراد اإللكتروين، ولكن مع ازدياد

اإللكترونية وليس الورقية، وسيحذو حذو مؤسسة الرسالة  نازهلم، فإن املستقبل سيكون بالشك للمعاجممثل هذه احلواسيب يف م
   .إىل مسايرة ركب التقدم العلمي والتقين واإللكتروين اهلائل العديد من دور النشر املتطلعة

جملد وكتاب على قرص ليزر واحد، ) ألف( 1000حيتوي على أكثر من  أيضا هناك برنامج املكتبة األلفية للسنة النبوية الذي
اإلسالمية املشهورة،  جملد وكتاب تتوزع بتوازن بني فقه املذاهب 700الفقه وأصوله وحيتوي على أكثر من  وهناك برنامج مكتبة

   5."..على قرص ليزر واحد

   الشبكة العنكبوتية(شبكة اإلنترنت أو النشر على صفحات الويب  النشر عن طريق: ثانيا
: الثقافية التالية ـ إىل الكياناتاحد الباحثني يف دراسته أشار  أن معظم املواقع العربية املهمة تنتمي ـ كما دير بالذكر اجل

ـ غرف التجارة ـ مواقع االت العربية ـ  مؤسسات الصحف واإلعالم الرمسية العربية ـ مؤسسات اإلعالم السياحي
تطوير الربجميات  جنليزية ـ املتاحف العاملية املالكة ملقتنيات إسالمية وعربية ـ مواقع شركاتاإل الدوريات الثقافية الصادرة باللغة

واملوسيقى العربية ـ أقسام اإلذاعات العربية يف اإلذاعات األجنبية  العربية ـ منافذ بيع الكتب العربية وأشرطة الكاسيت والفيديو
مواقع احتادات الطلبة  ألفريقية والالهوتية باجلامعات األمريكية واألوروبية ـواللغات الشرقية واآلسيوية وا ـ أقسام الدراسات

على دينهم ينشرون مبادئ اإلسالم وعباداته وشعائره للجاليات  العرب باجلامعات األمريكية واألوروبية ـ أفراد مسلمون غيورون
  6"باخلارج اإلسالمية

    :نذكر اإللكتروين أمثلة جتارب النشر العريبومن 
  ـ احتاد الكتاب املصريني بالقاهرة 1
   الكتاب العريب ـ منتدى 2
 .اإلنترنت وقد أنشئ من أجل تأكيد اهلوية املصرية السكندرية على شبكة) ملدينة اإلسكندرية املوقع الثقايف ـ أمواج سكندرية 3
  .بباريس  iwebuـ املنتدى احلر يف 4
  أونالين ـ الشرق األوسط ميدل إيست 5

  مشروع الذحرية العربية يف النهضة العربية أمهية  
، الذي دافع عن فكرة املشروع ملدة  7"العالمة عبد الرمحن احلاج صاحل أستاذنا الدكتور الذخرية العربية إىل  شروع مفكرة ترجع 
، وكثري من املنظمات العربية  بالرغم من أن املشروع تبنته جل إن مل نقل كل الدولإىل يومنا عذا وعشرين سنة، ومازال،  ثالث

 .وخاصة جامعة الدول العربية
فأوضح أمهية املشروع يف البحوث اللغوية  ، 1986يف مؤمتر التعريب الذي انعقد بالعاصمة عمان سنة  وقد عرض الفكرة

فهو  ذلك ، واستثمار وسائل التكنولوجيا احلديثة يف...املصطلحات ورصد املفاهيم، والعلمية ، خاصة على مستوى توحيد
 1988 ديسمرب وقد عرض ألول مرة، على جملسها التنفيذي يف .للتربية والثقافة والعلوم املنظمة العربية مشروع عريب تشرف عليه

التعليم  املعنية بالتربية و وقد راسلت املنظمة بعد ذلـك، أهم املؤسسات العلمية العربية واجلهات الرمسية .أعضاؤه على تبنيه فوافق
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إجيابية وأمجعت  إبداء الرأي فيه ويف كيفية تنفيذه، فتوالت على املنظمة إجابات كثرية كلها تطلب منها البحث العلمي و العايل
، أول  1991 مايو مع املنظمة يف جامعة اجلزائر مث نظمت8" .اآلجال على أمهية املشروع وضـرورة الشروع يف إجنازه يف أقرب

الالزمة لسري  العلميـة العربية وذلك للنظر يف كيفية إجناز املشروع واختـاذ التدابري ندوة للمشروع شارك فيها بعض ممثلي اهليئات
وا على أن واتفقـ. املشاركة وإنشـاء اهليئات املناسبة للمتابعة وخرجوا بتوصيات ختص تنظيم العمل وكيفية. العمل املشترك

    9"جديد يف ندوة ثانية موسعـة جبميع ممثلي البلدان العربية، يلتقوا من
، من  للغة العربيةمشروع الذخرية اللغوية خيتص اللغة العربية يف ذاا وذلك من خالل اجلمع الكلي واملسح الشامل ملوروث ا إن   

أقدم العصور حىت العصر احلاضر، واستغالله ضمن آليات التطور التكنولوجي احلاسويب احلديث ووصف هذه الذخرية باالنترنيت 
. رب يف عهد اللغويني العرب األولنيالعريب املتفاعل ، من منطلق أن الذخرية العربية هي البنك العام اآليل ملا دون من كالم الع

واملدونات الشاملة اليت جتمع باإلضافة إىل الشواهد القرآنية عددا هائال من النصوص النثرية والشعرية وأمثال العرب وكالمهم 
الستعمال احلقيقي هلا، العفوي مما ميكّن من استثمار هذه املدونة اللغوية الوافرة، الستنباط قوانني اللغة العربية وأوصافها من جهة ا

 .ومن مثّ إجناز معجم عريب حاسويب شامل مستخلص من جمموع متون املدونة
دراسة تطور معاين الكلمات ": وعلى هذا فإن أنواع الدراسات اللغوية اليت ميكن أن تؤديها الذخرية، ضخمة ومتعددة جدا منها

ؤلّف واحد، أو تردد املواد األصلية وأوزاا يف كتاب واحد أو عدة عرب العصور، ودراسة ترددها بالنسبة إىل عصر بعينه أو م
، وتدرس أيضا أساليب الكتاب يف كل عصر، واتساع رقعة "10كتب، كما تم بصيغ اجلمل حبسب األغراض واملوضوعات

، ودراسة )ة الصائتةمن الذخرية اآللي(االستعمال للمصطلحات يف عصرنا هذا، وختتص يف موضوعها كذلك باألصوات العربية 
جماالت املفاهيم احلضارية والعلمية عامة، وتتبع استعمال املترادف واملشترك من األلفاظ يف وقت معين، وحصر الغريب والشاذ 
ـّل صيغ اجلمل وظواهر الفصل والوصل يف اخلطاب،  إفرادا وتركيبا كيفا وكما، بالنسبة إىل كل مؤلف أو نص وكل عصر، وحتل

وغري ذلك مما خيص اللغة  11"ات يف ااز واالستعارة والكناية وغريها من الصور البيانية ودراسة تطور كل هذا،وتشمل دراس
   .العربية قدميا أو حديثا عرب العصور

والشمولية ،  مصدر مهم وموثوق إلجناز البحوث العلمية بشىت أنواعها ، مع ضمان الدقة املهم من وراء املشروع هو أنه اهلدف 
والتعليم يف كل األطوار، ومعرفة التطور العلمي عرب األزمنة بشكل  خدمة كل متطلع أو مستزيد للمعارف ، ودعم عملية التعلمو

 .خاص عام أو
بنك آيل من النصوص و هي ليست جمرد مدونة : " و يرى الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل يف تعريفه للذخرية العربية باا    

   حلاسوب ، بل جمموعة من النصوص أدجمت على الطريقة احلاسوبية حىت يتمكن احلاسوب من دجمها كاملة أدخلت يف ذاكرة ا
  أو جزئيا ، و هلا عدد من الربامج احلاسوبية وضعت خصيصا إللقاء أنواع خاصة و كثرية من األسئلة على الذخرية  

واستغالل سرعته اهلائلة يف عالج املعطيات و قدرته ) اسوب احل( لقد نشأ هذا املشروع من فكرة االستعانة بالكمبيوتر       
العجيبة يف ختزين املاليني منها يف ذاكرته ، إلنشاء بنك آيل من املعطيات حيتوي على أهم ما حرر بالعربية مما سينتجه على مر 

ل احلاسوب عما يشاء من و هذا البنك اآليل هو حتت تصرف أي باحث يف أي مكان يف العامل فيمكنه أن يسأ.  السنني 
املعلومات فيجيبه بسرعة الضوء ، خصوصا إذا كان الباحث السيما اللغوي قد يقضي الشهور بل السنني يف قراءة األسفار من 

  .الكتب حىت يعـثر على بغيته
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اللغوي وحتقيق جناعة فاالعنماد على مدونة كبرية لالستعمال احلقيقىي للغة العربية هو شرط الزم لتحقيق أوال موضوعية البحث 
  12"الوضع والتوليد اللغوي بإعطاء األلفاظ املوضوعة الفرصة لدخوهلا بالفعل يف االستعمال و إقبال الناس عليها

و هلذا شرعت بعض املؤسسات العربية يف ختزين بعض النصوص العربية التراثية و على معلومات علمية و ثقافية ، فهو مشروع     
اامع اللغوية و املنظمات الثقافية و التربوية ، كاملنظمة العربية للتربية : إجنازه مؤسسات علمية عديدة مثل مجاعي تتعاضد على 

ألنه مشروع جدير بأن يشرف عليه ال مركز واحد وال بلد " والثقافة و العلوم، و مكتب تنسيق التعريب ، و احلكومات العربية 
لى مستوى مادام هناك إمجاع على أمهيته القصوى ، و ذلك برفعه للمستوى الثقايف العريب واحد بل البلدان العربية كلها و يف أع

  .13" إىل ما يقارب مستوى الغربيني 
أدى ظهور النشر اإللكتروين إىل تأسيس قواعد بيانات تشكل اساس للعديد من األنشطه املتعلقة باستجالب املعلومات ، واختاذ 

د من الكتب والدوريات والتقارير واإلحصائيات اىل شكل الكتروين يسمح باستخدامها عرب القرارات، وأمكن حتويل العدي
و لكن يبقى هذا النشر يقتصر على جهود عربية مستقلة أو فردية خاصة غري مكتملة  ، فيحتاج تطوير النشر  ،14"الشبكات الرقميه

عدة املعطيات اللغوية العامة اسدة   يف الذخرية العربية ن ويذلك ميكن اإللكتروين إىل املدونة الشاملة للمكانز العربية  اليت متثل قا
 احلصر واإلحصاء  وتقنياتالعريب اإللكتروين توحيد طرائق النشر 

اختيار أفضل الكتب من يف متناول الباحث و تسهيل اهلامة والقيمة يف اللغة العربية غري حمققة،  بعض الكتب املخطوطةو جعل 
أن جتد له عدة حتقيقات على نقيض أن  العلمية التحقيقات وأحسنها للكتب واملؤلفات ، ألن املؤلف الواحد ميكن حيث القيمة

  هناك خمطوطات غري حمققة ، 
  آليات النشر اإللكتروين يف ظل مشروع الذخرية العربية  

خالل اختصار جهد الباحث الن النشر ميكن للنشر اإللكتروين توفري الوقت  أكثر يف ظل مشروع الذخرية العربية وذلك من 
وذلك بعد  امكانية .االلكتروين يغنيه القراءة الكاملة للمحتوى و ميكنه من احلصول على املقاطع او احملتويات اليت يريدها مباشرة

ميز ا الوسائط التعديل يف احملتوى سواء باإلضافة أو احلذف ، فإنشاء ذخرية عربية شاملة تساعد على ختزين املعلومات اليت تت
االلكترونية و االنترنيت العريب املتفاعل كما يتيح ا للباحثني إمكانية اإلطالع على حمتويات املكتبات ومراكز املعلومات و 

  األرشيف اليت تقدم ارصدا على شكل إلكتروين 
املراد نشرها من خالل وضع قوالب وقد يعتمد النشر اإللكتروين يف ظل مشروع الذخرية العربية على حوسبة املواد اللغوية 

لتحديد ثوابت ومتغربات اللغة ، وإعداد برنامج خاص باللغة العربية فحسب مستمد من نظرية لسانية عربية أصيلة ميثل املرجعية 
  :اللغوية يف مداخل هذا الربنامج اإللكتروين املوحد؛وقد نشمل جمموعة من األهداف املتوخاة من هذه التجربة أمهّها 

  :األهداف التقنية  

 حتويل النصوص الورقية إىل نصوص مطبعية قابلة للمعاجلة علة نافدة الوورد 

 املخزون العريب اآللية يف األجهزة االلكترونية العاملية املعدة  دمجباحملتوى التقين  تعريب 

 تجزئة النص العريب و بالتايل يقوم بة فاجلملة باللغة العربي,تقوم بتحليل احلرف مث الكلمة,إجناز منظومة برجمية معلوماتية
: ويسعى إىل حتقيق نسبة جيدة من الدقة أثناء عملية التجزئة، وذلك عن طريق استخدام جمموعة من اخلوارزميات مثل

   الدالليةخوارزمية تتبع السلسلة، وخوارزمية  النحويةخوارزمية  الصوتيةخوارزمية العناصر املتصلة، خوارزمية 
 باحلاسوب املختلفة ت، ومعاجلة النصوصإدخال البيانا .  
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 دف محاية التراث الوثائقي ،العاملي من التدهور وتيسري الوصول  العريب و تطبيق النظم اآللية على املخطوطات العربية
ية و برامج التعرف اآليل على الكتابة اليدوإليه ورفع الوعي بأمهيته، ك وذلك بتدعيم مركز املعلومات بتجهيزات تقنية 

  العربية
  األهداف التكنولوجية:  
  جعل اللغة العربية تواكب التطور العلمي و التكنولوجي  
  اللغة العربيةاستعمال الذكاء االصطناعي للتعرف اآليل على 

   الوطين لتراثلعربية معلوماتية  يف بناء شبكة  االتصالوضع تقنيات املشابكة ونظم  
  األهداف الثقافية:  
  ة لغة القرآن الكرمي خدمة احلرف العريب  
   و التكوين  ن ركائز الثقافة والتربية والتعليم عاليت تعترب  إظهار مكانز اللغة العربية  
 ا حاليا يف الوطن  التقنيةالعلمية و  نشر الثقافةمن خالل التطلع على نصوص املخطوطات القدمية اليت يتعذر قراء 

  األهداف االجتماعية:  
 تمع تسهيل عملية التواصل بني  األفراد و توسيع دائرة التخاطب يف ا  

 حتسني الكتابة عند الفرد و زرع حب تعلم اخلط العريب و فنياته من خالل التصحيح الذايت
o لعملية تعلم اللغة العربية و حماكاته للنموذج الفصيح  
o .اعيةمنظومات التشغيل املعلوماتية سواء كانت فردية أم مج تسهيل دمج اللغة العربية يف, 
o   إنعاش االقتصاد العريب من خالل اختزال الوقت و سرعة التنفيذ  لإلجراءات اإلدارية  الورقية اخلطية  يف

  املؤسسات الوطنية العامة و اخلاصة 
 تيسري إعادة حفظ التراث العريب القدمي بطرق تقنية معاصرة  
 دعم تسيري املؤسسات ذات اخلدمات الوثائقية املتعددة  
  واجلهد املستخدم لدى الفردتوفري الوقت 
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  :اهلوامش 
 – 170هـ ، ص  1421ربيع اآلخر  20س3سهر إبراهيم حسن، النشر اإللكتروين، جملة املكتبات واملعلومات العربية، النشر ع  .1

186  .  
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 التالميذ عند الرياضيات تعلم صعوبات حقيقة
mticsatheM Difficultiesd Fact At LearningStudents   

 
  شنوف شريفة. د  :األستاذة  

   (2)البليدة جامعة حماضرة، أستاذة 
 

 امللخص
 األطفال من كبرية نسبة ألن اخلاصة التربية ميدان يف والباحتني واملربني اآلباء شغلت اليت ااالت من التعلم صعوبات جمال إن   
 يف صعوبات من يعانون الدين األطفال أن حيث  "خفية صعوبات  "لكوا املشكلة هذه يف اخلطر ويكمن املشكلة هذه من اينتع

 أو التدخل تستدعي عادية غري مظاهر ألي اآلباء أو املعلم ينتبه وال مميز شيء أي عليهم يالحظ وال أسوياء عادة يكونون التعلم
 .املساعدة تقدمي

 والرسوب املتكرر الفشل املمارسات هذه ملثل الطبيعية النتيجة فتكون إخل...االهتمام وعدم والتخلف بالكسل ذلك دبع ينعتوم 
 مناسبة تعليمية طرق وخلق واملدرس، األهل طرف من تربوية مساعدة إىل حاجة يف الفئة هذه أن حني يف املدرسي التسرب وأخريا
 على واحلرص متنوعة، وأساليب بطرق لديهم الدافعية وإثارة أحيانا، الضئيلة لنتائجا أمام االستسالم عدم مع مستمر، وحتفيز
 .بأنفسهم ثقتهم دلك يفقدهم ال حىت العاديني التالميذ وبني بينهم الفارق تقليص

  الدافعية للتعلم  -املساعدة التربوية   -طرق التدريس   -التعلم  صعوبات  : الكلمات املفتاحية
  

 Abstract 
The field of Learning  disabilities  ,is a field that worries parents , educators and ressearchers in the 
special education field. Because the majority of childrens suffer from this problem. 
The danger resides in the fact that the children with subtiles difficulties are ordinary in general and 
nothing appears on their usual behaviour. 
Teachers and parents do not pay attention to these events for intervention or assistance then the 
laziness qualified and mental retardation, abscence (looke) of attention … etc are the natural result 
of these repeated failures practices. 
And finally, failling in school in terms of this group are in need of aid to education by parents and 
teachers, and create an appropriates stimulants methodes of continous learning without 
accountability toward meagre results sometimes and sensibilize raise motivation how means and 
variety of methodes and care to reduce the deficit between them and ordinary students in ordre to 
don’t lose self confidance. 
Key words: learning difficulties , educating methods , education assistance, learning motivation  
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  :مقدمة

 أو كالقراءة بعينها دراسية مادة يف بالنجاح املرتبطة املهارات أداء يف التلميذ يفشل عندما تظهر نوعية التعلم صعوبات تكون قد
 .دراسية مادة من أكثر يف بالنجاح ملرتبطةا املهارات أداء يف التلميذ يفشل عندما تظهر كاليت عامة تكون وقد الكتابة،

 وحىت التالميذ نفوس يف عميق أثر من تتركه وما البالغة األمهية من هلا ملا الرياضيات تعلم صعوبات على الضوء تسليط اخترت وقد
 .األولياء
 اليت واألسباب تعليمها يف زمةالال االستراتيجيات وماهي الرياضيات، تعلم صعوبة ماهية عن والبحث اال هذا يف اخلوض أردت
 دورنا وأيضا الرياضيات يف التعلم صعوبة بذوي اخلاصة السمات مث أنواعها وذكر التعلم، يف الصعوبة هذه طهور إىل تؤدي

 .هلم تقدم أن ميكن اليت الفعالة العالج طرق هي وما الفئة هذه اجتاه وكمربني كأولياء
  :الرياضيات صعوبات  1

 معلم يعي أن املنطقية األمور من بقوله الرياضيات طبيعة عن ملحم حممد سامي عن نقال  (1966)عبيد مولي يتحدث     
 التدريس طرق أنسب اختبار على يساعده الرياضيات بطبيعة ومعرفته وعيه ألن دلك بتدريسها، يقوم اليت املادة طبيعة الرياضيات

 .املطلوبة التعليمة األهداف إىل الوصول على مساعدم وبالتايل تالميذه، لتعليم
 ال اهلندسة أن كما والنسب األرقام يف يبحث لكنه احلسية احملسوسات يف يبحث ال فهو جمرد عقلي علم الرياضيات أن املعلوم ومن

 على داألعدا يف الرياضيات يف البحث يتم وإمنا إحساسها ميكن مواد من مصنوعة حسية مواد أا على اهلندسية األشكال يف تبحث
 واليت الرياضيات طبيعة فهم الرياضيات فهم يتطلب ولذلك ومساحات، نسب أا على اهلندسية األشكال ويف جمردة رموز أا

 علم فهو التعلم من السابق إدراك منه الالحق فهم يتطلب تراكمي علم وأنه احملسوسات من جمرد عقلي علم كونه من تنطلق
 .تسلسلي

 علم بطبيعته ألنه سيلحقه الذي التعلم على حتما سيؤثر تعلمه يف ثغرة أي وإن كذلك اردة فاهيمامل من تتكون والرياضيات
 .له السابقة املراحل على مبنية مرحلة كل مترابط، تراكمي

 اليت ةوالقسم والضرب والطرح واجلمع األعداد حقيقة مثل املتكاملة احلقائق من واسعة جمموعة على طبيعتها يف الرياضيات وتقوم
 (1)التقدير  حقيقة سبق ما إىل باإلضافة كذلك الرياضيات تتطلب كما الرياضية، العمليات كل عليها تبىن

 .العدد مفهوم إدراك إمكانية عليه تسهل سابقة خربات إىل منه حتتاج اليت األرقام تعلم الرياضيات تعلم قبل الطالب من ويتطلب
 من أكثر أو معيار وفق أحداث أو جمموعات صورة على وتصنيفها خصائصها فقو األشياء وصف على اخلربات هذه وتشتمل

 )2 (واملساواة والترتيب خلصائصها وفقا األشياء بني املقارنة على القدرة مع    . . .واالرتفاع الطول مثل التصنيف معايري
 الرياضيات؟ تعلم بصعوبة نعين ماذا     

 أو اضطراب إىل ترجع قد واليت احلسابية العمليات وإجراء الرياضية املفاهيم استيعاب على القدرة عدم تعين الرياضيات تعلم صعوبة
 .النمائية الوظيفة يف خلل

dévelop mental), ) أو لكدمات نتيجة الوالدة بعد حيدث وقد ,وراثي أو جيين خللل نتيجة الوالدة قبل حيدث قد والذي 
 عملية يف قصور أو باضطرابات الرياضيات صعوبات ذوو األطفال صفويت (traumatic brain injury)املخ إصابات
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 اخلطوات بعض جتاهل أو الرياضية، بالعملية القيام أثناء به واالحتفاظ االنتباه، صعوبات إىل ترجع قد واليت املعريف التجهيز
                                                                                                                            )3 (     (91 ,19 ,8 ,7 ,2)مثل األرقام بني التمييز يف صعوبة أو الرياضية،

 حل عند واالجتاهات العالقات إدراك يف صعوبة أو األفقية الكتابة يف صعوبة أو واستخدامها احلسابية الرموز فهم يف صعوبة أو
 :إىل ترجع دق واليت الرياضية املسائل

 .املئات و العشرات و اآلحاد بني اخللط1-  
 .السمعي التجهيز يف صعوبة 2-  
 شفهيا احلسابية العمليات إجراء يف صعوبة3-  
     .مرة كل أربعة     بزيادة  (..............15 ,11 ,7 ,3)مثل األعداد من سلسلة داخل العد صعوبات4-  
 .الرياضية باحلقائق اظاالحتف و الذاكرة يف صعوبات5-  
 .اخلطوات املتعددة املسائل يف احلل خطوات نسيان6- 
  .واألشكال األرقام بني العالقة إدراك يف صعوبة7- 
 )4 (صحيحة          صورة على األرقام كتابة يف صعوبة8- 

 
 الثانية السنة ابتدائي، األوىل السنة(   متدرسه بداية يف مثال الطفل عند نالحظها قد األشياء بعض سبق ما كل إىل باإلضافة هناك

 مثال مقلوب بشكل يكتبها هو و طويلة فترة  ويبقى صعب، بينها والتمييز بالغة، بصعوبة لألرقام حفظه وهي )ابتدائي 
...........7 5 3. 

 جيد للعدد الالحق والعدد بقالسا العدد كتابة منه نطلب عندما مثال األعداد سلسلة وسط العدد إدراك الطفل هذا يستطيع ال أيضا
  مثال :االجتاه بتحديد مساعدته علينا وعليه، ذلك يف بالغة صعوبة

    
 العدد  الذي   يلي                          15                          العدد الذي يسبق    

 ويتأخر .أصغر أقصر، أكرب أطول، بني التمييز و يسار ميني الجتاها حتديد يف مشكل لديهم األطفال هؤالء األحيان أغلب يف و 
 )الزمنية املدة حتديد (السنة، الشهر، غدا، البارحة، اليوم، الزمن ملفهوم تكوينهم كثريا
 أو الطرح، أو اجلمع، سواء احلساب آلية من متكنوا وإن حىت الرياضية، املسألة نص فهم يف صعوبة جيدون الحقة مرحلة ويف

 يف يتعثرون بل كاملة، املسألة حل يف ينجحون ال الغالب يف فهم املسألة، خطوات كل تتبع يستطيعون وال .والقسمة الضرب
 .مطلوب من أكثر للمسائل كان إن تقدير، أكثر على الثالثة أو الثانية اخلطوة

 .دائم بشكل باملعطيات وتذكريهم مفصل، وشرح كثرية توضيحية أمثلة إىل وحيتاجون
  :الرياضيات صعوبات أنواع  2 

  :األساسية الرياضية العددية احلقائق من التمكن صعوبات   1.2
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 تعلم يف األربع األساسية الرياضية والعمليات احلسابية، العمليات ببعض االحتفاظ على القدرة عدم يف املشكلة هذه تظهر
 للحصول األخرى اإلجراءات بعض أو األصابع إىل يلجؤون سمةالق أو اجلمع عمليات إجراء عند مثال األطفال فنجد الرياضيات

  .الصحيحة االجابة إىل للوصول طويلة أوقات اىل احلاجة منه يستدعي مما اإلجابة على
 

  :البسيطة احلسابية املهارات يف صعوبات   2.2
 على متكرر بشكل عندهم الصعوبة ههذ وتبدو بسيطة، مهارات منه تتطلب اليت احلسابية العمليات إجراء األطفال بعض يواجه
 .املتقدمة الرياضية العمليات إجراء يف الواضحة قدرام من الرغم
 األعداد مفهوم   3.2
 بعبارة العد مفهوم إدراك منه يتطلب وهذا العد، عمليات من الطفل يتمكن حىت األعداد مفهوم إدراك الرياضيات عملية تتطلب
 ...1،2،3،4 :مثل متسلسلة بصورة األرقام دامواستخ ......وثالثة واثنان واحد

 يف يسهم مما واستخداماا املفاهيم هذه إدراك يف صعوبات األطفال فيواجه رقم كل ميثلها اليت والكمية منها، كل قيمة وإدراك
                                                                           )   5   (اليومية   احلياة يف وتوظيفها الرياضيات تعلم صعوبة
  :الرياضي الترميز صعوبات   4.2

 التطبيقات ضعف إىل يعود والذي األطفال بني انتشارا الرياضي التعلم صعوبات أشكال أكثر من الصعوبات من النوع هذا يعد
  .للمحتوى لإلشارة الرموز استخدام على معامالا يف الرياضيات تعتمد حيث للطالب، تقدم اليت الرياضية
 .الرياضي الترميز فهم صعوبة يف يساهم الرياضية واملعاجلات واحلقائق للمفاهيم املعريف العقلي التمثيل وضعف

   :الرياضيات لغة تعلم صعوبات  5.2
 يسبب-لغةال من متكن يتطلب -لفظي، لغوي شرح من يرافقه وما الرياضية واملصطلحات املفاهيم فهم يف والتشويش التدخل إن

 اخلطوات صياغة على املتواصل التدريب خالل من عليها التغلب ميكن واليت الرياضيات لغة وتعلم فهم يف صعوبات األطفال هلؤالء
 .لفظيا
  :العد صعوبات 6.2

 .العد قواعد مفاهيم إدراك يف مشكالت يواجهون الرياضيات تعلم صعوبات طالب 
 مع احلروف من بدال العد يف األرقام واستخدام فقط، واحدة مرة الشيء عد مثل حمددة دقواع وفق الرياضيات يف العد يقوم حيث
 أن ميكن حيث الترتيب فيها يتطلب ال األشياء عدد أن إدراك إىل إضافة كلها اموعة عدد على يدل األخري العد أن ملفهوم إدراك

 أن مبعىن األعداد حترير على القدرة مع نفسه الشيء عد تكرار ندو عشوائية بصورة العد أو .اليسار من أو اليمني من العد يبدأ
 .انسانا أم كتابا املعدود كان سواء واحد قيمته رقم هو واحد العدد

   :اهلندسية لألشكال املكاين البصري اإلدراك صعوبات   7.2  
 املكاين البصري التنظيم يف تتمثل دراكيةإ صعوبة الرياضي التعلم يف صعوبات من يعانون الذين األطفال من العديد لدى يظهر 

 متوازي معني، مثل الرياضية اهلندسية باألشكال املتعلقة املفاهيم بني التمييز يف ضعف إىل تعود قد واليت اهلندسية، لألشكال احلركي
 األرقام كتابة يف وباتلصع تعود أو لألشكال املعريف التمثيل يف لصعوبات تعود أو األرقام، معاين إدراك يف صعوبة األضالع،
 )6 (   .املخ من األمين النصف يف وظيفي خلل إىل تعود إدراكية اضطرابات لديهم يكون ما غالبا والذين عنها والتعبري الرياضية
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   :االجتاه حتديد يف االرتباك   8.2  
 الطرح حالة يف أكثر املشكلة وتظهر منازل عدة وجود حال يف خاصة احلسابية العملية بأجراء البدء مكان حتديد يستطيعون ال

  .الطويلة والقسمة
 

  :املدى قصرية الذاكرة صعوبات   9.2
 حال يف تأثريها يزداد واليت لألرقام الطالب معاجلة كيفية يف القوي تأثريها خالل من صعوبات عدة املدى قصرية الذاكرة ختلق

  + 47التالية احلسابية العملية حل يستطيع ال الضعيفة املدى قصرية الذاكرة ذو فالتلميذ املدى، طويلة الذاكرة يف ضعف وجود
 حله كان إحداها فقد إذا اخلطوات من متسلسلة جمموعة تتبع إىل حتتاج العملية هذه ألن والقلم الورقة استخدام دون عقليا 78

  ) 7    (خاطئا
  :الرياضيات تعلم صعوبات عوامل و أسباب.  3

 حلداثتها نظرا متاما واضح غري تفسريها أن مع التعلم، صعوبات مشكلة تفاقم يف تساهم اليت والعوامل اباألسب يف اخلوض يف البد
 أمجعت فقد ذلك ومع أخرى، جهة من االنفعالية السلوكية واالضطرابات جهة، من العقلي كالتخلف أخرى مبفاهيم والتباسها

 إىل باإلضافة التعلمية الصعوبة حدوث عن مسؤولة مباشرة أسبابا ناكه أن على املواضيع هذه يف والبحوث الدراسات من العديد
 :والعوامل األسباب هلذه عرض يلي وفيما واستمرارها، لوجودها ومتهد يئ بل فيها تتسبب ال اليت العوامل
  :املباشرة األسباب   1.3

   :للمخ الوظيفي و البنائي التركيب   1.1.3
 املباشرة األسباب من وهذا التعلم، لصعوبات املباشرة األسباب من يعد للمخ، والوظيفي ائيالبن التركيب يف اخللل إن    

 :اآليت النحو على وذلك بعدها أو أثناها أو الوالدة قبل الطفل هلا يتعرض املخية اإلصابة أو اخللل وهذا التعلم، لصعوبات
 :الوالدة قبل اإلصابة .أ •
 احلمل مراحل يف االختالل هذا حدث فإذا التفكك، أو االختالالت بعض حلدوث اجلنني خم منو يعرض قد احلمل فترة طوال إن  

 ظهور إىل يؤدي البعض بعضها مع اخلاليا هذه ترابط يف اضطراب حيدث فقد متخصصة العصبية اخلاليا أصبحت أن بعد املتأخرة
 :يأيت ما إىل الوالدة قبل اإلصابة ترجع وقد .األطفال عند التعلم صعوبات

 جسما كان لو كما ، اجلنني مع لألم املناعي اجلهاز يتفاعل احلاالت بعض ففي ، احلمل أثناء للجنني حتدث مضاعفات وجود- 
 .للجنني العصيب اجلهاز منو يف اختالل إىل يؤدي التفاعل هذا و ، يهامجه غريبا

 .املخ ةإصاب إىل بالتايل و اجلنني رأس ارتطام إىل يؤدي قد احلامل االم سقوط - 
 .الفترة هذه يف األمراض ببعض إصابتها كذلك و احلمل فترة أثناء تغذيتها سوء أو األم لدى التغذية نقص- 
 ، مباشرة اجلنني إىل إساءا تصل احلمل أثناء األدوية تناول كثرة أن تبني إذ ، العقاقري أنواع بعض و اخلمور أو التدخني تأثري- 
 املواليد ألن هام اعتقاد هذا ،و الطبيعي الوزن من أقل بوزن أطفاال يلدن احلمل أثناء يدخن الالئي األمهات أن العلماء يعتقد و

 .التعلم صعوبات ضمنها من و املخاطر من للكثري عرضة يكونون كلغ  2.5من أقل الصغري الوزن ذوي
 على والقدرة والذاكرة واالنتباه التعلم يف مشاكل إىل ويؤدي اجلنني منو على يؤثر قد احلمل أثناء الكحوليات تناول فإن كذلك

 .املستقبل يف املشكالت حل



                                       

                                       2––
 

 
 

~ 280 ~ 
 

 .احلمل أثناء أخرى عقاقري أي أو اخلمور أو السجائر جتنب األمهات على جيب اجلنني على احملتملة لألضرار وجتنبا وهلذا
 األسباب من سبب إىل ترجع قد لوضعا عملية أثناء اجلنني مخ هلا يتعرض قد اليت اإلصابة إن: الوالدة أثناء اإلصابة .ب •

   :اآلتية
 إىل بدوره يؤدي هذا و للجنني الواصل لألكسجني مفاجئ نقص إىل يؤدي مما ، الوالدة أثناء نفسه حول السري احلبل التواء- 

 .الكرب يف التعلم صعوبة إىل بالتايل و املخ عمل يف خلل
 .املخ إصابة إىل يؤدي مما الوالدة عملية يف دمتستخ اليت الطبية اآلالت من بآلة اجلنني رأس إصابة •

 املخ إصابة إىل تؤدي قد اليت احلوادث لبعض والدته بعد يتعرض قد ولكنه سليما الطفل يولد: الوالدة بعد اإلصابة-ج       
 السحايا التهاب أو الدماغ، التهاب مثل املخ على تؤثر أن ميكن اليت الطفولة أمراض ألحد يتعرض قد أو االرتطام، أو كالسقوط

   )  8  (  .املركز ي العصيب اجلهاز أجزاء من وغريه املخ على تؤثر أن ميكن األمراض وهذه القرمزية، احلمى أو احلصبة أو
  :  اجلينات   الوراثية األسباب       2.1.3
 التعليمي املشكل هذا تعاقب وجود بدليل وراثي سبب إىل ترجع قد التعلم صعوبات أن والبحوث الدراسات بعض بينت لقد
 .أفرادها بني وانتشاره األسرة أجيال بني

 األصوات مساع مثل للقراءة املطلوبة املهارات بعض إىل يفتقرون الذين األطفال أن :منها عديدة و كثرية دلك على واألمثلة
 .مماثلة مشكلة اآلباء أحد لدى أن يكون احملتمل من للكلمات واملفضلة املميزة

 من يعاين قد األخر فإن األكادميية املهارات من جانب يف التعلم يف صعوبات يف املتماثلة التوائم من اآلباء أحد يعاين اعندم-
 ذاا الصعوبة

  الكيميائية احليوية األسباب   3.1.3
 حيتوي اإلنسان مجس أن علما اجلسم يف احليوي الكيميائي التوازن اضطراب التعلم صعوبات يف تتسبب قد اليت العوامل من

 هده معدل يف النقص أو الزيادة وأن ونشاطه وحيويته توازنه حتفظ اليت احليوية الكيميائية العناصر من حمددة نسب على
 .البسيط املخي الوظيفي باخللل يعرف فيما املخ خاليا على يؤثر العناصر
 منو على سلبا يؤثر أن ميكن الذي االضطراب هذا الدرقية وحارات والدرقية النخامية الغدد إفرازات اضطراب حالة وكذلك

 .التعلم صعوبات حيدث بشكل املركزي العصيب اجلهاز
    1 (   

 :املباشرة غري األسباب   2.3
 :يأيت ما منها نذكر الرياضيات تعلم يف الصعوبات لوجود ومتهد يئ اليت األسباب وهي  

    :املدرسية العوامل     .1.2.3
 حتديد يتم حيث التعليمي التلميذ مستقبل حتدد واليت التلميذ قبل من عليها احلصول جيب اليت بالعالمات الكبري االهتمام إن

 ليصبح األسرة اهتمامات على األمر ذلك انعكس حىت الدراسية مراحله يف عالمات من عليه حيصل ملا وفقا التلميذ مستقبل
 سلبية ظواهر أفرز والذي ا يقدم اليت الطريقة و املنهاج من التلميذ جناها اليت املعرفة مقدار من بدال العالمات حنو منصبا

 القريب املدى على سواء األسرة و  التلميذ على أثارها تترك اليت النفسية الظواهر إىل باإلضافة اجتماعية و وتربوية اقتصادية
  .التعليمية املادة وعن نفسه عن سلبية صورة كوينت إىل يدفعه مما نفسه التلميذ على تقيال محال يصبح والذي البعيد أو
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 الدروس انتشار بينها من كان السلبية التربوية الظواهر من العديد للتحصيل كمؤشر بالعالمة االهتمام عمليات أفرزت وقد
 وتقلص,امللخصات وانتشار املرتل إىل وانتقاهلا الصفية الغرفة داخل التعليم عملية فاعلية تراجع و املرتل يف التعليم و اخلصوصية

 اليت الظواهر من وغريها الزائف والتفوق النهائية العالمات على التركيز وظاهرة,العلمية املادة استيعاب يف ودوره التلميذ جهد
  )10 (الرياضيات تعلم صعوبة زيادة يف يساهم مم مرضية عقلية وعملية حياتية كوظيفة الرياضيات واستخدام تأخري يف تسهم

      :االجتماعية العوامل  .2.32.  
 تتجه إذ خيتاره وما احلياة يف وتوجيهه التلميذ وطموح تطلعات على التأثري يف وبارزا هاما دورا االجتماعية الثقافة تلعب

 عن النظر بغض جهد بأقل والتطلعات الطموحات حتقق اليت السهلة األنشطة إىل اتمع ذلك أفراد وتفصيالت اختيارات
 تلبيتها ومدى ناحية من تأهيلهم ومستويات وقدرام األفراد الستعدادات مالمتها ومدى األنشطة هلذه النوعية عةالطبي

 اخلاصة التعلم صعوبات إىل املؤدية العوامل تلخيص وتكمن أخرى، ناحية من وتقدمه حلركته ومواءمتها اتمع حلاجات
 .التالية الرئيسية بالنقاط بالرياضيات

 .الرياضيات لتعلم السابق اإلعداد سوء أو ضعف- 
 .الرياضية املشكالت قراءة وصعوبة اللغة اضطرابات- 
  .الزمن مفهوم إدراك إىل االفتقار- 
 .الذاكرة ومشكالت اضطرابات- 
  الرياضيات استراتيجيات تعلم يف اضطرابات-  
                                                                          .الرياضيات قلق- 

 بينها ومن وامسرارها التعلم صعوبات حدوث يف تسهم قد لألسرة واالجتماعية االقتصادية الظروف سبق ما كل إىل باإلضافة
 قلة أو الوالدين، بني اخلالفات والغباء، كالعته العقلية الوالدية النقائص التعليمي، ومستواها لألسرة، املعيشي املستوى تدين

  .ألبنائهم ومتابعتهما هتمامهماا
  الرياضيات  تعلم صعوبة ذوي التالميذ مسات   .4 

 التعلم صعوبات ذوي الن واالولياء للمدرسني واضحة وغري خفية عامة التعلم بصعوبات اخلاصة املشكالت تكون ما غالبا
 .اخلصائص من وغريمها والسمع االبصار حيث من جيدة جسمية بصحة يتمتعون

 من املدرسني وخاصة املهتمون يتمكن حىت االيت النحو على بإجياز عرضها وميكن غريهم عن متيزهم خصائص أهم كذل ومع
 :الفئة هذه على التعرف

 يطلق و  االندفاعية و  النشاط كثرة و  التركيز و االصغاء بضعف عام بشكل مركبة صعوبات من يعانون الذين األطفال يتميز- 
 بالقدرة تتعلق  صعوبات جمموعة من مركبة ظاهرة هي و  الزائدة احلركة او  التركيز و االصغاء راباتاضط الظاهرة تلك على 

  .النشاط درجة و الدوافع على السيطرة و التركيز على
 اتالصعوب مع تترافق ما كثريا ولكنها العصيب اجلهاز بأداء مرتبطة تطويرية كإعاقة ذاا حبد قائمة عادة الظاهرة هذه وتكون
 .ظاهرة تعلمية صعوبات من بالضرورة يعاين الظاهرة بتلك يتصف من كل وليس التعلمية

 يقومون فقد املختلفة التعليمية املشاكل حلل املالئمة االستراتيجيات توظيف يف مشكلة يواجهون و التنظيم إىل هؤالء يفتقر- 
 .قروءامل فهم و احلساب مسائل حلل ضعيفة و بدائية استراتيجيات بتوظيف
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 ان كما الذاكرة و التركيز مشاكل بسبب املدرس قبل من واحدة ملرة و لفظيا تعطى اليت خاصة التعليمات فهم عليهم يصعب- 
 حسب التعليمات تنفيذ او للمدرس املتكرر  السؤال إىل يلجؤون لذا كتابيا منهم املطلوبة التعليمات يفهمون ال منهم البعض
  .املدرس من فردية إرشادات انتظار يف التنفيذ عند التوقف أو اجلزئي فهمهم

  الوقت نفس يف ذهنيا و عضليا جهدا و متواصال تركيزا تتطلب اليت التعليمية املهمات أداء يف الشديد البطء- 
 املدرس أسئلة عن االجابة يف خياطر وال جيازف ال التالميذ من النوع فهذا الفشل من خوفا املهام أداء جتنب و اازفة عدم-

 .اجلديدة و املفاجئة
 أشارت لقد و  حياته جوانب مجيع على يؤثر االجتماعية الفرد مهارات يف نقص هي و سليمة اجتماعية عالقات تكوين صعوبة- 

 و نفسية ملشاكل معرضون التعلمية الصعوبات من يعانون الذين التالميذ من   % 59إىل    %34نسبة أن إىل الدراسات
   .....غريها و االكتئاب و نعزالكاال  اجتماعية
 مع واالندماج الظهور يف رغبتهم توقف أا حىت كبري بشكل حتبطهم املدرسية املتطلبات مع التأقلم يف اإلفراد هؤالء ومشاكل

   )   11  (اآلخرين    
 :الرياضيات تعلم صعوبات ذوي عند شيوعا األكثر السمات بني ومن 
  احلسابية العمليات جتهيز و استقبال يف صعوبة يسبب مما ىاملد قصرية ذاكرة يف ضعف- 
 العمليات اجراء و ترتيب و الرياضية املفاهيم تذكر و حفظ على القدرة عدم صورة على تربز اليت و الرقمية الذاكرة يف ضعف- 

  القسمة و الضرب و الطرح و اجلمع حقائق و احلسابية
 .بالكل اجلزء أو باجلزء الكل ةعالق أو الكلية الصور إدراك يف صعوبة- 
 .ونتائجها التارخيية واحلقائق األحداث تذكر يف صعوبة- 
 .األمساء واسترجاع تذكر يف صعوبة- 
 .الوقت وضغط إجبار حتت العمل عند القلق- 
 .الرياضية األلعاب قواعد تذكر يف صعوبة- 
 .العشرية الكسور وقسمة وطرح مجع يف صعوبة- 
    )    12   (واحلجم    واملساحات األطوال وحدات بني التحويل صعوبة-

 يف املعلم إىل باحلاجة دائما التالميذ هؤالء ويشعر الرياضيات، اكتساب من اليأس إىل يؤدي الرياضية املفاهيم تعلم يف والفشل
  الرياضيات تعلم حنو الدافعية تدين هلم يسبب وذلك املسائل، حل على مساعدم

 .أخر تلميذ يف منها جزء يظهر قد وإمنا واحد، تلميذ يف تظهر أن بالضرورة ليست اخلصائص ذهه أن الذكر وجيب
 وما العمر ذلك يف طبيعية وتعد العادي، الطفل عمر من املبكرة املراحل يف جدا شائعة الصفات هذه أن أيضا إليه اإلشارة جتدر وما
 طرف من والعالج التدخل يتم مل إذا متقدمة سن حىت لديهم تستمر اأ هو التعلمية الصعوبات ذوي التالميذ لدى وجودها مييز

  .واملدرس األولياء
  خصوصا واحلساب عموما بالرياضيات اخلاصة التعلم صعوبات عالج   .5
   :الطرق هذه ومن

 .التعلمية باألنشطة وقيامه واملدرس الدرس مع وتفاعله سلبيته وعدم التلميذ فاعلية- 
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 على أفرادها يتعاون صغرية جمموعات إىل التالميذ تقسيم مع الرياضيات لتدريس الكايف الوقت توفري خالل من علمالت زمن زيادة- 
 .املسائل حل

 .اجلديدة املفاهيم استيعاب إمكانية عليه يسهل مما للطالب اليومية احلياتية املواقف خالل من واقعية أمثلة استخدام- 
 التعزيز مع اإلجابة عن النظر بغض للحل الصحية اخلطوات على تالميذه بتدريب املعلم قيام خالل من التعزيز أساليب يف التنويع- 

 .الرمزي املادي أو املعنوي
 من يليها ملا اخلطوة هذه متهد خطوة عن يعرب جزء كل أجزاء إىل الدراسية احلصة تقسيم خالل من الفعال التعليم توظيف- 

 .التعلم صعوبات ذوي لتالميذ بالنسبة حمددة كمهارات األساسية الرياضية املهارات تدريس ىعل التركيز مع ,الالحقة اخلطوات
 واملرونة والتذكر التسلسلي العد و التطابقية والعالقات التصنيف جماالت يف التلميذ مبستوى علم على املدرس يكون أن جيب- 

 يتطلب ذلك ألن  ,عنده األداء مستوى لتحسني إجرائها غيينب اليت التعديالت شكل حتديد يف يساعده ذلك ألن,واالسترجاع
 من أطول دراسية حصص توفري يتطلب مما الشكل و احلجم و اللون مثل والصفات وكبري صغري مثل األعداد مفاهيم تطوير

  .العادية احلصص
 .حفظها ليسهل متسلسل حنو على تقدميها أو ,املتواصل التمرين و األلعاب استخدام جيب األساسية احلقائق حفظ يتم ولكي-  
 التلميذ يعرفها اليت السابقة املهارات املدرس حيدد أن دائما جيب- 
 إىل التالميذ تركيز وتوجيه,بتمعن املشكلة قراءة التالميذ تكليف املدرس فعلى املشكالت أو احلسابية املسائل حل يف أما- 

 من والطلب, صلة هلا اليت والكلمات املعلومات واستبعاد الصحيحة جابةاإل إىل للوصول املفيدة و املهمة والكلمات املعلومات
 من التحقق و للحل الضرورية احلسابية بالعمليات والقيام مناسب رسم أو خمطط استخدام أو  ,شفويا احلل عن التعبري التلميذ
  .اإلجابة معقولية
  .الكثرية واألمثلة املفضل التوضيح ضرورة على دائما وأؤكد الفئة هلذه منوذجية مسائل تقدمي جيب وبالطبع

   :الرياضيات تعلم صعوبات ذوي جتاه املربني دور  6     
  :املدرس دور   1.6

 .هلا عالج أو تقوية أو إثراء برامج وإعداد التالميذ لدى والضعف القوة نواحي اكتشاف- 
 .االنتباه يشتت ما كل عن بعيدا للسبورة املواجه األمامي الصف يف التلميذ جلوس ضرورة- 
 .التالميذ بني الفردية الفروق مراعاة- 
 .ومتابعته لقدراته ومناسبة به خاصة بأنشطة القيام التلميذ تكليف- 
 .ا القيام على واحلرص التلميذ عند الضعف مواطن متس مرتلية وواجبات أعمال تقدمي- 
 .لذلك توجيههم أو .لتلميذا حبالة وعي على كانوا إذا خاصة األولياء مع التعاون- 
 .التلميذ حتسن و جناح تعزيز- 
 مجاعة من االنسحاب من ومحايته نفسه يف الثقة لبث األعمال ببعض بالقيام وتكليفه باملدرسة املختلفة األنشطة يف التلميذ إشراك- 

 .الصف
 يلهث وال هلم، املعلومة وتوصيل مستويام لتحسني دائما و يسعى  معها ويتعامل احلاالت هلذه ينتبه الذي هو الكفء واملدرس

 يف يوضع أن جيب التعلم يف صعوبة له من كل ليس ألن التالميذ من النخبة مع فقط يتعامل أو الدراسي الربنامج إكمال وراء فقط



                                       

                                       2––
 

 
 

~ 284 ~ 
 

 التالميذ مواكبة مميكنه ألنه األخصائيني مبوافقة العادية األقسام يف يدرجون وأغلبهم احلدة، درجة وفق يتحدد ذلك بل خاص قسم
 .بالغني واهتمام عناية هلم توجه وإمنا العاديني
  :الوالدين دور   2.6

 .ابنهما حالة من اخلجل عدم- 
 املتبعة والتعامل التدريب أسس على والتعرف التعلم صعوبات موضوع عن املستمرة والقراءة ,قدراته لتطوير دائما السعي- 

 .ملشكلةا لفهم األمثل األسلوب على للوقوف
 .به عالقة له أخصائي أي أو ,الطفل مستوى ملعرفة باملدرسة الدائم االتصال- 
 .أمامهم خاصة أصدقائه أو بإخوانه مقارنته عدم- 
 اخل...........الفهم ثقيل أو بالبليد ونعته له جارحة مالحظات توجيه عدم- 

  :خالصة      
 يف الوقوع يف بالغة أمهية واستراتيجياته التدريس لطرق إن القول أود .م اخلاصة والسمات الفئة هذه خلصائص العرض هذا يعد
 حدود يف الدروس يف ويتقدم التالميذ بني الفردية الفروق يراعي أن شيء كل قبل املدرس فعلى بسالم جتاوزه أو املشكل هذا

  .املقرر يكمل أال خمافة سريع تقدم وليس استيعام
 وينتقل الرياضيات يف السابقة واملهارات للمتطلبات تالميذه اكتساب من يتأكد عليه ان األخرى الناحية ومن ناحية من هذا

 .ارد إىل احملسوس من تدرجييا
 بغرض الرياضية واملفاهيم الرموز استخدام على يعمل مث فعلية أو حقيقية ألشياء املمثلة والرسوم واألشكال الصور استخدام وميكنه
 نقاط معاجلة بغرض املمارسات هلذه املستمر والتقييم التدريس طرق يف والتنويع الرياضية واملفاهيم ملهاراتا وبناء فهم تعميق

 .القوة نقاط وتعزيز الضعف
 يف الصعوبة أساس يكون فقد الرياضية للمشكالت التالميذ حل يف تسهم أو اللغوية القدرة تؤثر مدى أي إىل حيدد أن وعليه

 .لديه اللغوي النمو تعزيز جيب وعليه يلغو ضعف هو الرياضيات
 ? .ال أم املتابعة على والقدرة والتركيز، االنتباه يف مشكل عندهم كان إن لتالميذه يتنبه أن املدرس على أيضا
 متسلسل تراكمي علم فالرياضيات .يلحقها ملا صلبة أرضية لتكون ودعمها السابقة املكتسبات ترسيخ على دائما يعمل وأن

 .دائما بالواقع العلمية املادة وربط تدرجييا بالتلميذ االنتقال وعليه متكامل،
 لدى النفس يف الثقة وبعث الرياضية، املشكالت حلل املستمرة املمارسة خالل من للتلميذ الرياضية القدرة تنمية على والعمل
 .فقط العثرات أمام الوقوف وعدم التشجيع خالل من التالميذ

 دائما ووضعه التمارين وحل املفصل الشرح يف للطفل الكايف الوقت وختصيص املدرسني مع التعاون ولياءاأل على أخرى جهة من
 .دائما تعنيفه وعدم البيت يف امتحان وضعيات يف
 .كبريتني وإرادة بصرب مستقبال، وتداركها وعالجها ضعفه نقاط عند الوقوف بل
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 للعنف) السوسيولوجية(العلمية  األساس األيديولوجي واملقاربة
Violence Of Ideological Foundation And Scientific Approach (Sociological)  

  ين سليمةامد:الدكتورة 
  قسم العلوم االجتماعية
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  2جامعة البليدة 
  

  :ملخص
ب، التصفيات العرقية، ااعات، التعصب، العنف الشبايب، سوء املعاملة فاحلرو. جمتمعاتناالعنف موضوع اهتمام واسع اليوم يف 

  . ملا أصبح موضوعا مفضال له) Banaliser(العنف يف كل مكان واإلعالم جعله مبتذل وعادي . األسرية، جزء من حياتنا اليومية
املعياري هلذه /انية وإظهار الطابع القيمييهدف هذا العمل إىل اقتراح جمموعة من التعاريف لأللفاظ املرتبطة بالعنف والعدو

املقاربة األنتروبولوجية، (املقترحة من طرف خمتلف العلوم ) األطر النظرية(سيهتم أيضا بتقرير وعرض مناذج التمثالت . التعاريف
  .سبابه وآلياتهاليت تناولت املوضوع بالتفسري والبحث يف أ) علم الطبائع، وجهة النظر النفسية واملقاربات السوسيولوجية

  .العنف، العدوانية، املقاربات النظرية للعنف، العنف الرمزي :الكلمات املفتاحية
  

Abstract: 
Violence is a subject of wide interest in our societies today. Wars, ethnic playoffs, famines, 
intolerance, youth violence, ill-treatment in family, became a part of our everyday lives. Violence 
is everywhere and the media make it tacky and normal since it has become a favorite subject of his. 
This work aims to propose a set of definitions for concepts associated with violence and aggression 
and to show moral character/standard for these definitions.  
This paper also reports and display representations and models (theoretical frameworks) proposed 
by the various sciences (anthropological approach, aware of complexions, and the point of view of 
psychological and sociological approaches) which addressed an interpretation of the subject and 
make research in his causes and mechanisms. 
Keywords: Violence, Aggressivity, Theoretical Approaches Of Violence, Symbolic Violence. 
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  مقدمة.1
فاحلروب، التصفيات العرقية، ااعات، التعصب، العنف الشبايب، سوء املعاملة . جمتمعاتناالعنف موضوع اهتمام واسع اليوم يف 

  . ملا أصبح موضوعا مفضال له) Banaliser(العنف يف كل مكان واإلعالم جعله مبتذل وعادي . األسرية، جزء من حياتنا اليومية
املؤمن من أمنه الناس (احلنيفاإلسالمي مثلما ينص عليه الدين العنف ميس احلقوق األساسية لكل واحد، احلق يف األمنواألمان، 

 :أنمن بيان حقوق اإلنسان تنص على  3واملواثيق الدولية،املادة  )على دمائهم وأمواهلم واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده
  .كل شخص له احلق يف احلياة، احلرية واألمن على شخصه"

حسب تعبري املنظمة الدولية للصحة، أصبح العنف يعترب " حتد على مستوى الكوكب كله"يقية، بعد أن مت تعيينه كآفة عاملية حق
  .مبثابة إحدى املسائل األكثر أمهية للصحة العامة الدولية

غري أن ماهية العنف وتصنيف األفعال العنيفة ليس حمل إمجاع ألنه يقوم على اعتبارات فلسفية ايديولوجية، دينية، قانونية جيدر 
  .توضيحها

فلما يظهر العنف يف فضاء . أيضا ظاهرة العنف جد معقدة، من الضروري القيام جبهد فكري للتمكن من فهم خمتلف مركباا
  1.معني، البد من فهم ظاهرة العنف نفسها، وأيضا الوسط الذي منت وتشكلت فيه، دون االهتمام فقط بفحص أثارها وخملفاا

  منطلقات بناء مفهوم العنف .2
نتيجة ذلك هنالك العديد من . املفهومهذا مفهوم العنف معقد بسبب األشكال العديدة اليت يكتسيها والطريقة اليت يبىن عربها 

  2.أنواع العنف وتعاريف خمتلفة، متنوعة وبعض األحيان متضادة
 االستخدام الشائع  . أ

، ...با مدمرة، لصدمة، خلاصية، لرغبة جاحمة، ، قوة شديدة غال) étatUn(تعرف القواميس احلديثة العنف على أنه حالة 
  .لفظي عنيف تعبري: مثالوكامتداد هلذا املعىن، يعني العنف مبالغة، نشاط أو قوة مفرطة، نقول 

اغتصاب (، مييزه التعسف أو التعدي يف استعمال القوة دف مضادة أحدهم عكس إرادته )Un fait(العنف هو أيضا حدث 
  .م ضد أشخاص أو ممتلكات، دف تدمريهم، االستحواذ عليهم، إهانتهم، أو اهلجو)ملك الغري

كل . هنالك العديد من حاالت العنف اإلجرامي. العنف هو السلوك الذي يتسبب يف أذية وأضرار لألشخاص وإتالف للممتلكات
  3.اميأمثلة للعنف اإلجر) القتل، االغتصاب، السرقة والسطو واهلجوم اخلطري(اجلرائم ضد األشخاص 

طلب تت) مثل كرة القدم(الكثري من الرياضات احملببة لدينا . ولكن العنف أيضا جزء من حياتنا اليومية، دون أن خنرق أي قانون
والكثري من األفالم وألعاب الفيديو تقدمنا ) الفدرالية العاملية للمصارعة(مثلما تفعله بعض أشكال الترفيه والتسلية يف احلياة . العنف

  .صورة عنيفة من خالل
 املعىن القانوين  . ب

وهي .يبحث القانون يف تعيني ما العنف بالضبط، أو بشكل أدق أشكال العنف اليت مبوجبه تكون موضوع عقوبة أو جترمي
اإلنسان املوجهة ضد بين ) la Brutalité(ووحشية) l’Agressivité(األفعال اليت من خالهلا يتم التعبري عن عدوانية ":عموما

 .خطرية إىل حد ما) Traumatismes(، إصابات أو ارجتاجات )Lésions(أضرار /يت تتسبب هلم يف جروحجنسه وال
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 األساس األيديولوجي لتعريف العنف . ت
، يتوقف فهم، إدراك وتصور العنف على القيم واملعايري الفاعلة داخل )Pathologique(مثله مثل الطبيعي أو العادي واملرضي 

  .يف عصر معترب أو معني)oupeGr(جمتمع أو جمموعة ما 
هذه املعاير ميكن أن تكون . فكرة العنف حمملة بقيم إجيابية أو سلبية، مرتبطة بالوضعيات اليت حيكم عليها بأا عادية أو قانونية

النظام  ، وقوع خلل يف)عدم االستعداد والقدرة(إا تقحم خطر احتمال الالمتوقع. مؤسساتية، قانونية، دينية، ثقافية، شخصية
  ).Chaos(، الدمار الكلي )الفوضى(

  .وذا جند أن العنف حيمل يف طياته فكرة خمالفة معيار أو قيمة قائمة
 Façon d’appréhender les(ملا نتحدث عن العنف، من الصعب إذن فصل األحداث عن الطريقة اليت تدركها ا عقولنا

faits .(يف عام أو موحدوعندها يصبح من املستحيل إعطاء العنف تعر .  
  العنف واملعايري االجتماعية . ث

. واإلطار املرجعي الذي نعتمده) Les critères(ملا حناول تقدمي تعريف عملي للسلوك العنيف، نصطدم مباشرة مبشكل املعايري 
أن فعال ال ميكن احلكم  ومن املسلم به، حاليا،. ال يبدو الفعل العنيف أبدا عنيف جدا عند مرتكبه مثلما هو احلال بالنسبة للضحية

إن فعال عنيفا، هو ). Un contexte(، إىل ظرف أو وضعية، إىل سياق )ormesN(عليه بأنه عنيف إال بالرجوع إىل معايري
، يف )Rugby(وبذلك، فإن نفس الفعل املمارس على ملعب ). Acte de transgression(قبل كل شيء، فعل خمالفة 

  4.، لن يعترب ولن ينظر إليه بنفس الطريقة، على أنه فعل عنيفساحة مدرسة أو يف جملس النواب
دراسة . يبقى أنه مبقدورنا تقييم درجة عنف فعل مرتكب يف جمتمع ما بالنسبة أو بالنظر للعقوبة اليت يفترض أن تلحق مبرتكبه

ا القانونية داخل احييل العنف وفق هذا املعىن إىل . تمعمظاهر العنف تسمح إذن بدراسة القيم واملعايري االجتماعية وترمجا
) اجلسدي(حول التطورات التارخيية ملظاهر العنف الفيزيقي )asNorbert Eli(إنه يف هذا األفق الذي تندرج أعمال . االحنراف
  .يف الغرب

وع قبل كل شىء سوسيولوجيا جتعل من العنف موض. أيضا جتدر اإلشارة إىل وجود حموري حبث سوسيولوجي حول العنف
دراسة أمربيقي مركبة من أعمال مبنهجيات جد متنوعة، بدأ مبنهجية دوركامي التفسريية، مرورا بسوسيولوجيا تأويلية ملاكس فيرب 

)Weber(ا مرتبطة مبالحظة أحداث العنف، ضد األشخاص، اليت يسهل التعرف عليها، مث . ، التفاعلية ملدرسة شيكاغو، إخلإ
  .تأويلها

ويصبح بذلك وسيلة لدراسة . ح بإلقاء الضوء على قيم ومعايري اتمعات، باإلضافة إىل نقائصها احملتملةحمور حبث ثان يسم
  . التالحم االجتماعي، باإلضافة إىل طبيعة السلطة احلاكمة

العنف . يةحموري البحث هذان، مها إذن مرتبطان كالمها باعتبارات سياسية، وهو ما جيعلهما يسمحان بنفوذ اعتبارات أيديولوج
وعامل االجتماع بعيد عن أن . ميس فعال بالضرورة مسألة األخالق، التمثالت اجلد العميقة للخري والشر، وبالتايل لتصورات العامل

ال ميكنه أن يفعل خالف أو غري القبول ذا اجلزء الالمنطقي، الالعقلي، . يكون معصوم أو خال من مثل هذه االعتبارات
  .ه والذي حيس به بالضرورة يف عمله، مهما كان عقالين وموضوعيالالعلمي الذي ميثل
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  )اجلرمية، االحنراف والعنف(البناء االجتماعي للمشاكل االجتماعية  . ج
السرقة، التخريب (، أو فقدان املمتلكات )القتل، االعتداء، االغتصاب(بعض القوانني اليت حتمي املواطنني من األذى اجلسدي 

 Universal(تثري وتستند إىل االمجاع واالتفاق العام )) Vandalism(امة أو اخلاصة املتعمد للممتلكات الع
agreement .(موعات فقط وبالتايل سوف تعارضاجلدل واخلالف . ستعكس قوانني أخرى قيما دينية أو سياسية لبعض ا

بإمكاننا فهم الطابع السياسي لبعض القوانني  5.ةالقائم حول قانون اإلجهاض، هو مثال رئيسي عن القيم الدينية اخلالفية أو اجلدلي
مثال، ردة فعل الشعب والشرطة على حتطيم املمتلكات . وتنفيذها إذا ما تفحصنا األعمال اليت تتحدى أولئك الذين هم يف السلطة

منه خالل مظاهرة أو  رقص لطلبة جامعيني يف عطلة اية األسبوع تكون عادة أقل،-أثناء احتفاالت بطولة رياضية أو حفلة شرب
عموما، األفعال اليت دد البىن السياسية تستدعي وجتلب ردة فعل قوية مقارنة بتلك اليت ال . مسرية احتجاجية ضد املؤسسات

  . تفعل
اتمعات  يف. إذا ما افترضنا أن القوانني اجلنائية تعكس على حنو دقيق القيم الثقافية، فعليا، لكل واحد باتمع، فلن نكون مصيبني

املعقدة مثل الواليات املتحدة األمريكية والغرب عموما وحىت بالدنا، العديد من اموعات املختلفة تعيش مع بعضها بقيم ومعايري 
  .وبذلك فالناس، بإمكام االستمساك واالحتفاظ بقيم عزيزة عليهم ال يعكسها القانون. خمتلفة داخل ثقافاا الفرعية

حنن يف حاجة إىل االعتراف، مع .  متكن اتمع من احلفاظ على بعض إجراءات التالحم، التضامن واالستقراربرغم أن القوانني
 Universal(، ليست حيادية، وال كينونات أو أشياء حتضي باإلمجاع )Social constructs(ذلك، أا مبنية اجتماعيا

entities.(  
  تعيني السلوك الطبيعي واملنحرف . ح

إذا ما كانت أفعال األشخاص ينظر إليها على أا غريبة األطوار، إبداعية أو منحرفة؟ اإلجابة هي الثقافة، بدقة أكرب،  ما الذي يعني
للثقافة، نظام رمزي، الذي من خالل ) Moral code(معا، القيم واملعايري تصنع قانون األخالق . معايري وقيم كل ثقافة

وبذلك، لتقرير إذا ما كان أي فعل معني هو ". خاطئ"أو " صحيح"، "السيء"أو " حلسنا"تعاليمه، السلوك يأخذ صفة أو خاصية 
البد من معرفة أيضا من هو الشخص . ، من الضروري معرفة أكثر من جمرد أو ليس فقط ما فعلة الشخص"منحرف"أم " طبيعي"
  6.والسياق االجتماعي والثقايف للفعل) هذه هي اهلوية االجتماعية للشخص(

لسوسيولوجيني، إذن، السلوك املنحرف هو السلوك الذي يفشل يف موافقة قواعد ومعايري اموعة يف حد ذاا لبة بالنس
)Durkhiem, 1960/1893.(  

  مناذج متثل العنف والعدوانية .3
  املقاربات األنتروبولوجية  . أ

أو روح القتال أو النضال ) Irritabilité(، التهيج اجلسماين االعتداءيفضل ألفاظ العدوانية،  األنثروبولوجيإن اخلطاب 
(Combativité) الصراع من أجل البقاء(عوض لفظ العنف.(  

  ) Ethologique(وجهة نظر علم الطبائع 
يعطيها بنية (إنه ضروري لتشكل العامل ألنه يهيكل .، االعتداء غريزة متتلك داخلها نبض عفوي)K.Lorenz(بالنسبة للباحث 

  . (La communication et l’échange)ماعية جبعلها تتطور حنو التبادل والتواصلالعالقات االجت) وشكل
 (Neurophysiologique)وجهة النظر العصبية الفيزيولوجية
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. الوسط أو احمليط الذي تنشأ وتتطور داخله) Stimulations(تستجيب ملنشطات أو مثريات ) Organisme(العضوية 
  . تشكل اعتداءات تستجيب أو ترد عليها العضوية اليت هومجت) eesorsStr(عوامل مقلقة أو مثرية، تسمى 

  (Psychologique)املقاربات النفسية  . ب
إا تسعى إلقامة وإثبات وجود عالقة بني السلوكات العدوانية . العديد من املقاربات البسيكولوجية للعنف والعدوانية تتعايش

  .وعوامل معينة
منع الطعام، احلركة أو التنقالت، . احمليط والعدوانية) Stimuli(س العالقات بني مثريات تدر النظريات من النمط السلوكي

  .خارجية، مثل الضجيج أو درجة احلرارة، هي بنفس القدر مصادر للعدوانية واهليجان (Paramètres)تغريات معامل أو ثوابت 
، إا )odèlesM(أمهية النماذج، تأكد على )aBandur(، تقوم باخلصوص على أعمال )النماذج السلوكية(نظريات أخرى 

وفق هذا األفق، ميل شخص . للعنف انطالقا من جتارب ذات جرعة عاطفية مكثفة) Apprentissage(تقترح أنه يوجد تعلم 
  ).تتعلق بالوسط(أسرية أو بيئية /للعنف وليد أو تابع لنماذج سلوكية عنيفة، عائلية

، إنه الطرح )Frustration(للمنع، الكبت واحلرمانتداء كاستجابة أوىل أو أولية أعمال أخرى تقود إىل اعتبار االع
)J.Dollard (الذي ينظر إىل االعتداء على أنه حترير)((Catharsis)حالة موضوع "ويعرف الكبت على أنه . الكبت واحلرمان
)Sujet(االعتداء ينقلب أو يوجه […]" تستقبلها ممنوعة ، شخص الذي بالنسبة له االستجابات املناسبة واملالئمة للمثريات اليت ،

، أو االعتداء على النفس )Dérivées(وإذا منعت أو كبتت بدورها، فإا تنتج اعتداءات مشتقة . مباشرة ضد مصدر الكبت
)Autoagression.(  

مثل االنفصال أو (**))Traumatiques(تأكد على العوامل الصدماتية العنيفة ) Cliniques(املقاربات الكلينيكية
  .املشاكل األسرية، يف تشكل الشخصيات العدوانية/األزمات

 Autoagression(لقد أظهرت بعض األحباث اإلحصائية وجود ارتباط بني االعتداء الذايت ذي امليوالت االنتحارية 
suicidaire (إن أحباث دوركامي . واالعتداء املوجة ضد اآلخرين)E.Durkhiem (لص أيضا إىل ارتدادية حول االنتحار خت

  .العدوانية) la Reverssibilité(وانعكاسية 
إنه . أو ضمن وضعيات التفاعل      يدرس العدوانية والعنف داخل ) Psychologie sociale(علم النفس االجتماعي 

 (Traits)ت األدوار ويالحظ أو يسجل أن مسا) Assignation(يأكد على أمهية بىن وهياكل الوضعية، ختصيص وتوزيع 
  ).العنف األسري، مفهوم الفحولة(الشخصية ليست الوحيدة املتسسبة يف إنتاج سلوكات عدوانية 

  )Psychanalytique(وجهة النظر التحليلية النفسية 
أن اجلزء املستبطن لنبض املوت حيدث قلق نفسي ) M.Klein(، يعتقد *)**()S.Freud(موسعا صياغات وطروحات فرويد 

)Angoisse (هذا القلق . شديد عند الطفل، الذي يضاف إىل القلق النفسي الناتج عن قذف النبضات العدوانية حنو اخلارج
) اخلياالت التدمريية) (Surmoi parental(النفسي يولد ميكانزمات دفاعية عدوانية، موجهة حنو األشياء والفوق أنا األبوي 

)Fantasmes de destruction .(نبضات العدوانية تولد قلقا نفسيا الذي يعزز ويقوي سلوكات وكأثر رجعي، هذه ال
إن السلوكات العنيفة واإلجرامية تدل . الناجح هو من سيتوصل إىل إاء هذه احللقة املفرغة) املورثات(إن النمو اجليين .االعتداء

  .على فشل حل هذه املرحلة وعلى إعادة حتيني وجتديد اخلياالت املدمرة لدى الطفل
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 ربات السوسيولوجيةاملقا . ت
  .جتمع النظريات السوسيولوجية بني العنف والتنظيمات االجتماعية والسياسية

 J.Cو T.R Gurr(، يربط)Agression/frustration(الكبت واحلرمان /جاعلني مصدر استلهامهم نظرية العدوانية
Davies ( العنف باحلرمان النسيب)La privation relative .(ة هلما مشروط وتابع للفارق بني حجم العنف بالنسب

  .مستوى الطموحات واآلمال ومستوى حتقيق وإشباعاألشخاص
إنه يالحظ أن تغريات سريعة يف اتمعات تنشأ وسطا مالئما . رابطا بني التغري، احلداثة والعنف) S.P Huntington(يقيم 

هذه الفكرة قريبة من . بذلك، بروز العنفو) Désintégration sociale(ومساعدا على التفكك والتفتت االجتماعي 
 Progrès(الصياغات والطروحات املاركسية، اليت جتعل من الصراع بني الطبقات حمرك التنمية االقتصادية والرقي االجتماعي 

social .(  
ئق تفسر العنف كنتيجة لتفتت النظام االجتماعي، الذي جعلته صعاب وعوا) Systémiques(إن الصياغات النسقية 

)Contraintes ( خارجية أو داخلية)Les Inputs (يفقد توازنه.  
إنه يتقدم بطرح مضمونه كون ). L’Anomie(يربط بني العنف ومفهوم الالمعيارية ) E. Durkheim(إميل دوركامي 

يف معايري عمل )  dérégulationUne(األزمات، االقتصادية، األخالقية والسياسية، ينجر عنها اختالل النظام، نشوء الفوضى
)Les valeurs de fonctionnement (7.النظام االجتماعي ويف القيم اجلماعية  

  هو؟العنف الرمزي، ما .4
Jean-(و) Pièrre Bourdieu(من طرف  1970ظهرت وصيغت النظرية العامة للعنف الرمزي انطالقا من سنوات 

Claude Passeron ( يف كتاب هلما حيمل عنوان)n. léments pour une théorie du La Reproductio
système d'enseignement .(  

 )Domination sociale(العنف الرمزي هو هيمنة اجتماعية  . أ
اإلخضاع اليت من خالهلا أو عربها ينظر ويرى املهيمنون للسلمية االجتماعية أو التراتبية االجتماعية ) rocessusP(إنه عملية 

)iérarchie socialeH (ااملهيمن عليهم ويصبحون ينظرون من خالل نظرة أو تصور املهيمنني يتبىن .شرعية وطبيعية على أ
  .هذا ما يقودهم إىل أن جيعلوا ألنفسهم متثال سلبيا عن ذوام.للعامل
 خيصص املهيمنون للمهيمن عليهم مكانة دونية، -
 هذه املكانة تولد وضعيات تدين من قيمة املهيمن عليهم، -
 :املهانةشعرون بالنقص أو املهيمن عليهم ي -

o  أي ميارسون مهنا ال يلقى هلا الكثريون باال أو أمهية مثال(فهم إما غري مرئيني(، 
o  إما موصومون أو موسومون)Stigmatiser) ( يصفهمBourdieu  م مصنفني كذابكو)Perçus (

 ،))Ceux qui perçoivent(بينما املهيمنني هم من يصورون 
 ية تؤكد التمثالت الذهنية اليت خيصصها املهيمنون للمهيمن عليهم،هذه احلقائق االجتماع -
 .إىل درجة أن التراتب االجتماعي يظهر منطقي يف نظر اجلميع -
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للمهيمنني القدرة على فرض نظرم هم على أا موضوعية ومجاعية، بشكل حمكم إىل حد أن املهيمن عليهم ال يتوفرون على 
هذا ما . كل شيء حيدث بطريقة ضمنية والواعية. هيمنني، إذن ال ميكنهم اجتناب العنف الرمزيأمناط تفكري أخرى غري منط امل

  .جيعل أي اعتراض أو أي ثورة صعبة للغاية
  )Manipulation(العنف الرمزي، تأثري أم استعمال بدهاء  . ب

ع النطاق لتحقيق أغراض ، واس)Une manippulation(إن العنف الرمزي ليست عملية تأثري أو استعمال بدهاء ألحدهم
استقرار (يسمح باستبقاء واحلفاظ على التراتبات والسلميات ) Croyance collective(إنه اعتقاد مجاعي . شخصية

  8.هلا كأثر انقياد وانصياع املهيمن عليهم دون أن حيتاج املهيمنون الستخدام القوة). اتمع
. إنه خيفي بذلك، عالقات القوة اليت يقوم عليها التراتب والسلمية االجتماعية .يرسخ العنف الرمزي النظام القائم على أنه شرعي

  ).Pacifier(إا تفيد يف جعل العالقات داخل البنية االجتماعية سلمية 
  ال؟يف األخري، هل العنف الرمزي له حماسن أم  . ت

فإما أن تكون هنالك  :ووحشيةان وبالتايل عنيفة إن عاملا بدون عنف رمزي هو عامل أين عالقات القوة واهليمنة تصبح ظاهرة للعي
وعندما ال تكون قوية . يف عامل املؤسسة، إن ثقافة املؤسسة هي اليت تلعب دور العنف الرمزي. حرب أهلية، وإما الديكتاتورية

والعنيفة يف بعض املسريين، عند هذه اللحظة تظهر اخلالفات املفتوحة ) Leadership(كفاية إلعطاء الشرعية لزعامة ورئاسة 
  .  املرات

، يوضح كل الصعاب اليت يثريها تعريف املعايري اليت متكن من )P.Bourdieu(إن مفهوم العنف الرمزي، الذي صاغه وطوره 
  . تقرير عنف فعل ما

من خالل قواعد، قوانني، ميكانزمات تنظيم اجتماعي  بشكل موضوعيإن العنف الرمزي، يعرب عنه يف نفس الوقت، 
)anismes de régulation socialeMéc (يف أنفسناوبشكل ذايت ،)Nos esprits( على شكل أفكار، بىن تصورية ،
)Schème de perception((*) .اية ونتاج جمموعة عمليات منتظمة اإ)Un processus( التيتعد،تبىن وتقوم بنفس ،

مزي، يظهر كنتاج لسلسلة طويلة من التجارب ممتدة عرب وبذلك، فإن هذا العنف الر. الوقت، داخل املؤسسات ويف الذهنيات
  9.التاريخ، ولكنها تقدم نفسها على أا طبيعية، بدهية

يف هذا األفق، يتصور املهيمن عليه من يوقع به العنف، من خالل مفاهيم، نظم فكرية، اليت أنتجتها وأفرزا عالقة اهليمنة 
تعبري لعالقة اهليمنة ألدوات املعرفية اليت يتقامسها مع املهيمن، واليت هي بالضبط، وذا، فهو ال يتوفر، إال على ا. والسيطرة
  . والسيطرة

سنة، الاليت يربرن ضرب الرجل لزوجته عند ظروف خمتلفة حسب بعض اخلصائص  49-15نسبة النساء يف سن : مثال 
)MICS3, 2006(10.، اجلزائر  

  اخلصائص
  :يت يربرن ضرب الرجل زوجته إذا ما سنة الال 49- 15نسبة النساء يف العمر 

البالغات النسوة 
خرجت دون   سنة 15-49

ألي من هذه   أحرقت الطعام  رفضت املعاشرة  جتادلت معه  أمهلت أطفاهلا  علمه
  األسباب

                املنطقة
  15317  56,8  17,4  34,3  27,7  42,1 46,0  وسط
  13743  78,9  30,6  52,5  36,5  66,6  64,7  شرق
  10193  68,9  24,9  40,8  27,7  54,1  58,9  غرب

  4389  70,2  30,1  43,6  36,3  57,2  58,1  جنوب
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                مكان اإلقامة
  24401  62,7  18,2  35,8  25,1  48,5  50,2  حضر
  19241  74,6  32,7  50,9  39,3  61,4  63,7  ريف
                السن
15-19  53,8 52,7  29,1  35,2  21,5  66,3  8364  
20-24  53,1  51,6  27,4  938,  20,5  66,5  8570  
25-29  52,9  51,0  28,6  41,0  21,1  65,9  7147  
30-34  55,4  52,9  30,5  42,7  24,2  66,7  6130  
35-39  59,0  56,6  33,7  46,4  27,6  69,2  5259  
40-44  61,5  58,9  38,1  50,1  33,0  71,2  4604  
45-49  65,6  62,6  41,0  55,0  34,0  75,1  3567  

                احلالة الزواجية
  19319  72,6  29,7  50,4  36,4  58,8  62,4  جة حاليامتزو

  1387  65,2  27,5  45,1  33,4  51,8  56,1  كانت متزوجة
  22936  64,2  20,2  35,6  27,0  50,4  50,9  مل يسبق هلا الزواج
                املستوى التعليمي

  9775  85,7  47,3  64,6  51,7  72,8  77,7  أمي
  5804  74,4  30,4  48,3  36,1  61,6  64,3  ابتدائي
  11837  67,6  19,8  38,6  28,0  53,4  55,4  متوسط
  10092  56,4  11,4  29,9  19,7  41,1  41,7  ثانوي
  3893  40,5  4,2  19,0  10,6  27,9  24,9  جامعي

يظهر اجلدول كيف أن نسبة عالية من النسوة اجلزائريات، مهما كان مكان إقامتهم وحىت مستواهم التعليمي يربرن ضرب األزواج 
  ).Le bon sens( يقرها ال الشرع احلنيف وال املنطق السليم هلن ألسباب ال

  استحالة تفسري وحيد السبب:اخلالصة. 5
هذه الظاهرة تعين علم . للعنف العديد من األسباب والعديد من اآلثار. كل تفسري للعنف هو بالضرورة معقد ومتعدد العوامل

  ...لنفس، السوسيولوجيا، السياسة، األحياء أو البيولوجيا، الكيمياء، علم األخالق، علم ا
إذا كنا نسلم بأن غريزة العدوانية جزء من الطبيعة املغروسة يف اإلنسان، فإن احلضارة جعلت قانون الغاب يتراجع إىل اخللف، على 

  .األقل، يف أشكاله اخلام
املؤسسات قنوات لتوجيه العنف على ، عملية التنشئة االجتماعية و-املتوازن-) Psychoaffectif(إن النمو النفسي العاطفي 

ميكانزمات ). أي كمجتمع(كذلك ) التعايش يف إطار منظم(املستوى الفردي واجلماعي، وهو ما يسمح للمجموعة بالتواجد 
  .   التحكم هذه متيل إىل دحر العدوانية الفردية خارج جمال ما يسمح به الضمري احلي أو السليم يف كثري من األحيان

  .الغريزية ليست إال جزئية أو مؤقتة) الرببرية(ات، التعسفات واألفعال العنيفة جتعلنا نتذكر أن تدجني هذه اهلمجية إن التجاوز
يتولد على األرجح عن ميكانزمات داخلية، أحداث خارجية وجتارب مرتبطة ) التصفيات العرقية مثال(إن تفريخ العنف املدمر 

  .بالتعلم االجتماعي
كون العدوانية ختدم أغراضا مفيدة أو غري . نف، يف شكله املدمر، يفترض الكشف عن كل هذه األشكالإن القضاء على الع

  .  مفيدة، حسنة أو سيئة، من الضروري تعيني معايري التفريق، اليت هي حاليا معرفة بشكل سيء
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هذه . يف الدين، الدولة والعائلة منذ وقت قريب، كانت السلطات اليت تضطلع بوضع املعايري املرجعية للحكم بالعنف، تتمثل
العنيفة أحيانا،  ، حبق أم بباطل،املؤسسات الثالث هي اليت كانت متارس العنف الرمزي وإنه ضدها الذي قامت االعتراضات

  .أو احملكومني الذين كانوا يسعون للتحرر من روابط اهليمنة والسيطرة لألشخاص
ومتيل ممارسة هذا العنف  تتجه، الذي )وهي يف احلقيقة إيديولوجية حبته الدينية( حاليا، إنه من خالل خطابات يزعم أا علمية

إذن يف النهاية لقد مت . دف يف كثري من األحيان إىل إضفاء الشرعية على عالقات اهليمنة والسيطرة' املختصني'الرمزي وخطابات 
  ).   فردية أو حكومية(ية، تبىن عليها إجراءات سلوكية استبدال توجيهات دينية بتوجيهات إيديولوجية حبتة، يزعم أا علم
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  :اهلوامش
)( ظاهرة حترير ذات طابع عاطفي)ionnelémot ( ناجتة عن إخراج)extériorisation ( لعواطف تصاحب نبض)fectsfa ( املكبوتة
)refoulés ( يف الالوعي)subconscient.(  

  .عنيف) Emotion(جمموع االضطرابات الناجتة عن إصابات أو جروح، صدمة أو انفعال عاطفي (**)
) Pulsions et destins des pulsions(يف كتابه . غريزي يبحث عن إشباع له يعترب العنف كقدر ممكن لنبض) FreudS.(عند البدء، كان )**(*

.  للفرد نفسهمييز بني النبض اجلنسي، الذي يفوق الفرد حبمله حنو حتقيق أهداف النوع، ونبضات األنا اليت دف إىل احلفاظ الذايت واالستبقاء الذايت
بعد . د والكره فريجع إىل كفاح األنا من أجل يؤكد ويفرض ذاته ويستبقيها أو حيميهااحلب بذلك يصنفه من جهة النبضات اجلنسية، أما احلق

إن نبض املوت مستبطن جزئيا، والذي ). Ethos(املعاكس أو املقابل إىل نبضات احلياة ) sThanato(فكرة نبض املوت ) Freud(ذلك، يقحم 
  . معربا عن امليوالت التدمريية) Extériorisé(اخلارج يفسر السلوكات العدوانية ضد الذات، واجلزء اآلخر يصرف إىل 

  .والظواهر اخلاضعة للحس واملشاهدة )L’entendement(يف الفلسفة الكانتية، متثالت تسمح بالربط بني فئات املعاين املفهومة (*)
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 االستيعاب قدرة وأثارها على للمتعلم االختالفات النفسية
he Learner And Their Effects On Absorption CapacityPsychological Differences Of T  

 
  نسيسة   فاطمة الزهراء.د : األستاذة

   أمينة    غوامل.  د: األستاذة 
  قسم العلوم االجتماعية 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 جامعة مخيس مليانة

  :لخصامل
وىل من التربية والتعليم بعد األسرة، ودف إىل تربية األطفال وتعليمهم املدرسة االبتدائية هـي اليت تقـوم باملرحلـة األ        

عن سن السادسة، فهي حتاول إكسام العادات واملهارات واملعلومات اليت سيحتاجون إليها يف املستقبل مهما كانت املهن الـيت  
  .تنتظرهم، كما تعرفهم إىل املسالك اليت سيسلكوا

دور املدارس االبتدائية ليـس تعليم األطفال وتنوير أذهام فحسب، بل إن دورها يشمل ترويض وتنمية ومن هنا نرى أن         
  .ألن غايتها تشكيل الكائن الكامل، لتقدم للوطن املواطن الصاحل من رجال ونساء والنفسيـة،مجيع ملكات الطفل اجلسمية 

قل والنفس، وذيب وتنمية للملكات  وهي بالتايل حقل ألولويات احليـاة  فاملدرسة االبتدائية إذن حقل تربية للجسم والع         
  .ومفاتيحها، وتوطئة للتعليم الثانوي والعايل ملن كتبت له وهيأت له مثل تلك الفرص 

وعلى أعمال إن املدرس عنصر أصيل وهام للجهاز التعليمي إذ يتمثل فيه النضج واخلربات الفنية والقدرة على التوجيه املهين         
التخطيط واملتابعة يف اإلطـار الفين ملادة ختصصه، ويف امليدان اإلداري مبدرسته، وهو ذا كله يعد من أهم املقومـات لتحصـيل   

  .العملية التعليمية
من حيـث  املعلم حبكم عمله هذا يتعرف على أمور متعددة أثناء قيامه مبهمته التعليمية، إنه يتعرف على خصائص تالميذه         

منوهم اجلسمي والفكري واالجتماعي واخللقي والنفسي، ويتعرف كذلك على خصائص بيئتهم، لذا وجب أن يشترك املعلـم يف  
  )1(".ختطيط سياسة التعليم، لتصبح أكثر انسجاما، ومالئمة ملستوى األطفال 

الطرق واألساليب يف تلقني الدروس خالل العملية وأول األمور اليت ينبغي إشراك املعلم فيها هي وضع املناهج واخلطـط و        
  .التعليمية وكذا حماولة التعرف على نفسيات التالميذ وتأثرهم ذه الطرق، وحماولة تذليل الصعوبات اليت تعترضهم

 .املعلم االبتدائي، تكوين املعلم االبتدائي، طريقة التدريس، نفسية التلميذ: الكلمات املفتاحية
Summary: 
Elementary school is doing the first phase of education after the family, and aims to raise 
children and teach them about the age of six, they are trying to acquire the habits and skills and 
information that will be needed in the future, whatever the professions that await them, as you 
know to tract which Cislkunha.  
         It is here we see that the role of elementary schools is not the education of children and 
enlighten their minds, but that their role includes the development of all tame and queens of child 
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physical and psychological, because the purpose of the formation of a full object, to provide a 
good citizen of the nation of men and women. 
           The school elementary education field permission for the body, mind and soul, and the 
development and refinement of the queens of the field and are therefore priorities of life and the 
keys, and in preparation for secondary and higher education to those who wrote to him and 
provided him such opportunities. 
     The teacher component of an authentic and important for a tutorial, as is the maturity and 
technical expertise and the ability to vocational guidance and the work of planning and follow-up 
in the technical framework for the substance of specialization, and in the field of administrative 
his school, which is all this is one of the most important ingredients for the collection of the 
educational process.  
         Teacher virtue of his work that recognizes several issues during his mission of education, 
said he recognizes the characteristics of his disciples in terms of growth, physical, intellectual, 
social, moral, psychological, and recognize as well as on the characteristics of their environment, 
so it must be shared teacher in planning education policy, to become more consistent, and 
appropriate to the level of children . 
        The first things that should be involved where the teacher is the curriculum development 
plans and methods and techniques in teaching lessons through the educational process, as well as 
try to identify the psyches of students and affected in these ways, and try to overcome the 
difficulties they face. 
Key words: Primary Teacher, configure the primary teacher, teaching method, psychological 
pupil. 
 

  
   :املقدمة

وال مبقدارها مـا   وما تكون فيه من اجتاهات وعادات، تتجلى قيمة التعليم احلقيقية مبقدار ما يستطيع الطفل أداءه من مهارات،   
ـ ذا كانت تــــاهتمت التربية القدمية بالعقل وحده واعتربت اجلسم مطية للعقل وهل .حيفظه من معلومات فقط م ــــ

االجتماعيـة   ة وـتم بـالنواحي  ـــبينما تعترب التربية احلديثة عملية شامل حبشو عقل الطفل باملعلومات ومل ماعدا العقل،
ة احلديثة عملية شاملة، وحتاول حتقيق النمـو املتعـادل   ــر التربيــــــوالعاطفية واجلمالية هلذا تعتب واخللقية واجلسمية ،

خري أنواع التعليم ما مت بصورة طبيعية عن طريـق االحتكـاك باحليـاة،     .ا بشكل متوازن سليمـاملتكامل يف هذه النواحي مجيع
هلذا جيب أن ينمي الطفل قواه النفسية بذاته، أي . نفسها هو أحدث الوسائل التربوية لتحقيق النمو املتكامل السليم والتعليم باحلياة

وأن يكون دور املعلم يف العمليـة التربويـة هـو     ه،ــــدا على ذاتـه معتمــجيب أن ينشئ نفسه بنفسه، ويبين شخصيت
وقـد ترتـب علـى هـذا الـدعم اكتـراثهم        اء مبادة الـدرس ال بالتلميـذ،  اهتم القدم .اإلشراف والتوجيه والرعاية الطيبة

ا بشىت الوسائل إن كنا ــه ودوافعه ومراحل منوه، بل  كانوا يرون ميوله الفطرية مصادر للنشر جيب قمعهـــــــمبيول
لـق للمدرسـة، ولكـن    أما االجتاه احلـديث يف التربيـة فـريى أن الطفـل مل خي     .ىل مرحلة النضج والرشادإنريد أن نصل به 

ل علـى إشـباع   ــة ومبانيها أدواا ونظمها، وطرق التربية فيها جيب أن تدور حول الطفل وطبيعته، فتعمـــــاملدرس
جوهريـة،   فروقد من ـل وعقل الراشـأنكر القدماء ما بني عقل الطف كما .ميوله واستغالل استعداداته وقدراته  وجيهحاجته وت

سة تزويد الطفل مبعلومات الكبار وحاجتهم حىت يصبح مثلهم، ومل يكن على املعلـم إىل أن حيتـال   ة املدرــــفكانت مهم
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أن ينظر ويسمع وخيتزن احلقـائق يف ذاكرتـه    ويتوسل بكل الوسائل لتلقني الطفل ما يريد من معلومات، وليس على التلميذ إالّ
ها على ورقة اإلجابة يف االمتحانليصب.  

جيابيا والتلميذ سلبيا، ومبا أم مل حيفلوا مبيوله ودوافعه فقد وجدوا أنفسهم مكرهني على استعمال بواعث إملعلم وهلذا كان ا       
خارجية حتمم كانله على التحصيل كالعقاب والثواب، وقد ترته ـــــون لــــوا يقدمــب على هذا أيضا أ

عقل  يالءمليه بأسلوب منطقي ال سيكولوجي، أي بأسلوب ات ما ال يستطيع هضمه، ويعرضوا عــــن املعلومــــم
  )2(. ال متشى مع خصائص التلميذ العقلية وحاجاته يف مراحل منوه املختلفةوالراشد الناضج 

االتصال  إىله وه الذاتية اليت تدعــأما اليوم فنحن ننظر إىل الطفل باعتباره كائنا حيا ناشطا له حاجاته اخلاصة وميول        
  .البيئة لكسب اخلربات واملهارات املختلفةب

ث واالبتكار واجلرأة ـــه روح البحـــو فيـــكما تشجعه على التفكري والنقد والسؤال، حىت تنم         
ة ـلة ونربط املدرســاته املقبــل حاجــرة قبضـه احلاـى حاجاتـة املشكالت، مث نرعـــى مواجهــــعل

بدافع داخلي ال  م لّـــلى التعـل عــه ويقبـــا يتعلمــــى مــــة إلـــــباحلياة حىت يشعر باحلاج
ذ وإعدادهم ـــول التالميـــعق إلـىات ـل املعلومـاصإية املعلم ـي، ومل تعد مهمـعن طريق الباعث اخلارج

بالنشاط  مدرسي يشع بل أصبحت يئة اجلو الذي يسمح للتلميذ بالتعبري عن دوافعه وتنمية شخصيته يف جو ،لالمتحانات
  . والبهجة والسعادة

  :حتديد املفاهيم/ 1
تعد تربية اإلنسان من أهم األنشطة القدمية اليت تولّى أمرها األفـراد واتمعــات، وبطبيعة احلال سيسـتمر    :تعريف التربية/ أ

هـــــذا   إنحياتــــه،  هذا النشاط على وفق التصورات املختلفة حول اإلنسان الذي يتطلبه ذلك طيلــــة مدة
وعلى هذا األساس فإا ختتلف من جمتمع آلخر ومن  وباختالف وظائفها وأهدافها، النشاط خيتلف باختالف مفاهيم التربية نفسها،

  )3(مفكر تربوي إلـــى آخر
  )4(.يقال رب القوم، أي ساسهم وكان فوقهم ورب النعمة زادها، ورب الولد رباهـــا حىت أدرك        

شهد العامل اية القرن الثامن عشر، ميالد حركة فكرية عملت على توجيه التعليم حنو تنمية اإلنسان تنميـة   :مفهوم التعليم/ ب
 ، متكاملة عقليا، وجسميا، ونفسيا بواسطة خربات تربوية لتحقيــــق هـــذه األهـداف علـى مراحـل ومسـتويات    

  )5(.اختالف أنواعهابب املعارف ومبادئ العلوم والتعليم لغة يعين التلقني أي تلقني الطال
أما اصطالحا فقد اختلف الفالسفة واملربون، ومـن بعدهـــــم علمــــاء الـنفس والتربيـة االجتماعيـة،              

ة واالنثربولوجيا، واالقتصاد، والسياسة يف حتديدهم ملعىن التعليـــم ومفهومه فمنهم من يركز على املؤسسات التعليمية كوسيل
لنقل الثقافة والتراث االجتماعي للتالميذ، ومنهم من يرى أن املؤسسات التعليمية مبختلف أنواعها ينبغي أن تكون مركز إشـعاع  
لتغري اتمع وأن وظيفتها ال ميكن أن تنحصر يف داخل جدراا، ويرى أن عملية التعليم تستمر مدى احليـاة وال تقتصـر علـى    

  )6(.املدارس واجلامعات
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والتعليم هو نقل وتوصيل املعرفة عن طريق قنوات رمسية وغري رمسية من جيل إىل جيل وهو كذلك فن مسـاعدة اآلخـرين         
على التعلم، وهو يثري نشاط املعلم واملتعلم الكتسـاب نوع جديد من السلوك، وبالتايل فعملية التعلم تنصب على املعلم واملتعلم، 

  )7(.قدر ما تساعد على حدوث التعلموال تكون هلـــــا نتيجة إال ب
والتعليم وسيلة لتدريب الطفل، والنضج هو األساس الذي ينبين عليه هذا التعليم إلكسابـه ما حيتاج إليـه مـن معلومـات        

  . ومهارات واجتاهات وعادات
لتكيف مـع املواقـف   عندما نتحدث عنه نشري إىل شخصيته مؤهالته، تكوينه، سلوكه وقدرته على ا :املعلـــــــم/ ج

املستجدة، قدرته على التبليغ والتسميع والتنشيط اجلماعي، وقدرته على استثمار عالقاته التربوية يف بناء الدرس ، كما نتحدث عن 
  .حبه ملهنته أو تذمره منها كلها عوامل متداخلة ومتفاعلة تساعد بصورة أو بأخرى يف بناء وتكوين املتعلم 

علم يف كل حركة وتعبري لوجهه ولباسه وأسلوبه ونظراته يترك يف نفسية التلميذ شيئا فرديا مـن شخصـيته   مما ال شك فيه أن امل
 .)8(وذاته

إذا كان من عادة املهندس املعماري أن يدرس يف شهرين ما ينوي بناءه يف سنة فإن ) Faurastié(وكما قال الباحث فوراستيه 
يريد تشييده يف شهر حىت يقوم إجنازه على أسس ثابتة ودعائم سليمة، وإذا كـان   الواجب يفرض عليه اليوم أن يدرس يف سنة ما

هذا من واجب املهندس املعماري فما بالك باملعلم الذي ينشئ العقول، إن املعلم أوىل باالبتعاد عن كل ارجتال وعشـوائية حـىت   
  .)9(يكون عمله هادفا فعاال، ويكون ذلك بالتخطيط الدقيق

  :يماجتاهات التعل/2
املدارس (يركز على التعليم كوسيلة نقل الثقافة والتراث االجتماعي إىل التالميذ ويتم داخل املؤسسات التعليمية  :االجتاه األول   

  ).واجلامعات
يركز على التعليم كعملية مستمرة ووسيلة للتنمية االجتماعيــــة وذلك عن طريق تزويد األفراد باملعـارف   :االجتاه الثاين   
  )10(.االجتاهات واملهارات املهنية، وأي قدرات أخرى يكتسبها اإلنسان كعضو يف اتمعو

وعليه فالتعليم هو العملية مبقتضاها إعداد فئات وكوادر خمتلفة مــــن ذوي التخصصات املتباينة إعدادا اجتماعيا وثقافيا     
فيهم القـدرات واالسـتعدادات والقـيم، وتنمـي البنـاء أو       وتنمي ،وسياسيا واقتصاديا وإكساب األفراد املعرفة واملهـارات

التكويــــن الكلَـــي للشخصيـــة اإلنسانية لتصبح أكثر فاعلية وتوافقا وتفاعال وإنتاجية يف جمتمعهـــا ويـتم  
يف  ذلك عن طريق املدارس واملعاهد التعليمية اليت تنشئها الدولة هلــــذا الغرض وذلك ــــدف املشـــــاركة

  .التنمية االجتماعية واالقتصادية
  :تكوين األستاذ وأثره على نفسية التلميذ/ 3
الكثري من الكتاب واملختصني ركزوا على صفات ينبغي على املعلم االتصاف ا حىت يكون مدرسـا   :صفات املعلم ومهاراته/ أ

كلها صفات أساسية ... سدية وحسن املظهر ووالصفات اجل... ناجحا كالصفات األخالقية حب العمل، حسن التصرف، األمانة
وضرورية ال بد للمعلم التحلي ا لكننا لن نكثر احلديث عنها وهذا ألننا سوف نركز على بعض املهارات األدائية الـيت ثبتـت   

  .فعاليتها وضرورا يف الصف 
 يئة التالميذذ للدرس ورغبتهم يف التعلم هي اخلمس من العوامل اليت تضمن حسن متابعة التالمي :مهارة تقدمي الدرس و

ففيها يستطيع املعلم لفت انتباه التالميذ وإثارة رغبتهم  دافعيتهم للـتعلم، وإمـا    الدقائق األولــــى يف الـــــدرس،
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عيـة  يـثري داف  يبالون مبا سيقوله، لذلك نقول أن املدرس الناجح يستطيع من خالل تقدمي شيق أن ينصرف التالميذ من الدرس وال
  .التالميذ

وتتنوع طرق التقدمي حسب املوضوع وسن التالميذ كما يتم ربط الدرس بالدرس السابق أو باملعارف السـابقة للتعـرف علـى    
مستوى التالميذ واالنطالق منه الستكمال بنيتهم املعرفية عن املوضوع ، كما ميكن للمعلم االستعانة بأشـرطة أو أفـالم عـن    

تفقد جاذبيتها وعلـى املعلـم أال يطيـل يف     لنسبة للتقدمي ال ينتهي، لكن املهم أن تكون متنوعة حىت الواألفكار با....املوضوع 
  .املقدمة على حساب زمن الدرس وأن ينتقل من التقدمي إىل املوضوع احملدد للدرس

 اء الدرساية الدرس أكادميية أي تركز على تلخيص النقاط العلمية والعملي :مهارة إ ة اليت تناوهلـا الـدرس   قد تكون
ويتم عن طريق أسئلة توجه للتالميذ أو قد يقوم املعلم ذا التلخيص، ويف هذه املرحلة تستخلص التعميمات األساسية يف الـدرس  
وتكتب على السبورة وقد يهتم املعلم عند إاء الدرس ببعض اجلوانب الوجدانية والسلوكية كأن يشكرهم على جتاوم ومتابعتهم 

 .كما قد يعاتب البعض على سلوكيام السلبية) قد يكون فردي أو مجاعي(رس الد
 تعين القدرة على توضيح معىن املفاهيم واملدركات الواردة يف الدرس وهذه املهارة جوهر عملية التدريس  :مهارة الشرح

ث يستطيع تبسيطها وتوضيحها بـأكثر مـن   العلمية واالجتماعية، مع ضرورة أن يكون املعلم ملما مبادته متعمقا يف مفاهيمها حبي
  ..).األمثلة،التشبيهات،االستعانة ببعض الرسوم (طريقة ومن بني األساليب اليت ميكن االستعانة ا

 .)11(... وجيب التركيز يف الشرح اجليد على االختصار، التسلسل املنطقي والترتيب، توضيح عالقة األفكار واملفاهيم 
 ـا موهبـة     :يف الفصل حيوية املعلم والتالميذترتبط حيوية املعلم مبواصفاته الشخصيــــة، لكن هذا ال يعـين أ

ولكنها مهارة تدريس وهي قابلة للتعلم من خالل املمارســــة والتدريب، ولكي تؤدى هذه املهارة بكفاءة فـإن املـدرس   
 .الوجهوحتركاته وتعبريات ) التنويع يف درجاته ومستوياته(حباجة إىل تدريب صوته 

 والتفاعل اللفظي الذي يركز على ) اإلمياءات(لفظي اليظهر من خالل التفاعل ال :التفاعل بني املعلم والتلميذ يف الفصل
  .املتعلم الكالم الذي جيري داخل املوقف التعليمي من املعلم أو

ظم وقت احلصـة بـالكالم وال   ، أن املعلم يأخذ مع)Flanders(وقد أوضحت الدراسات واليت من أشهرها دراسات فالندرز 
يدع جماال كبريا للتالميذ للتحدث أو احلوار، كما دلت النتائج أن نسبة كبرية من كالم املعلم تكون يف صورة أسـئلة تعليمـات   

توبيخ لتوجيه سلوك التالميذ، كما وجد أن نسبة مبادرة التالميذ بالكالم منخفضة للغاية، كما أن نسـبة   حتذير أو وتوجيهات أو
  .احلوار املتبادل بني التالميذ بعضهم ببعض منخفضة جدا

وقد وجد أنه كلما زاد دور التلميذ اإلجيايب يف املوقف التعليمي زاد التعلم وزادت كفاءة العملية التعليمية، لذلك يـتم تـدريب   
تدريبهم علـى زيـادة التفاعـل يف    وبعد التخرج لرفع مهارم يف هذا اجلانب، مبعىن   -يف كليات التربية- املعلمني قبل اخلدمة

  .الفصل، حبيث يكون الدور األكرب للتالميذ وتعويد املعلم على التقليل من دوره الدكتاتوري املهيمن على املوقف التعليمي
 يستخدم املعلم األسئلة من آن آلخر يف احملاضرة ويف احلوار واملناقشـة ويف  :مهارة صياغة وتوجيه األسئلة أثناء التدريس
لة تقييم الطالب والتأكد من فهمهم للدرس، ومن املهم أن يتقن املعلم مهارة صياغة وتوجيه األسئلة، وأن مييز بني أنواعهـا  مرح

  .ومستوياا، وتعترب األسئلة عملية ديناميكية تساعد على التفاعل املتبادل بني املدرس والتالميذ والتالميذ وبعضهم البعض
 دف التعبري  التعزيز سلوك لفظي يأيت عقب سلوك آخر سواء كان لفظيا أو:يذمهارة تعزيز استجابات التالم غري لفظي

 : كالتايل أنواعهو.عن مدى املوافقة أو الرفض للسلوك
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  .كأن يقول املعلم للتلميذ أحسنت، جيد أكمل، أو غري صحيح، إجابتك ناقصة : التعزيز اللفظي/1

  ...امة أو تصفيق من الزمالءيكون يف صورة ابتس : التعزيز غري اللفظي/2

  .يكون مباشرة بعد أداء السلوك دون تأجيل : التعزيز الفوري/3

  .وفيه ال يكون هناك رد فعل لسلوك الفرد بل جتاهل وإمهال كامل : التعزيز السليب/4
 ملختلفة واملواقف الـيت  تتطلب املهارة أن يكون املعلم ملما بأنواع الوسائل التعليمية ا :مهارة استخدام الوسائل التعليمية

 .تصلح فيها وسيلة ما، واستعمال أكثر من وسيلة إذا استدعى األمر ذلك، مع التأكد من أا تعمل بكفاءة قبل موعد الدرس
 نادرا ما خيلو درس من الدروس يف مجيع التخصصات من تقدمي التعليمات للتالميذ واليت تكون  :مهارة إعطاء التعليمات

وبة ومدونة، ومن الضروري أن تكون التعليمات مقدمة بلغة سليمة وواضحة ودقيقة، وما يساعد املعلـم علـى   إما شفهية أو مكت
إتقان هذه املهارة أن جيري تعليماته يف خطوات قصرية يف تسلسل منطقي متكن التلميذ من متابعتها وتنفيذها بطريقة صـحيحة،  

وقد يستعني املعلم يف تعليماته ببعض ... ذه التعليمات والنتائج املتوقع منهاومن الضروري أن يوضح املعلم للتالميذ األهداف من ه
 .الرسوم التوضيحية واألرقام والرموز ملساعدة التالميذ على املتابعة والفهم

 اع إن املناقشة تزيد من فاعلية التالميذ ومشاركتهم اإلجيابية يف املوقف التعليمي؛ وهناك عدة أنـو  :مهارة إدارة املناقشة
للمناقشة ولكل منها أهدافها اخلاصة يف مناقشة اموعات الكبرية جيد املعلم طريقة ونظام الفصل وترتب املقاعـد علـى شـكل    
دائرة، وجيلس املعلم يف مقعد يف الدائرة يرى فيه اجلميع، ويعني أحد التالميذ ليصبح مقررا للجلسة لتدوين نقاط املشاركة واآلراء 

تغيري املقرر يف كل جلسة حىت ال يستأثر واحد منهم ذا الدور، ويشرح املعلم أهداف املناقشة وموضـوعها  املختلفة مع ضرورة 
، وحىت تنجح املناقشة البـد  ) كيف يأخذ الكلمة، أو كيف يعلق على كالم زمالئه، أو يطلب استفسار( ويوضح قواعد النقاش 

بالتهديد حىت يبدو بآرائهم أي كانت، وعلى املعلم كمدير للمناقشة، ضـبط  أن يشعر التالميذ باالرتياح واالطمئنان وال يشعرون 
  .الوقت والتأكد من أن كل جوانب املناقشة قد نوقشت

 يتطلب من املعلم مهارة غالية يف التخطيط واإلعداد السابق لزمن الدرس، ونقصد باملعمـل   :مهارة إدارة دروس املعمل
  ...جتارب املخرب، التطبيقات

يالحـظ أداء التالميـذ   (األساسية الالزمة للمعلم يف دروس املعمل هي القدرة على املالحظة ملا يدور يف حجرة الدرس  واملهارة
على املعلم أن يوضح يف بداية العمل السلوك النـاتج  ) وأساليب تعاملهم مع بعضهم البعض والتأكد من حسن استخدام األجهزة 

صـياغة   إتقان املعلم لصياغة األهداف التدريسـية إضافة إىل املهارات اليت سبق ذكرها فإن  ،)12(والنتائج املتوقعة من هذه التجربة
عن املرحلة اليت يدرس هلـا   سليمة يعترب كذلك من أهم املهارات الالزم توافرها يف كل مدرس بصرف النظر عن مادة ختصصه أو

ددة للدرس مع مراعاة الظروف املادية واالجتماعية للبيئة املدرسية، ئم األهداف احملالومن املهم أن خيتار املعلم أنواع األنشطة اليت ت
مع املوقف التعليمي، مـع ضـرورة أن    ومراعاة ميول التالميذ حبيث تدفعهم األنشطة املختارة للمشاركة اإلجيابية والتفاعل املثمر

درس آلخر ألن هذا يؤدي لتعلم أفضل ويبعد امللـل  ينوع املعلم يف األنشطة التعليمية اليت خيتارها سواء يف الدرس الواحد أو من 
فاملعلم من خالل حتديده لألهداف أن حيدد نوعية التعبري املعريف واملهاري الذي يصبو إىل  ،) 13(عند املعلم والتلميذ على حد السواء

أن يكون املتعلم قادرا علـى فعلـه يف   ؟ أو ما الذي ينبغي  إحداثه على سلوك املتعلم، ماذا ينتظر من املتعلم إجنازه يف اية الدرس
  . )14(؟ اية هذا النشاط
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وجيعل هذا األمر حيدد الوسائل املناسبة  نستخلص إذا أن وضوح األهداف ودقتها ميكنان املعلم من السيطرة على املوقف التعليمي
  ... لتحقيق هذه األهداف

نهج املدرسي متهيدا للتدريس، فالتخطيط مبثابة رسـم بيـاين أو   بعد حتديد األهداف على املعلم أن يعمل على التخطيط اجليد للم
خريطة توضيحية يستعني ا املعلم قبل التنفيذ والتقييم فالتخطيط يوضح مسار عمل املعلم واجتاهاته وطرقه ومشـكالته وكيـف   

  .ميكن التغلب عليها
توفري أفضل بيئة تعليمية ويعمل على خلق املناخ الـذي  هلذا كان البد من أن يتقن املعلم مهارة التخطيط لتدريسه حىت يتمكن من 

  .)15(يشجع على حدوث أكرب قدر من التفاعل وبالتايل أكرب قدر من التعلم
فالتخطيط يكون من خالل البحث عن وضعية االنطالق من خالل التعرف على مكتسـبات التالميـذ ذات العالقـة املرجعيـة     

 Anna(بونـابوار   أنـا ه املهارات والقدرات، يف هذا الصـدد تقـول الباحثـة    باملوضوع اجلديد وعلى مدى حتكمهم يف هذ
Bonaboir" (  إن جناح الفعل التعليمي يتوقف أوال وقبل كل شيء على وضعية االنطالق فاملعلم الذي يقبل علــــــى

كمهم يف عناصر اجلملة االمسية، درس األفعال الناسخة يف قواعد اللغة العربية ينبغي أن يتأكد من مدى استيعاب تالميذه ومدى حت
  .)16(وإال فإن مجيع جهوده ستذهب سدى إذا مل تتوفر لديهم هذه األرضية

املعروف عن كل مهنة أن هلا صعوبات وعراقيل تقف حاجزا وعائقا أمام حسن سريها، وقد تكـون هـذه    :مشكالت املعلم/ 4
  .عليم اليت تعترب من أعقد املهن وأكثرها حساسيةاملشكالت ذات طبيعة مادية أو غري ذلك، فما بالك مبهنة الت

إن املعلم يبدأ نشاطه التعليمي بتكوين فكرة واضحة عما يريد إجنازه من خالل عملية التعلـيم،   :مشكالت متعلقة باألهداف/ أ
  .طلبته إجنازها نتيجة هذه العملية بالتايل عليه أن يقف على األهداف اليت يتوقع منو

يتباين عادة الطالب يف خصائصهم اجلسمية واالنفعالية واالجتماعية، هذا األمر الـذي   :خبصائص الطالب مشكالت متعلقة/ ب
يفرض على املعلم مواجهة مشكلة فهم الطالب من خالل التعرف على قدرام ومستوى منوهم، ونقاط ضعفهم وقوم لتحديـد  

  .طرةمدى استعدادهم وقدرام على إجناز األهداف التعليمية املس
حيتاج املعلم ألداء مهمته التعليمية إىل معرفة املبادئ املتنوعة اليت حتكم عملية اكتساب املعلومـات   :مشكالت متعلقة بالتعلم/ ج

لدى الطالب، ونظرا لتنوع سلوك الطالب، فإن املعلم سيواجه مشكلة اختيار مبادئ التعلم اليت تتفق مع طبيعة املواقف التعليميـة  
  .التعلمية

البد من أن يلجأ املعلم إىل اختيار طريقة أو أكثر من طرق التدريس اليت ختتلف باختالف املـواد،   :مشكالت متعلقة بالتعليم /د
  .وقد ختتلف يف نفس املادة حىت يكون هناك استيعاب أكثر للمتعلمني

الشيء الذي جيعله يواجه اختبار أو تطـوير  يقوم املعلم بالتقومي للتعرف على مدى التقدم يف حتقيق  :مشكالت متعلقة بالتقومي/ خ
  .)17(اإلجراءات اليت تساعده على معرفة هذا التقدم

  االختالفات النفسية وأثارها على االستيعاب/ 5
للتعبري عن االحنرافات الفردية عن املتوسـط   مصطلح الفوارق الفردية  يف جمال علم النفس الفارقي خدميست :الفوارق الفردية/ أ

 الصفات املختلفة، الذي قد يضيق مداه أو يتسع وفقا لتوزيع املستويات املختلفة، لكل صفة من الصفات الـيت ـتم   اجلماعي يف
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إا االحنرافـات عـن متوسـط    : " يف هذا الصدد  James Drever (1965)جيمس دريفر يقول  ،بتحليلها ودراستها
  )18("اجلماعة يف الصفات العقلية واجلسمية

صائص والصفات والسمات اليت يتميز ا كل إنسان عن غريه سواء كانت تتعلق بالنواحي اجلسمية أو العقليـة أو  إا جمموع اخل
  .االجتماعية أو املزاجية أو األخالقية

والفوارق الفردية ظاهرة طبيعية، الزمت اإلنسان منذ نشأته، حيث يكاد يكون من احملال وجود شبيهني يف كل شـيء، حقيقـة   
شك يف إعطاء معىن للحياة، وحتقيق حالة التوازن والتكامل املنشودة بني األفراد، وذلك من خالل  حتديـد وظـائف    سامهت بال

 .وأدوار كل واحد يف حتقيق املصاحل املشتركة للجماعة اليت ينتمي إليها
ـ  ربوز كـل أنـواع الفـوارق    والفصل الدراسي، كفضاء للعيش املشترك موعة من املتعلمات واملتعلمني، يشكل جماال خصبا ل

التعلمي وال حيقق أهدافه وغاياته املختلفة، إال باستحضارها أثناء كـل العمليـات    /واالختالفات، واليت ال يستقيم الفعل التعليمي
  . واإلجراءات احملايثة له

فوارق يف مستوى  نسق التعلم؛ فوارق يف فوارق يف مستويات النمو املعريف؛ :وتتعدد مظاهر الفوارق الفردية بني األشخاص، ومنها
 ؛)الرغبة والدافعيـة (درجة التحفز للعمل املدرسي  فوارق يف مستوى االستراتيجيات املعتمدة يف التعلم؛ األمناط املعتمدة يف التعلم؛

  .التاريخ املدرسي للتلميذ عالقة املتعلم باملعرفة املدرسية؛
 :جماالت الفوارق الفردية/ ب
 ال الفيزيولوجيتكتمل دون األخذ بعني االعتبار نواحي التكوين اجلسـمي   أنإن دراسة الفوارق الفردية ال ميكن  :ا

 .للفرد، فالنواحي اجلسمية تؤثر على احلالة النفسية للفرد وتتأثر ا وسوف نبني فيما يلي أمهية بعض النواحي اجلسمية
جية أو الداخلية ووسيلة اتصال بني الفرد والعامل اخلارجي احمليط تعترب احلواس حلقة الوصل بني املنبهات اخلار :حالة احلواس/ 1

وخيتلف األفراد فيما بينهم يف قوة احلواس أو . به، فهي أبواب املعرفة عند اإلنسان ووسيلة اإلدراك واإلحساس باملؤثرات اخلارجية
كما ختتلف شدة اإلحساس من حاسة إىل أخـرى  . ضعفها مما يؤدي إىل اختالف قدرام على التكيف مع البيئة اليت يعيشون فيها

 . يف الفرد الواحد وذلك طبقا للطاقات النوعية لدفعاا العصبية اليت ولد مزودا ا
تتوقف املظاهر احلركية على عوامل جسمية وعوامل عقلية يف آن واحد، فسرعة احلركة أو بطؤها والقـدرة   :املظاهر احلركية/ 2

القيام بأعمال يدوية حتتاج ملهارات خاصة وهـذا يتوقـف    وافق احلركي سواء يف املشي أو الكتـابة أويف التحكم يف احلركة والت
على ما يتكـون بيــن اجلهاز العصيب والعضلي وبني عمليات اإلحساس واإلدراك واالنتباه من ارتباطــات، ومـا حيـدث   

فردية واسعة يف هذه املظاهر احلركية وكذلك تظهـر هـذه   للشخص من تغريات انفعالية ومزاجية وهذا من شأنه أن جيعل فوارق 
 . الفوارق جلية بني اجلنسني

إن التكوين اجلسمي يؤثر كثرياً على اجتاهات الشخص وعلى الكثري مـن جوانـب    :بنية اجلسم من حيث النمو والنضج/ 3
يف الفوارق بني األفراد سواء يف تكـوين   سلوكه وكذلك يف نظرته إىل الناس أو نظرم إليه وكذلك يف نظرته حنو نفسه ويكون

  .االجتاهات أو التعامل مع اآلخرين والسبب الكامن وراء ذلك هو التكوين اجلسمي الذي مييز األفراد عن بعضهم البعض
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هلذه الفوارق الفردية علـى املستوى الفيزيولوجي أثار مهمة على صورة الذات، وهي صورة تتفاعل بشكل كبري مـع مسـتوى   
  .لمالتع
 ال املعريفمع تطور الدراسات النفسية وظهور علم النفس املعريف، ازداد االهتمام بالفوارق الفردية يف جمـال تنـاول    :ا

 .املعلومات ومعاجلتها
أي  .وهناك عالقة قوية بني األساليب املعرفية للتحصيل الدراسي، إذ أا تتعلق بأشكال النشاط املعريف لإلنسان ولـيس مبحتـواه  

كما تعرب األساليب املعرفية عن تفضيل اإلنسان السـتقبال  . تطيع األسلوب املعريف أن جييب عن الطريقة اليت يفكر ا اإلنسانيس
  .املعلومات وإصدارها عن النحو الذي يدل على تعلقها بعمليات تناول املعلومات وجتهيزها

ويعرف أسلوب التعلم يف اال املعريف بأنـه  . هو أساليب التعلموفضال عن ذلك، فإن األساليب املعرفية تعد جزء من جمال واسع، 
  .تفضيل الفرد لنمط ما من أمناط معاجلة املعلومات

  أنواع الفوارق الفردية/ ج
  :يوجد نوعان من الفوارق الفردية مها

قياس املشتركة اليت تسـمح  يطلق على الفوارق الفردية يف الصفة فوارق يف النوع، وذلك الختالف وحدة ال :فوارق ىف النوع/ 1
باملقارنة بينهم، فمثال قياس صفة الطول باملتر بينما يقاس الوزن كصفة أخرى بالكيلو جرام، والفرق بني صفة الطول والوزن هـو  

 .فرقا يف النوع
 ميكن املقارنة بني كذلك احلال يف الصفات النفسية، والقدرات العقلية، فالفرق بني الذكاء، واالبتكار هو فرق يف نوع الصفة، فال

ذكاء فرد وقدرة آخر على االبتكار، كذلك ال ميكن املقارنة بني مسة االنطواء لدى فرد ما واالتزان االنفعايل لدى فرد آخر، ألنـه  
  .ال توجد وحدة قياس واحدة مشتركة بني أي منهما

، فيطلق عليها فوارق يف الدرجـة، أي فـوارق يف   بالنسبة للفوارق بني األفراد يف أية صفة أو مسة واحدة :فوارق يف الدرجة/ 2
درجة وجود هذه الصفة أو السمة، فالفرق بني الطول والقصر هو فرق يف الدرجة، وذلك نظرا ألما ميكن قياسـهما واملقارنـة   

و القصـر يقـاس   باستخدام مقياس أو معيار واحد، فكالمها يقاس باملتر أو السنتيمتر، كما أنه توجد درجات متفاوتة يف الطول أ
النظر إىل أي صفة من الصفات أو أي مسة من السمات علـى أـا بعـد     وباملتر أو السنتيمتر، حيث تتضمن الفوارق يف الدرجة 

Dimension  أو متصلContinum   فكل شخص يقع عند نقطة معينة على هذا البعد، فنستطيع أن نتصور أي صفة علـى
درجة معينة على هذه املسطرة، وفقا ملقدار ما يتصف به من السمة، فالفرق بني الفرد أا مسطرة متدرجة، وكل شخص يقع عند 

املبتكر وبني الفرد الغري مبتكر هو فرق يف درجة االبتكار لدى كل منهما، إيضاحات الفرق بني الفرد املنبسط وبني الفرد املنطوي 
وهو يقيس كل منهما مبقياس واحد حيصل كل فرد على درجة  االنطواء،/ هو فرق يف درجة كل منهما على مقياس مسة االنبساط 

  .على هذا املقياس وبناء على ذلك يضف أما إىل منبسط أو منطوي أو متوسط بني االنبساط واالنطواء
  :تتحدد مظاهر الفوارق الفردية يف :مظاهر الفوارق الفردية /د
 األفراد يف خمتلف السـمات االنفعاليـة والعقليـة واملهـارات     هي تلك االختالفات اليت نالحظها بني :الفوارق بني األفراد/1

  .اخل... احلركية
هي درجة تشتت األفراد على توزيع أي مسـة لـديهم    آخروالفوارق بني األفراد هي فوارق يف الدرجة وليست يف النوع، ومبعىن 

  .اخل...سواء كانت عقلية أو انفعالية
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لفردية يف القدرات أو السمات لدى نفس الفرد وال تتساوى فيما بينهم، فمثال الفـرد  ختتلف الفوارق ا :الفوارق داخل الفرد/ 2
الرياضي املتفوق يف الثبات االنفعايل قد ال يكون متفوق يف القدرة العقلية، وهذا االختالف يف القدرات أو السمات لدى الفـرد  

  .الرياضي فوارقا داخل الفرد
رفة الفوارق يف قدرات ومسات الفرد الواحد، إىل أنه ال توجد عالقة بني السمات وتشري نتائج الدراسات اليت أجريت ملع

املختلفة لدى الفرد الواحد، فليس الفرد متفوقا يف مجيع السمات وليس ضعيف يف مجيعها، بل أننا نشاهد عادة يف معظم احلـاالت  
  .ض اآلخرأن الفرد يكون متفوقا يف بعض السمات، ومتوسط يف بعضها وضعيفا يف البع

  :اخلامتة
يعد حبثنا هذا حماولة بسيطة إلبراز دور  أمهية طريقة األستاذ يف الشرح والتدريس مع مراعاة اجلوانب النفسية للتلميذ، فليس      

  :املهم الكم أملعلومايت الذي حيمله األستاذ بل املهم هو كيفية إيصال الفكرة، ومن أهم النتائج املتوصل إليها
 اذ الطريقة اجليدة تساعد على إجناح درسهاختيار األست.  
 املعاملة اجليدة للتالميذ تساعد على االرتياح داخل القسم وبالتايل يستطيعوا أن يستوعبوا قدرا كبريا من املعلومات.  
  املعلم هو القدوة األساسية ومهمته بالنسبة للتالميذ، فكانت سلوكياته وأخالقه عاليـــة كان هناك جيل ناضج

  .على تطور وازدهار العلم يساعد
 الوسائل احلديثة تساعد على اكتساب املهارات وتنميتها.  
 تعكس البيئة الصفية اهتماما أصيال بالنسبة للتالميذ واحتراما هلم كأفراد.  
 استعمال ألفاظ التحفيز تساعد الطفل على العمل جبدية أكثر.  

  :ومن بني االقتراحات والتوصيات   
  .االستقرائية يف تدريس بعض املواد اليت حتتاج إىل التركيز والدقة كالقواعد مثال جيب أن تتبع الطريقة )1
  .ضرورة إتباع طرق التدريس احلديثة اليت تعترب التلميذ طرفا اجيابيا يف عملية التعليم )2
  .جيب اإلكثار من التمارين التطبيقية املتنوعة يف مجيع املواد )3
  .تسلسل من متهيد وعرض وخامتة، حماوال إشراك التلميذ يف ذلكجيب على املعلم تتبع مراحل الدرس يف ال )4
ود ومهما فعلنا ال ميكننا اإلملام بباب التربية، الن إىل امللل والركالتركيز على ما هو ضروري وتعدي التفاصيل اليت تؤدي  )5

ن قد قدمنا فيه املفيد، هذا األخري باب واسع، وال يعد اجلزء الذي فتحناه إىل جانب من جوانبها والذي نأمل أن نكو
 .ولو كان بسيطا، ويبقى أملنا أن نفتح هذه اجلوانب مرات أخرى كي يقدم فيها األفضل واألحدث
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  دور اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية يف حتقيق التميز اإلداري
In  Resources Strategic Management Of Human Role OfThe 

Administrative Excellence Achieving  
   مساك أمينة :دكتورال                      رزق اهللا  مىسل: ستاذةاأل

  قسم العلوم االجتماعية              قسم العلوم االجتماعية
                  ، اجلزائر 2البليدة جامعة                                                .، اجلزائر  2البليدة جامعة   
  

 : امللخص 
دور اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية يف حتقيق التميز اإلداري خاصة يف ظل التغريات يهدف هذا املقال إىل حتديد 

وجب أفإنتقال املؤسسة إىل عصر املعلومات واملعرفة  اجلديدة اليت شهدها العصر اليت أدت إىل تغيري النظرة إىل املوارد البشرية ،
 وهذا التنافسية ، امليزة بتحقيق يسمح معني استراتيجي وضع إىل أو أرباح إىل حتوله كيف عليها أن جتدد رأمساهلا الفكري وتتعلم

 غري البشرية يف كفاءاا الكامنة واملبتكرة اإلبداعية واألفكار واملهارات الفكرية الثروات عن تبحث املؤسسات أن ضرورة يعين
مستدامة ، فهم حاليا  تنافسية ميزات إىل وحتويلها هاتنميت خالل من أعلى قيمة الستخالص فيها ، االستثمار حىت ميكنها املستغلة

 .املنافسة  املؤسسة يف جمال لبقاء األساسية يشكلون الركيزة
  .اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ، التميز اإلداري ، املوارد البشرية ، امليزة التنافسية :  الكلمات املفتاحية

  
Summary: 

This article aims to define the role of strategic management of human resources in achieving 
administrative excellence especially in light of the new changes in the era that led to change the 
perception of human resources , Transmission institution to the era of information and knowledge 
binds it to renew its capital intellectual and learn how to turn it to profit or to certain strategic 
position to achieve competitive advantage, and this means the need for institutions looking for 
intellectual wealth, skills and creative ideas and innovative potential in human competencies 
untapped so that it can invest in them, to extract higher than during its development and turn them 
into competitive advantages sustainable, understand the value of currently make up the essential 
foundation for the survival the institution in the field of competition. 

Key words : strategic management of human resources, administrative excellence, human 
resources, competitive advantage. 
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  :مقدمة 

 جوانبه ، أصبح تأقلم بكل التكنولوجي مليدانا يشهدها اليت العوملة والتطورات تطرحها اليت اجلديدة للتحوالت نتيجة
 التقلبات وإشتداد تتميز بكثرة بيئة ظل ملحة لضمان االستمرارية يف ضرورة مادية وبشرية موارد من عليه تتوفر وما املؤسسات

ؤى اجلديدة من ما جعل خمتلف املؤسسات تسعى جاهدة إىل اختيار وتطبيق العديد من االستراتيجيات والر ذاوه املنافسة ، حدة
 الشأن اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية هذا عليها املؤسسات يف تعتمد اليت االستراتيجيات أهم ومن. أجل احملافظة على البقاء 

اليت تعىن برسم سياسة املؤسسة طويلة األجل للعنصر البشري يف العمل وكل ما يتعلق حبياته الوظيفية داخل املؤسسة ، وتسعى 
لذا جيب اإلهتمام به وبكل متطلباته ، والعمل  ،ارة إىل االستثمار يف املورد البشري واعتباره رأس مال فكري ال عبء عليهااإلد

  .       وذلك بإتباع عدة مناهج وطرق مساعدة لرفع قدرا على التحكم يف متطلبات وظيفته  كفاءاته على تأهيله تطوير
حمركا ومفتاحا لتحقيق النمو وتدعيم القدرة على املنافسة وبالتايل الوصول إىل  بشريال املال رأس يف يعد االستثمار إذن

حتقيق التميز اإلداري الذي أصبح مطلبا وغاية تسعى كل املؤسسات إىل الوصول إليها ، والعمل اجلاد وبنفس الوترية للمحافظة 
 . على هذه الريادة 

دارة إستراتيجية ة األفراد إرد البشرية يف حتقيق التميز اإلداري، من خالل إداريهدف هذا املقال إىل إبراز أمهية املواعليه و
ملسارهم الوظيفي داخل املوسسة والعمل على االستثمار فيهم لتنمية وتطوير قدرام وذلك من خالل  ايجوالتخطيط إستراتي

  : تساؤالت اآلتيةاإلجابة على ال
 ؟ البشرية  املقصود باإلدارة اإلستراتيجية للموارد ما  
  ؟  اليت ترتكز عليها ساسياتاألماهي  
 كيف ميكن أن تسهم يف حتقيق التميز اإلداري ؟  

ماهية التميز ، ماهية اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية سيتم التطرق إىل كل من التساؤالت هذه ولإلجابة على 
  . حتقيق التميز اإلداريدور اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية يف وأخريا اإلداري 

  : ماهية اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية : أوال 
 : مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية  .1

رسم سياسة تعامل املؤسسة مع العنصر البشري يف العمل وكل ما يرتبط بشؤونه اخلاصة حبياته  ''على يدل هذا املفهوم  
     1''ة ممارسات جديدة ومعاصرة تتماشى مع إستراتيجياا العامة يف ظل البيئة اليت تعيشها الوظيفية يف عمله وذلك بواسط
االجتاه العام للمنظمة لبلوغ أهدافها اإلستراتيجية من خالل مواردها البشرية واليت تسهم جبهودها  ''كما تعرف أيضا بأا 

    2'' يف تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للمنظمة  
أن إدارة أعمال املؤسسات هي خطة طويلة األجل مكونة من برامج وسياسات تكون  نيالتعريف ينل هذيتضح من خال

كما   هاجمموعة القرارات العامة املتعلقة بأمور املوارد البشرية اليت تعمل في ةملشاوظائف هذه اإلدارة ومهمتها داخل املؤسسة 
  .قيق متطلبات تنفيذ إستراتيجيات املؤسسة دف إىل خلق قوة عمل مؤهلة وفعالة كالقدرة على حت
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هي مدخل أو إطار لصنع القرارات اإلستراتيجية املتعلقة باملوارد  البشرية داخل املؤسسة على كل املستويات خالل وذا ف
رام وبالتايل مسارهم الوظيفي بداية من التوظيف إىل التقاعد يف ضوء اإلستراتيجية العامة للمؤسسة وذلك بغرض تنمية وتطوير قد

  .حتقيق امليزة تنافسية واحملافظة على الريادة 
 : خصائص اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية  .2

  : لإلدارة االستراتيجية عدة خصائص من أمهها
 نظمة االهتمام باجلانب االستراتيجي، إضافة إىل اجلانب التنفيذي اإلجرائي قصري األجل عند إدارة املوارد البشرية يف امل. 
  النظر للموارد البشرية باعتبارها موردا استراتيجيا. 
  ضرورة الربط بني اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية مع اإلستراتيجية العامة للمنظمة وحتقيق التكامل بينهما. 
  ديدات ، وكذلكالبيئة الداخلية إلدارة ضرورة األخذ يف احلسبان البيئة اخلارجية احمليطة باملنظمة مبا تضمنه من فرص و

 .املوارد البشرية مبا تشمله من جوانب قوة أو نواحي ضعف 
  النظر لإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية باعتبارها أداة لتحسني مستويات األداء التنظيمي وتنمية ثقافة تنظيمية معززة

  3. هلذا األداء 
  البشرية للموارد اإلستراتيجية اإلدارة أمهية .3

 والبشري املال املادي رأس بني واالرتباط التكامل أمهية تغفل ال أن جيب املؤسسات داخل والتطوير التنمية إستراتيجية إن
 يقتصر يعد مل ألهدافها فتحقيق املؤسسات اإلستراتيجي ، النشاط حتقيق يف كامال امتزاجا ميتزجان أساسيان عنصران باعتبارمها

 فقد البشري ، موردها به يتميز وفين معريف من مستوى عليه تتوفر ما على أيضا بل تقليدية ، اجإنت عناصر من عليه تتوفر ما على
 كان واإلبداع التطوير أن واملبادرة واالبتكار العلمي البحث يف اجلهد اإلنساين على يعتمد الذي والتقين املهاري التقدم أن ثبت

 التفوق حتقيق يف املبادرة زمام امتالك من اجلانب هذا أتقنت اليت املؤسسات متكني مث ومن اإلنتاجية ، تزايد يف املباشر السبب
   4والريادة  

 إليها تستند اليت الدعامة احلقيقية والتخصصات واملستويات الفئات خمتلف من العاملني يف ممثلةهنا  البشرية املوارد تعترب
 عليه واعتمادا املؤسسة داخل للتطوير واملصدر األساسي للتنمية قيقيةاحل األداة هم فالعاملني أهدافها، حتقيق يف احلديثة املؤسسة
    5. املوارد  باقي كفاءة تتحدد

وأهداف  أهداف املؤسسة بني الدائم التوازن إجياد حماولة عن يعرب البشرية املوارد بقضايا املعاصرة اإلدارة اهتمامف وعليه
 أمهيتها وحتديد املوارد البشرية مدلول وأن فهم والعائد، التكلفة معيار أساس على داألفرا مع التعامل خالل من وذلك ،ا العاملني

 .املوارد  من النوع هذا مستوى على اإلدارة اإلستراتيجية تطبيق مفهوم إىل احلاجة مدى لتحديد يوفر اال املؤسسة موارد ضمن
الالزمني للمؤسسات لتحقيق  واخليال املواهب ميتلكون لذينا األفراد وتنمية جذب يف البشرية املوارد إدارة دور يتمثلحيث 
 كل يف أمهية تكون الوظيفة األكثر أن جيب البشرية املوارد إدارة أن يعين وهذا ومتصارعة ، معقدة متغرية ، بيئة يف التنافس

، وميكن حصر أمهية ا عاملني ال أهداف املؤسسة وأهداف االعتبار بعني يأخذ إستراتيجي مبنظور اإدار ، يستوجب 6األعمال 
  : راتيجية للموارد البشرية يف ما يلي تاإلدارة اإلس

 امالئمة إستراتيجيات اعتماد خالل واملهارات البشرية، من للقدرات الفعال االستثمار حتقيق إىل يهدف نظام كو 
     .باملؤسسة العاملني األفراد دىل تتوفر الطاقات واإلمكانات اليت كل استغالل على تعمل مناسبة وبرامج وسياسات
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 املؤسسة داخل البشري بالعنصر تتعلق وسياسات شكل برامج على النشاطات من جمموعة من مكونة األجل طويلة خطة هي 
 النشاط متطلبات حتقيق على وقادرة وفعالة مؤهلة عمل قوة خلق إىل دف وهي للمؤسسة، الكلية اإلستراتيجية مع تنسجم حيث

  .املؤسسة  داخل تيجياإلسترا
 البشرية للموارد اإلستراتيجية اإلدارة إن نظام يف إلدارة التغيري املوجهة واخلطط اإلستراتيجيات جمموعة إىل تشري املعىن ذا 

 .البيئية  التغريات مواجهة إىل اهلادفة املؤسسة إستراتيجية تدعيم على تعمل واليت البشرية ، املوارد
 باألفراد، والسياسات املتعلقة الربامج وتطبيق إلعداد املبذولة اجلهود خمتلف يف املطلوبة الفعالية البشرية ارداملو إدارة حتقق حىت 

 : أن  مديري املوارد البشرية من هذايتطلب و .للمؤسسة اإلستراتيجية اإلدارة عمليات االخنراط يف عليها وجب
  املورد أو املتعلقة بتوجيه بالعنصر البشري ، العالقة ذات بالقضايا ةاملتعلق خاصة املؤسسة إستراتيجية صياغة يف يسامهوا 

 .حمدد  إستراتيجي بديل حنو البشري
 للمؤسسة اإلستراتيجية باألهداف تامة معرفة ميتلكوا أن.  
 ةللخطة اإلستراتيجي النجاح سبل وتوفري الدعم لتحقيق املطلوبة واالجتاهات السلوك وأمناط املهارات نوعية معرفة 
   7 .املختارة 

 التسويق وغريمها ، سعيا اإلنتاج ، وبرامج أنظمة وتطوير حتسني يف جنحت االقتصادية املؤسسات من الكثري ونشري هنا أن
 البشري ، املورد إال من خالل الفعالية املطلوبة حتقق أن تستطيع ال األنظمة هذه أن إال التنافسي، التفوق من املزيد لتحقيق منها

 والتطوير التنمية برامج خمتلف بني حتقيق التوافق الذي يضمن امللجأ هي ستكون البشرية للموارد اإلستراتيجية اإلدارة فإن وعليه
   .على اختالف أنواعها وغاياا املؤسسة داخل تتحقق اليت

  :التحديات اليت تزيد من أمهية اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية  .4
العديد من التحديات يف كل من بيئة العمل الداخلية واخلارجية ، مما يزيد من حاجتها إىل إدارة  تلف املنظماتخم  تواجه

   : مواردها البشرية إستراتيجيا ولعل من أهم هذه التحديات ما يلي 
  تعد املوارد البشرية من أهم التحديات والعوائق الداخلية اليت قد تقف حائال أمام منو : التحديات الداخلية

نظمة ملواجهة التحديات املختلفة وخاصة التغريات التكنولوجية ، ويرجع السبب يف ذلك إىل التغري يف اجتاهات األفراد املتعلقة امل
 : بالعمل متمثلة يف 

 .اخنفاض رضاء األفراد عن األجور واملزايا املمنوحة هلم مما ينعكس على والئهم وانتمائهم إىل املنظمة  -
 .علومات املتاحة هلم والالزمة ألداء العمل بالشكل املأمول شعور األفراد بنقص امل -
إخنفاظ شعور األفراد باألمان الوظيفي الناجم عن النقص يف بعض مهارام املطلوبة للعمل نتيجة التطور التكنولوجي السريع  -

 .اعتقاد األفراد بعدم إستغالل املنظمة لقدرام إستغالل كامال .
    8 .وح يف طرق تقييم أدائهم شعور األفراد بعدم الوض -

 تواجه املنظمة العديد من التحديات يف بيئة العمل اخلارجية اليت تؤثر بدورها على :  التحديات اخلارجية
 : لعل من أهم تلك التحديات ما يلي واإلدارة اإلستراتيجية ملواردها البشرية 

 .ومات والعالقات الدولية التطور التكنولوجي السريع والتحوالت العالية يف جمال املعل -
 .املختلفة  حرية انتقال العمالة يف ظل النظام العاملي اجلديد وتعدد القوانني احلكومية املنظمة ألنشطة املنظمات -
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 .زيادة حدة املنافسة لدرجة أا أصبحت عاملية مما أدى إىل إعادة تنظيم املنظمات  -
 .مر يف أذواق ورغبات املستهلكني البطء يف منو األسواق وما يصاحب ذلك من تغري مست -
   9. التغريات الدميغرافية للقوى العاملة يف سوق العمل  -

  : ماهية التميز اإلداري : ثانيا 
 : مفهوم إدارة التميز   .1

هو حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق املؤسسايت حتقق مستويات عالية غري عادية من األداء والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية  ''
التسويقية واملالية وغريها يف املؤسسة ، مبا ينتج عنه نتائج وإجنازات تتفوق على ما حيققه املنافسون وترضى عنها الفئة املستهدفة و

   10 '' وأصحاب املصلحة كافة يف املؤسسة 
ستمرة والتميز اجلهود التنظيمية املخططة اليت دف إىل حتقيق التحسينات امل'' : يعرفه بن عبود على أمحد ثاين بأنه 

    11 ''  واالستجابة للقوى الداعمة للتميز وحتقيق امليزات التنافسية الدائمة
القدرة على توفيق وتنسيق عناصر املنظمة وتشغيلها يف تكامل وترابط  كونه ومن خالل خمتلف تعاريف التميز  حندده

حيقق رغبات ومنافع وتوقعات  أصحاب املصلحة لتحقيق أعلى معدالت اإلتقان والوصول بذلك إىل مستوى املخرجات الذي 
  . املرتبطني باملؤسسة داخليا وخارجيا

 : مبادئ إدارة التميز  .2
  :من خالل ما تطرق إليه املختصني، حاولنا حصر أهم مبادئ التميز املتمثلة يف

  . الداخليني واخلارجيني وجود عالقة مستدمية بني املنظمة وبني عمالئها هنا علىالتميز  يركز:  التركيز على الزبائن -
التميز هو وجود قيادة قوية ومميزة تستطيع أن حتقق أهدافها اليت تكون مشتركة ومنسجمة بشكل :  القيادة وتناسق األهداف -

 . حيقق مصلحة كل األطراف داخل وخارج املؤسسة 
  12. من النظم والعمليات  فالتميز هو إدارة املنظمة من خالل جمموعة مترابطة:  اإلدارة بالعمليات واحلقائق -
 التميز هو تعظيم مسامهة العاملني من خالل تنميتهم وزيادة نسبة مشاركتهم :تطوير ومشاركة القوى البشرية  -
 . حيث أن التميز يؤدي إىل حتقيق النتائج اليت تؤدي إىل تفوق املنظمات :  نتائج األعمال  -
  13. التعلم خللق فرص االبتكار والتحسني  باستخدامن وإحداث التغيري فالتميز هو حتدي للوضع الراه:  االبتكار والتجديد -
 . التميز هو التنمية واحلفاظ على القيمة املضافة للشركات :  تنمية عالقات الشراكة والتحالف -
  14. التميز هو السعي إىل الفهم واالستجابة لتوقعات أصحاب املصلحة :  املسؤولية اتمعية -

 :تتم يف حدودكل هذه املبادئ     
يف نشاطاا على العميل وكيفية إرضائه وتلبية رغباته ومتطلباته ، ويكون ذلك من خالل مجع أكرب قدر من  املؤسسة تركيز -

املعلومات عن كل ما يتطلع إليه العميل بشكل دوري ويف الوقت املناسب إعتمادا على التغذية العكسية وعن ردود أفعاله جتاه 
 . ومن هنا العمل على التطوير والتحسني املستمر للمنتجات مهما كان نوعها املنتجات املتوفرة 

إدارة املعلومات وحتليلها ودراستها يف كافة املستويات فعلى املؤسسة الراغبة يف حتقيق التميز أن تضمن نوعية  وجودة توافر  -
الداخلية واخلارجية ، الفرص والتهديدات اليت قد  املعلومات املطلوبة املتعلقة بالعمالء الداخليني واخلارجيني ، ظروف العمل

  15.. تعترضها 
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  . أمهية إدارة التميز  .3
تعترب إدارة التميز االختيار املهم الذي ال بد منه ملواجهة حتديات البيئة الراهنة ومن أجل توضيح أمهيتها كان لزاما توضيح 

  :  واملتمثلة فيما يليمظاهر هذه البيئة  
ال ميكن للمنظمة اليت حققت جناحا يف املاضي أن تستمر على نفس النهج دون البحث عن سبل جديدة :  التغري ثابت وسريع -

وذلك كون البيئة اليت تعمل فيها تلك املنظمات ذات طابع التغيري والتطور السريع فاألسباب اليت كانت تؤدي للنجاح سابقا قد 
للمستقبل ضمن كل االحتماالت حىت تتمكن من االستمرار قبل أن تكون سبب الفشل يف احلاضر وال بد للمنظمات أن ختطط 

 .خيطط هلا بالفناء من قبل املنافسني أو طبيعة البيئة احمليطة املتغرية 
فهي تعمل ) املنظمة(من الطبيعي إن األداء غري املتميز يفقد املنظمة قدرا على السيطرة على املكان :  حفظ املكان واملكانة -

 ) . األسواق واملستهلكني(تايل ستفقد املكانة بعشوائية وبال
أصبح املستهلك ال يقبل عن اجلودة بديال خاصة يف ظل وجود البدائل واملنافسة العاملية ، فقد زاد الوعي  :ال بديل عن اجلودة  -

 . انا لدى املستهلك وأصبح خيتار املنتج ضمن املواصفات اليت يريدها بغض النظر عن بعد املسافة أو السعر أحي
ال ميكن جتاهل دور التقدم يف تكنولوجيا املعلومات على تغري بيئة األعمال، فدخول العامل إىل عصر :  تكنولوجيا املعلومات -

وما إىل ذلك من فرص ساعدت يف تغيري األعمال وتطويرها بشكل خيتصر الوقت ...االنترنت واإللكترونيات والعمل عن بعد 
 .  بني املنظمات على مدى قدرا على امتالك أحدث التكنولوجيا يف أدائها لعملياا واجلهد ، حبيث أصبح التنافس 

حيث فرضت العوملة وتكنولوجيا املعلومات واالتصال أن يكون السوق مفتوح بدون حدود وهذت يعين :  املنافسة املستمرة -
  16. ملنافسة إال من خالل إدارة التميز حمدودة وبال حدود وبالتايل ال تستطيع املنظمة االستمرار يف اغري منافسة 

إذن فإن اعتناق املنظمات إلدارة التميز وحتمل التحديات املبنية على ذلك أصبح يف وقتنا احلاضر ضرورة ال غىن عنها، فمن 
الضروري ألي منظمة أن تسعى لتطبيق إدارة التميز إذا كانت حترص على استمراريتها وتقدمها، حيث ال بد أن تستجيب 

  . للتطورات الداعمة للتميز
  .مناذج التميز  .4

 املتميز، األداء البحث عن مصادر ومرتكزات حركة منها انطلقت اليت األساس قاعدة الشاملة اجلودة إدارة مفاهيم تعترب
 اجلودة إدارة تطبيق مفاهيم جتعل واملبادئ اإلدارية والتنظيمية اليت العناصر على كل املتميز األداء إدارة تقنيات تتمحور حيث

  :  ومن بني مناذج اجلودة والتميز جند  .املتفاعلة األطراف لكل حنو حتقيق الرضا املؤسسة فعاليات كافة يتخلل ضروريا أمرا الشاملة
  منوذج الياباين إلدوارد دمينغDeming   

 اجلائزة الوطنية تأسيس ، ومت  1951سنة "ويليام دومينغ ''والفيزياء  الرياضيات عامل طرف النظام من هذا وضع مت
، حيث قام  (J.U.S.E )اليابانيني      واملهندسني العلماء احتاد اليت مينحها  1962سنة منذ الرجل هلذا للجودة يف اليابان تكرميا

  : جند من بينها واليت دمينغ بوضع املبادئ األربعة عشر إلدارة اجلودة وهي عبارة عن إشارة ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة 
 .التهيؤ لالستمرارية يف التوجه حنو حتسني املنتج  -
 . تصميم برامج للتحسني املستمر يف التكاليف ، اجلودة ، اخلدمة ، واإلنتاجية  -
 .استخدام طرق إحصائية للتحسني املستمر يف اجلودة واإلنتاجية  -
 .عدم السماح بوقوع أخطاء عند التموين أو يف األداء البشري  -
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  17 .يب لتحسني مستوى مجيع العاملني االهتمام بالتدر -
التركيز على مساعدة األفراد حنو أداء أفضل للعمل ويئة كل األساليب واألدوات لتسهيل األداء اجليد والذي جيعل العاملني  -

  .فخورين بأدائهم 
  .إزالة احلواجز بني اإلدارات وتشجيع حل املشاكل من خالل فرق العمل  -
  .لإلدارة بكل من اجلودة واإلنتاجية توضيح االلتزام الدائم  -

 مقسمة نقطة  100جمملها نقاط لتصل يف 10منها  لكل التنقيط يف متساوية عناصر 10حيتوي منوذج دومينغ على و 
 للجودة (اجلودة ، التحليل  ونشر اجلودة ، التعليم واستخدام معلومات التنظيم ، مجع وإدارة اجلودة ، التنظيم سياسات :كالتايل 

 .األداء  للمستقبل ، نتائج واإلجراءات ، التخطيط اجلودة ، املعايري يف اجلودة ، التحكم ، ضمان) والعمليات
عناصر  10على  مقسمة أا الشاملة اجلودة إلدارة اليابانية  Demingجائزة معايري خالل عرض  من يظهرحيث 

 مثيالا وأكثر تكلفة وشروطا عن األخرى النماذج بباقي قياسا األغلى تعد وهي أخر عنصر على عنصر دون تفضيل أساسية
  .األسواق  يف والتنافسية يتعلق بكسب ثقة العميل فيما شهادا على حتصل اليت للمؤسسات بالنسبة متيزا وشهرة األكثر وباملقابل
 الشاملة اجلودة إلدارة األمريكي النموذج:   

 إطالق وقد مت املاضي ، لعشرينيات القرن األمريكي وزير التجارة" دريجمالكومل بال "إىل هذه اجلائزة تسمية أصل يعود
) نقطة  125 (عناصر ، وهي القيادة 7مقسمة على  نقطة 1000نقاط هذا النموذج  عدد ويبلغ 1987 سنة خالل اجلائزة هذه

 املوارد ، تطوير) نقطة  ( 85يلوالتحل ، املعلومات) نقطة  ( 85العميل على ، التركيز) نقطة  ( 85االستراتيجي ، التخطيط
  18) . نقطة  ( 451العمليات ، نتائج) نقطة  ( 85العمليات ، إدارة) نقطة  ( 85البشرية

اليت  العلميات إىل نتائج األولوية وأعطت العناصر من عدد يف متساوية ليست أا التنقيط ونظام أعاله التقسيم من يتضح
 املتبقية اخلمسة العناصر فيما تتساوى  %12.5بـــ  القيادة عنصر ويليها %  45تشكل حيث النقاط نصف نسبتها قاربت

  .سابقا إليه اإلشارة كما سبقت وتناسقا إيضاحا األكثر يعد الذي الياباين النظام على خالف األخرى
 للتميز  األوريب النموذج : 

  مسات النموذج األورويب للتميز :  
برز مناذج إدارة التميز ويقوم على قاعدة أساسية من فكر اجلودة الشاملة وفعاليات يعرب النموذج األورويب للتميز من أ

رب تويترابط مع اجلائزة األوروبية للجودة الذي يديرها اإلحتاد ذاته ويع 1988االحتاد األورويب إلدارة اجلودة الذي أنشأ يف عام 
تتخذ اجلائزة  .ودة وتسعى اىل التميز يف أسواقها ويف جماالا رقى معايري اجلأاملرجع األول للشركات األوروبية اليت تبحث عن 

 700من العاصمة البلجيكية بروكسل مركزا هلا وتضم جمموعة اعضائها اكثر من  1992األوروبية للتميز اليت أسست عام 
نح سنويا لتكرمي عدد من هي مبتكرة اجلائزة األوروبية للجودة اليت مت EFQMشركة وشريك ينتشرون يف احناء العامل ومؤسسة 

برز الشركات الناجحة، واحملافظة على تقليدها الذي يزود الشركات بتوجيهات عامة لتمكينها من حتقيق النجاح وقياسه وحتديد أ
   .مستويات االدائية وتقييمها يف كل األماكن والعناصر السياسة 

تحقق من خالل خدمة العمالء، حتقيق املنافع ألصحاب وتتبلور فلسفة النموذج األورويب يف ان التميز يف االداء ال ي
املصلحة من االعاملني وغريهم واتمع بأسره فحسب ـ وامنا يتحقق من خالل القيادة اليت تقوم بصياغة وتوجيه السياسات 

           الورويب التميز بأنهواالستراتيجيات واملوارد البشرية وتستثمر العالقات وتدير العمليات املختلفة باملنظمة ويعرف النموذج ا
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بأفكار  تالتزم إذا ماإدارة التميز  ةومن مث فإن املنظمة تستطيع الوصول اىل رتب" دارة املنظمة وحتقيق النتائج إ املمارسة الباهرة يف" 
  .وامناط اإلدارة القائمة على األسس املصممة يف النموذج 

 التنقيط  ونظام عناصر ،  9النموذج هذا عناصر عدد يصل:  لتميزاملعايري اليت يقوم عليها النموذج األورويب ل
، )نقطة  90( املوارد ، )نقطة  80( اإلستراتيجية  السياسة، )نقطة  100( القيادة  :يلي كما توزع نقطة  1000على مقسم
 إرضاء، )نقطة  90(  -لون العام –الداخلي  العميل ، إرضاء )نقطة  140( العمليات ،  )نقطة  80( البشرية  املوارد تسيري

   19 . )نقطة  150( الرئيسية  األداء ، نتائج)نقطة  60( باتمع  املتعلقة النتائج،  )نقطة  200( اخلارجيني  العمالء
من العناصر، كما  العديد يف -الذكر السابق -األمريكي النموذج مع أنه يتشابه النموذج ما ميكن مالحظته من خالل هذا

  20خصص هلم العمالء اخلارجيني حيث على األكرب بتركيزه ولكن يتميز عنه. العناصر هذه إىل متنح النقاط اليت عدد يف يتقاربان
العمليات  مث من النقاط ،  15 %نتائج األداء اليت خصص هلا مث ، )العاملني  (العمالء الداخليني إغفال دون النقاط جممل من  %

تقدر  البشرية واملادية يف هذا النموذج فقد خصصت هلا نسبة متساوية املوارد اأم من جممل النقاط ،  14 %بـــــ
  .   6 %نسبة شكلت اليت اتمع خدمة بعنصر يف االهتمام اخلاص أنه يتفرد كما من جممل النقاط،    9%بــــ
 نماذج التميز السابقة وذلك ب اإقتداء ئويعترب من النماذج الرائدة يف إفريقيا ، وقد انش:  النموذج اجلزائري للتميز

وهذا يف إطار برنامج تطوير نظام  2000وقد أقترح ألول مرة إنشاء منوذج وطين للتميز سنة  .ملسايرة التطورات العاملية وحتدياا
املؤرخ يف  02 -05وطين من قبل احلكومة ، وبالفعل مت إقرار هذا النموذج بشكل رمسي وذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

حيث وضع حتت إشراف وزارة الصناعة وترقية االستثمارات ممثلة بقسم اجلودة واألمن الصناعي، ويقدم  2002جانفي  06
مليون دينار جزائري باإلضافة إىل  2ة مالية قيمتها أاليت تتمثل يف مكاف) PAQ(النموذج الوطين للتميز اجلائزة اجلزائرية للجودة 

نح اجلائزة سنويا كما تعىن ا جل املنظمات اليت تنشط على مستوى التراب الوطين سواءا كاس االستحقاق وشهادة شرفية ومت
 . كانت منظمات وصناعات صغرية ومتوسطة ، منظمات كبرية ، منظمات عمومية أو خاصة ذات طابع رحبي أو غري رحبي 

التزام اإلدارة : ري التقييم الثمانية وهي  نقطة توزع بأوزان متفاوتة على معاي 1000يتم التقييم على أساس سلم تنقيط من 
، ) نقطة 120(، التحكم يف النوعية ) نقطة 200: (، االستماع للزبائن ) نقطة  80(، اإلستراتيجية واألهداف ) نقطة 120: (

   20) : نقطة 200(، النتائج ) نقطة 100(، مشاركة العمال ) نقطة 80(، حتسني اجلودة ) نقطة 80(قياس اجلودة 
  :دور اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية يف حتقيق التميز اإلداري : الثاث

  : اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية  .1
 تتمثل امليزة التنافسية بشكل عام يف متيز املنظمة على منافسيها مبركز فريد ميكنها من تقدمي منتج متميز أو أكثر بأسلوب

ناجح ورحبية أفضل وذلك من خالل إخنفاظ تكلفتها أو احلصول على براءة اختراع أو حق امتياز أو تصنيع أو تكنولوجيا جديدة 
  .يمات العمالء وغريها يأو تصميم منتجات تتناسب مع توقعات وتق
غريها من منتجات املنافسني دف جمموعة العوامل اليت متيز منتجات املنظمة عن '' : وميكن تعريف امليزة التنافسية بأا 

  '' زيادة احلصة السوقية 
  : وهناك العديد من الوسائل اليت ميكن من خالهلا حتقيق امليزة التنافسية منها 
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 ا يف السوق :  الريادة يف التكلفةا أقل من تكلفة مثيالمن خالل سعي املنظمة ألن تكون تكلفة منتجا
واد املستعملة والتركيز يف الوقت نفسه على جودة املنتج ، حيث انه كلما كانت تكلفة املنتج ويكون ذلك من خالل عدم تبذير امل

  .من طرف املستهلكني خاصة إذا كان إضافة إىل سعره املنخفض يتميز باجلودة يف األداء اقل كان سعره أقل وهو ما جيعله مرغوبأ
 تكون هي املتميزة على مستوى الصناعة اليت  ويقصد باالختالف سعي املنظمة ألن:  التميز أو االختالف

 . تنتمي إليها وذلك من خالل التركيز على اجلوانب اليت يرغب العمالء يف توافرها يف املنتجات اليت تقدمها تلك املنظمة 
ا والذين  هذا وتعترب إدارة املوارد البشرية على مستوى املنظمة مدخل إستراتيجي إلدارة أهم أصول املنظمة وهم العاملون

     21 .يسهمون بشكل فردي ومجاعي يف حتقيق أهدافها ، وهو ما حيقق ميزة تنافسية للمنظمة 
وهو ما جعل املنظمات احلديثة تم ذا املورد اهتماما كبريا بداية من توظيف عمالة عالية املهارة، والعمل على زيادة 

ية قدرات مواردها البشرية املادية واملعنوية والفكرية، مما ميكنها من إنتاج والءها والتزامها حنو العمل من خالل واالهتمام بتنم
منتجات عالية اجلودة بأقل تكلفة، ومن أمثلة هذه املنظمات جند شركة تويوتا وما حتققه من ميزة تنافسية يف التكلفة ملا تنتجه من 

  . سيارات بفضل وجود قوة عمل أكثر التزاما وأكثر قدرة على املنافسة 
ومن ناحية أخرى فإن حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة من خالل اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية وممارساا املختلفة رمبا 
خيتلف يف نتائجه عن أي ميزة تنافسية أخرى ناجتة عن أنشطة اإلنتاج أو التسويق أو التمويل وذلك ألن خلق ميزة تنافسية عن 

ويف نفس الوقت فإن ردود أفعال املنافسني جتاه هذه امليزة التنافسية  .ارد البشرية يستغرق وقتا طويالطريق ممارسات إدارة املو
يكون بطيئا يف العادة، ألن حماوالت املنافسني لتغيري ممارسات إدارة املوارد البشرية اخلاصة م ملواجهة هذه امليزة حيتاج وقت 

سات حيتاج لتحليل عميق ودراسة متأنية حىت ميكن حتقيق التنسيق واالنسجام بني هذه أضف إىل ذلك أن تغيري املمار  .وجهد كبري
  .  املمارسات واإلستراتيجية العامة للمنظمة من ناحية، وبينها وبني احتياجات األفراد العامني باملنظمة من ناحية أخرى

لبشرية وممارستها إمنا حيقق عائد كبريا للمنظمة ومن هنا فإن خلق ميزة تنافسية من خالل اإلدارة اإلستراتيجية للموارد ا
  . يستمر لفترة غري قصرية إىل أن يتمكن املنافسون من التغلب على ذلك خبلق ميزة تنافسية هلم

  :    يما يلللموارد البشرية  ةاالستراتيجيولعل من أهم املزايا اليت حتققها املنظمة من خالل االعتماد على اإلدارة 
اإلستراتيجية كمرشد ودليل للمنظمة لتحديد التغريات اهلامة والتكيف معها بفعالية وخلق منظمة قادرة على  استخدام اخلطط -

 . التعلم والتكيف مع املتطلبات احلالية واملستقبلية
ة احمليطة، زيادة قدرة املنظمة على حتديد أهدافها املتغرية والتعرف على نقاط القوة والضعف ا، والفرص والتهديدات يف البيئ -

 . وحتديد الربامج التنفيذية للتعامل معها
وتنميتها بصورة تتفق مع حتقيق أهدافها اإلستراتيجية  وكيفا،زيادة قدرة املنظمة على التنبؤ باحتياجاا من املوارد البشرية كما  -

 . ومن هنا زيادة االتساق والتوافق بني خطط املوارد البشرية والعمليات التنفيذية باملنظمة
وربطها بإستراتيجية العمل  –مبا فيه سياسة التدريب وتنمية األفراد  -إجياد وسيلة للربط بني سياسات وأنظمة املوارد البشرية  -

 .ككل
زيادة فعالية استخدام املوارد البشرية وحتسني إنتاجيتها وخفض معدالت احلوادث ودوران العمل والغياب ومن مث حتسني  -

  22. داء الكلي للمنظمةالفعالية التنظيمية واأل
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  .تنمية الكفاءات كمدخل لتدعيم التميز يف املؤسسة  .2
 املوظفني وكفاءة جودة املنتجات بني الوثيق لالرتباط نظرا كبرية أمهية يف املؤسسة األفراد كفاءات تنمية عملية حتتل

إكساب العاملني ا  على تعمل اليت املكثفة ريبيةالربامج التد وتنفيذ تصميم إىل املؤسسات هذه تلجأ لذلك إنتاجها، يف املسامهني
 .ودوليا حمليا التنافسية املتطلبات مبواجهة للمؤسسة تسمح جودة عالية ذات منتجات املعرفة والسلوك املناسبني لتقدمي
ة بداية من دعم مشروع التميز تركز على كل أنشطة اإلستراتيجية إلدارة املوارد البشري عن الباحثة وهو ما جعل املؤسسة

 النظام تصميم مث أدائها ومن لتقييم متكامل نظام وضعوهلا، متخصصة تكوينية دورات وتنظيم البشرية املهارات أفضل استقطاب
 البحث سياسة عرب مير والذي تنمية الكفاءات نظام على التركيز تتطلب التنافسية امليزة بناء خاصة وان عملية لتحفيزها املناسب

 من الكثري اإلدارة هذه متارس املنطلق هذا ومن اخلدمات واملنتجات، ترقية يف يساهم مبا البشرية املوارد لتثمني لاملداخ أحسن عن
 : املؤسسة واليت من بينها  موارد ضمن البشري مكانة املورد تعزيز إىل اهلادفة السياسات من الكثري وحتقق اجلهود
 حيث البشرية التكاملية للموارد اإلدارة إطار يف النظام هذا يدخل :التنافسية يزةامل تدعيم إطار يف األفراد كفاءات تثمني نظام 

 من مجلة حتقيق إىل املؤسسة طرف من هذا النظام مثل اعتماد ويهدف ، للمؤسسة التنموية اإلستراتيجية دعم يف وضعه يساهم
 جند أمهها ومن النتائج

 من  بكل ربطها طريق عن لألفراد املهنية املسارات بتنمية اخلاصة القرارات عقلنه: 
 األداء تقييم يف الذايت الشخصي االحنياز عدم لضمان لألداء موضوعي تقييم.  
 وتفجريها الكامنة القدرات استغالل طريق عن لألفراد الكامنة الطاقات تثمني.  

 التالية  املعطيات االعتبار بعني األخذ على العمل : 
 للمؤسسة واملستقبلية احلالية واإلمكانيات االحتياجات. 
 لألفراد  واملستقبلية احلالية والطموحات التطلعات.  

 املؤسسة أهداف لتحقيق األفراد لتهيئة التدريبية احتياجات حتديد أمهية على التأكيد.  
 معلومات تقدمي إىل األفراد كفاءات تقييم نظام يهدف :املؤسسة يف األفراد كفاءات تقييم ا على مفيدة لإلدارة ملساعد

 يعين وهذا... إكتشاف مواطن الضعف عند املوارد البشرية ومن مث العمل على تصحيحها من خالل التدريب ، التحفيز ، التطوير 
 األمثل االستغالل إىل دفعه قصد أدائه مبتابعة تطور متس وترتبط حساسة إشكالية يعاجل كونه يف أمهيته تتجلى العامل أداء تقييم أن

 . ه وطاقات لقدراته
إذن فتنمية الكفاءات يف املؤسسات تسعى إىل حتقيق اإلستثمار الفعال لقدراا من خالل اعتماد إستراتيجيات لتحسني 

 اجناز تدعيم يف يساهم مبا أدائها تشمل دراسة وحتليل نظام املوارد البشرية وحتديد نقاط قوا لتدعيمها ونقاط ضعفها ملعاجلتها ،
داخل املؤسسة دف حتقيق متيز األداء من خالل إجياد  اجلماعية املشاركة مبدأ على املهارات تنمية تقوم حيث املربجمة ، األهداف

   23 .مستمر  بشكل العاملني مجيع بيئة يتم فيها تطوير وحتسني مستمر هلا لتحقيق رضا العميل مبسامهة
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  : اخلامتة 
ا العامل املعاصر جعل املؤسسات بإختالف جمال تأسيسا على ما سبق ميكن القول أن التغريات اليت عرفه

راس مال فكري واستثمار طويل املدى عملها تغري نظرا للموارد البشرية اليت أصبحت تنظر إليها بإعتبارها 
إذا ما إستطاعت  والتميز حتقق النجاح اليت هي البشرية التنافسية ، فالكفاءات إستراتيجيتهايساعدها يف حتقيق 

باعتبار اا من املوارد اليت يصعب على  هيكلة إستراتيجية لكيفية التعامل معها واالستثمار فيها املؤسسة وضع
املنافسني اقتناءها إال بعد جهد وعناء يتمثل اما يف التخطيط الستقطاب وجلب هذه الكفاءات البشرية من 

ة وتطوير قيمتها االستثمارية والتنافسية املؤسسات املنافسة أو العمل على استثمار وتنمية مواردها البشرية املتاح
حىت تكون قادة على مواجهه التغريات املتسارعة اليت يشهدها سوق العمل حاليا والذي يتميز باحلركية الشديدة 

مدخل اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية  وهو ما زاد من امهية ،  حيث ال مكان فيه إال للمؤسسات املتميزة
بتحليل  احلديثة اليت تسعى خمتلف املؤسسات إىل تطبيفه كونه يعىن بشكل خاصبني اهم املداخل الذي اصبح من 

بداية من التوظيف اىل التقاعد لتحديد نقاط القوة وتدعيمها وحتديد نقاط  طيلة مسارهم املهين ملوارد البشريةنظام ا
ستمرين تساهم يف حتقيق االهداف املرسومة الضعف ومعاجلتها ، ومن مث اجياد بيئة تتميز بالتطوير والتحسني امل

  .ورضا العمالء مبسامهة مجيع العاملني 
اذن فتنمية وتطوير املوارد البشرية واستقطاب الكفاءات البشرية املؤهلة أصبح من بني اهم الرهانات اليت 

 .متكننا من التمييز بني املؤسسات وحتديد مكانتها يف السوق ومقارنتها ببقية املؤسسات 
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  )االصالحات االستشفائية(التغيريا ت التنظيمية  املؤسسة العمومية االستشفائية يف مواجهة
 دراسة ميدانية باملؤسسة العمومية االستشفائية بعني وسارة

eform)Hospital Institution facing  the organizational changes (Hospital r 
Practical Study in the Public Hospital Institution in AinOussara 

  
  قامسي احلسين أشواق:  األستاذة

  قسم علم اجتماع تنظيم و عمل
  كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

  02جامعة اجلزائر 
  :امللخص

مية على مستوى التنظيمات االستشفائية باجلزائر  دف من خالل هذه الدراسة إىل إعطاء رؤية حقيقية عن التغيريات التنظي
بالوقوف على أهم األسباب والصعوبات املتعلقة  واليت هدفها حتقيق الفعالية و إضفاء الشفافية يف العالقة بينها و بني املريض

  .بالبيئة التنظيمية و اخلارجية و اليت تعرقل سريورة التغيريات و حتسني اخلدمات الصحية 
  :ت الدالة الكلما   

              . االتصال  - السلطة  - نوعية العالج - التحفيز   -االصالحات االستشفائية    - التنظيمات االستشفائية

Resume 
Through this study we aim to give a true practical vision about the organizational 
changes in hospital institutions in Algeria, the main purpose of which is realizing 
efficiency and transparency in the relationship between the hospital institutions and 
the patient. 
To do so we tend to present the main causes and difficulties linked to the 
organizational environment, standing between it and the health service improvement.  

 
  Key words                                                               
                  Hospital reforms    -  Hospital Organizations   - Motivation -  Health care quality    - 
Authority   -  Communication  

  
  

  :قـدمــــة مـ
  

إن جمموعة التحوالت االقتصادية و االجتماعية اليت مرت ا اجلزائر، و اليت متظهرت أساسا بصفة صرحية ضمن دستور 
تثمني  ، بتبين النهج الليربايل بدال من النهج االشتراكي ال تبتعد عن زاوية  الدخول يف إطار العوملة واليت تتمحور حول1989

سم حدود جديدة للدولة اليت أخذت شكل توجيه، وتنسيق ومراقبة بإنقاص جمال القطاع العمومي، فدولة البعد الليربايل، و ر
  .والثقافية واالجتماعية االقتصـادية،الرعاية مل تعد تستطيع االستجابة لكافة املتطلبات 
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قضا بني مسار الدولة غري املكتمل، اجلزائر مثلها مثل الدول املتخلفة تعيش ضغوطا إلحداث هذه التحوالت فهي تعيش تنا     
وضعف البنية االقتصادية وبني ما يطلب منها يف إطار املنافسة الدولية من إعطاء نظرة جديدة للتسيري قائمة على تفتح املؤسسات 

جلزائر ضمن على احمليط، و التأقلم مع كافة التغيريات، واإلمجاع حول ضرورة إصالح الدولة، ومن بني اإلصالحات اليت تبنتها ا
 .إصالحات الدولة إصالحا مس قطاعا جوهريا، و هو القطاع الصحي مبا يسمى باإلصالحات اإلستشفائية

وجيب أن نشري أنه باإلضافة إىل اإلطار العام و العاملي الذي ذكرناه سابقا، فان هناك أسبابا داخلية مهدت الطريق إىل 
النشاط، األمر الذي  متويلتشفائية الذي يعتمد على متويل اهلياكل  و ليس على نظام متويل املؤسسات اإلس عن اإلصالحات، ناجتة

أدى إىل تشجيع ظهور سلوكات غري عقالنية ال تعتمد على مؤشرات للتقييم، وعدم التوازن بني حاجيات املواطنني املتزايدة، وبني 
موارد مالية معتربة لتعميم اخلدمة العمومية تصل إىل ما تقدمه املؤسسات اإلستشفائية من خدمات، فبالرغم من أن الدولة جندت 

من التغطية الصحية، إال أن نوعية اخلدمات ال زالت غري فعالة مسجلة عدم مساواة يف التغطية، ففي اجلنوب  تتراوح  % 98
عجز املسجل يف ألف، باإلضافة إىل ال 100لكل  232ألف إىل  100من كل   433نسبة وفيات األم أثناء و بعد الوالدة بني 

شبه طيب والتوزيع غري العادل هلا  224248و 99666املوارد البشرية حيث بلغت االحتياجات يف املستخدمني الطبيني إىل 
  . عرب مناطق الوطن

دور الدولة اجلديد يفرض على املؤسسات العمومية اإلستشفائية البحث، و اإلملام بكل الظروف اليت متكنها من متويل 
تطور التكنولوجي و ظهور الوعي لدى املواطن، و إرساء ثقافة املنافسة تفرض على املؤسسات اإلستشفائية حتقيق نوعية نفسها، ال

  .يف اخلدمات املقدمة
املؤسسة اإلستشفائية بصفتها الوحدة التطبيقية لإلصالحات اإلستشفائية هي يف مواجهة حقيقية لصدى هذه اإلصالحات 

مية مبا حتمله من سلوكات وثقافة ماض وحاضر، وسلطة وقواعد تسيريية، وهي أيضا  يف مواجهة حميط يف مواجهة طبيعتها التنظي
مليء بالرهانات وباخلصوص وأن النظام الصحي اجلزائري يعاين من االزدواجية،  أي بقاء األمراض الوبائية واملعدية واليت من 

  . اليت يكلف عالجها و متابعتها مبالغ باهظةاملفروض أا زالت منذ سنني و ظهور األمراض املزمنة و 
  :وهذا الذي جيعلنا نطرح التساؤل التايل 

  كيف ستواجه املؤسسات اإلستشفائية عملية التغيري الذي هو ضرورة حتمية ال ميكن تفاديها، وهو أعمق
تكيفة مع من أن يكون جمرد تغيري يف القوانني واإلجراءات إمنا هو تغيري يف السلوكات إىل سلوكات م

 روح اإلصالحات ؟
  هل املؤسسة  االستشفائية العمومية بكل ماحتمله من خصوصية وتعقيدات  تنظيمية وسلطوية وقانونية

 .،باالضافة اىل حساسية مهمهمتها قادرة على مسايرة التغيريات 
  هل السياسة االتصالية و التحفيزية املتبعة قادرة علىى جتنب مقاومة التغيري. 

  :وضوعنا حسب احملاور التالية سنعاجل م
 صعوبات تطبيق اإلصالحات باملؤسسة االستشفائية   .1

  .اخلصوصية التنظيمية  للمرفق العمومي الصحي  1.1
 .املشاكل الناجتة عن هذه اخلصوصية      2.1
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 خلل بني األهداف املرجوة من اإلصالحات وبني النتائج احملققة باملؤسسة العمومية االستشفائية  .2
    .يل لألسباب امليدانية حتل 1.2
 .عالقة سياسة االتصال و التحفيز املتبعة مبقاومة التغيري  2.2

  :التعريف اإلجرائي لإلصالحات اإلستشفائية .1
هي شكل من أشكال التغيري، هي جزأ من إصالحات الدولة جماراة للتحوالت العاملية ونتيجة أساسية للتأقلم مع ثقافة 

اط يف قوالب احلداثة سياسيا اقتصاديا و اجتماعا و ثقافيا، كالدخول ضمن اقتصاد السوق وضرورة العوملة، و السعي حنو االخنر
  .حتقيق الفعالية  و الفاعلية

  :كافة اإلجراءات التنظيمية والتسيريية و املالية واليت متس النظام الصحي مبختلف مؤسساته  و هيئاته من أجل حتقيق"هي 
o الفعالية و الكفاية. 
o نفقات العموميةترشيد ال. 
o طرق تسيري حديثة. 
o حتقيق النوعية يف العالج. 
o  حتسني معاملة و استقبال املريض. 
 :هي التكفل باملريض و إرضائه ،وذلك يكون بعدة شروط أمهها:  التعريف اإلجرائي لنوعية العالج .2
  استقبال وتوجيه جيد  
 معاملة جيدة  
  مدة انتظار أقل 
 لك يكون بالشفافية و الوضوح عن طريق وضع كافة املعلومات املتعلقة باملؤسسة على وذ: تشكيل صورة جيدة عن املؤسسة

 مرأى املرضى، و املنتفع و هيئات املراقبة و الوصاية مثال يف االنترنت، إعالم املريض بكل املضاعفات لكل نشاط طيب، 
 .و كذا األخطاء الطبية

 املريض باألخطار الناجتة عن عملية جراحية فال بد من كتابتهامثال إذا مت إعالم : احترام حقوق املريض و كتابتها. 
  دد املريض من جهة، و العامل باملستشفى، وحماولة تفاديها يف املستقبل منها األمراض " إحصاء مجيع األخطار املهنية اليت

 ".اإلستشفائية 
 يل واقتراح برامج لتطوير التكفل باملريضتقييم النشاطات املهنية، اإلدارية و الطبية و شبه الطبية، التقييم اآل. 
  التعامل وفق االستشارة مع هيئات املرتفقني، ومجعيات املرضى عن طريق تفعيل اللجان املتعلقة بالوساطة حلل املشاكل املتعلقة

  .باملريض
عدي للنشاطات الطبية و جلودة وضع هيكل يكلف بالتقييم الدائم القبلي و اآلين والب: وقد يتعد ذلك من الناحية التسيريية إىل  

اخلدمات العالجية، مشكال من أخصائيني من خمتلف اهليئات و اليت تقدم توصيات بعد مراقبة املؤسسات اإلستشفائية و شهادة 
" certification ."  

نظيمية  للمؤسسة العمومية إن لإلصالحات اإلستشفائية تعقيداا ترجع إىل حساسية مهمتها،باإلضافة إىل الطبيعة القانونية والت    
   االستشفائية ،فما هي أهم الصعوبات اليت تواجهها بصفتها مرفقا عموميا و صحيا يف تطبيق اإلصالحات ؟
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إن للمستشفى خصائص تنظيمية، و خيوط متيزها عن باقي :  صعوبات تطبيق اإلصالحات باملؤسسة االستشفائية. 1

و قوة يف مواجهة خمتلف املشاكل، مبا متتلك من عالقات سلطة متضاربة ولغات  التنظيمات األخرى، واليت تشكل نقاط ضعف
خمتلفة لصنع قرارات استعجاليه وحساسة، و عميقة يف مواجهة حياة أو موت مريض، هلذا سوف نعرض أهم هذه اخلصائص و 

  .نتائجها على تطبيق االصالحات 
  حيا خصوصية املؤسسة العمومية اإلستشفائية بصفتها مرفقا ص 1.1

ان املؤسسة الصحية هلا خطوط هرمية، وخطوط سلطة خمتلفة عن باقي املؤسسات، اختالف األهداف والفاعلني،                
  واملهام وحتقيق التوازن بني املتطلبات التنظيمية، وبني متطلبات البيئة

  :و التأقلم معها، كل هذه العوامل ختلق صعوبات 
 ذات طبيعة تنظيمية.  
 املوارد البشرية من ناحية. 

  :املؤسسة اإلستشفائية تعترب مرفقا عموميا له خصائص تنظيمية: الصعوبات التنظيمية*             
  هو مرفق حساس خبصوصيته االجتماعية و مبهامه، اخلدمات الصحية و االجتماعية اليت يقدمها هلا تأثري على حياة

 .نتوجات املادية  اليت تنتجها أي مؤسسة اقتصادية أو صناعيةاإلنسان فال ميكن أن نتعامل معها مثلها مثل امل
  هو مرفق و مبا أنه يتعلق حبياة املريض البد أن تتخذ به قرارات سريعة و عميقة  باخلصوص أثناء املداومة الطبية

 واالستعجاالت، مثال حتديد نقل املريض، أو يف حال عدم وجود األدوية 
  .املداوم و اإلداري أن يكون فعاال باختاذ القرار الصائب، و يف الوقت املناسب و الوسائل الكافية فعلى الطبيب

  فالعمل مبؤسسة صحية هو عمل مستمر : استمرارية العالجساعة من أجل ضمان  24ساعة على  24هو مرفق يعمل
و هو بالتأكيد ... و األيام الوطنية على مدار السنة و األربع و عشرين ساعة، و ال اعتبار فيه أليام اإلجازة األسبوعية، األعياد

 ،الغيابات املستمرة: ما سيخلق عدة معوقات يف جمال تنظيم الوقت، ومتطلبات استمرارية هذه اخلدمة، و خصوصا يف حاالت
  .و الفجائية و قلة املوارد البشرية، مما يتطلب إجياد حلول سريعة

سبة للمسري يف ضرورة خلق ديناميكية وتنسيق فيما خيص فهذا أمر مرهق و يتطلب جهدا من ناحية املسؤولية بالن
ويعترب تنظيم الوقت يف املؤسسات املعلومات و القرارات املتخذة بني املوظفني الذين يعملون أثناء الساعات العادية واملداومة، 

  .الصحية من أعظم املشكالت اليت تواجه املسؤولني
ؤسسة الصحية، فهي ال تقتصر على العالج وإمنا تتعداها إىل أعمال الفندقة من يضاف إىل ذلك تداخل النشاطات املرتبطة بامل

و إن كان النشاط الرئيسي فيه هو مباشرة عالج ، فهو بالفعل بيئة عمل متعددة النشاطات... اإلطعام و اإليواء إىل التمويل، الوقاية
 .مستخدميه املرضى، و كل هذا له تأثريه على أداء و طبيعة العالقات بني خمتلف

و مبا أا مؤسسة تقوم أهدافها على عناصر غري مادية، هذا جيعلها أقل مسايرة للتغيريات ويف هذا اإلطار يقول علي عبد 
فان التنظيمات البشرية، حىت األكثر رشدا فإا متيل إىل التخلف يف تغيري أمناطها على حنو جيعلها ال تتماشى مع " الرازق جليب 

ة، و مييل هذا التخلف إىل الظهور على وجه اخلصوص يف ااالت اليت تشمل على عالقات إنسانية، و على الظروف املتغري
 1األهداف غري املادية بعكس عند تناول املوضوعات املادية
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  تقييم نوعية اخلدمات داخل املنظمة هو أمر صعب ألنه يتعلق بشي غري ملموس، وكذلك نظرا لتعدد  و تعقيد اإلجراءات
  .لتقنية، فال ميكن أن حندد طريقة معينة أو وقتا الزما لفحص مريض فذلك أمر نسيب يعود لكل طبيبا
  اهليكل التنظيمي يف املؤسسات الصحية باجلزائر ال يتميز باملرونة تبعا لألهداف اليت يراها املسري، بإضافة مكاتب 

  ة املؤسسة الصحية، إذا كانت مؤسسة اختصاصية أو مصاحل بل هي حمددة مسبقا من طرف السلطة املركزية حسب طبيع
  .أو مستشفى جامعيا

  :الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية الصحية*. 
إن تركيبة املؤسسات الصحية، و املستشفيات منها على وجه اخلصوص تعطي بيئة معينة تنعكس على أداء املورد البشري 

ملادية، و بعضها مرتبط ببيئة العمل االجتماعية، و من ذلك ميكن حتديد بعض خصائص فيها، منها بعض القيود املرتبطة ببيئة العمل ا
  :2بيئة العمل هذه كالتايل

  :تنوع املوارد البشرية الصحية -)1
 % 33.5: بعد قطاع التربية بـحتتل الكتلة العمالية يف قطاع الصحة الرتبة الثالثة من جمموع تعداد الوظيف العمومي 

 3 .2000سنة  196.000، حيث وصل عدد العمال إىل % 28: لية بـو اجلماعات احمل
  :و تتميز هذه الكتلة بتنوعها، إذ تنقسم إىل ثالثة أسالك

 و يتمثل يف املمارسني األخصائيني املساعدين، املمارسني الطبيني العامني للصحة العمومية، جراحي األسنان : السلك الطيب
 ...والصيادلة

 اخل... يتمثل يف املمرضني، و القابالت، أعوان التخدير و اإلنعاشو : السلك شبه الطيب. 
 اخل...و يتمثل يف اإلداريني، التقنيني، عمال اخلدمات و الصيانة: السلك اإلداري و التقين  

  
طبيب أي  600إبان االستقالل كانت اجلزائر تفتقر إىل املوارد البشرية الطبية، فكان عدد األطباء : ندرة املوارد البشرية -2

اجلزائر، قسنطينة : مواطن، ميارسون الطب العالجي ويتمركزون يف املدن الكربى الثالث 100.000مبعدل طبيب واحد لكل 
أغلبهم ليست هلم شهادات، كما كانت تنقص اخلربة موظفي اإلدارة  1380أما موظفو شبه الطيب فكان عددهم . ووهران
  4.والتسيري

ي النقائص  غري أنه و مع كل اجلهود املبذولة ما يزال قطاع الصحة يف اجلزائر يعاين من أزمة يف املوارد مت القيام مبجهودات لتفاد -
  .البشرية الصحية

إن هذه الندرة هلا تأثري على التسيري اليومي سواء بإجياد حلول سريعة فيما يتعلق حبياة املرضى وتوفري االختصاصات الالزمة أو  -
يل املريض من منطقة إىل أخرى، واستقطاب املوارد البشرية، وقد يصل إىل حد تقدمي تنازالت و نشوء بتوفري اإلمكانات لتحو

  . و املمرض وبني اإلدارة لتغطية هذه الندرة، عالقات تفاوضية بني الطبيب
  نظرا لالحترام التارخيي و االجتماعي للمهنة، ومكانته يف اإلدارة : الوزن االجتماعي للمهنة -3

تمع والنقابة،مثال الطبيب حىت يف البلدان املتطورة مثل فرنسا يشكل  مقاومة و يتطلب جهود إلقناعه بفكرة التغيري، ينشأ هذا و ا
  .االعتبار أيضا  لندرة املوارد البشرية مثل  الندرة يف بعض التخصصات يف السلك شبه الطيب
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متوازن بشكل واضح على خمتلف ربوع الوطن، فنحصي أنه يف سنة املوارد البشرية توزيعها غري  :توزيع املوارد البشرية -4
، % 20: ، الغرب بـ% 22من الكادر الطيب، الشرق اجلزائري بـ  %55، أن اجلزائر العاصمة لوحدها حتتكر نسبة 2004

  5.% 1: واجلنوب الغريب بـ % 2اجلنوب الشرقي بـ 
يني، أين تعرف املناطق اجلنوبية  و مناطق اهلضاب العليا عجزا ملحوظا يف و يزداد األمر سوءا عند احلديث عن األطباء األخصائ -

ذلك، خصوصا يف تلك التخصصات اليت تتطلب مهارة نوعية كطب أمراض النساء  و التوليد، التخصصات اجلراحية املختلفة 
  اخل...وطب العيون 

قيق أهداف املؤسسات   الصحية،   إذ يضع الكثري من إن هذا اخللل يف التوزيع له أثره على التحكم يف التسيري بغرض حت -
  .املؤسسات يف موضع حرج الفتقارها للعنصر الرئيسي يف أداء أي مهام صحية وهو الطبيب

  فاملؤسسة اإلستشفائية تتميز بدرجة من التعقيد ذلك ألا تتكون من أشخاص هلم تكوين خمتلف،: لغات خمتلفة *5
تماعية خمتلفة يف النظرة إىل كل مهنة من هذه املهن بني الطبيب و املمرض و بني اإلداري، فهناك و انشغاالت خمتلفة و أطر اج 

: اختالف يف األهداف، و يف درجة التفاعل مع املشاكل اليت تواجهها املنظمة  أو التغيريات الناجتة عن احمليط، هناك اختالف اللغة 
تؤدي  إىل حد اخلالف، خصوصا إذا مل تكن هناك طريقة تسيري تسمح بتقوية  لغة إدارية، و لغة تقنية حبتة، هذه الفوارق قد

 .االتصال من أجل حمو هذه الفوارق وتبسيط لغة احلوار
 و هو غاية وجود املستشفى أو املؤسسة الصحية: املريض. 
 و ميتلك مشروعية تنظيمية و قانونية: املدير.  
 مشروعية فعلية( التقنيات له مشروعية منبثقة عن التحكم يف : السلك الطيب.( 
 له مشروعية فعلية كذلك مثل الطبيب و هو عنصر ال غىن عنه: السلك شبه الطيب. 
 ميثل جزءا من الكفاءات الوطنية: السلك اإلداري. 

فهذه األطراف املتعددة ختتلف فيما بينها؛ حيث أن كل طرف يريد أن يستحوذ على اختاذ القرار وهنا ال بد من اإلشارة 
فاألول له مشروعية فعلية، يف حني أن ) ممثل اإلدارة(و املدير ) ممثل املصاحل العالجية( إىل الصراع التارخيي بني السلك الطيب  هنا

املدير له مشروعية قانونية، و كل منهما حياول استعمال مشروعيته لفرض آرائه دون مراعاة الطرف اآلخر، وأحيانا دون مراعاة 
 .املصلحة العامة
العالقة بني الطبيب و املمرض فهي يف مد و جزر، بالرغم من أا ختتلف من مؤسسة إستشفائية إىل أخرى، على حىت 

  .حسب ندرة املوارد البشرية، إال أا متثل يف داخلها صراعا على السلطة ومشاعر االستعالء  أو العكس
  املشاكل الناجتة عن هذه ااخلصوصية2 .1

ملتعلقة بوجود لغات خمتلفة وعالقات متشابكة، وكيف أن كل فرد باملؤسسة ميتلك أسبابا إن املشاكل اليت الحظناها و ا
قوية المتالك السلطة، فالسلطة موجودة يف كل مستوى و يف كل مكان بالتنظيمات وخاصة اليت تتميز بغلبة العالقات غري الرمسية 

   تنشأ عن هذا النسق من السلطة ؟و تزيد قوا يف التنظيماتاالستشفائية ، إذن ما هي املشاكل اليت
  :تقسيم السلطة املتطرف*.. 

و إىل صور التقدم التكنولوجي وزيادة ، منو التخصصات يف املهنة الطبية، العدد املتزايد للخدمات اليت تقدمها املستشفى
ن خالل التخصص، و لقد أدى التسهيالت و اخلدمات أسهمت بفعالية يف تعقيد املستشفى كتنظيم و أسهمت يف التدرج املتزايد م
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و يف نفس الوقت قد مييل التدرج يف املستشفى إىل إعاقة عملية تنمية . ذلك إىل ظهور مشاكل متزايدة تتعلق بالتنسيق والضبط
  .الفريق بوظائفه إذ أنه كلما كان نسق السلطة جامدا كلما زاد احتمال تعطل عمليات االتصال به

كس على رعاية املرضى، إذ يرهن كل من سيمان و ايفانز باستخدام مقاييس االجتاه و تقدمي و لنظام التدرج أيضا نتائج تنع
  ".معلومات التنسيق املتعلقة باملريض كانت أفضل يف وجود هيئة التمريض ذات التدرج األقل " الرؤساء بأن

ية اجلامعية، اليت تتميز وجند هذه الصعوبة خاصة يف املؤسسات اإلستشفائية الكبرية منها املؤسسات اإلستشفائ
ومعاجلة كافة املرضى بربوع الوطن، أو املؤسسات الصحية اجلوارية اليت تتميز بكثرة اهلياكل الصحية التابعة ، باختصاصات خمتلفة

واليت تبعد عن اإلدارة مبئات الكيلومترات، و اليت تتطلب تفويض للسلطة من أجل التحكم ، هلا كالعيادات متعددة اخلدمات
و امتصاص ، مان حتقيق لألهداف ،وهذا يتطلب جهد امن طرف اإلدارة لتنسيق كافة اجلهود و فتح قنوات االتصالوض

  .الصراعات اليت قد تنشأ
البد أن نذكر أن هناك عوامل قد تؤدي إىل ختفيف التوترات الناشئة عن اخلصائص البنائية، هو البناء غري الرمسي و أنساق 

 .ذ متيل االتصاالت يف اجلماعات اليت متتاز بالعالقات األولية إىل أن تكون عميقة و أكثر حرية يف تدفقهااالتصال غري الرمسية، إ
و يتجنب الصراع الذي ينشأ حول ، وهلذا ينشأ نوع من التخفيف للتدرج الذي قد ينشأ من اخلطوط املهنية الصارمة

شفى أا جتعل الصراع ممكن حله عن طريق التفاوض خاصة أن القرار بعض القضايا و اخلصائص اليت متيز البناء االجتماعي باملست
  .الطيب يعد صعبا ويستلزم استشارة اآلخرين

  :نسق السلطة املزدوج*
يؤدي التجاور بني مجاعتني اثنني من مجاعات القوة يف نفس املوقع بالضرورة إىل الصراع على األهداف التنظيمية بينهما، 

و ينبغي أن نذكر بطبيعة احلال أن هناك بعض امليادين للسلطة مرسومة احلدود بوضوح و معترف ا  و تعد مصدرا خصبا للصراع
فسوف ال يقوم اإلداري مثال مبحاولة إسداء النصح إىل اهليئة الطبية يف القرارات املتعلقة بعالج املرضى، كما أن الطبيب ال حياول 

شراء احتياجات املستشفى، ويف نفس الوقت ينبغي أن نسلم بأنه نتيجة للطبيعة حتديد الطريقة اليت ينظم ا اإلداري برنامج ل
  .الكاريزمية لسلطة األطباء، و املرتلة اليت يضيفها عليهم  اتمع، فان تأثريها قد يكون نافذا إىل حد يتجاوز قدرم الفعلية

لة بني كل من اهليئة الطبية و اإلدارة، و ليظهر كما أن هناك جماال واسعا يظهر فيها اهتمامات و مستويات السلطة متداخ
الصراع مثال التسجيل الطيب، إدارة العيادات اخلارجية، اختالف اهلدف بني التكلفة  و العالج يف املستشفى أيضا اجلماعات املتباينة 

يفضل اهليئة الطبية باإلدارة، إال أن  هلا منظورات خمتلفة فيما يتعلق مبن الذي ميسك بزمام السلطة   و يف أي جمال، رغم  أن الكثري
الصراع يبقى دائما قائما أيضا سرعان  ما ينظر األطباء اآلخرون هلم على أم مشغولون يف أوجه نشاط غري مهين و هكذا يصبح 

  .6الطبيب واحد امن اإلداريني وليس واحدا من األطباء
يقبلون أن تكون زمام اإلدارة إلداري وإمنا ال بد أن تكون  وميكن أن نستشهد من جتارب بعض البلدان و الذين ثقافيا ال

من صالحية الطبيب، مبا أنه يعلم باحليثيات التقنية، وجند هذا الصراع أيضا من خالل املناقشات اليت تدور حول  مشروع 
الصحية، فهناك مقاومة من اإلصالحات اإلستشفائية يف فرنسا حول إدارة األقطاب اليت يراد إنشاؤها  يف إطار عصرنة اإلدارة 

  .طرف األطباء وصراع من أجل السلطة من أجل القبض على زمام األمور
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وميكن أن نعطي مثاال عن التجربة اجلزائرية، حيث أعطيت إدارة املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية إىل أطباء و اليت 
ق واالتصال، واألدهى ظهور صراعات بني الطبيب نشأ عنها مشاكل عديدة من عدم التحكم يف التسيري ومشاكل يف التنسي

 .اإلداري و األطباء
و اليت ترتبط بالصراع على اهلدف يف استعراض بني االستقالل ، وتتمثل املشكلة الثانية اليت تنشأ من نسق السلطة املزدوج

م الكفاءة على اختاذ القرارات املتعلقة املهين و الضبط البريوقراطي، إذ يؤكد األطباء بفضل خربام يف الطب هم فقط الذين لديه
و لديهم احلق يف ممارسة الضبط على أعضاء هذه اهليئة، و ميكن تتبع هذا النسق منذ الوقت الذي كان فيه ، برعاية املريض

اء يف املستشفى مأوى للفقراء وكان األطباء يف هذه الفترة يعاجلون مرضاهم اخلصوصيني يف منازهلم و يعاجلون املرضى الفقر
املستشفى، فكان الطبيب جمرد ضيف  و ليس مشاركا يف تنظيمها و اليوم توصل إىل مكانة بالرغم من افتقاره إىل قوة رمسية يف 

للمعرفة الطبية واملهارات اليت يعتمد عليها املستشفى، مع هذا فان الطبيب يفضل  -األطباء  -املوقع النظامي نظرا الحتكار 
زماتية، إذ أوضحت دراسة تتناول أطباء اهليئة يف موقع العالج أنه حىت الطبيب املسؤول كان يرفض استعمال السلطة الكاري

  .7استخدام سلطته الشرعية و لكن كان يفضل بدال من ذلك ممارسة تأثريه املهين يف التحكم يف األطباء الذي يشرف عليهم
ميكانيزم اعتيادي و يومي يف "مكان فالسلطة هي  ن السلطة موجودة يف كلإذن كما قال ميشال كروزي و فريدبريغ أ

حياتنا االجتماعية فنحن نستعمله بدون توقف يف عالقاتنا مع أصدقائنا، زمالئنا وعائالتنا، السلطة موجودة يف كل مكان و ليست 
  8"ألشخاص موجودة يف موقع معني و سام من الدرجة السلمية، ألن السلطة جتد مصدرها من العالقات املتبادلة بني ا

كذلك إن خطوط السلطة هي ليست حكرا على اإلداريني و األطباء بل حىت عند شبه الطبيني نظرا لندرم  أو نتيجة لسلطة 
  .كاريزماتية أيضا أو التحكم يف تقنيات حىت الطبية منها 
بيني ينفذون فقط فان األفراد داخل املنظمة فاعلون و ليسو أفرادا سل" و قد عرب عن ذلك أيضا ميشال كروزي 

التعليمات، فهم ينشؤون استراتيجيات حسب منافعهم الشخصية، و اليت قد تكون يف بعض األحيان متناقضة مع تلك املتعلقة 
  .باملنظمة

  توجد يف كل منظمة فضاءات حرية تسمى مبناطق عدم التأكد، عن طريقها يلعب الفاعلون وينشئون نظاما للتفاعل مستقرا نسبيا 
  .جمموعة من السلوكات املنظمة، و املعتادة اليت يتبناها الفاعل من أجل احملافظة على مصاحله" إلستراتيجية و اليت وتعرف با

 إن الفاعل قادر على اختاذ القرار و لو أن البحث عن احلل املثايل بالنسبة إليه هو أمر مستحيل ألنه ال ميلك كافة املعلومات وبالتايل
  .زئية و بعقالنية حمدودة ، فهو يقرر بصفة جزئية و خيتار احلل األول الذي حيقق له حد ا أدىن من اإلرضاءفهو يتمتع باستقاللية ج

  الفاعل ليس له هدف واضحا، فله أهداف متعددة قد تكون متعارضة 
 9الفاعل أيضا له سلوك اجيايب أي  يتفاعل مع األحداث 

ل أن يرسم إستراتيجية لتطوير سلطته من أجل احملافظة على وخالصة ذلك أن املمرض و الطبيب و التقين، كل حياو
مكانته داخل املنظمة، و ال ميكن أن نقول أا منظمة ضمن هرم إداري، إذ ميكن أن يتحكم مهندس يف اإلعالم اآليل على زمام 

  .صلحة اليت يعمالن ااملصلحة اليت يعمل ا و كذلك املمرض ميكنه أن يتحكم و تكون له سلطة  أكثر من الطبيب يف امل
كان هلم سلطة  ففي دراسة حالة قام ا ميشال كروزي يف كتابه عن ظاهرة البريوقراطية، فإن عمال النظافة والتصليح هم الذين

معتربة على عمال اإلنتاج، مبا أم هم الذين كانوا حيددون تكرار و مدة توقيف اآلالت، فهذا التحكم يف الوقت وهب هلم هذه 
  .طة غري الرمسيةالسل



                                       

                                       2––
 

 
 

~ 326 ~ 
 

السلطة متارس من طرف األفراد عن طريق مراقبة، و التحكم يف منطقة عدم التأكد اليت ب هامش احلرية الفردية للفاعلني ،مثال 
 تاجر يدرك مهنته جيدا، عامل يتقن اإلجراءات القانونية

  : بني أربع مصادر للسلطة و الناجتة عن  Michael Crozierيفرق 
 خاصة امتالك كفاءة.  
 عالقات جيدة مع املصاحل املالية: التحكم يف معلومة ختص حميط املؤسسة.  
  له سلطة التحفظ"مراقبة االتصال و املعلومات الداخلية.  
  10القدرة على تغيري القواعد، التحكيم بني القواعد و خلق هذه القواعد "معرفة القواعد التنظيمية للمنظمة 

بناء " هي ليست شيئا طبيعيا و لكنها بناء اجتماعي هي"  Freidbergو rMichael Crozieإن املنظمة حسب 
إنساين وليس هلا معىن خارج عالقات أعضائها، البد أن ندرس من خالهلا الرهانات واملنافع وقواعد اللعبة، و فهم اإلستراتيجية 

 .11لة تدفقهابعض العوامل غري الرمسية لسهواملقامة من طرف األفراد، وعليه ال بد من استغالل 
 خلل بني األهداف املرجوة من اإلصالحات وبني النتائج احملققة من طرف املؤسسة العمومية االستشفائية .2

من خالل الدراسة امليدانية اليت أجنزناها،واليت اعتمدنا ا خصوصا على االستبيان املوجه إىل كافة املستخدمني ،باإلضافة 
  :ركة طيلة سنوات تطبيق اإلصالحات االستشفائية ،وقد خلصنا اىل النتائج التالية إىل االعتماد على املالحظة باملشا

  .حتليل لألسباب امليدانية  1.2
وجود خلل يف تطبيق اإلصالحات االستشفائية، و الذي ظهر من خالل النسب العالية يف سوء تطبيق التعليمات          

عن حتول من ثقافة اإلنفاق و الوسائل إىل ثقافة النتائج واىل ثقافة  ملهاعلى مستوى املؤسسة، هذه اإلجراءات اليت تعرب يف جم
   الشفافية، مما يتطلب قلب القواعد التنظيمية، للثقافة

  .و للسلوكيات ويتطلب درجة عالية من التنسيق 
  .وجود خلل يف تطبيق التغيريات ألسباب نفسية و تنظيمية

  :التالية ومة التغيري العالية ترجع إىل األسباب  مقا
  :و اليت ميكن تلخيصها يف احملاور التالية: أسباب نفسية و تنظيمية * 
  . ثقافة مكتوبةبني املعاجل و املريض و ثقاقة تقنية إىل   عالقاتية و شفهيةمبنية على أسس  ثقافةصعوبة التحول من   -
دوج، األمر الذي يتطلب جهدا ووقتا، باإلضافة إىل ، من دور تقليدي، من دور املعاجل إىل دور مزصعوبة االنتقال يف األدوار -

  .عدم وجود هذه الثقافة ضمن التكوين األصلي الذي ينتج عنه تصادم يف الوسط املهين
  . تبسيط اإلجراءات و العمل عدم -
  .األفراد الذين يشكلون خنبة يف االختصاصات الضرورية للمؤسسة، ميثلون  سلطة و مصدرا ملقاومة التغيري -
عدم إعطاء سلطة فعلية وحقيقية لرؤساء املكاتب، و عدم توزيع املسؤولية يساهم يف خلق مقاومة عن طريق تنمية الالمباالة بني  -

  .األفراد
  .عدم قيام األفراد املكلفني بالتنسيق و اإلشراف على مستوى املؤسسة بدورهم، لعدم معرفتهم و وعيهم  حبيثيات التغيريات -
  مواقع السلطة، بقدوم األطباء االختصاصيني، بينهم و بني األطباء العامني ظهور صراعات على -
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و الشبه طبيني، نظرا إىل تعود الشبه الطيب و الطبيب العام على  االستقاللية و السلطة لسنوات كانت تعاين منها املؤسسة من قلة  
 .التأطري

  :ع إىل أسباب تنظيمية التباين يف تطبيق اإلجراءات بني املصاحل االستشفائية يرج* 
 فعدد فريق العمل و كفاءة رؤساء املصاحل يلعب دورا يف التحكم يف عملية التغيري. 
 اإلرادة و التعاون ضمن فريق العمل يساهم يف خلق التعاون و االنسجام، و بالتايل التقليل من مقاومة التغيري. 
  :غياب ثقافة االصالحات االستشفائية باملؤسسة * .
قافة اإلصالحات اإلستشفائية عند كل فرد باملؤسسة سواء كان طبيبا أو شبه طيب أو إداريا،   و عدم و عيه بدوره يف غياب ث -

ظل هذه التفاعالت، فالفرد حيمل سلوك و عادات العمل القدمية و يواجه تغيريات    ال يعلم منها غري الدور التقليدي و هو 
  .العالج، دون أن نتكلم عن نوعية العالج

  .عدم القدرة على جتسيد فكرة الشفافية و نوعية عالج*
  عدم قدرة املؤسسة على خلق عالقة ثقة بينها و بني املريض و املواطن بصفة عامة، عن طريق احترام حقوقه وإنشاء

عود عالقة شفافية، والتكفل بالشكاوى املقدمة من طرفه، و بعد املؤسسة عن بلورة فكرة الزبون و املنافسة، وذلك ي
  :ألسباب عديدة منها

 طبيعة وكثافة النشاط االستشفائي تعيق جتسيد نوعية يف العالج و تغيري النظرة حنو املريض كزبون 
 املشاكل التنظيمية و نقص التنسيق بني املصاحل االستشفائية. 
 عدم وعي األفراد بأمهية نوعية العالج و حتسني االستقبال على مستقبل املؤسسة. 
 انية العالج لدى املريض لعدة سنواتترسخ فكرة جم. 
  االعتماد على الوسائل املادية يف تسيري التغيريات*  

اليت تدمج الفرد ضمن إشكالية  التسيريية احلديثةخلق الوسائل  أكثر من العوامل املاديةاملؤسسة كإدارة معتمدة على توفري   
توفري املوارد املادية حتسيس األفراد و إفهامهم و إعادة إفهامهم  التغيري و ضمن الثقافة اجلديدة، يف حني أنه جيب إىل جانب

للوصول إىل النتائج املبتغاة، كاالعتماد على تقنيات إلدارة باملشاركة اليت من شأا أن ترافق سريورة التغيري من جهة، و القدرة 
  يري، و يضمن أيضا توحيد اجلهود الطبية و اإلدارية على التغلب على املشاكل التنظيمية تدرجييا اليت قد تكون بذور ملقاومة التغ

   .و شبه طبية و إجياد لغة مشتركة بينهم
عدم تبلور فكرة تسيري املوارد البشرية و عدم استغالل املؤشرات و املعايري املوضوعية يف التسيري، من أجل توجيه املستخدمني -

  .اتتوجيها عقالنيا، و عدم حتيني الوظائف مع واقع اإلصالح
  .دور التسيري القدمي و عدم تعاون احمليط يف تعطيل التغيريات*  

و هناك عوائق ناجتة عن عدم التعاون و التنسيق مع احمليط مبختلف فاعليه، مع هيئات ضمان االجتماعي واجلماعات 
 .احمللية و القطاع اخلاص بالرغم من الدور االستراتيجي لكل منهم

هلا دورا يف تعطيل اإلصالحات اإلستشفائية، فاملؤسسة اليوم بني معاجلة املتغريات اجلديدة و بني  نتائج السياسات السابقة كان 
 :رواسب السياسات املركزية السابقة واليت يصعب حموها بني ليلة و ضحاها والدليل على ذلك

  متناسقا مع التقسيم الصحي، التقسيم اإلداري الذي مل يكن العجز املستمر للهياكل يف تلبية احتياجات املواطنني، و 
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  .و التوزيع غري العادل للموارد البشرية و املادية بني مناطق الوطن 
سلبية التمويل اجلزايف من جهة و سياسة امليزانية الشاملة؛ حيث أدى ذلك إىل اجتاه اإلنفاق املايل على اهلياكل دون اعتماد  -

املعيار التقليدي ملوازنة اإلنفاق للموارد بدل اعتماد النتائج  النشاطات الصحية من ناحية، و من ناحية أخرى طغيان
كمؤشرات دالة، و هذا كان له التأثري السليب يف إرساء ثقافة اإلنفاق من طرف املسريين، ومن طرف املسؤول على املصلحة 

 .يةو إمهال للجانب اإلحصائي واملعلومايت  و غياب املؤشرات الطبية واإلداروكل فرد باملؤسسة، 
  .عالقة سياسة االتصال و التحفيز املتبعة مبقاومة التغيري.2.2

لقد أظهرت النتائج يف جمملها أن هنـاك حاجة للتحفيز و االتصال إلقناع األفراد و إبادة املخاوف و خصوصا ما              
جوهرية متس ثقافات وسلوكات  عميقة  الحظناه من فروق ناجتة عن مدى استيعاب األفراد للتغيري، وخصوصا  أن هذه التغيريات

تعلقت  أساسا بتكوين و هوية املهن من جهة و متعلقة أيضا بفكرة مهمة املرفق العمومي، مما يتطلب التأهب بسياسة اتصالية 
  .وحتفيزية ،سوف نعرض أهم النتائج فيما خيص السياسة االتصالية و التحفيزية باملؤسسة و عالقاا مبقاومة التغيري 

   مقاومة التغيري نتيجة السياسة االتصالية. 2.22.
و إمنا يف السياسة االتصالية املتبعة من طرف اإلدارة اليت ال ختدم أصلها ليس سلبية املوظف، إن مقاومة التغيري باملؤسسة 

األفراد ملعرفة املواضيع أهداف التغيريات بعدم استغالل أساليب االتصال جلذب انتباه العاملني و حتفيزهم، فهناك إرادة من طرف 
اليت أتت ا اإلصالحات االستشفائية، فالفرد باملؤسسة غري سليب أمام املواقف و املشاكل و يريد تقدمي اقتراحات، فالسياسة 

 :االتصالية املتبعة هي اليت جعلت الفرد غري مهيأ ضمن اإلشكالية اجلديدة، ألا  حتمل العديد من العيوب
عدم التأكد من رجوع ومات للموظف حول املفاهيم الرئيسية اليت أتت ا اإلصالحات االستشفائية ونقص توفري املعل* 

املعلومة و معاجلتها جتعل الفرد يف املؤسسة سواء كان طبيبا أو ممرضا أو إداريا غري واع حبيثيات عديدة باملؤسسة، و غري مندمج يف 
  .الثقافة اجلديدة، و تقيده بالدور التقليدي

احة املعلومة وانتشارها على كل األصعدة ال تستغل لنقل املعلومات اخلاصة باإلصالحات اإلستشفائية،  و إمنا لنقل املشاكل فس
 .اجلانبية، و اليت تثار حسب ما تقتضيه املصاحل الشخصية لبعض األفراد

مؤشرات عقالنية، بالرغم من توفر األدوات  من طرف إدارة املؤسسة الختاذ قرارات عقالنية، قائمة على عدم استغالل املعلومة* 
  .و اليت كان ميكنها أن تكون معلومات مدعمة ألهداف التغيريات. عطي معلومات دقيقة وفعالةالتسيريية اليت ت

بعدم شرح و إعادة شرح وحتسيس األفراد : ضعف جهودات كبرية لتغيري نظرة األفراد حنو أفكار االصالحات االستشفائية* 
عدم إقناع الفرد باملؤسسة، كل حسب دوره اجلديد باجيابيات التغيريات املقدمة أو أمهيتها،  :فكار االصالحات االستشفائيةبأمهية أ

  .لتفادي املقاومة اليت قد تنشأ من اخلوف و عدم فهم هذه التغيريات
  االستغالل املتواضع  لقنوات االتصال املوجودة لعرض أفكار التغيري * 

ل اجليد لقنوات االتصال املفضلة لدى األفراد، من طرف االدارة إلرساء التغيري التنظيمي، ولتفادي عدم االستغال -
األفكار اجلانبية واليت تشكل حواجز تشوش على مراحل التغيري، واليت من بني هذه األساليب، عالقات القرابة و غلبة السلطة غري 

  .تغلة استغالال جيدا لتمرير املعلومات الالزمة عن اإلصالحات اإلستشفائيةالرمسية خصوصا يف السلك شبه الطيب، واليت غري مس
عدم استغالل اهليئات املهمة اليت تعترب مكانا مثاليا لطرح أفكار اإلصالحات االستشفائية وتكوين الوعي خصوصا لدى -         
  .األطباء
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ات، حبكم مناصبهم غري واعني بأمهية التغيريات و غري مؤهلني لنقل األفراد املطالبني بتمرير و تطبيق اإلصالحات و التغيري-       
  .التغيريات

  عدم استعمال اإلدارة باملشاركة* 
من أجل االستماع إىل املشاكل احلقيقية اليت تشكل مقاومة للتغيري، منها عدم تفعيل اللجان املختلفة اليت أتت ا 

  .وصول  إىل تشخيص دقيقاإلصالحات االستشفائية  لتنظيم املعلومات و ال
أمهية هذه اإلدارة تكمن يف تلقي معلومات نوعية و كمية عن العوائق و املشاكل اليت تواجهها أثناء التغيريات التنظيمية، 

ومشاركة فهي تضمن مشاركة أفراد آخرين و معرفة دقيقة للمشاكل ليس من خالل النظرة الطبية فقط و إمنا النظرة التقنية، 
 اختاذ القرارات، و مساحة للتعبري عن آرائهم األفراد يف

  .االستماع إىل أرضية امليدان مع التقييم املستمر و تثمني للقرارات اإلدارية،و أمهيتها يف 
  .و هذا يعين أن التغيري يتم بطريقة أحادية اجلوانب وليس نتاج مجاعي، ومازال ينظر التغيري عن طريق تعليمة أو مذكرة

العتبار باقتراحات، يقيم اهلوة بني اإلدارة و موظفيها وال تعزز روح املبادرة و اليت تعترب عناصر معيقة يف أي عدم األخذ بعني ا
  .مرحلة من مراحل التغيري

عدم إميان األفراد بقدرة االجتماعات على حل املشاكل، لعدم قدرا على حل كافة املشاكل و عدم متابعتها وتقييم النتائج * 
  .ميدانيا

  ثري خصوصية املعلومات و عالقات السلطة باملؤسسة يف تعطيل اإلصالحاتتأ*
حيث أن قيام العالقات على الشبكات االجتماعية و فساحة املعلومات خارج السلم اإلداري وخارج املؤسسة، ساهم يف 

  :جتسيد الفوضى و احنرافها عن مواضيع اإلصالحات االستشفائية فنجد
يات بني مهام كل من املمرض رئيس املصلحة، و الطبيب رئيس املصلحة باإلضافة إىل عدم وجود التداخل القوي يف الصالح *

 .وثائق إدارية كتابية تضمن عدم التداخل بني املصاحل
التجاوز يف درجات السلم اإلداري خلق خلال يف التنسيق بني املهام و إحباطا، وشعور بالالمباالة، وعدم التفاعل لدفع العمال * 

  .التغيريحنو 
كل هذه العوامل يف وسائل و قنوات االتصال، و السياسة االتصالية  املتبعة من طرف اإلدارة  ال تشجع على إقامة تغيريات، سواء 
بالنسبة لكمية املعلومات ونوعيتها أو بالنسبة الستغالل لعالقات السلطة وقنوات االتصال اليت تضمن سرعة و ضمان قابلية 

  .التغيريات
ا فان التغيري ال حيتاج إىل سياسة اتصالية فقط، بل حيتاج إىل حتفيز األفراد لدفعهم حنو التغيري، اذن فما هي السياسة ومع هذ

  .    التحفيزية املتبعة و مدى إفادا يف إقامة تغيريات 
  :التحفيزات القانونية احلالية ال ختدم أهداف التغيريات  3.2.2

يعطي احلرية التامة للمسري يف توزيع التحفيزات املالية حسب األهداف اليت يضعها إن قانون الوظيفة العمومية ال 
ملؤسسته، فهي أجور موحدة حمددة مبعايري ثابتة ومسبقة، كما أن األجور اليت يتلقاها املوظف باملؤسسات االستشفائية بصفة عامة 

  . غري مناسبة بالنسبة لصعوبة عملهم
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 ختلو من تشجيع القدرات و الكفاءات فهي تتم بصفة ذاتية يف أغلب األحيان و النقاط اليت حىت الترقية يف مفهومها احلايل
  . تعطى ال تعرب عن حقيقة عمل املوظف و إما بعالقاته مع رئيسه أو مع اإلدارة

   عدم استغالل املسري للتحفيزات املوجودة خلدمة التغيريات*  
 عض التحفيزات اليت متنح للتشجيع على العمل بالرغم من العوائق املذكورة، إال أن هناك ب

و حتسينه، إال أنه يف املؤسسة تعطى بصفة متساوية كل حسب السلك الذي ينتمي إليه، مما خيلق التنافس السليب بني األفراد و خيلق 
  .التقاعس يف اجناز املهام

ترقية وكذلك يف التكوين، بالرغم من املوظف غري مستفيد من حقوقه القانونية بصفة تامة، فهناك خلل يف جداول ال
الناجتة عن عدم املعرفة دورمها األساسي يف إعطاء دفع للموظف لتقدمي األفضل و رفع الروح املعنوية، ويف تفادي مقاومة التغيري 

ر بني املصاحل ويف تسهيل إدماج و تقبل األفراد للتغيري، و أمهيتهما يف املسامهة يف دعم احلياة االجتماعية و يف نقل األفكا
  .االستشفائية و بني األفراد 

  مواضيع التكوين ال تتناسب مع حمتوى اإلصالحات االستشفائية، بالرغم من أن املوظفني هلم رغبة يف معرفة هذه املواضيع
   .اجلديدة و استكشافها

لك األكثر مقاومة لإلصالحات هو الس" السلك الشبه الطيب"و قد الحظنا أن السلك األقل استفادة من التكوين و الترقية 
  .االستشفائية

  التركيز على التحفيز املادي دون املعنوي *
  الطبية و اإلعالم اآليل و املكتبية و توسيع املصاحل " األجهزة " تركيز اإلدارة على توفري التحفيزات املادية. 
 ويلة أو الصداقة والقرابة، ضعف الروح االجتماعية بني األفراد، إال العالقات الناجتة عن الزمالة الط 

و لكن ال يوجد اجتماعات دورية بني املصاحل االستشفائية تسمح بتبادل املعلومات املهنية بدون رمسية و بكل شفافية، تضمن 
 تبادل اخلربات 

 .ةو الكفاءات املهنية و تطوير اخلدمات املقدمة للمريض، وتزيد من روابط الروح االجتماعية ورفع الروح املعنوي
  قلة اهتمام اإلدارة بأمهية ثقافة االنتماء خصوصا يف عهد اإلصالحات االستشفائية اليت يربر وجودها بصفة قوية، فاملؤسسة

االستشفائية مطالبة بتقدمي صورة جيدة عن نفسها بالنسبة للمريض واملواطن، بتحسني االستقبال و تنظيم املواعيد، و إظهار 
ال يكون إال إذا أحس املوظف بثقافة االنتماء للمؤسسة اليت يعمل ا، لنقل صورة جيدة عن  التفاهم بني األفراد وكل هذا

 .مؤسسته
وهلذا نتساءل، يف كل هذه الظروف و اليت أمهها التقصري يف تقدمي التحفيزات اليت من حق املوظف، كيف لنا أن نطالبه 

  لو جبهودات بسيطة اليت قد تسهم يف تنمية الروح املعنوية لديه؟بتغيري أفكاره وسلوكاته، دون أن تقدم أي جهودات لتحفيزه و
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  :اخلاتـمة 
إن التغيري هو حقيقة ال ميكن اهلروب منها، و لكن الذي مييزه اليوم،  هو الوترية السريعة وصعوبة التنبؤ باحمليط، ما 

 يتطلب  من املؤسسة طريقة تسيري مرنة قائمة على التفتح على احمليط 
  .اج اإلدارة باملشاركة، باإلضافة إىل ضرورة االهتمام باجلانب االجتماعي داخلها وانته

صعوبة التغيريات ال تعود فقط لعمق و حجم هذه التغيريات و إمنا أيضا لطبيعة املؤسسة الصحية نظرا حلساسية مهمتها           
ناسبة لطرح التغيري، قادرة على التنسيق و مراعاة هذه والختالف اللغات و تعدد مراكز السلطة ا، ما يتطلب إجياد صيغة م

االختالفات داخل املؤسسة و خارجها، و خصوصا ضمن التعريف املوسع للصحة العمومية و عدم اقتصاره على املؤسسة الصحية 
  .و إمنا بتنسيق و تضافر اجلهود مع هيئات إدارية أخرى

تطبيق إجراءات اإلصالحات االستشفائية التنظيمية من طرف  وقد خلصنا من خالل الدراسة إىل أن هناك خلال يف
األفراد، ،  فالفرد مهما كان طبيبا أو ممرضا أو إداريا غري واع ذه احلقيقة، مازال ميارس مهامه بأفكار قدمية  و غري مدمج داخل 

  :حقيقة التغيري، والذي من أسبابه األساسية 
 و التقيد  لها قائم على أسس عالقاتية إىل ثقافة قائمة على اإلجراءاتعدم تقبل الثقافة اجلديدة، من ثقافة أص

 .بالكتابة،انتقال من أدوار تقليدية إىل أدوار جديدة معقدة
 التصادم بني التكوين األصلي و بني الواقع املهين. 
 عدم وعي األفراد بأمهية العمل الذي يقومون به و نتائجه على املؤسسة. 
 ة و السيطرةاخلوف من فقدان الكفاء. 
  عدم تقبل ثقافة التقييم و األرقام نظرا لترسخ فكرة جمانية العالج و تأثريا لتسيري القدمي على انتشار ثقافة الالمباالة، عدم

 . التقييم و إمهال للنشاطات بني سلوك األفراد
 لعملأما بالنسبة إىل فكرة الشفافية واألنسنة حتتاج إىل الكثري من التحفيز و إىل تنظيم ا

 .و العالقات داخل املنظمة و إرساء روح التضامن، كما أن ضغوطات العمل  قد حتد من حتقيقها  
فهذا يعين أن مقاومة التغيري داخل املؤسسة ليست ناجتة فقط عن عدم توفر املعلومات و ال متعلقة بسلبية املوظف، و إمنا هي ذات 

تطبيق مذكرة أو تعليمة، فهو ترسيخ ألفكار جديدة و تقييم ملراحل التغيري، و بعد نفسي و تنظيمي، فالتغيري أعمق من أن يكون  
  .ال بد فيها من  إتباع إستراتيجية اتصال وحتفيز. مرافقة وتوجيه سلوكات األفراد حنو األهداف اجلديدة

  :و قد خلصنا إىل أن االتصال املوجود داخل املؤسسة ال خيدم أهداف التغيري، من أجل
 اهيم اجلديدة ضمن احلياة اليومية باملؤسسة بشرح و إعادة شرح، وإقناع وحتسيس ملستخدمني بأمهية إدخال املف

 .اإلجراءات اجلديدة و أثارها، و مرافقتهم حنو تبين أدوار جديدة
  باستغالل لكافة اللجان و الوسائل التسيريية احلديثة اليت تسهم يف ضم األفراد ضمن مشروع مشترك حيسون من خالله

 .بأم مشتركون يف تقرير حياة املؤسسة، و أمهيتها يف ترسيخ أفكار اإلصالحات على أرض امليدان
  عدم استغالل ميزة عالقات السلطة وطرق االتصال غري الرمسية املوجودة لنشر الثقافة اجلديدة و ايصال املعلومات

 .أقرا للتقبل من طرف األفرادباعتبارها وسيلة هامة يف سرعة تنقل املعلومات وتلقائيتها و .بسرعة
 :كما الحظنا عدم مواكبة سياسة التحفيز للتغيريات حيث أن  
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 معظم األفراد غري مستفيدة من حقوقها يف الترقية . 
  ،اعتماد املؤسسة طرق التحفيز املادية فقط، دون االعتماد على الطرق األكثر فاعلية من ناحية تغيري السلوكات

  .االنتماء لدى األشخاص و تأثريها على تقدمي  صورة جيدة على املؤسسة كاالعتماد على خلق روح
  فئة قليلة جدا مستفيدة من التكوين، باإلضافة إىل أن مواضيع التكوين ال تتناسب مع مواضيع اإلصالحات اإلستشفائية و

 .ال ختدمها
 ز املهامالتحفيزات املقدمة لألفراد بصفة متساوية تساهم يف خلق التقاعس و عدم اجنا. 
  إطارعدم توفر اجلانب االجتماعي الالزم بني املصاحل ال خيدم إقامة تغيريات تنظيمية اليت ال بد أن تتحقق و تتطور يف 

 .اجتماعي جيد
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 املركب اإلضايف واملركب التأليفي: دراسة تقابلية
Les Construits Et Les Composés En Arabe : Une Etude Comparative 

 
MAMMERI  Mahmoud  Fawzi 
Université Blida 2, El-Affroun (Algérie) 
 

  ملخص
اكيب عبارة عن إلصاق كلمات فإذا كانت التر. يعترب التأليف، من وجهات نظر متعددة، الوجيهة بامتياز بني الصرافة والتراكيب

إنّ هذا النوع من التراكيب االمسية، . لتكوين مجل، فإنّ التأليف يعد بصورة منوذجية إلصاق كلمات لتأليف كلمات أخرى
ان نوع ث. اسم-املعروفة حتت تسمية التراكيب التآلفية، يعتبر جِد منتج يف العربية، وعلى وجه اخلصوص التأليفات من نوع اسم

من التراكيب االمسية ذات اإلنتاج الواسع واملفضلة كثريا يف العربية يتمثل يف املركب اإلضايف وبصورة خاصة التراكيب االمسية من 
وقد نوقشت هذه التراكيب بإسهاب يف األدبيات التوليدية، ). املضاف واملضاف إليه يف التقليد النحوي العريب(اسم -نوع اسم

  .تمادا على التحليل اخلاص هلذه التراكيب، أنها تعترب كعناصر للتركيبياتومن املسلّم به، اع
ومبا أنّ . يف إطار هذا البحث، نقترح مقابلة بني املركب التأليفي واملركب اإلضايف بغرض إظهار أوجه التشابه واالختالف بينهما

ف بينهما يف شكل جمموعة من االختبارات، ميكن هذين التركيبني خيتلفان أكثر مما يتشاان، سوف نستعرض أوجه االختال
وكنتيجة مهمة هلذا العمل، تكون التراكيب التأليفية . اسم-استعماهلا كلما كانت احلاجة للتحقق من تأليفية امسي من نوع اسم

كبات وتعاجل داخل أفضل إذا ما عوملت ككلمات وعليه جيب أن تفَسر داخل املعجم، فيما تعامل التراكيب اإلضافية كمر
  .التركيبيات

 اسم، مركب امسي عريب-اسم، مركب تأليفي اسم-مركب إضايف اسم :كلمات مفاتيح
Résumé 
À bien des égards, la composition représente l’interface entre la morphologie et la syntaxe par 
excellence. Si la syntaxe peut être considérée comme la concaténation de mots pour former des 
phrases, la composition est prototypiquement la concaténation de mots pour former d’autres mots. Ce 
premiers type de constructions nominales, connues sous la dénomination de constructions composées 
sont très productives en arabe, surtout les composés de type Nom-Nom. Un deuxième type de 
constructions nominales qui sont à la fois très privilégiées et à forte production en arabe est l’état 
construit, et plus particulièrement les états construits nominaux de type Nom-Nom. Ces constructions 
ont été largement discuté dans la littérature générative, et il est admit, en tenant compte de leur 
analyse spécifique, qu’ils sont considérés comme des composants de la syntaxe. Il s’agit dans ce travail 
d’opposer les deux constructions arabes composés et construits en faisant apparaître les similarités et 
les différences qu’ils présentent les uns par rapport aux autres. Étant plus différentes que similaires, 
nous présenterons les différences entre ces deux types de construction sous la forme d’un ensemble de 
tests, lesquelles nous utilisons à chaque fois qu’il s’agit de valider la ‘compoundness’ d’un nominal de 
type Nom-Nom. Une conséquence importante de ce travail est que les composés sont mieux vus comme 
des mots et doivent donc être rendu compte dans le lexique, alors que les construits sont 
syntaxiquement des syntagmes et d’où ils sont traités par la syntaxe. 
Mots clés : état construit N-N, composé N-N, syntagme nominal arabe 
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Introduction 
À bien des égards, la composition représente l’interface entre la morphologie et la syntaxe par 
excellence. Si la syntaxe peut être considérée comme la concaténation de mots pour former des 
phrases, la composition est prototypiquement la concaténation de mots pour former d’autres mots. Ce 
premier type de constructions nominales, connues sous la dénomination de constructions composées 
sont très productives en arabe, surtout les composés de type N-N. Un deuxième type de constructions 
nominales qui sont à la fois très privilégiées et à forte production en arabe est l’état construit, et plus 
particulièrement les états construits nominaux de type N-N. Ces constructions ont été largement 
discutées dans la littérature générative, et il est admit, en tenant compte de leur analyse spécifique, 
qu’elles sont considérées comme des composants de la syntaxe. Il s’agit dans ce texte d’opposer les 
composés aux construits en faisant apparaître les similarités et les différences qu’ils présentent les uns 
par rapport aux autres. Étant plus différentes que similaires, nous présenterons les différences entre ces 
deux types de constructions sous la forme d’un ensemble de principes de bonne formation (ou tests de 
validation), que nous utilisons à chaque fois qu’il s’agit de vérifier si une construction donnée est bien un 
composé. L’intérêt porté dans ce travail aux composés N-N est du principalement à la montée 
spectaculaire du phénomène du néologisme dans des domaines aussi variés qu’Internet, la médecine, la 
génétique, la politique, etc. « Si l’on fait l’inventaire du vocabulaire des langues de spécialité, on se rend 
compte que les substantifs constituent l’essentiel du vocabulaire et que parmi eux les noms composés 
s’y taillent la part du lion. » (G. Gross, 1996 :27) En effet, magazines, journaux, télévision, …, montrent 
tous que le nombre considérable de mots composés est une réalité. Dans ce contexte, l’arabe, comme 
d’autres langues du monde, recoure à la néologie traductive ; en d’autres termes, elle reçoit et adapte 
les termes d’autres langues (spécialement de l’anglais). Ce qui justifie tout l’intérêt du travail que nous 
entreprenons à travers cet article. 
Comme tout travail de recherche, cet article utilise un certain nombre de concepts que nous avons jugés 
définir afin d’éviter toute confusion terminologique. C’est ce que nous allons découvrir d’une manière 
concise dans la section subséquente. 
1. Repères terminologiques 
1.1. État construit 
L’état construit (ÉC) a été largement discutée en littérature sémitique. En linguistique sémitique, le 
terme ÉC (en arabe: al-mu†ƒf wa al-mu†ƒf ’ilayh) qualifie les constructions formées à partir d’un nom 
immédiatement suivi par (i) un autre nom au génitif jouant le rôle d’un modifieur (e.g. kitƒbu al-
mu‘allim-i) ou (ii) un pronom lié (i.e. cliticisé) ayant la fonction d’un possessif (kitƒbu-hu). L’ÉC est un 
phénomène linguistique trans-catégoriel : en arabe, la tête de l’ÉC peut être un nom, un adjectif, un 
quantificateur, un ordinal, un cardinal, un participe actif, une préposition, etc. La construction en état 
construit possède un ensemble de propriétés clairement décrites depuis Borer (1984) : (i) seul le dernier 
élément d’un ÉC est marqué pour la (in)definitude, (ii) tout les membres d’un ÉC sauf le premier sont 
marqués au genitive, (iii) les membres d’un ÉC sont adjacent, (iv) l’ÉC forme un mot phonologique, (v) un 
pronom démonstratif ne peut précéder un construit pour en former ensemble un nouveau construit, (vi) 
les suffixes -ni du duel et -na du pluriel masculin sain ne peuvent être affixés à la tête d’un construit, (vii) 
l’antécédent d’une proposition relative subordonnée peut être indifféremment l’un ou l’autre des deux 
membres du construit de la proposition matrice, et enfin (viii) on peut toujours préfixer des 
conjonctions et des prépositions à lettre unique (single-letter conjunctions, single-letter prepositions) 
aux ÉCs. Pour une étude complète sur ces propriétés, le lecteur intéressé pourra consulter). (-63 ،معمري
2015:220) 
1.2. Compositionalité 
Le principe de compositionnalité stipule que : « le sens d’une expression complexe est une fonction du 
sens de ses parties et de leur mode de combinaison » (Nicolas, 2006). Selon ce principe (du à Gottlob 
Frege et Richard Montague), le sens d’un texte, d’une phrase, d’un syntagme, ..., même jamais entendu 
auparavant, est calculé à partir des significations de ses parties constitutives. Ainsi, si le sens de chaque 
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unité lexicale non ambiguë est fixé dans le lexique, la combinaison de ces sens guidée par une structure 
syntaxique permettra d’aboutir à l’interprétation de l’expression formée. Ainsi, pour calculer la 
sémantique de la construction ‘arūsu al-raǧuli, il suffit de combiner les sens des deux composants ‘ar¹s 
« bride » et raŠul « man » ; en d’autres termes, le sens de la totalité de la construction est la somme des 
sens des parties qui la constituent. Le principe de la compositionalité sémantique est donc validé sur ce 
premier exemple puisque le sens du syntagme nominal complet est fonction des sens de ses parties. En 
revanche, combiner les sens des deux constituants ‘arūs « bride » et al-baŸr « sea » ne donne pas le sens 
qu’on attend pour l’expression ‘ar¹s-u al-baŸr12 ; sa sémantique n’est pas compositionnelle au sens du 
principe de la compositionalité sémantique. Cependant, la limite entre ces deux types de construction 
n’est pas toujours claire, et seules d’autres informations linguistiques et extralinguistiques peuvent 
permettre de trancher. Un syntagme nominal tel que dƒr-u al-aytƒm-i peut avoir deux lectures possibles. 
La première, compositionnelle, ayant pour signification « la maison des orphelins », et que nous 
pouvons paraphraser en : « il existe des orphelins, et il existe une maison qui leur appartient ». La 
seconde, non compositionnelle, ayant pour interprétation « l’orphelinat ». 
1.3. Composition 
Le mot composé est traditionnellement définit comme un : « mot contenant deux, ou plus de deux, 
morphèmes lexicaux et correspondant à une unité significative ». La notion de composition fait depuis 
près d’un siècle et demi13 un sujet de débat. Elle n’est pas spécifique à l’arabe mais diffère d’une 
communauté à une autre.  Nous nous intéressons dans ce texte à la notion de nom composé. Les noms 
composés forment un sous-ensemble de l’ensemble des états construits nominaux qui ont la 
particularité d’être sémantiquement non compositionnels. Nous pouvons les définir ainsi : « mot 
contenant deux, ou plus de deux, noms, correspondant à une unité significative et ayant un sens non 
compositionnel ». Les noms composés se situent dans le cadre de la néologie et, plus exactement, de la 
néologie morphosémantique. Ainsi, ils génèrent des problèmes de traduction. Et c’est tout l’intérêt 
porté à ce type de construction en traitement automatique des langues naturelles. Plusieurs critères de 
définition des composés ont été définis. Radimský (2005 :44) propose deux grilles de critères : l’une 
pour les différencier des dérivés et l'autre pour les différencier des syntagmes syntaxiquement libres. 
Ainsi, sera reconnu comme un composé prototypique un lexème : (i) graphiquement et 
phonologiquement soudé, (ii) ayant la distribution ďun lexème simple, (iii) dont les parties ne peuvent 
pas être actualisées séparément, (iv) dont les composants étaient autonomes au moment de la fusion et 
continuent à l'être, (v) au sein duquel les transformations sont complètement bloquées, (vi) qui ne 
comporte aucune marque de liaison syntaxique entre ses constituants, (vii) qui appartient par sa 
structure à un modèle productif, (viii) qui exprime un signifié précis et unique et (ix) sémantiquement 
opaque. Il sera dit non prototypique s’il ne satisfaisait pas à certains de ces critères. Si l'unité en 
question ne satisfait plutôt à aucun critère, il s'agirait ďun syntagme syntaxiquement libre. De plus, les 
éléments ďun composé prototypique devraient (x) appartenir aux parties du discours majeures et (xi) 
être dotés ďun sens référentiel. 
1.4. Tête 
Nous définissons la tête d’une construction (construction syntaxique, lexicale ou sémantique) comme 
l’élément composant qui transmet à la construction l’ensemble des traits morphologiques, syntaxiques 
et/ou sémantiques (catégorie syntaxique, genre, nombre, cas, définitude, animéité, humanité, 
abstraction, comptabilité, le sens selon la condition EST-UN, …) nécessaire à des opérations telles que 
l’accord, l’unification ou le calcul du sens. Ainsi, le constituant al-kitƒbu est la tête de la construction al-
kitƒbu al-‘aŸmaru, car tous les deux (i.e. tête et construction) sont des noms, masculins, singuliers, au 
nominatif, définis, animés, inhumains, concrets, comptables, …  et al-kitƒbu al-‘aŸmaru EST-UN (type de) 
kitƒb. Dans certaines analyses, on peut s’intéresser uniquement à un sous-ensemble des propriétés d’un 
constituant : on parle alors de tête lexicale, tête syntaxique ou tête sémantique. Pour identifier la tête 
d’une construction donnée (dans une langue donnée), plusieurs critères ont été discutés en littérature 
(headedness criteria, fr. critères pour la capitalité)14. 
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1.5. Productivité 
La productivité, quoiqu’elle existe depuis très longtemps de façon implicite en syntaxe, n’a été définie 
pour la première fois qu’en morphologie constructionnelle. Dans ce dernier cadre, cette notion a été 
définie de plusieurs façons dont deux sont largement soutenues. Le premier type de définition 
appréhende la productivité sous un angle qualitatif. Il s’agit de voir la productivité comme une notion 
binaire : « un procédé constructionnel ne peut être qu’apte ou inapte à former de nouveaux mots » 
(Dal, 2003 :11). En d’autres termes, il existe des procédés qu’on peut qualifier de productifs et d’autres 
qui sont improductifs ; d’autres auteurs parlent de disponibilité (disponible vs. non disponible). Dans 
une approche quantitative, il s’agit de voir la productivité comme une notion scalaire pouvant par 
exemple aller du peu productif au très productif; on parle aussi de rentabilité (rentable vs. non 
rentable). Dans ce qui suit, nous allons plutôt utiliser la notion de productivité dans le procédé de 
formation des composés et des construits. C’est pour cette raison que nous n’allons pas aller dans le 
détail de la définition et nous nous contentons d’une définition basique qui est commune à toutes les 
approches de définition du terme productivité en ces termes : « la productivité est conçue comme 
l'aptitude d'un procédé à former de nouvelles unités lexicales, indépendamment de toute autre 
considération. » Enfin, il est utile de distinguer entre la productivité d’un modèle et la productivité d’un 
élément dans un modèle. L’ÉC arabe de la forme N-N est par exemple un modèle de composition 
extrêmement productif : dƒru al-baladiyyati, sayƒratu ’uŠratin, kuratu al-qadami, Šabhatu al-taŸr¢ri, etc. 
Dans ce modèle, le paradigme dƒr-N est lui aussi productif. En effet, l’élément tête dƒru forme un riche 
paradigme, c'est-à-dire qu’il y a plusieurs composés arabes où dƒr en serait une tête : dƒr-u al-
baladiyyati, dƒr-u al-ªabƒbi, dƒr-u al-naªri, dƒr-u al-’aytƒm-i, dƒr-u al-’islƒmi, dƒr-u al-kufri, etc. 
2. Constructions construites vs. constructions composées en arabe 
Il est facile de montrer que l’arabe possède des composés. Les exemples en (1.a-g) montrent la 
possibilité d’avoir des concaténations de deux noms donnant lieu à des noms composés dont le sens 
n’est ni compositionnel ni prévisible à partir des sens individuels des noms qui y participent. 

(1) a. بلِ  كَاتدالع 
kƒtib-u  al-‘adl-i   
editor-nom the-law-gen 
‘the lawyer’, ‘the notary public’ 
‘le notaire’ 
b. تياملالِ ب 
bayt-u  al-mƒl-i   
house-nom the-funds-gen 
‘the funds’, ‘government department in charge of public finance’ 
‘le Trésor public’ 
c. األيتامِ دار 
dƒr-u  al-’aytƒm-i 
house-nom the-orphans-gen 
‘orphanage’ 
‘orphelinat’ 

Il est alors intéressant de mettre en clair les frontières entre les composés tels qu’en (1) et les construits, 
tels qu’en (2) ci-après, qui, en étant eux aussi des suites de noms concaténés, sont syntaxiquement 
productifs et sémantiquement compositionnels ; i.e. ayant un sens entièrement prédictible à partir de 
leurs parties. 
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(2) a. باملَقَالِ  كات 
kƒtib-u al-maqƒl-i 
editor-nom the-article-gen 
‘the editor of the article’ 
‘l’éditeur de l’article’ 
b. تيزيرِ بالو 
bayt-u al-waz¢r-i 
house-nom the-minister-gen 
‘the house of the minister’ 
‘la maison du ministre’ 
c. لِّمِ داراملُع 
dƒr-u  al-mu‘allim-i 
house-nom the-teacher-gen 
‘the house of the teacher’ 
‘la maison de l’instituteur’ 

Certes, les nominaux en (1) et en (2) diffèrent sur un certain nombre de points, que nous développerons 
dans la section 3 ci-après, mais partagent en revanche les mêmes formes morphophonologiques, ainsi 
que le fait qu’il s’agit dans les deux cas de composés nominaux qui ont pour tête un nom en état 
construit, et c’est ce que nous allons voir dans la section subséquente. 
Notons enfin que les nominaux en (1) peuvent perdre leur lecture compositionnelle au profit d’une 
lecture équivalente à celle des nominaux en (2). L’exemple en (1.c), reprit en (3) ci-dessous, peut avoir 
selon le contexte l’une des deux lectures (3.a), qui est compositionnelle, ou (3.b), qui ne l’est pas. 

(3) a. تامِ  داراألي 
dƒr-u al-’aytƒm-i   
house-nom the-orphans-gen 
‘orphanage’ 
‘orphelinat’ 
b. تامِ داراألي 
dƒr-u al-’aytƒm-i   
house-nom the-orphans-gen 
‘the house of the orphans’, ‘the orphans’ house’ 
‘la maison des orphelins’ 

3. Construits et composés : similarités 
Les états construits nominaux et les composés nominaux se croisent sur beaucoup de points communs 
que nous résumons en ces termes :  
3.1. Au niveau phonologique 
PREMIEREMENT Les combinaisons N+N (construits et composés) sont des mots prosodiques. Des 
combinaisons telles que (1) et (2), ci-haut, présentent un seul accent primaire qui tombe sur le 
complément (ou constituant non-tête). Les formes singulières féminines se terminant par -a lorsqu’elles 
sont à la forme libre (cf. 4.a et 5.a), exposent une forme liée distincte lorsqu’elles sont utilisées aussi 
bien dans les construits (cf. 4.b) que dans les composés (cf. 5.b). 

(4) a. هسردم 
madras-a 
school-fem 
‘school’ 
‘école’ 
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b. ُةسردم  احلَي 
madras-at-u al-Ÿayy-i 
school-fem-nom  def-district-gen 
‘the school of the district‘ 
‘l’école du quartier’ 

(5) a. هبكات 
kƒtib-a 
secretary-fem 
‘secretary’ 
‘secrétaire’ 
b. ُةبكات   ةيرِيدم 
kƒtib-at-u   mud¢riyyat-i-n 
secretary-fem-nom management-gen-indef 
‘executive secretary’ 
‘secrétaire de direction’  

DEUXIEMEMENT Les formes plurielles masculines régulières (ou pluriels sains) se terminant par -¹na 
lorsqu’elles sont à la forme libre (cf. 6.a et 7.a), montrent une forme liée diminuée (-¹) une fois utilisées 
comme têtes dans des construits (6.b) ou des composés (7.b). 

(6) a. َونلِّمعم 
mu‘allim-¹na 
teacher-pl.masc 
‘teachers’ 
‘des instituteurs’ 
b. لِّموعم  اتيياضالر 
mu‘allim-¹  al-riyƒdiyyƒt-i 
teacher-pl.masc  def-mathematics-gen 
‘the teachers of mathematics’ 
‘les instituteurs de mathématiques’ 

(7) a. َديرونم 
mud¢r-¹na 
director-pl.masc 
‘directors’ 
‘des directeurs’ 
b. ديروبارِ ماَألخ 
mud¢r-¹  al-’a¡bƒr-i 
director-pl  def-information-gen 
‘information managers’ 
‘les directeurs de l’information’ 

TROISIEMEMENT Les formes duelles se terminant par -ƒni (duel masculin au nominatif) ou -at-ƒni (duel 
féminin au nominatif) lorsqu’elles sont à la forme libre (cf. 8.a et 9.a), montrent elles aussi une forme 
liée diminuée (-ƒ pour le duel masculin et -at-ƒ pour le duel féminin) une fois utilisées comme têtes dans 
des construits (8.b) ou des composés (9.b). 

(8) a. (تانلِّمعم) لِّمانعم 
mu‘allim-ƒni (-at-ƒni) 
teacher-dl.masc (-fem-dl) 
‘two teachers’ 
‘deux instituteurs’ (‘deux institutrices’) 



                                       

                                       2––
 

 
 

~ 340 ~ 
 

b. (تالِّمعم) لِّماعم  اتيياضالر 
mu’allim-ƒ (-at-ƒ)   al-riyƒdiyyƒt-i 
teacher-dl.masc (-fem-dl)  def-mathematics-gen 
‘the two teachers of mathematics’ 
‘les deux instituteurs de mathématiques’ (‘les deux institutrices de mathématiques’) 

(9) a. (تانديرم) ديرانم 
mud¢r-ƒni (-at-ƒni) 
director-dl.masc (-fem-dl) 
‘two directors’ 
‘deux directeurs’ (‘deux directrices’) 
b. (تاديرم) ديرابارِ   ماَألخ 
mud¢r-ƒ (-at-ƒ)   al-’a¡bƒr-i 
director-dl (-fem-dl)  def-information-gen 
‘the two information managers’ 
‘les deux directeurs de l’information’ (‘les deux directrices de l’information’) 

3.2. Au niveau syntaxique 
Les similarités entre les deux constructions concernent la majorité des propriétés reconnues pour les 
états construits nominaux : 
PREMIEREMENT Ni la tête d’un construit ni celle d’un composé ne peut être directement modifiée. En 
effet, alors que dans les nominaux libres, un adjectif modificateur apparait entre la tête et tout autre 
constituant non-tête additionnel (cf. 10), le modificateur d’un construit doit suivre le construit en entier. 
En d’autres termes, les deux membres du construit sont adjacents et tout modificateur doit suivre 
ensemble le constituant tête et le constituant non-tête (cf. 11.a-b). De plus, si le construit renferme 
plusieurs constituants non-têtes, le modificateur suivra le dernier. Cette restriction est valable aussi 
pour les composés (cf. 12.a-b). 

(10) ارةُ   الداجلَديد 
al-dƒr-u   al-Šad¢dat-u   (un nominal libre modifié) 
the-house-nom  the-new-nom 
‘the new house’ 
‘la nouvelle maison’ 

(11) a. لِّمِ دارةُ   املُعاجلَديد 
dƒr-u  al-mu‘allim-i   al-Šad¢dat-u  (un construit modifié) 
house-nom the-teacher-gen the-new-nom 
‘the new teacher’s house’ 
‘la nouvelle maison de l’instituteur’ 
b. ةُ دارلِّمِ  اجلَديداملُع 
*dƒr-u  al-Šad¢dat-u  al-mu‘allim-i 
house-nom the-new-nom  the-teacher-gen 

(12) a. تامِ دارةُ   اَألياجلَديد 
dƒr-u  al-’aytƒm-i   al-Šad¢dat-u  (un composé modifié) 
house-nom the-orphans-gen the-new-nom 
‘the new orphanage’ 
‘le nouveau orphelinat’ 
b. ةُ دارتامِ  اجلَديداَألي 
*dƒr-u  al-Šad¢dat-u  al-’aytƒm-i 
house-nom the-new-nom  the-orphans-gen 

DEUXIEMEMENT Seul le dernier élément d’un état construit peut être marqué pour la (l’in)définitude, et 
c’est le même constat que nous faisons sur les composés nominaux de type N-N.  
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TROISIEMEMENT Tout les membres d’un construit sauf le premier sont marqués au génitif, et c’est le cas 
aussi pour les composés. 
QUATRIEMEMENT La modification de la construction entière est toujours possible dans les deux types de 
nominal. 

(13) تابك تالبِن   اجلَديد 
[kitƒb-u  al-bint-i]  al-Šad¢d-u 
book.nom  def-girl-gen def-new-nom 
‘the new book of the girl’, ‘the new girl’s book’ 
‘le nouveau livre de la fille’ 

(14) ئيسر   ةهورِياجلُم   لوعاملَخ 
[ra’¢su   al-Šumh¹riyyat-i]  al-ma¡l¹‘-u 
president.nom  def-republic-gen  def-overthrown-nom 
‘the overthrown president’ 
‘le président renversé’ 

4. Construits et composés : différences  
Bien que les composés nominaux soient très similaires dans leur forme aux états construits nominaux, 
les deux constructions présentent des différences cruciales que nous résumons en ce qui suit : 

 Les composés constituent un groupe de combinaisons fixe dont le sens est idiosyncrasique ; si 
nous reprenons les termes de Borer (1989), les composés sont sémantiquement opaques. La 
formation des constructions régulières (i.e. les construits) est, par contre, productive et donne 
lieu à des combinaisons sémantiquement compositionnelles montrant divers relations 
sémantiques et aucun sens sémantique typique des combinaisons lexicales. 

 Le complément d’une tête construite peut être n’importe quel syntagme nominal, alors que les 
composés n’autorisent comme compléments que des noms sous forme de mot unique et non 
modifié. 

 Aucun des éléments d’un composé ne peut être remplacé par un pronom. 
 Borer (1989) montre que, en plus de leur opacité sémantique, qui provient du fait qu’il s’agit de 

produits lexicaux, les constructions composées sont aussi inaccessibles (impénétrables) par la 
syntaxe, alors que les construits sont syntaxiquement et sémantiquement transparents. Par 
exemple, les composés n’autorisent ni la coordination ni la modification du complément ni 
même la référence pronominale à la tête de la construction. Par contre, les états construits 
autorisent toutes ces trois opérations. Ces derniers ne sont ni syntaxiquement ni 
sémantiquement opaques, et ne peuvent être le produit d’une opération lexicale. 

 Si la tête d’un composé est un nom d’action (ou ma©dar), le complément est toujours l’objet 
sous-entendu (15), alors que le complément d’un construit peut être soit le sujet (16.a) soit 
l’objet (16.b). 

 الشطْرنجِ  لُعبةُ (15)
lu‘bat-u  al-ši®ranŠ-i 
game-nom  def-chess-gen 
‘chess’ 
‘les échecs’ 

(16) a. لْقاِهللا  خ 
¡alq-u   al-lƒh-i (subjective genitive, Thakston (1994, 67-8)) 
creation-nom def-god-gen 
‘God’s creating (creation)’ 
‘la création de dieu’ 
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b. لْقضِ  خاَألر 
¡alq-u   al-’ar†-i (objective genitive, ibidem) 
creation-nom def-earth-gen 
‘creating the earth’ 
‘la création de la terre’ 

Étant donnée cette vue globale sur les divergences entre les états construits nominaux et les composés 
nominaux, nous rediscutons en détail dans les sections subséquentes les différences constatées aux 
deux niveaux syntaxique et sémantique. 
4.1. Structure syntagmatique 
En se basant sur Borer (2008), nous avons développé un certain nombre de points de différence entre 
les composés et les construits arabes sous forme de critères. Ces critères seront utilisés à chaque fois 
qu’il serait question de reconnaitre une expression nominale comme un composé de type N-N (i.e. 
vérifier la ‘COMPOUNDNESS’ d’une expression nominale). 
4.1.1. Pronominalisation du complément 

Quand le complément est pronominalisé, si la structure résultante est grammaticale, alors 
il s’agit d’un construit et non d’un composé; le complément d’un composé ne peut se 
réaliser sous la forme d’un marqueur d’objet. 

En (17.b) un marqueur d’objet postposé à la tête de l’état construit renvoie au complément. Une telle 
référence est impossible en (18.b) et (19.b) sous peine de perdre la lecture non-compositionnelle 
(composée). Dans une lecture compositionnelle de l’exemple en (20.a), (20.b) serait considérée comme 
grammaticale.  

(17) a. ديرم  رِكَةالش 
mud¢r-u   al-šarikat-i 
director-nom  def-company-gen 
‘the director of the company’, ‘the head of the company’ 
‘le directeur de la société’ 
b. هاديرم 
mud¢r-u-hƒ 
director.sg.masc-nom-it.sg.fem 
‘the director of it’, ‘it’s director’ 
‘son directeur’ 

(18) a. ُبِطاقَة  ريفعالت 
bi®ƒqat-u   al-ta‘r¢f-i 
card.sg.fem-nom  def-identification/definition-gen 
‘identity card’     
‘la carte d’identité’ 
b. هبِطاقَت 
*bi®ƒqat-u-hu 
card.sg.fem-nom-him 
‘the card of him’, ‘his card’ 
‘sa carte’  
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(19) a. تامِ داراَألي 
dƒr-u  al-’aytƒm-i 
house-nom def -orphans-gen 
‘the orphanage’ 
‘l’orphelinat’ 
b. مهدار 
*dƒr-u-hum 
house-nom-their 

(20) a. تامِ داراَألي 
dƒr-u  al-’aytƒm-i 
house-nom def-orphans-gen 
‘orphans’ house’, ‘the house of the orphans’ 
‘la maison des orphelins’ 
b. مهدار 
dƒr-u-hum 
house-nom-their 
‘their house’, ‘the house of their’ 
‘leur maison’  

4.1.2. Pronominalisation de la tête dans une coordination  
Lorsqu’on coordonne deux états construits ayant la même tête, la tête coordonnée peut 
être remplacée par un pronom coréférentiel, i.e. ayant la même référence que la tête du 
premier conjoint. Une telle référence est impossible avec une lecture non 
compositionnelle. 

Comme le montre les indices dans (21.b) et (22.b), les pronoms ‘ƒ¡ar « other (masc) » et ‘u¡rƒ « other 
(fem) » font référence respectivement aux noms k¹b- (glass) et mil‘aqat- « tablespoonful » qui sont 
respectivement les têtes des construits k¹b-ay fƒr¢nat « two glassfuls » et mil‘aqat-ay milŸ « two 
tablespoonfuls». Dans le cas d’une coordination de composés, ce type de coréférence n’est pas possible, 
comme le montre l’agrammaticalité de l’exemple (23.b), et les têtes des composés conjoints doivent 
être répétées après chaque conjonction, comme en (23.a). 

(21) a. (أَضيفي)  يه  كوبفارين و كَّر  كوبس 
(’a†¢f¢)   k¹b-ay  fƒr¢nat  wa  k¹b-a   sukkar 
(add.imp.fem)  glass-dl.acc flour and glass-sg.acc sugar 
‘(add) two glassfuls of flour and one glassful of sugar’ 
‘ajoutez deux verres de farine et un verre de sucre’ 
b. (أَضيفي)  يه  كوبفارين و ركَّر   آخس 
(’a†¢f¢)   k¹b-ay1  fƒr¢nat  wa  ’ƒ¡ar-a1   sukkar 
(add.imp.fem)  glass-dl.acc flour and another.masc-acc sugar 
(add) two glassfuls of flour and another of sugar 
‘ajoutez deux verres de farine et un autre de sucre’ 

(22) a. (أَضيفي) يقَتلْعت   ميز قَةَ ولْعلْح   مم 
(’a†¢f¢)  mil‘aqat-ay   zayt  wa  mil‘aqat-a   milŸ 
(add.imp.fem)tablespoonful.fem.dl-acc oil  and  tablespoonful.fem.sg-acc  salt 
‘(add) two tablespoonfuls of oil and one tablespoonful of salt’ 
‘ajoutez deux cuillères à soupe d’huile et une cuillère à soupe de sel’ 



                                       

                                       2––
 

 
 

~ 344 ~ 
 

b. (أضيفي)  يقَتلْعت   ميز ى ورلْح  أُخم 
(’a†¢f¢)   mil‘aqat-ay2   zayt  wa  ’u¡rƒ2   milŸ 
(add.imp.fem)  tablespoonfuls.fem.dl-acc  oil  and  another.fem salt’ 
‘(add) two tablespoonfuls of oil and one of salt’ 
‘ajoutez deux cuillères à soupe d’huile et une autre sel’ 

(23) a. (نشد زيرالو)  بابٍ دارش  و دار ةزجع 
(daššana  al-waz¢ru)   dƒr-a  šabƒb-i-n   wa  dƒr-a  ‘aŠazat-i-n 
(open.perf the-minister) house-acc young.pl-gen-indef and house-acc old.pl-gen-indef 
‘(the minister has opened) a youth club and a rest home’ 
‘(le minister a inauguré) une maison des jeunes et une maison de repos’ 
b. (نشد زيرالو)  بابٍ دارش  ى ورأُخ ةزجع 
*(daššana  al-waz¢ru)  dƒr-a  šabƒb-i-n   wa  ‘ukhrƒ  ‘aŠazat-i-n 
(open.perf  the-minister) house-acc  young.pl-gen-indef  and  another  old.pl-gen-indef 

4.1.3. Modification du complément 
Il est possible de modifier le complément d’un construit mais non celui d’un composé. 

Si la modification du complément génère une nouvelle expression acceptable, cela signifie qu’il ne s’agit 
pas d’un composé, sous peine de perdre la lecture non compositionnelle. Ceci est facile à montrer avec 
les exemples suivants : 

(24) a. نبا كاملَل 
’ibn-u  al-malik-i 
son-nom  def-king-gen 
‘the son of the king’ 
‘le fils du roi’ 
b. نبا كلِ  املَلالعاد 
‘ibn-u  al-malik-i  al-‘ƒdil-i 
son-nom  def-king-gen  def-impartial-gen 
‘the son of the impartial king’ 
‘le fils du roi impartial’ 

(25) a. تامِ  داراَألي 
dƒr-u   al-’aytƒm-i 
house-nom  def-orphans-gen 
‘the orphanage’ 
‘l’orphelinat’ 
b. تامِ  دارارِ   اَأليغالص 
*dƒr-u   al-’aytƒm-i   al-si‰ƒr-i 
house-nom  def-orphans-gen  def-little-gen 

Dans l’exemple (24.b), l’adjectif al-‘ƒdil « the impartial » modifie le complément al-malik « the king » et 
non la tête du construit. Ceci est évident du fait du marquage de cas au génitif. Cette modification n’est 
pas possible dans le cas d’un composé comme le montre l’agrammaticalité de l’exemple (25.b). 
4.1.4. Coordination du complément 

Le complément d’un construit peut être formé à partir de la coordination de deux noms 
ou plus. La tête du construit peut alors être utilisée soit au singulier, soit au duel, soit 
encore au pluriel, pour donner lieu à des construits grammaticaux mais avec des sens 
différents. Dans le cas des composés, la coordination des compléments implique 
nécessairement l’utilisation du duel ou du pluriel sinon le composé est agrammatical. 

En (26.a), nous avons coordonné deux états construits qui ont la même tête ‘amal- « work ». En, (26.c), 
la tête a été utilisée au duel pour que la coordination donne un sens équivalent à celui en (26.a). Par 
contre, coordonner les deux compléments sans procéder au changement morphologique au niveau du 
nombre de la tête (i.e. du singulier au duel) comme en (26.b), nous mène à un autre sens différent de 
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ceux en (26.a,c). En effet, si dans une coordination on met la tête des deux construits en facteur, celle-ci 
doit suivre en nombre le nombre de coordonnants utilisés ; en d’autres termes, le nombre de 
conjonctions de coordination utilisées. Ceci est montré dans l’exemple (26.d), où ’a‘mƒl- « works » est le 
pluriel de ‘amal- puisque nous avons utilisé deux fois la même conjonction wa « and ». Si, par contre, la 
tête demeure au singulier, malgré qu’il y ait coordination de compléments, le complément prend le sens 
d’une seule unité. 

(26) a.(َأقَر رِفاملُش)  َلمبِ عالطَّال  لَ ومع ةبالطَّال 
(qara’a al-mušrif-u)  [‘amal-a  al-®ƒlib-i]   wa  [‘amal-a  al-®ƒlib-at-i] 
(read def-adviser-nom)  work-acc  def-student-gen  and work-acc  def-student-fem-gen   
Litt. (the adviser read) the work of the student (masc) and the work of the student (fem) 
Litt. (le directeur de thèse a lu) le travail de l’étudiant et le travail de l’étudiante 
b. (َأقَر رِفاملُش)  َلمبِ عالطَّال  و ةبالطَّال 
(qara’a al-mušrif-u)  ‘amal-a  al-®ƒlib-i   wa  al-®ƒlib-at-i 
(read def-adviser-nom)  work-acc  def-student-gen  and def-student-fem-gen 
Litt. (the adviser read) the work of the students (masc) and the student (fem) 
Litt. (le directeur de thèse a lu) le travail de l’étudiant et l’étudiante 
c. (َأقَر رِفاملُش)  لَيمبِ  عالطَّال  و ةبالطَّال 
(qara’a al-mušrif-u)  ‘amal-ay   al-®ƒlib-i   wa  al-®ƒlib-at-i 
(read def-adviser-nom)  work-dl.acc  def-student-gen  and def-student-fem-gen 
Litt. (the adviser read) the two works of the student (masc) and the student (fem) 
Litt. (le directeur de thèse a lu) les deux travaux de l’étudiant et l’étudiante 
d. (َأقَر رِفاملُش)  َالميم أَعلس ح وصال زي وفَو 
(qara’a al-mušrif-u)  ’a‘mƒl-a  sal¢m wa  sƒlih  wa  fawz¢ 
(read def-adviser-nom)  works-acc  Salim  and Salah and  Fawzi 
Litt. (the adviser read) the two works of Salim, Salah and Fawzi 
Litt. (le directeur de thèse a lu) les travaux de Salim, Salah et Fawzi 
e. (َأقَر رِفاملُش)  َلميم علس ح وصال زي وفَو 
(qara’a al-mušrif-u)  ‘amal-a  sal¢m  wa  sƒlih  wa  fawz¢ 
(read def-adviser-nom)  work-acc  Salim  and Salah and  Fawzi 
Litt. (the adviser read) the work of Salim, Salah and Fawzi 
Litt. (le directeur de thèse a lu) le travail de Salim, Salah et Fawzi (le travail auquel les trois y ont participé)  

La construction en (27.b) est agrammatical parce que dƒr-a al-‘aŠazat-i wa al-±aqƒfat-i n’est pas un 
composé malgré que dƒr-a al-‘aŠazat-i « the rest home » et dƒr-a al-±aqƒfat-i « the community arts 
centre » sont toutes les deux des composés. La même justification est valable pour l’exemple en (27.e). 
En effet, dƒr-a al-‘aŠazat-i, dƒr-a al-±aqƒfat-i et dƒr-a al-šabƒb-i « youth clubs » sont toutes les trois des 
composés, mais dƒr-a al-‘aŠazat-i wa al-±aqƒfat-i wa al-šabƒb-i ne peut pas avoir une lecture 
compositionnelle. 

(27) a. دار ةزجالع  و دار  الثَّقافَة 
dƒr-a  al-‘aŠazat-i  wa  dƒr-a   al-±aqƒfat-i 
house-acc  def-old.pl-gen  and  house-acc  def-arts-gen 
‘the rest home and the community arts centre’ 
‘la maison de repos et la maison de la culture’ 
b. دار ةزجالع  و الثَّقافَة 
*dƒr-a  [al-‘aŠazat-i  wa  al-±aqƒfat-i] 
house-acc  def-old.pl-gen  and  def-arts-gen 
Litt. ‘the house of old person and arts’ 
Litt. ‘la maison de repos et de la culture’  
c. يدار  ةزجالع  و الثَّقافَة 
dƒr-ay   al-‘aŠazat-i  wa  al-±aqƒfati-i 
house-dl.acc  def-old.pl -gen and  def-arts-gen 
‘the rest home and the community arts centre’ 
‘la maison de repos et la maison de la culture’ 
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d. ورد ةزجالع  و الثَّقافَة  بابِ والش 
d¹r-a   al-‘aŠazat-i  wa  al-±aqƒfat-i   wa   al-šabƒb-i 
houses-acc  def-old.pl-gen  and  def-arts-gen  and  def-young.pl-gen 
‘rest homes, community arts centres and youth clubs’ 
‘les maisons de repos, de culture et des jeunes’ 
e. دار ةزجالع  و الثَّقافَة  بابِ والش 
*dƒr-a  al-‘aŠazat-i  wa  al-±aqƒfat-i  wa  al-šabƒb-i 
house-acc  def-old.pl-gen  and  def-arts-gen  and  def-young.pl-gen 
Litt. ‘house of old person, arts and young person’ 
Litt. ‘la maison des vieux, de culture et des jeunes’ 

Par conséquent, les sens que nous avons obtenus en (26.b) et (26.e) pour les construits ne peuvent pas 
être obtenus dans le cas des composés. 
4.1.5. Coordination de la tête 

Si deux construits sont formés à partir du même complément, deux types de 
simplification peuvent avoir lieu : (i) soit obtenir un nouveau construit dont la tête est la 
coordination des deux têtes et dont le complément est leur complément commun, en 
d’autres termes, il y a distribution du complément sur les deux têtes coordonnées ; (ii) 
soit réaliser le complément du second construit sous la forme d’un pronom clitique et 
coordonner directement les deux construits. 

En (28.a), nous avons coordonné les deux états construits ’atbƒ‘-u al-waz¢r-i « the partisants of the 
minister » et mu‘ƒri†-¹ al-waz¢r-i « the opposants of the minister », ayant un élément en commun : le 
complément al-waz¢r « the minister ». Cette conjonction peut être simplifiée : (i) soit en coordonnant 
les deux têtes, ’atbƒ‘-u « the partisants » et mu‘ƒri†-¹ « the opposants », et en mettant le complément 
commun al-waz¢r en facteur, comme en (28.b); (ii) soit en supprimant le complément du second 
conjoint, et en lui substituant le marqueur d’objet -hu comme en (28.c).  

(28) a. اعبزيرِ  أَتالو  و وعارِضزيرِ  مالو 
’atbƒ‘-u   al-waz¢r-i  wa  mu‘ƒri†-¹  al-waz¢r-i 
partisans-nom  def-minister-gen  and  opposants-nom  def-minister-gen 
litt. ‘the partisans of the minister and the opposants of the minister’ 
litt. ‘les partisants du minister et les opposants du ministre’ 
b. اعبأَت  و وعارِضزيرِ   مالو 
[’atbƒ‘-u   wa  mu‘ƒri†-¹]   al-waz¢r-i 
partisans-nom  and  opposants-nom  def-minister-gen 
‘the partisans and the opposants of the minister’ 
‘les partisants et les opposants du ministre’ 
c. اعبزيرِ  أَتالو   و وهعارِضم 
’atbƒ‘-u   al-waz¢r-i   wa  mu‘ƒri†-¹-hu 
partisans-nom  def-minister-gen  and  opposants-nom-his 
‘the partisans of the minister and his opposants’ 
‘les partisants du ministre et ses opposants’ 

Ce type de simplification ne peut avoir lieu dans le cas du composé (cf. (29.a)). En effet, les deux 
coordinations en (29.b) et (29.c) sont agrammaticales : ni l’une ni l’autre ne donnent lieu à un composé. 

(29) a. يسئر ةورِيهاجلُم  يلُ وكو  ةورِيهاجلُم (اافَحصت) 
ra’¢s-u  al-Šumh¹riyyat-i wa  wak¢l-u   al-Šumh¹riyyat-i  (tasƒfaŸƒ) 
president-nom  def-republic-gen  and proxy-nom  def-republic-gen  (shook hands) 
‘the President of the Republic and the public prosecutor (shook hands)’ 
‘le président de la république et le procureur de la république (se sont serrés les mains)’ 
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b. يسئر  يلُ وكو  ةورِيهاجلُم  (اافَحصت) 
*[ra’¢s-u   wa  wak¢l-u]   al-Šumh¹riyyat-i  (tasƒfaŸƒ) 
president-nom   and  proxy-nom  def-republic-gen  (shook hands) 
Litt. ‘(the President and the proxy) of the republic (shook hands)’ 
Litt. ‘(le président et le procureur) de la république (se sont serrés les mains)’ 
c. يسئر ةورِيهاجلُم  ا ويلُهكو  (اافَحصت) 
*ra’¢s-u  al-Šumh¹riyyat-i  wa  wak¢l-u-hƒ  (tasƒfaŸƒ) 
president-nom  def-republic-gen  and  proxy-nom-her (shook hands) 
Litt. ‘the President of the Republici and itsi proxy (shook hands)’ 
Litt. ‘le président de la républiquei et soni procureur (se sont serrés les mains)’ 

4.1.6. Coordination mixte (état construit et composé) 
Lors de la coordination d’un composé et d’un construit, la simplification de l’expression 
résultante ne peut avoir lieu que si le composé constitue le complément du construit. En 
effet, lors d’une coordination mixte où le construit et le composé ont le même 
complément, celui-ci ne peut être réalisé comme pronom clitique ni sur la tête du 
construit ni sur la tête du composé. 

Il est toujours possible de simplifier une coordination de deux construits dont l’un constitue le 
complément de l’autre (i.e. si l’un des deux construits est X, le second est de la forme YX, où Y est la tête 
et X le complément (cf. 30.a)). Cette simplification est matérialisée par la réalisation du complément du 
deuxième conjoint sous la forme d’un pronom clitique comme nous pouvons le constater à travers 
l’exemple (30.b). 

(30) a. املُديرِ دار  ةُ واملُديرِ دارِ  ساح 
dƒr-u  al-mud¢r-i   wa  sƒŸat-u   dƒr-i  al-mud¢r-i 
house-nom  def-director-gen  and  courtyard-nom  house-gen def-director-gen 
Litt. ‘the house of the director and the courtyard of the house of the director’, 

‘the director’s house and the director’s house courtyard’     
Litt. ‘la maison du directeur et la cour de la maison du directeur’ 
b. املُديرِ  دار   ا وهتساح 
dƒr-u1   al-mud¢r-i   wa  sƒŸat-u-hƒ1 

house-nom  def-director-gen  and  courtyard-nom-her 
‘the house1 of the director and it’s1 courtyard’, ‘the director’s house1 and it’s1 courtyard’     
‘la maison1 du directeur et sa1 cour’ 

Ce type de simplification est possible aussi dans une coordination mixte telle que celle en (31.a) où le 
composé serait le complément du construit. Dans l’exemple (31.b), le premier conjoint dƒr-u al-’aytƒm-i 
« the orphanage », qui est un composé, est coordonné à un construit dont le complément est réalisé 
comme un pronom clitique faisant référence à la tête du composé (i.e. le premier conjoint).  

(31) a. امِ دارتاَألي  ةُ ورامِ دارِ  أَستاَألي 
dƒr-u  al-’aytƒm-i  wa  ’asirrat-u   dƒr-i  al-’aytƒm-i 
house-nom  def-orphan.pl-gen  and bed.pl-nom house-gen def-orphan.pl-gen 

Litt. ‘the orphanage and the bed of the orphanage’ 
Litt. ‘l’orphelinat et les lits de l’orphelinat’ 
b. امِ  دارتاَألي   ا وهترأَس 
dƒr-u1   al-’aytƒm-i  wa  ’asirrat-u-hƒ1 
house-nom  def-orphan.pl-gen  and bed.pl-nom-her 
‘the orphanage1 and it’s1 beds’ 
‘l’orphelinat1 et ses1 lits’ 

Maintenant, si nous coordonnons deux construits ayant le même complément, comme en (32.a), 
l’expression résultante peut être simplifiée comme en (32.b), où le complément du second conjoint est 
réalisé comme un pronom clitique coréférentiel avec le complément du premier conjoint. 
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(32) a. تابك لَدالو  و اسكُر  لَدالو 
[kitƒb-u  al-walad-i]  wa  [kurrƒs-u  al-walad-i] 
book-nom def-boy-gen  and  notebook-nom def-boy-gen 
Litt. ‘the boy’s book and the boy’s notebook’, ‘the book of the boy and the notebook of the boy’ 
Litt. ‘le livre du garçon et le cahier du garçon’ 
b. تابك لَدالو  و هاسكُر 
kitƒb-u al-walad-i1  wa  kurrƒs-u-hu1 
book-nom  def-boy-gen  and  notebook-nom-his 
‘the book of the boy1 and his1 notebook’ 
‘le livre du garçon1 et son1 cahier’ 

Une telle coordination n’est pas possible pour les composés, à moins de donner lieu à un sens 
compositionnel. En (33.a), nous avons un composé dƒr-u al-’aytƒm-i « the orphanage » coordonné à un 
construit ’asirrat-u al-’aytƒm-i « the beds of the orphans ». Les deux constructions ont le même 
complément al-’aytƒm « the-orphans ». La simplification de (33.a) aboutira à une agrammaticalité, 
comme on le voit en (33.b). En effet, si le pronom clitique -hum « their » du construit ’asirratu-hum 
« beds-their » est coréférentiel avec le complément du composé (i.e. celui du premier conjoint) al-
’aytƒm-i « the-orphans », alors l’expression dƒr-u al-’aytƒm-i « house the-orphans » ne peut être un 
composé et possède alors une lecture compositionnelle. 

(33) a. امِ دارتاَألي  ةُ ورامِ  أَستاَألي 
dƒr-u  al-’aytƒm-i  wa  ’asirrat-u   al-’aytƒm-i 
house-nom  def-orphan.pl-gen  and  bed.pl-nom  def-orphan.pl-gen 
‘the house of the orphans and the beds of the orphans’, lecture compositionnelle 
‘the orphanage and the orphans’ beds’, lecture non compositionnelle  
b. امِ  دارتاَألي   و مهترأَس 
*dƒr-u   al-’aytƒm-i2   wa  ’asirrat-u-hum2 
house-nom  def-orphan.pl-gen  and bed.pl-nom-their 
‘the house of the orphans2 and their2 beds’, ‘the orphanage1 and their3 beds’ 
‘la maison des orphelins2 et leurs2 lits’, ‘l’orphelinat1 et leurs3 lits’ 

En (34.a), nous avons inversé l’ordre des conjoints de l’exemple (33.a). L’essai de simplification de cette 
conjonction mène à l’agrammaticalité en (34.b). En effet, l’expression dƒru-hum « house-their » ne peut 
être considérée comme un composé puisque le complément d’un composé ne peut se réaliser sous la 
forme d’un marqueur d’objet.   

(34) a. ُةرامِ أَستاَألي  و امِ  دارتاَألي 
’asirrat-u  al-’aytƒm-i  wa  dƒr-u   al-’aytƒm-i 
bed.pl-nom  def-orphan.pl-gen  and house-nom  def-orphan.pl-gen 
‘the beds of the orphans and the house of the orphans’, ‘the beds of the orphans and the orphanage’ 
‘les lits des orphelins et la maison des orphelins’, ‘les lits des orphelins et l’orphelinat’  
b. ُةرامِ  أَستاَألي   و مهارد 
*’asirrat-u   al-’aytƒm-i2   wa  dƒr-u-hum2 
bed.pl-nom  def-orphan.pl-gen  and house-nom-their 
‘the beds of the orphans1 and their1 orphanage’ 
‘les lits des orphelins1 et leur1 orphelinat’  

4.1.7. Récursivité 
Les enchâssements dans les états construits nominaux (ÉCNs) sont toujours possibles; en 
théorie, il est possible de rallonger un état construit à l’infinie. L’enchâssement au sein du 
composé est, par contre, toujours agrammatical. Cela découle d’un constat évident que 
nous pouvons formuler ainsi : « Dans la formation des construits nominaux, le point de 
départ est toujours un nom. Une fois formé, un construit nominal peut toujours être 
utilisé pour faire partie d’un nouvel ÉCN, ceci en lui concaténant un nouveau nom à sa 
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droite. Ceci n’est pas le cas du composé, qui, une fois formé, ne peut faire l’objet d’une 
réutilisation : il est en principe clos. » 

Avec le nom bƒb « door » en (35.a), nous avons construit les trois états construits en (35.b-d), qui sont 
tous différents. Nous pouvons leur enchâsser n’importe quel(s) autre(s) nom(s) dans l’une des positions 
du complément pour en construire, à nouveau, un nouveau construit bien formé. C’est la raison pour 
laquelle le construit est considéré comme une construction des plus (sinon la plus) privilégiée de la 
langue arabe.  

(35) a. الباب 
al-bƒb-u 
def-door-nom 
‘the door’ 
‘la porte’ 
b. زِلِ باباملَن 
bƒb-u  al-manzil-i 
door-nom  def-house-gen 
‘the door of the house’ 
‘la porte de la maison’ 
c.زِلِ  بابنلِّمِ  ماملُع 
bƒb-u  manzil-i  al-mu‘allim-i 
door-nom  house-gen  def-teacher.masc-gen 
‘the door of the house of the teacher’ 
‘la porte de la maison de la l’instituteur’ 
d. زِلِ بابنلِّمِ  معم   ةِسينالفَر 
bƒb-u  manzil-i  mu’allim-i   al-faransiyyat-i 
door-nom  house-gen  def-teacher.masc-gen  def-french-gen 
‘the door of the house of the teacher of French’ 
‘la porte de la maison de la l’instituteur de français’ 

Ce type de constructions n’est pas possible avec les composés. Ceci est éclairci en (36), où les deux 
composés en (36.a) et (36.b), ‘ar¹su al-baŸri « the siren » et baŸru al-šamƒl « the north sea », ne 
peuvent pas donner lieu par composition à un nouveau composé, ce qui est confirmé par 
l’agrammaticalité en (36.c). 

(36) a. وسررِ عحالب 
‘ar¹s-u  al-baŸr-i 
bride-nom def-sea-gen 
‘the siren’ 
‘la sirène’ 
b. رحالِ بمالش 
baŸr-u  al-šamƒl-i 
sea-nom  def-north-gen 
‘north sea’ 
‘la mer du nord’ 
c. وسررِ عحالِ  بمالش 
*‘ar¹s-u  baŸr-i   al-šamƒl-i 
bride-nom  sea-gen  def-north-gen 

4.1.8. Nombre (countability) 
Les construits sont sensibles au trait Nombre; ils peuvent toujours être mis au duel et au 
pluriel. Les composés, quant à eux sont idiosyncrasiques à cet égard; en effet, il y a des 
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composés qui sont toujours au singulier, d’autres toujours au pluriel, et d’autre encore 
peuvent être mis soit au singulier soit au duel soit au pluriel.  

Les construits kutubu al-mu‘allimi « the books of the teacher » et kitƒbƒ al-mu‘allimi « the two 
books of the teacher » (respectivement en (37.b) et (37.c)) représentent respectivement le pluriel 
et le duel nominatifs du construit kitƒbu al-mu‘allimi « the book of the teacher » en (37.a). 

(37) a.تابلِّمِ كاملُع  
kitƒb-u  al-mu‘allim-i 
book-nom  def-teacher-gen 
‘the book of the teacher’ 
‘le livre de l’instituteur’ 
b. بلِّمِ  كُتاملُع 
kutub-u   al-mu‘allim-i 
book.pl-nom  def-teacher-gen 
‘the books of the teacher’ 
‘les livres de l’instituteur’ 
c. اابتلِّمِ  كاملُع 
kitƒb-ƒ   al-mu‘allim-i 
book.dl-nom  def-teacher-gen 
‘the two books of the teacher’ 
‘les deux livres de l’instituteur’ 

En (38.a), le composé ’al‘ƒbu al-qiwƒ « athletics » est formé d’une tête ’al‘ƒbu « games » et d’un 
complément al-qiwƒ « forces » qui sont tous les deux au pluriel. Les constructions mal formées en 
(38.b), (38.c) et (38.d) montrent que le composé ’al‘ƒbu al-qiwƒ ne peut être mis au singulier; en 
effet, ni la tête (cf. (38.b)) ni le complément (cf. (38.c)) ni les deux en même temps (cf. (38.d)) ne 
peuvent être mis au singulier. Ce qui exclu la possibilité de générer un composé singulier. Par 
conséquent, le composé ’al‘ƒbu al-qiwƒ est toujours utilisé au pluriel. 

(38) a. ى  أَلْعابوالق 
’al‘ƒb-u   al-qiwƒ 
game.pl-nom  def-force.pl 
‘athletics’ 
‘l’athletisme’ 
b. ُةبى  لُعوالق 
*lu‘bat-u   al-qiwƒ 
game.sg-nom  def-force.pl 
‘the game of forces’ 
‘le jeux des forces’ 
c. أَلْعاب  ةالقُو 
*’al‘ƒb-u   al-quwwat-i 
game.pl-nom  def-force.sg-gen 
‘the games of force’ 
‘les jeux de la force’ 
d. ُةبلُع  ةالقُو 
*lu‘bat-u   al-quwwat-i 
game.sg-nom  def-force.sg-gen 
‘the game of force’ 
‘le jeux de la force’ 
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En (39.a), nous avons un composé al-baŸr-u al-’aŸmar-u « the red sea » qui est du type Nom-
Adjectif. Si nous essayons de mettre ce composé au pluriel, nous obtenons la construction en 
(39.b) qui n’est pas elle-même un composé. 

(39) a. رحالب   رماَألح 
al-baŸr-u    al-’aŸmar-u 
def-sea.masc.sg-nom  def-red.masc.sg-nom 
‘the Red Sea’ 
‘la mer rouge’ 
b. اراُء   البِحراحلَم 
*al-biŸƒr-u    al-Ÿamrƒ’-u 
def-sea.fem.pl-nom  def-red.fem.pl-nom 
‘the red seas’ 
‘les mers rouges’ 

Le composé en (40.a) ra’¢s-u al-baladiyyat-i « mayor » peut avoir deux pluriels : (i) celui en (40.b), où 
seule la tête est au pluriel, et (ii) celui en (40.c), où les deux éléments du composé (i.e. tête et 
complément) sont au pluriel. Ces deux constructions plurielles valides ne sont pas toutefois 
sémantiquement équivalentes. Si le complément du composé est seul au pluriel, nous aboutirons à une 
construction mal formée, comme en (40.d). 

(40) a. يسئر  ةيلَدالب 
ra’¢s-u   al-baladiyyat-i 
president.sg-nom  def-hall.sg-gen 
‘mayor’ 
‘le maire’ 
b. اُءسؤر  ةيلَدالب 
ru’asƒ’-u   al-baladiyyat-i 
president.pl-nom  def-hall.sg-gen 
‘mayors’, ‘litt. the mayors of the city council’ 
‘litt. les (différents) présidents de la mairie’ 
c. اُءسؤر  اتيلَدالب 
ru’asƒ’-u   al-baladiyyƒt-i 
president.pl-nom  def-hall.pl-gen 
‘mayors’, ‘litt. the mayors of the city councils’ 
‘litt. les présidents des (différentes) mairies’ 
d. يسئر  اتيلَدالب 
*ra’¢s-u   al-baladiyyƒt-i 
president.sg-nom  def-hall.pl-gen 

3.2. Propagation de la définitude 
Nous savons que l’article défini ne peut s’attacher qu’au dernier membre non tête aussi bien du 
construit de type N-N que du composé de type N-N. Cette définitude cache, en réalité, un 
comportement différent dans les deux types de constructions. Dans le construit, la définitude marquée 
sur le membre non-tête n’est pas associée seulement avec le construit en entier, mais aussi avec ses 
deux membres tête et non-tête s’il s’agit d’un construit bi-nominal. Si de plus le construit est formé de 
plus de deux membres, la définitude concerne en même temps le construit et chacun de ses membres 
isolément. Ceci peut être démontré par la modification du construit ou de l’un de ses constituants en 
utilisant le test de modification connu dans différentes langues. Dans la tradition grammaticale arabe, ce 
test se base sur une propriété fondamentale qui est la nécessité d’avoir un accord entre le modifieur et 
le modifié. 
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Test de la définitude par la modification du nom en arabe 
Pour calculer la valeur du trait de définitude d’un nom donné, il suffit de procéder à sa 
modification par un adjectif défini (lui concordant en genre, nombre et cas). Si le 
constituant qui en résulte est syntaxiquement bien formé (i.e. s’il y a bien accord entre 
modifieur et modifié) alors le nom en question est bien défini. (version modifiée de  معمري
(2015:158)) 

Comme on peut le voir dans l’exemple en (41) ci-dessous, l’adjectif al-Šad¢dat « the new » utilisé en 
(41.a) modifie la tête du construit sayyƒrat « car » et non l’un de ses autres membres. Pourquoi une telle 
interprétation? Cela est du au fait que le modifieur al-Šad¢dat (i) d’une part, suit le nom tête sayyƒrat en 
genre, nombre et cas; ils sont tous les deux féminins, singuliers et au nominatifs et (ii) d’autre part, ne 
s’accorde ni avec le premier complément mu‘allim « teacher » ni avec le second al-tilm¢‡ « schoolboy » 
à la fois en genre et en cas. Qu’en est-il alors de la définitude? Nous considérons la valeur de ce trait 
comme décidable, du fait qu’elle est à DEF + au niveau du modifieur et à DEF neutre au niveau de la tête 
modifiée; ce qui veut dire que les deux traits au niveau des deux éléments ne sont pas contradictoires, 
mais plutôt, ils sont unifiables. Ce qui nous laisse conclure que al-Šad¢dat en (41.a) modifie bien la tête 
du construit et non l’un de ses compléments. Ensuite, dans l’exemple en (41.b), l’adjectif al-Šad¢d 
modifie cette fois-ci le premier complément du construit mu‘allim. En effet, il ne s’accorde ni en genre 
ni en cas avec la tête, ni encore en genre avec le second complément. Enfin, dans le dernier exemple en 
(41.c), le même adjectif al-Šad¢d modifie le second complément du construit al-tilm¢‡at « schoolgirl » 
puisqu’il ne s’accorde ni en cas avec la tête et ni en genre avec le premier complément.  

(41) a. ُةاريلِّمِ سعم  يذلْمةُ   التيداجلَد 
sayyƒrat-u  mu‘allim-i  al-tilm¢‡-i    al-Šad¢dat-u 
car.fem.sg-nom  teacher.masc.sg-gen  def-schoolchild.masc.sg-gen  def-new.fem.sg-nom 

‘the new car of the schoolboy’s teacher’, ‘the new schoolboy teacher’s car’ 
‘la nouvelle voiture de l’instituteur de l’écolier’ 
b. ُةاريلِّمِ  سعم  يذَةلْمالت   يداجلَد 
sayyƒrat-u   mu‘allim-i  al-tilm¢‡-at-i   al-Šad¢d-i 
car.fem.sg-nom  teacher.masc.sg-gen  def-schoolchiild-fem.sg-gen  def-new.masc.sg-gen 
‘the car of the new teacher of the schoolgirl’, ‘the schoolgirl new teacher’s car’ 
‘la voiture du nouvel instituteur de l’écolière’ 
c. ُةاريلِّمِ  سعم  يذَةلْمالت   ةيداجلَد 
sayyƒrat-u   mu‘allim-i  al-tilm¢‡-at-i   al-Šad¢dat-i 
car.fem.sg-nom  teacher.masc.sg-gen  def-schoolchiild-fem.sg-gen  def-new.fem.sg-gen 
‘the car of the teacher of the new schoolgirl’, ‘the new schoolgirl teacher’s car’ 
‘la voiture de l’instituteur de la nouvelle écolière’ 

Faut-il noté ici que nous avons délibérément choisi d’éviter dans l’exemple (41) toute ambiguïté au sein 
du construit. Dans l’exemple (42), nous avons un cas d’un construit totalement ambigu. Dans ce cas, on 
ne peut décider lequel des trois membres du construit est modifié par l’adjectif al-Šad¢d. 

(42) فاتلِّمِ   هعم  يذلْمالت   يداجلَد 
hƒtif-i   mu‘allim-i  al-tilm¢‡-i    al-Šad¢d-i 
telephone.masc.sg-gen  teacher.masc.sg-gen  def-schoolchild.masc.sg-gen  def-new.masc.sg-gen 
‘the new phone of the teacher of the schoolboy’ 
‘the phone of the new teacher of the schoolboy’ 
‘the phone of the teacher of the new schoolboy’ 
‘le nouveau téléphone de l’instituteur de l’écolier’ 
‘le téléphone du nouvel instituteur de l’écolier’ 
‘le téléphone de l’instituteur du nouvel écolier’  

Avec les composés, le comportement est assez différent. Malgré que le membre non tête soit marqué 
explicitement pour la définitude, il n’est cependant pas interprété comme étant un nom défini, du fait 
qu’il n’est pas référentiel. Il est sémantiquement libre15. Dans l’exemple (43.a), le syntagme nominale 
non tête al-’aytƒm « the-orphans » correspond à des individus qui ne sont pas forcément spécifiques ou 
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obligé d’exister totalement. Le même constat pour al-malik « the king » en (43.b), qui ne doit ni être 
forcément spécifique ni exister réellement.  

(43) a. امِ  دارتاَألي 
dƒr-u   al-’aytƒm-i 
house-nom  def-orphan.pl-gen 
‘the orphanage’ 
‘l’orphelinat’ 
b. نبا كاملَل 
’ibn-u  al-malik-i16 
son-nom  def-king-gen 
litt. ‘the king’s son’ 
‘the prince’ 

4.3. Capitalité sémantique 
Une méthode pertinente pour traiter de la nature fondamentalement compositionnel des processus de 
formation des mots a été proposé par Allen (1978) qui a appliqué la condition ‘EST UN’ (IS A)17 aux 
composés de l’anglais. Borer (2008) a adapté quelque peu cette condition aux construits et aux 
composés en hébreu pour faire émerger une certaine différence. Pour l’arabe, nous suivrons la même 
logique en disant qu’ « un construit EST UNE version modifiée de sa tête ». Ceci est illustré en (44.a-b). 
Dans cet exemple, la condition ‘EST-UN’ permet de conclure que le construit dƒr-u al-’awlƒd-i « the 
house of the boy » est une spécialisation du concept général dƒr « house » : est-ce que dƒr-u al-’awlƒd-i 
« the house of the boy » EST-UN type de dƒr « house » ou EST-il UN type de ’awlƒd « boys »? 

(44) a. دار  الداَألو 
dƒr-u   al-’awlƒd-i 
house-nom  def-boy.pl-gen 
‘the house of the boys’, ‘the boys’ house’ 
‘la maison des enfants’ 
b. تابلِّمِ كاملُع 
kitƒb-u  al-mu‘allim-i 
book-nom  def-teacher-gen 
‘the book of the teacher’, ‘the teacher’s book’ 
‘le livre de l’instituteur’ 

Cependant, malgré que cela paraisse évident dans certains composés (45.d), une telle relation 
sémantique n’est pas typique aux composés (45.a-c). 

(45) a. دار  ةيلَدالب 
dƒr-u   al-baladiyyat-i 
house-nom  def-town-gen 
‘town hall’ 
‘la mairie’  
b. رقَص  الَةدالع 
qasr-u   al-‘adƒlat-i 
palace-nom  def-justice-gen 
‘law courts’ 
‘palais de justice’ 
c. وسررِ  عحالب 
‘ar¹su   al-baŸr-i 
épouse-nom  def-mer-gen 
‘siren’ 
‘sirène’ 
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d. ُةاريس ةراُألج 
sayyƒrat-u  al-‘uŠrat-i 
car-nom  def-pay-gen 
‘taxi’ 

Conclusion 
Nous avons tenté d’énumérer tout au long de ce travail quelles sont les propriétés linguistiques des 
noms composés et des construits du type N-N. Ce travail contribuera à une meilleure description de ce 
phénomène propre aux langues naturelles. Une conséquence naturelle de ces observations est que les 
composés sont mieux vus comme des mots, alors que les construits sont syntaxiquement des 
syntagmes. Nous pouvons ainsi adopter l’hypothèse suivante : les composés sont des mots et doivent 
donc être rendu compte dans le lexique, les construits quant à eux sont des syntagmes et d’où ils sont 
traités par la syntaxe. Ainsi, dans une perspective de traitement automatique des langues, les composés 
sont répertoriés dans des dictionnaires électroniques qui seront utilisés, entre autres, par des analyseurs 
syntaxiques. La condition pour parvenir à ces résultats serait donc de construire des ressources dont des 
transducteurs qui permettraient de décrire ce type de composés. Dans une perspective de traduction, la 
question est de savoir comment traduire, par exemple, des noms composés anglais en arabe (l’anglais 
est la langue qui produit le plus de néologies actuellement mais on pourrait imaginer d’autres langues). 
La compréhension des composés, et particulièrement les composés arabes, contribuera à la 
construction de dictionnaires électroniques d’équivalences (e.g. anglais-arabe) à partir de corpus 
parallèles. Ce type de ressources pourrait être utilisé dans le cadre d’outils d’aide à la traduction des 
noms composés de l’anglais vers l’arabe ; en d’autres termes, on pourrait, à partir d’un corpus 
multilingue, récupérer des traductions pour des termes anglais en arabe. 
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5- Comme dans "’abnƒ’u al-mul¹ki lƒ yugƒlis¹na al-‘ƒmmata". 
6-Connue aussi dans les termes : ‘est une sorte de’. 
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 ؟ ائفظو ألي ؟ لغات بأي :غاتاللّ متعدد حميط يف الفرنسية غةباللّ البيولوجيا تدريس

L’enseignement De La Biologie En Français En Contexte Plurilingue : Quelles 
Langues ? Pour Quelles Fonctions ? 

Seddiki Zinab (MCB) 
Université Ziane Achour, Djelfa, Algérie 

    :امللخص
املنبع الوحيد  هي جلامعة اجلزائرية حيث من املفترض أن تكون الفرنسيةوصف املمارسات التعليمية يف ا إىل يهدف هذا املقال

بيولوجيا ،  حناول حتديد  ختصص  أعمال موجهة حصتنيمن خالل تسجيل . للمعرفة يف ختصصات التكنولوجيا و العلوم إليصال
اللغوية اخلاصة باحليات اليومية يف  أن بعض األساتذة ينقلون املمارسات الحظنالقد . األستاذ يف خطاب اللغوي املزيج  وظائف
 هذاهل  .  اخلارجي احمليط يف نادرا نسمعها اليت  الفصحة  العربية  إىل إضافة و الدارجة  الفرنسية بني ميزجون حيث ، أقسامهم

  عادة لغوية ؟ وخيار لتسهيل الدخول إىل احملتوى املعريف أ
    :الكلمات املفتاحیة

 .احمليط حسب التدريس طريقة ،اللغوي املزيج اللغات،دد تدريس اللغة الفرنسية، تع
Résumé  
Cette présente contribution consiste à décrire les pratiques enseignantes à l’université algérienne, 
là où le français est censé être utilisé comme unique vecteur de savoir dans les filières 
scientifiques et techniques. À travers l’enregistrement de deux séances de travaux dirigés  (TD) 
de biologie, nous tentons de dégager les fonctions des alternances codiques dans le discours de 
l’enseignant. Nous avons remarqué certains enseignants transposer les pratiques langagières de 
la vie sociale dans leurs salles dans la mesure où ils mélangent entre le français, la darija ainsi 
que l’arabe standard que nous retrouvons rarement dans l’environnement extérieur.  
S’agit-il d’un choix pour faciliter l’entrée aux contenus cognitifs ou d’une simple habitude 
discursive ? 
Mots clés  
Français langue d’enseignement, plurilinguisme, alternance codique, didactique contextualisée. 
 
Introduction  
L’arabe dialectal connu sous le nom de la « darija18 », et le berbère avec ses différentes variétés 
sont l’un ou l’autre la langue maternelle des Algériens. Cependant, ces deux langues ne jouent 
aucun rôle au niveau des institutions notamment au niveau de l’enseignement. La politique 
linguistique a choisi comme vecteur de savoir ; l’arabe standard du primaire jusqu’au secondaire 
et le français dans l’enseignement supérieur pour les filières techniques et scientifiques.  
L’échec universitaire est dans la plupart du temps liée au problème de la langue française, car les 
étudiants arrivent avec une formation arabophone. Ils ont du mal à comprendre un cours en 
français, ce qui entraine une certaine insécurité lorsque leurs capacités de compréhension dans 
cette langue leur paraissent trop justes. 
On pense que les Algériens maitrisent parfaitement le français, mais cela est loin d’être la réalité. 
Il s’agit d’une image faussée, véhiculée par les médias. Il suffit de sillonner les différentes villes 
des quatre coins du pays pour remarquer qu’il est beaucoup plus ancré au nord et tout 
particulièrement dans la capitale d’Alger.  



                                       

                                       2––
 

 
 

~ 356 ~ 
 

Dans cette étude, nous nous intéressons à la parole de l’enseignant. Nous voulons voir comment 
il prend en compte le malaise des nouveaux bacheliers face au changement brutal de langue 
d’enseignement.  
Malgré ce qui est imposée par l’Etat : l’emploi du français comme unique outil d’enseignement 
pour les filières scientifiques et techniques à l’université, nous constatons la présence de l’arabe 
(la darija / l’arabe standard) dans quelques classes19. 
En effet, « Le passage dynamique d’une langue à l’autre dans une même interaction » (Causa, 
2002 : 2) est réellement présent dans le paysage algérien tout comme les pays où plusieurs 
langues coexistent. C’est pour cela que nous pensons que certains enseignants favorisent la 
transposition de ce qui se passe dans l’environnement sociale de l’étudiant en classe afin de 
faciliter l’accès aux contenus.  
Dans l’enseignement des langues étrangères, des chercheurs comme Blanchet, Moore, Rahal 
(2008), Plane et Rispail (2006) se sont intéressés à la didactique contextualisée. Ils estiment qu'il 
est primordial de prendre le contexte social de l'apprenant afin de construire une didactique de 
français (pour ceux qu’ils ne l’ont pas comme langue maternelle) aboutissant à des résultats 
favorables aux apprenants. Morre et Causa (2002) ont démontré, dans ce sens, que les 
alternances codiques sont des stratégies permettant l’interaction entre apprenants / enseignants. 
Ces questions se posent aussi quand une langue devient véhicule de savoirs, sans être 
directement enseignée pour elle-même, car sans maîtrise de la langue d’enseignement, comment 
faire passer et exploiter des contenus scientifiques ?  
C’est ce que nous tentons d’étudier dans cette présente contribution. Cela nous permettra de 
réfléchir à une didactique du plurilinguisme dans l’enseignement du supérieur.  
Méthode 
Nous avons enregistré deux TD à l'université de Ouargla (ville qui se situe à 800 km au sud de 
d’Alger la capitale). Ces enregistrements ont pour objectif de décrire la façon dont l’enseignant 
adapte son discours en fonction de ses étudiants. Autrement dit, de voir si le plurilinguisme 
algérien est pris en charge.  
Pour notre enquête, nous avons choisi des étudiants inscrits en première année de biologie. Ce 
public fait partie de ceux qui sont passés de l’enseignement DU français à l’enseignement EN 
français. Les étudiants de notre recherche ont eu le français comme langue enseignée dès la 
quatrième année primaire, c'est-à-dire vers l’âge de 9 ans. Ils ont suivi un cursus scolaire 
entièrement en arabe standard. 
Nous allons étudier les fonctions de l’intervention de la darija et de l'arabe standard dans le 
français qui représente la langue dominante. Si nous ne mentionnons pas le berbère c’est parce 
qu’il n’est pas présent en salle de cours : la majorité du public est d’origine arabe.  
Afin d’analyser la fonction de l’arabe (darija / arabe standard) dans le discours de l’enseignant, 
nous nous sommes basée sur quatre fonctions proposées par Jakobson (métalinguistique, 
conative, référentielle). Puisqu’il s’agit d’un discours informatif / explicatif, nous n'avons pas 
jugé nécessaire de retenir la fonction poétique et expressive. En revanche, à partir de notre 
analyse, nous en avons proposé deux autres : pédagogique et organisatrice. Pour éclaircir ces 5 
fonctions, nous allons, dans ce qui suit, les expliquer brièvement : 
-fonction métalinguistique : nous rangeons dans cette catégorie les actes de parole relatifs au 
code, c’est à dire lorsqu’il s’agit de donner l’explication d’un mot scientifique ou autre par le 
biais des  traductions arabes ; 
-fonction conative : ce sont les actes de parole utilisés pour faire agir les étudiants. Il s’agit de 
sollicitations sur leur compréhension ou leurs connaissances, d’ordres et de consignes ; 
-fonction référentielle : c’est tout ce qui concerne le savoir. Autrement dit, les connaissances 
transmises par l’enseignant. Il s’agit d’éléments cognitifs oraux d'information ;  
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-fonction pédagogique : elle regroupe les appels à des souvenirs, l’éveil, des réponses à des 
sollicitations lorsque celles-ci  ne concernent pas la traduction d’un mot ; 
-fonction organisatrice : elle concerne tout ce qui est en relation avec la gestion des étudiants et 
de la classe. 
Passons, à présent, aux principaux résultats. 
Résultats 
La séquence « déroulement20 » contient des passages où  la darija et l’arabe standard sont 
présents dans le discours de l’enseignant. Nous analyserons ensemble, les fonctions de l’arabe 
standard et la darija. 
La fonction métalinguistique  
On remarque que l’arabe standard est très courant pour traduire. On traduit en arabe standard 
lorsqu’il s’agit de termes de spécialité ou d’outils de description permettant de caractériser. La 
traduction se fait de deux manières :  
 À l’aide d’un marqueur en darija permettant de souligner ce passage (wala (ou) / 

maânaHa (ça veut dire) : 
E1 : le sommet maâna:Ha21_ al_ qima_ ou: (veut dire le sommet et) la base al_ qa:âida 
(le base). 

 Par simple juxtaposition des deux langues (arabe/français) : 
E2: donc le tissu musculaire / c’est un tissu adapté à la contraction // taqalouS 
(contraction).   

Nous avons  relevé un seul énoncé où l’enseignant traduit en darija. L’enseignant reformule le 
mot « endroit » par l'emprunt linguistique « lplaça » (la place) et ce, sans le recours à un 
marqueur pour signaler ce passage. On pourrait expliquer le non recours à la darija  au service de 
la traduction pour  les deux raisons suivantes : 
-l’arabe standard est la langue d’enseignement du primaire au secondaire ; 
-il est difficile,  voire impossible de trouver l’équivalent des mots scientifiques en darija. 
La fonction conative explicite  
Nous avons repéré des moments où l’enseignant sollicite explicitement l’étudiant en faisant 
appel à la darija. Nous les avons regroupés en 4 catégories qui varient selon son intention : 
a) Demander une information sur le sujet enseigné : 

E1 : al_ Sanawbiriya:t (les pins) / kifa:ch_ âandHoum (comment ils ont) les: / les feuilles ? 
b) Demander une connaissance  

E1 : le maïs taâarfou:H (vous le connaissez) ?  
c) Solliciter une autre réponse  

E2 : i:H_ zi:dou: (oui encore).  
d) Réaliser une tâche  

E2 : akatbou_ wach_ ra:ni_ naktab_ fal_ Sabou:ra (écrivez ce que j’écris au tableau) 
Mis à part le cas « c », nous observons le mélange de deux ou trois langues : la darija et le 
français dans l’énoncé « b », la darija et l’arabe standard dans l’exemple « d », et l’arabe 
standard, la drarija et le français dans l’énoncé « a ».  
Le sujet des questions qui, dans la plupart du temps concerne un mot scientifique, est soit en 
français soit en arabe standard quant au verbe des interrogations, il est exprimé dans la majorité 
de notre corpus en darija. Cela peut s’expliquer par le fait qu’elle représente la langue de 
l’extérieur. Pour interpeller l’étudiant, l’enseignant va choisir l’une des deux langues22 du peuple 
algérien. 
La fonction conative implicite  
L’arabe standard est systématiquement employé pour attirer l’attention des étudiants sur un 
dessin porté au tableau. Durant l’explication, l’enseignant invite implicitement les étudiants à 
garder un schéma en tête : 
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1) E1 : ri:cha_ ja:ya_ bi:_ Hadha:_ al_ chakal (une plume est de cette forme) (l’enseignante dessine au 
tableau). 
2) E1 : pénée Houwa_ Hadha:_ al_ chakal (c’est cette forme) (l’enseignante dessine au tableau) // c’est comme 
les pennes d’une plume. 
3) E1 : les folioles // mahTouTi:n_ bi:_ Ha:dha_ al_ chakal (sont disposés de cette façon) qui est / en pair. 

Dans les 3 extraits, l’emploi de l’arabe standard permet de  désigner un dessin au tableau. 
Cependant, il n’est pas employé seul, il est toujours accompagné d'une autre langue. Dans les cas 
1, il est alterné avec la darija qui a pour fonction d’annoncer le sujet et l’action. Dans le 
deuxième cas, il est mêlé au français (c'est le sujet qui est exprimé en français). Le cas 3 se 
compose de trois langues : le français pour introduire le sujet, la darija pour le verbe, et l’arabe 
standard pour désigner le dessin. Cette imbrication des 3 langues est telle qu’on peut se 
demander dans quelle mesure elle est consciente ou spontanée. Ne s’agit-il pas d’une seule 
langue algérienne et universitaire forgée à partir de trois origines différentes pour construire un 
seul discours ? 
La fonction référentielle 
Dans l’ensemble de la séquence « déroulement », il y a un seul moment où l’enseignant fait 
appel à l’arabe standard pour remplir la fonction référentielle : 

E1 : c’est une feuille // donc c’est une feuille à limbe entier / qu’on appelle / simple //simple / […] ka:mil_ 
ma:chi:_ moutaqa:Tiâ (entier c’est pas découpé) / il n’est pas découpé / continu / mafHou:m (c’est clair) ? // 
donc si le limbe est continu / on l’appelle / donc il est formé / sous / une seule feuille / nsamou:H (on l’appelle) 
simple. 

L’arabe standard apparaît dans une périphrase pour reformuler l’explication de la feuille simple 
en se focalisant sur la caractérisation du limbe. Deux adjectifs sont ainsi employés pour qualifier 
le limbe de la feuille simple « ka:mil / moutaqaTiâ » (entier / découpé). Puis l’enseignant 
exprime la même périphrase en français, sans doute pour enrichir le répertoire lexical français de 
l’étudiant.  
En revanche, pour expliquer un contenu, on fait appel à la darija  systématiquement : 

1) E1 : les gymnospermes en général c’est les pré les: les: végétaux de bois /  yaâni:_ li:_ nalga:wHoum_ fa 
(c'est-à-dire ce qu’on trouve dans) les forêts. 
2) E2 : le muscle cardiaque / cardiaque aussi euh / il constitue des stries / naqadrou:_ ngou:lou:_ tha:ni: (on 
peut dire aussi) c’est un muscle strié / baSah_ ngoulou:lou: (mais on le dit) cardiaque pac'que âandou: (il a) 
des particularités [[imayzou:]] ghi:r_ Houwa ([[qu’il le distingue]] particulièrement) / le type Hadha:_ nta:â 
(celui-là de) le muscle ka:yan_ ghir_ fa (il y en a uniquement dans) le cœur maka:nach_ fa: (il y en a pas 
dans) les muscles loukhri:n (les autres). 

Dans l’exemple 1, la darija est employée pour reformuler « les végétaux de bois » par une 
périphrase. Elle est introduite par l’outil de reformulation « yaâni: » (c'est-à-dire) en arabe 
standard. Cette périphrase se compose de la darija pour annoncer le verbe d’action et du français 
pour donner le synonyme de « bois ». Le début du second énoncé est en français, par la suite, 
nous voyons apparaître  des groupes verbaux en darija permettant d’introduire une dénomination 
« naqadrou:_ ngou:lou:_ tha:ni: » (on peut dire aussi), d’exprimer : la possession « âandou: » 
(il a), l’existence d’un élément « ka:yan_ ghir_ fal » (il y en a uniquement dans) ou encore 
d’exprimer la négation « ma:_ka:nach_ fa » (il y en a pas dans). Dans ce même extrait, 
l’enseignant fait appel au verbe « [[ imayzou]] » ([[il le distingue]]) qui permet d'introduire une 
particularité. On voit que la darija est utilisée tantôt pour l’explication, tantôt pour relier les idées 
ou alterner des fragments d’énoncés. 
Fonction pédagogique 
Pour amener les étudiants à se rappeler de ce qui a été dit auparavant ou pour répondre à une 
question, l’enseignant utilise la darija seule ou avec le français.  

1) E1 : le maїs ka:mal_ chaftou: (vous avez tous vu) les feuilles ntawâou: (à elle). 
2) E1 : donc goulna: (on a dit) chez les dicotylédones âandna: (on a) / deux types de nervations. 
3) E2 : i:H (oui) Hadhi_ Hiya (c’est ça) la contraction. 
4) E2 : le tableau est un monstre ? / yakhi:_ tfou:tou:_ ou:_  nwari:lkoum_ wa:ch_ takatbou:   (vous 

passez et je vous montre ce que vous écrivez) normal. 
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Dans l’exemple 1, on donne un exemple de plante. Dans cet énoncé, deux mots sont en français 
le nom de la plante (le sujet de l’énoncé) « le maïs » et le thème dont il est question « les feuilles 
». Quant au reste, soit l’action et le pronom possessif, ils sont en darija. Dans le 2ème exemple, 
nous observons la même chose sauf qu’ici il n’est pas question d’éveiller les étudiants mais de 
faire un rappel de ce qui a été dit.  L’exemple 3 est une réponse à une question posée par un 
étudiant. L’enseignant confirme la réponse en darija, le français n’apparaît que pour reprendre ce 
qui a été dit par l’étudiant. Dans le dernier extrait, l’enseignant s’adresse aux étudiants en darija 
et en français pour les motiver à passer au tableau. On encourage et on dynamise par le passage à 
la langue familière : la darija. 
La fonction organisatrice  
Le recours à la darija sert à maintenir l’organisation des étudiants. Nous avons repéré 3 moments 
qui ont pour objectifs de : 
-Gérer l’organisation de la séance : 

E1 : la feuille de présence ↑ / ktabtou:_ ka:mal_ asmawa:tkoum (vous avez tous écrit vos noms) ? 
 
-Gérer l’organisation du temps de la séance : 

E1 : est-ce que vous avez terminé ? khafou:_ chwaya_ li:_ kamlou: (dépêchez-vous  un peu ceux qui ont 
terminé) (…) kla:S (ça y est) ?   
 
E2 : Ha:Hou:_ ka:yan (il y a) un exercice / on va le faire.  

 
-Apporter des données sur l’organisation du module : 

E2 : les scalariformes / ra:koum_ fa:l (vous allez dans le) tp di:rou: (vous allez faire) l’observation 
microscopique. 

 
Nous avons regroupé dans la fonction organisatrice 3 catégories d'apparition de la darija, la 
première concerne l’organisation du TD. Pour savoir si tout le monde a signé, l’enseignant pose 
la question en darija. Ce qui est dit en français est « la feuille de présence », cette expression est 
très utilisée dans la communauté universitaire. Il s’agit de relations pédagogiques et non 
cognitives. La 2ème catégorie renferme deux énoncés où l’enseignante fait appel à la darija pour 
gérer le temps consacré à la séance : le premier énoncé renferme une question et un ordre 
adressés aux étudiants. La question a pour objectif de savoir s’ils ont terminé, elle est posée en 
français (sans doute parce qu’elle est en relation avec « le savoir »). Quant à l’ordre, il est 
exprimé en darija, il amène les étudiants à réfléchir rapidement à la solution, il a pour but de 
rappeler les étudiants que peu de temps leur est consacré (une sorte de rapprochement enseignant 
/ étudiant). Dans le 2ème  énoncé, la darija est alternée au français pour annoncer aux apprenants 
que le 2ème temps de la séance est destiné à des exercices qui leur permettront de mieux 
comprendre. La darija permet d'annoncer l’existence d’une chose «Ha:Hou:_ ka:yan » (il y a)  
et le français sert à exprimer le complément « un exercice ». Enfin, dans la dernière catégorie, il 
s’agit d’informer les étudiants sur un point qui sera abordé en TP (assuré par un autre 
enseignant). Dans cet extrait, deux langues sont utilisées : la darija pour les verbes et le français 
pour les mots techniques. Ce partage est significatif et efficace. 
Conclusion  
Il apparaît d’après notre analyse que le français n’est pas la seule langue présente en salle de TD, 
la darija et l’arabe standard apparaissent aussi dans le discours de l’enseignant.  On voit une 
certaine « didactisation du plurilinguisme » (Blanchet, Morre et Rahal, 2008)  en présence dans 
le paysage algérien. Conscients des lacunes linguistiques qui dépassent les savoirs scientifiques 
de leur public, quelques enseignants recourent à l’alternance codique comme une stratégie d’aide 
à l’interaction et à la compréhension. Ce sont des gestes qui dépassent leurs compétences 
professionnelles car aucune formation n’est proposée dans ce sens.  
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Cependant, l’arabe en classe n’est pas toujours délibéré dans un but pédagogique mais un réflexe 
de la part du locuteur qui dépend sans doute d’une habitude langagière ou même une incapacité 
de parler uniquement français. 
En outre, nous avons pu remarquer que cette aide n’est pas systématique. Pour certains les 
savoirs priment avant toute chose, soucieux de donner le plus d’informations,  on oublie qu’on 
est face à un public «  frustré » de la langue. Dans l'étude menée par Amorouayach (2009 : 139-
150) sur  100 étudiants inscrits en 1ère année de médecine à l'université d'Alger, 72,1% éprouvent 
des difficultés à comprendre les cours. Pour la plupart des étudiants, les difficultés concernent le 
français général (connaissances insuffisantes en  grammaire, syntaxe, et vocabulaire usuel). Nous 
pensons que pour donner plus de confiance aux étudiants dans la prise de parole, il faudrait que 
cette ressource plurilingue soit reconnue par la politique éducative algérienne, à tous les niveaux. 
Cela conduirait à élaborer des alternances codiques de manière officielle, d'abord dans les 
interactions scolaires puis universitaires à des fins d'enseignement et d'apprentissage, au lieu de 
viser une pureté linguistique artificielle et impossible. . 
Notons que lors de la Conférence nationale sur l’évaluation de la mise en œuvre de la réforme de 
l’école qui s’est déroulée au Palais des Nations à Alger les 26 et 27 juillet 2015, il a été 
recommandé d’intégrer la darija ou l’une des variantes du tamazight selon les régions au 
primaire à partir de l’année 2015/201623. Cette initiative malgré critiquée, montre une certaine 
prise de conscience de l’importance du plurilinguisme algérien.  
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ANNEXE 
Tableau 1 : Codification du passage à la traduction 
Code de la langue source Code de la traduction vers le français  
darija : minuscule  gras minuscule non gras 
arabe standard : italique  italique souligné non gras 
français : non italique /non gras / non souligné italique gras 
anglais : [majuscule non gras] [majuscule non gras] 
emprunt au français [[minuscule non gras]] [[minuscule  italique gras ]] 
emprunt à l'arabe classique : [[minuscule italique non gras]] [[minuscule italique non gras souligné]] 
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1. Langue de communication avec un substrat arabe et des ajouts en berbère, turc, français et espagnol. 
2. Nous avons assisté à des séances où le français est la seule langue utilisée. 
3. A partir du moment où l’enseignant transmet des contenus. 
4. Voir le tableau en Annexe pour les traductions.  
5. Le tamazhit ou la darija. Dans  notre cas, il s’agit de la darija. 
6. Cette mesure n’a pas été appliquée au cours de cette année. 

 
 
 

---------------------------------------------- 
1 Langue de communication avec un substrat arabe et des ajouts en berbère, turc, français et espagnol. 
1 Nous avons assisté à des séances où le français est la seule langue utilisée. 
1 A partir du moment où l’enseignant transmet des contenus. 
1 Voir le tableau en Annexe pour les traductions.  
1 Le tamazhit ou la darija. Dans  notre cas, il s’agit de la darija. 
1 Cette mesure n’a pas été appliquée au cours de cette année.  
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  )  FOUـ ال ( مركزي لبرنامج الفرنسیة على المرمى األكادیمي جزء  : المیدان

Le Terrain : Une Partie Centrale Pour Un Programme FOU (Français Sur Objectif 
Universitaire) 

Lamia Boukhannouche, 
 Université de Blida 2 

 ملخص

، والفروق الدقیقة التي قد تؤدي إلى مبادئھا FOS،المستمدة من نھج FOUفي نھج  ھو المشاركة الغرض الرئیسي من ھذا المقال
سوف تقدم لمحة عامة عن منھجیة البحث المتبعة ، والتي  ھذ ه المداخلة. في السیاق الجزائري، وتطبیقھ في سیاق البیطري

لحاضر ة في تحقیق تسلسل التدریس للعلوم استطرادي ا-ستستعرض مبادئ النمذجة وتلك من البعد جنبا إلى جنب، وھما واقعیة
 .البیطریة

 العلوم البیطریة تحریریا-كتابة-المھارات اللغویة-خطوات-FOS: مفتاحیةكلمات ال

Résumé 

L’objet majeur de l’article est de faire part de la démarche FOU, dérivée de la démarche FOS, les 
nuances qu’elle peut entrainer de par ses principes en contexte algérien,  et son application dans le 
contexte vétérinaire. Cette communication présentera également un aperçu global de la 
méthodologie de la recherche suivie qui passera en revue les principes de la modélisation et ceux 
de la dimension combinée, à savoir, la pragmatico-discursive qui sont présents dans la réalisation 
des séquences pédagogiques pour les sciences vétérinaires.  

Mots-clés : FOS- démarche- compétences langagières- rédaction- sciences vétérinaires 

Abstract   
The major object of the article is to inform of the approach FOU, derived from the approach FOS, 
the nuances which it can involve from its principles in Algerian context, and its application in the 
veterinary context. This communication will also present a total outline of the methodology of the 
followed research which will review the principles of modeling and those of the combined 
dimension, namely, the discursive one which are present in the realization of the teaching 
sequences for sciences veterinary surgeons. 

Keywords: FOS- approach- language skills- writing- veterinary science 

Introduction  

La transition secondaire-supérieur dans les filières scientifiques est une des préoccupations 
majeures qui dure maintenant depuis des années. Et à la transition entre l’environnement scolaire, 
secondaire et universitaire, s’ajoute la question cruciale de la langue d’étude considérée comme 
insuffisamment maitrisée par les étudiants et qui est nécessaire à leur réussite universitaire. Cette 
réalité entraine de grandes difficultés que vit l’étudiant telles que le redoublement, les résultats 
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faibles et l’abandon définitif des études. La maitrise de la langue constitue un des principaux 
facteurs de la difficulté, et d’insuccès qui apparaissent dans le parcours universitaire des étudiants.  

La maitrise du français est nécessaire à toutes les situations de communications que rencontre 
l’étudiant durant son cursus. Les situations sont d’ordre oral comme écouter un cours magistral ou 
présenter un exposé.  

Le travail universitaire ne repose pas uniquement sur les compétences orales mais aussi sur les 
compétences écrites qui jouent également un rôle déterminant. Les études supérieures supposent 
un travail de lecture important. Par ailleurs, la réussite passe essentiellement par des examens qui 
nécessitent une bonne maitrise de l’écriture.  

On mesure à quel point la maitrise de la compétence scripturale s’avère très importante chez les 
étudiants algériens faisant leurs études en langue française. Une compétence qui par définition ne 
ressemble pas à celle développée dans des formations antérieures. Il s’agit d’une compétence 
s’inscrivant dans une perspective qui n’est pas seulement linguistique mais plutôt pragmatique.  

C’est ce constat qui nous a conduites à mener la présente recherche auprès des étudiants inscrits en 
sciences vétérinaires. Le but est de développer leurs réelles compétences langagières afin de 
réussir les tâches rédactionnelles qui leur sont assignées car présenter des écrits qui obéissent à des 
règles pragmatiques et linguistiques requises dans les travaux des études vétérinaires est une tâche 
qui nécessite beaucoup de réflexion.  

Ainsi, le développement de ces compétences scripturales passe nécessairement par une proposition 
de renouvellement de la formation linguistique. La réflexion sur cette nouvelle vision de la 
formation linguistique s’inscrit dans une approche méthodologique (FOS-FOU). 

I Aspects théoriques  
 
I.1 Distinction des concepts  
Avant de parler de la mise en œuvre du FOS en milieu universitaire, c’est-à-dire du français sur 
objectif universitaire, il est serait important de distinguer entre ce qu’on appelle le FLE, FG, FOS 
et FOU. Ces concepts sont représentés dans le schéma suivant :  
Le français langue étrangère est enseigné à des non francophones ayant un objectif culturel, 
professionnel ou encore touristique.  
Nous avons d’un autre côté le français général qui amène l’apprenant à communiquer dans 
différentes situations de la vie quotidienne.  
Pour ce qui est du FOS, il vise à développer chez l’apprenant des compétences de communication 
professionnelle en collaboration avec les acteurs professionnels.  

Le FOS peut donner naissance à ce qu’on appelle le FS (français de spécialité) qui ne désigne pas 
une langue à part, mais une terminologie, une syntaxe et une organisation discursive qui visent la 
non ambiguïté de la communication dans un domaine particulier. Nous pouvons citer à titre 
d’exemple : le français médical, le français des affaires, etc. 
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Quant au FOU, considéré aussi comme une branche du FOS, il cherche à donner une nouvelle 
dimension au français langue de communication scientifique et permet aux étudiants d’acquérir 
des compétences langagières, disciplinaires et méthodologiques. En général, les domaines du FOU 
concernent la vie de l’université, la compréhension orale du discours universitaire et les exigences 
de l’expression écrite. 
Après avoir passé en revue les concepts cités ci-dessus, il semble important maintenant 
d’expliquer le vrai positionnement du FOU par rapport au FOS. En général, le FOU ne se situe pas 
au même niveau que le FOS, il s’agit au contraire d’une déclinaison qui s’applique en milieu 
universitaire.  
Le FOS a toujours été défini comme une manière de monter des programmes de français au plus 
près des situations qui sont celles dans lesquelles beaucoup de gens concernés se trouveront. On 
peut par exemple former des futurs réceptionnistes d’hôtel au même titre qu’on peut former des 
étudiants qui se trouveront en situation d’apprentissage dans les universités françaises ou 
francophones. Donc, le FOU n’est qu’une application du FOS en milieu universitaire.  
 
I.2 Etapes de la démarche FOU 
 
D’après J.M Mangiante et C. Parpette (2011), une formation linguistique dans un centre de langue 
ou dans l’université porte essentiellement sur la langue, la méthodologie, l’aspect culturel et 
institutionnel. Il s’agit de dimensions importantes pour l’intégration des étudiants dans 
l’enseignement supérieur. Cet état de fait nous amène à nous interroger sur une démarche 
didactique à mettre en œuvre afin d’élaborer un programme de formation optimal dans un délai de 
temps limité. Les auteurs nous proposent une déclinaison de la démarche FOS. Il s’agit de 
l’élaboration d’un programme de FOU qui passe par une étape centrale, à savoir la collecte des 
données précédée par l’analyse des compétences langagières à développer chez les apprenants 
ayant pour objectif l’intégration universitaire. La collecte réunit l’ensemble des documents qui 
serviront de supports de formation. Cette initiative de conception de programme FOS-FOU est 
censée prendre en compte également toutes « les contraintes matérielles et temporelles » pour agir 
en toute urgence. Cette réflexion conduit à la conception d’un programme FOU qui se déroule en 
fonction des étapes de la démarche FOS :  

 Identification de la demande  
Une demande peut être formulée dans le cadre d’un partenariat entre l’université d’origine et 
l’université d’accueil afin de mettre en place un stage de préparation linguistique pour un public 
précis et homogène. Dans le contexte algérien, on assiste à des offres institutionnelles mises en 
place par des centres d’enseignement intensif des langues et qu’on appelle CEIL. C’est des centres 
qui offrent des cours de langues et préparations aux certifications internationales telles que DELF, 
DALF, TCF, etc. un renforcement de la pratique professionnelle en français et en anglais sur 
objectif spécifique et un partage des ressources et des outils nécessaires à la promotion de 
l’enseignement des langues étrangères24.  

 Analyse des besoins  
Il s’agit d’une étape qui mène à un recensement de situations universitaires et des compétences 
exigées à partir d’enquêtes menées auprès des étudiants et des enseignants de disciplines. Les 
besoins d’un étudiant universitaire dans les universités françaises sont la compréhension d’un 
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cours, TD ou TP, la maitrise des productions écrites (dissertations, commentaires, etc.) et des 
présentations orales (exposés oraux…). Mais si on se réfère au contexte algérien, on estime que les 
compétences nécessaires à la réussite des étudiants dans la formation universitaire relèvent certes 
de la compréhension des discours oraux dans lesquels on peut mettre les CM (cours magistraux) 
par exemple mais relève en particulier de la rédaction de différents types d’écrits auxquels ces 
derniers seront confrontés et essentiellement de la rédaction des projets de fin d’études.   

 Collecte des données  
Comme dans chaque contexte FOS et tel est le cas des universitaires françaises, les données en 
milieu universitaire sont réparties en deux genres :  

Il existe ce qu’on appelle les données existantes qui sont constituées en discours oraux ou 
documents écrits recueillis sur le terrain. Et des données appelées sollicitées qui sont collectées à 
partir d’entretien, de test ou d’interviews menés auprès des acteurs de l’université (enseignants, 
étudiants, administrateurs, secrétaires, etc.).  

En Algérie, les données existantes recueillies peuvent être généralement orales et nous avons dans 
ce cas là des exemples comme les discours oraux, exposés oraux ou encore interactions orales des 
étudiants avec leurs enseignants. Quant aux données écrites, celles-ci se répartissent en deux : 
nous avons d’un côté des écrits lus par les étudiants  qui se constituent en sujet d’examen, 
polycopiés, extraits d’ouvrages de spécialité, articles de revue scientifique, etc. et d’un autre, des 
écrits produits qui consistent en copies d’examen, rapport de TP, mémoire de fin d’études, etc. 
Quant aux données sollicitées, des entretiens ou questionnaires peuvent être soumis à l’ensemble 
des acteurs de l’institution à savoir, cadre administratif, étudiant, enseignant, etc. afin de relever 
leurs représentations sur les compétences langagières exigées par l’institution et sur la manière 
dont se présentent ces dernières. 

 Analyse des données  
Il s’agit d’une étape précaire pour le concepteur du programme FOU dans la mesure où elle 
nécessite un tri et un choix très précis qui laisse une bonne partie des données recueillies de côté. 
De plus, l’enseignant-concepteur découvre des discours dotés de caractéristiques très diverses 
(lexicales, discursives, syntaxiques) devant les traiter d’une manière minutieuse dans un laps de 
temps limité. Dans le contexte algérien par exemple, l’analyse des données existantes en partie 
écrites et présentes durant le cursus universitaire et collectés pendant la phase de l’analyse des 
besoins peut être réalisée en deux niveaux : un niveau micro qui s’attache à relever les 
caractéristiques phrastiques des textes écrits et un niveau macro qui amène à définir les éléments 
textuels assurant la cohérence des textes écrits. Quant à l’analyse des données sollicitées, celle-ci 
peut concerner les réponses obtenues lors des questionnaires ou entretiens soumis préalablement 
au public de l’expérimentation.   
 

 Elaboration didactique  
La conception des unités didactiques nécessite la détermination d’une stratégie, disciplinaire 
(données propres à telle ou telle discipline) ou transversale (contenus pour étudiants de disciplines 
différentes), de contenus notionnels à aborder, de traitement technique des données (son, extrait), 
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de type d’activités (travail de classe, travail de groupe), et des dispositifs d’enseignement-
apprentissage (en présentiel ou à distance).  

Dans le supérieur algérien, la mise en place d’une formation FOU représente de nombreuses 
contraintes institutionnelles. D’abord, le facteur temps, nous l’avons déjà dit, est considéré comme 
un axe important pour la bienfaisance de la formation. Le volume horaire exigé dans 
l’enseignement des contenus reste insuffisant puisqu’en moyenne, une université algérienne 
consacre 20 à 30 heures par semestre à la formation linguistique dans les disciplines scientifiques 
ou techniques.  

II Principes méthodologiques   
Notre travail de recherche nous a dirigées vers le terrain et sur lequel nous avons été confrontées à 
des besoins. Cet état de fait nous a conduites à réfléchir sur des propositions pédagogiques. La 
description réalisée en tout début de notre recherche a donc pour finalité de suggérer une 
proposition de matériel pédagogique. 

La mise en place d’un modèle de programme de formation linguistique, dans notre cas, du français 
sur objectif universitaire en contexte vétérinaire, entraine la coopération des différents acteurs de 
l’institution et suscite une synergie entre les enseignants de français et les enseignants de la 
spécialité (sciences vétérinaires). L’intérêt de l’existence du programme est de pouvoir le 
communiquer entre enseignants afin d’en faire bon usage et tant que cela n’existe pas, cela signifie 
que chaque enseignant de langue travaille seul dans son coin. Le matériel pédagogique est à notre 
avis, beaucoup plus qu’un outil de travail commun. Il remplit le rôle de véhicule de 
perfectionnement des connaissances de l’enseignant et devient par là le prolongement de son 
action.  

Par ailleurs, notre construction des séquences comporte à ce titre, deux éléments importants : le 
QUOI enseigner et le COMMENT enseigner.  

Le QUOI enseigner s’occupe principalement des contenus d’enseignement censés être 
préalablement déterminés et a pour but d’identifier les objectifs à atteindre et les compétences à 
faire développer et acquérir par les étudiants  

S’interroger sur le COMMENT enseigner, c’est chercher une méthodologie à suivre pour un 
enseignement efficace. Il indique la manière de construire les connaissances et le chemin à suivre 
pour y parvenir.  

Ainsi, notre recherche veille à proposer, aussi bien des fiches pédagogiques pour étudiants 
définissant le quoi enseigner (savoir, contenus, exercices) que des fiches pédagogiques pour 
enseignants comprenant à la fois les corrigés des exercices soumis aux étudiants et les fiches 
expliquant la façon de procéder pour aborder tel et tel point (grammatical, lexical, discursif, etc.) 
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 II.1 Démarche par modélisation : de la compréhension à la production  

Former les étudiants à l’expression écrite, c’est s’appuyer principalement sur le savoir-lire. Il est 
important de travailler un texte en phase de lecture pour maitriser les règles qui sous-tendent le 
même type de texte.  

Nous tenons à dire que la lecture représente la matière permettant à l’apprenant- lecteur, devenant 
scripteur, de développer des capacités d’analyse, d’observation de textes de référence dans le but 
de parvenir à une production d’un texte lisible et efficace.  

Nous considérons donc que les qualités de l’acte de lire ne se limitent pas uniquement à la 
compréhension de la logique de sens véhiculée par le texte de référence, mais l’exploitation de ce 
même texte de référence donne la possibilité de réussir la rédaction des écrits largement enrichis. 

Cette perspective exige un travail qui consiste à analyser la manière dont le texte est construit, 
pour en déterminer une sorte de  « modèle »  qui permet ensuite de construire son propre texte25. 
On se retrouve donc dans une reproduction de modèle qui avant tout a été préalablement analysé. 
Mais pour considérer tel type d’écrit comme un modèle à suivre, nous étions dans l’obligation au 
cours de notre travail de collecte de données de nous appuyer sur un certain nombre de critères 
nous aidant justement à cerner cette problématique.  

II.2 Deux dimensions combinées : pragmatico-discursive et linguistique  

Notre travail se situe dans une perspective d’écriture qui est fondée principalement sur la 
dimension pragmatico-discursive. Une dimension ayant pour fonction de relier les aspects internes 
de la langue (aspect syntaxique, lexical, etc.) aux aspects contextuels (aspect pragmatique) du 
discours. Elle prend en compte la relation entre les unités fonctionnelles de la langue et le contexte 
de leur utilisation.  Il s’agit d’une dimension qui est étroitement liée à la sémantique car cette 
dernière étudie en premier lieu les signifiés des signes, autrement-dit, le sens. Sauf que la 
différence est que la première ne se contente pas d’analyser les mots ou les énoncés sans se référer 
à leur contexte d’utilisation.  

Conclusion  

La finalité de la recherche est la réalisation d’une ébauche de programme FOU d’aide à la 
rédaction universitaire en sciences vétérinaires. Il s’agit de quelques fiches pédagogiques qui 
portent sur la maitrise de la production écrite d’un type écrits tel est le cas du projet de fin d’études 
en contexte vétérinaire. Le but est d’illustrer la démarche FOU dont l’objectif est toujours la 
constitution d’une démarche et d’un matériel d’enseignement. 
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 من أجل مقاربة تعليمية يف أدب الرحلة وإجراءات كتاب الرحلة إىل أمريكا
« Pour Une Approche Didactique De La Littérature De Voyage Et Du 

Processus D’écriture Des Écrivains Voyageurs En Amérique » 
 
 

Boughazi-Dali youcef Fatima Zohra  
Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen  

 
 :امللخص 

تشكل تعليمية النصوص األدبية جماال هاما يتيح جلمهور الباحثني التحكم يف أصول و ضوابط منهجية البحث العلمي اليت توظف 
  .األدوات األساسية يف عملية التحليل 

، وظيفتها اجلوهرية )  ثالث حمطات يف الكتابة :(  ذا املقال إمكانية التفكري يف مقاربة عملية اخترنا هلا عنوان وإذ نقترح يف ه
بلوغ مستوى رؤية متزنة و هادفة عن الكتابة  يف موضوعات تتعلق بأدب الرحلة حول احلمالت على أمريكا ، ويف ذلك اشتغلنا 

  .عيمارد  –كوبر  –شاتوبرياند  :على موضوع متصل بثالث روايات أبطاهلا 
املرحلة اليت يعايش فيها الكاتب األحداث ، : و يف اعتقادنا أن  الكتابة عن أدب الرحلة تستجيب كرونولوجيا لثالث حمطات 

اءة متجددة تفضي وتليها املرحلة اخلاصة مبدوناته اليت  جيمعها أثناء الرحلة ، انتهاء باملرحلة اليت يعيد فيها الكاتب بناء املدونة بقر
 .إىل البناء اجليد للنص  و القراءة املتأنية لألحداث

     احلمالت-املرحلة-لألحداث-الرحلة-الكتابة :الكلمات املفتاحية 
 

Résumé  
La didactique des textes littéraires est une discipline qui permet au chercheur d'acquérir une méthodologie 
de travail scientifique qui met en place les outils nécessaires d'analyser un corpus. Dans cet article, nous 
nous proposons de réfléchir une approche pratique que nous avons intitulée "les trois escales d'écriture" et 
qui permettrait d'avoir un regard plus distant sur l'écriture du récit de voyage, en particulier celui qui a 
concerné la conquête de l'Amérique. Nous avons travaillé sur un corpus extrait de trois romans, 
appartenant aux auteurs voyageurs suivants: Chateaubriand, Cooper et Aimard. L'écriture d'un récit de 
voyage devrait répondre à trois moments (escales): le pré construit ou le vécu d'un écrivain voyageur, les 
notes de voyage et la reconstitution de ces dernières avec le recul nécessaire pour relater les faits.  
Mots Clés : écriture, voyage, conquête, moments, vécu.  

 
 
Trois écrivains voyageurs du 18° et 19° siècle, René de Chateaubriand26,  Fenimore Cooper27 et 

Gustave Aimard28 ont eu un parcours certes différent mais, chacun à son époque, vivait la même passion à 
savoir, les expéditions en Amérique et l’écriture des récits relatant leurs voyages. La thématique reste 
aussi presque commune puisque tous les trois auteurs voyageurs ont décrit une société indienne dans une 
Amérique en plein construction et où, la conquête de ces terres lointaines a rajouté une valeur sûre, celle 
de l’altérité et les regards croisés avec l’autre. 

Pour mieux expliciter le processus d’écriture avec lequel les trois auteurs ont procédé dans leur 
projet de mettre en œuvre leur production, nous nous proposons d’exposer les trois grands moments qui 
ont permis aux trois voyageurs de réaliser leur œuvre. La réflexion que nous menons porte sur une 
analyse intertextuelle basée essentiellement sur un corpus composé extrait des romans suivants : « le 
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voyage en Amérique » 1861, « Atala » 1881 de Chateaubriand, « Les bandits de l’Arizona » 1881 
d’Aimard et « Le dernier des Mohicans » 1864 de Cooper. 

 
 Pour ce faire, nous nous sommes basés sur des extraits pris du roman de Chateaubriand,  intitulé  
« voyage en Amérique » alors qu’on pouvait présenter la même réflexion aussi bien sur « Atala » ou 
« René » que sur « L’itinéraire de Paris à Jérusalem ». Nous considérons cet auteur le référent et le 
précurseur des écrivains voyageurs et,  à cet effet, nous illustrerons nos réflexions par des extraits pris de 
ce corpus précisément et nous opérerons par des parallèles que nous puiserons des autres textes, ceux de 
Cooper et d’Aimard. 

  Pour des raisons d’ordre méthodologiques évidentes,  nous nous référons, lors de cette analyse, 
aux trois grand moments qui furent à l’origine de la réalisation des romans constituant notre grand corpus, 
même si on a du mal à admettre cette dénomination de « roman » du fait de la caractéristique très 
particulière de la littérature de voyage. Nous nous référerons ainsi sur la théorie d’Umberto Eco, celle qui 
nous a inspirée pour établir cette réflexion. Ainsi, ces différentes phases d’écriture, ou comme nous 
pouvons les appeler aussi « escales d’écriture » il sera question de « phases » voire  « situations » 
d’écriture, pour rester ainsi sur la même dynamique du « voyage ». que nous suggère l’œuvre de 
Chateaubriand.29 Voici par ordre chronologique, les trois moments d’écriture par lesquels les trois 
écrivains sont passés: 

Une écriture basée sur un préconstruit : La référence au vécu des auteurs 
Selon Umberto ECO, cette étape reste décisive dans le processus d’écriture dans la vie d’un auteur. 

L’appartenance géographique et à celle d’un peuple déterminent l’essence d’une production artistique 
quelque soit les influences subies lors de son parcours. 

Pour mieux comprendre les différents usages des déictiques, les variations dans l’emploi des pronoms 
personnels et aux personnes auxquelles ils renvoient ainsi que le choix de certains éléments discursifs 
utilisés par tel ou tel auteur pour décrire une situation ou un paysage, nous avons jugé nécessaire de 
remonter jusqu’à leur enfance et à la période qui a précédé leurs voyages. 

 Chateaubriand en France : une enfance et un parcours controversés, à la recherche d’un 
idéal lointain :  
Nous avons constaté, dans le corpus sur lequel nous avons travaillé, un certain nombre d’éléments 

discursifs  témoignant d’une ambigüité identitaire de la part de l’auteur par les différents usages des 
déictiques et des pronoms personnels  notamment  les « je », « nous » et « on » qui vont s’intercaler 
parfois même dans des énoncés juxtaposés : 

«  Nous en sommes réduits partout aux formes usées d’une civilisation vieillie (je ne parle pas des 
populations de l’Asie, arrêtées depuis quatre mille ans dans un despotisme qui tient de 
l’enfance). On a trouvé chez ses sauvages du Canada, de la Nouvelle Angleterre et des Florides, 
des commencements de toutes les coutumes et de toutes les lois de ces Grecs, des Romains, et des 
Hébreux. »30 

Ce qui nous a mis sur cette piste, c’est la vie qu’a menée l’auteur dans son enfance durant laquelle 
notre jeune Chateaubriand se cherchait encore, en manifestant une affection parfois exagérée envers sa 
sœur Lucile, tout en développant sa vocation pour la littérature et son désir ardent d’effectuer des 
voyages, notamment celui de « redécouvrir » l’Amérique. Chateaubriand fut aussi une âme solitaire mais 
qui se voulut aussi témoin exemplaire, porteur de grandeur et de beautés absolues. Ce sont là des signes 
de sa personnalité qu’on retrouve dans son écriture et le rapport qu’il entretînt avec les personnages qu’il 
mit en scène dans ses textes. 

 Gustave AIMARD : Une référence et un stimulus imprégnés de l’idéologie contextuelle.  
De son vrai nom, Olivier Gloux, le romancier français Gustave Aimard est né à Paris en 1818. Il 

est de parents inconnus et nous pouvons deviner donc la vie qu’il a dû mener en l’absence d’une 
appartenance génétique reconnue. En revanche, cela a dû susciter en lui ce paradoxe, en l’occurrence 
cette envie de voyager et d’incarner le statut d’aventurier. C’est plus tard qu’il se donnera à lui-même le 
prénom de Gustave. Sa vie énigmatique ne s’arrêta pas là puisque ce n’est qu’après sa mort qu’on a 
découvert que son père s’appelait Sebastiani, qui, après avoir été général, fut ensuite ambassadeur et 
même ministre. Il fut embarqué jeune pour l’Amérique, abandonné par ses parents adoptifs, il prend la 
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fuite à l’âge de neuf ans, et s’engage en qualité de mousse dans un bateau. Tout comme Chateaubriand, 
Gustave Aimard eut une enfance très controversée, ce qui a, à notre avis, engendré ce désir d’aller 
chercher cet autre idéal dans des pays lointains. 

A cet effet, nous pouvons deviner l’appartenance socioculturelle de Gustave Aimard à travers 
l’étude de ses œuvres qui nous semble intéressante pour la connaissance du roman d’aventures et de son 
fonctionnement idéologique et romanesque. Quand on regarde tout ce qu’on a écrit sur cet auteur, nous 
nous rendons très vite compte qu’il s’agit d’un écrivain aux qualités littéraires « d’aventurier» comme on 
l’a souvent qualifiée. Son roman,  « Balle-Franche » par exemple, ne renouvelle pas la vision de l’Ouest, 
telle qu’elle a été conçue par ses prédécesseurs. L’Indien y demeure ce « sauvage » respecté pour sa 
différence, mais finalement inférieur à cause de son appartenance à une race « vouée à être dominée ».  

Gustave Aimard était trop imprégné par son époque car il n’a pas pu se soustraire à l’idéologie 
racialiste et aux clichés qu’elle véhicule. Ses textes doivent donc être lus en gardant à l’esprit les données 
du contexte idéologique et culturel du milieu du XIXème siècle.  

Nous pouvons en juger par les passages suivants qui manifestent de cette idéologie radicalisée, 
montrant l’indien comme une race soumise : 

« Votre idée était excellente, Sans Traces, vous avez eu tort de ne pas la mettre à exécution ; mais il 
n’y a pas de temps perdu. Avec l’autorisation du colonel, je vais lui mettre une couple de balles dans la 
tête, et ce sera fini.», (Aimard, Les Bandits de l’Arizona, P. 18).  

Dans cet exemple, l’auteur, représenté par un narrateur désigné par « je », qui n’est autre que ce 
chasseur qui connaît bien le désert, prend la parole (discours direct) et prononce ce discours. Dans ce 
contexte précis, on montre comment, selon les rites imposés par la loi du désert, on punit « Sans Traces », 
comme on le fait avec les enfants ; c’est une humiliation pour un grand homme qui connait le désert 
mieux que les autres. Il incarne alors le rôle du dénonciateur. 

Punir un grand guerrier constitue une entrave à l’éthique même de la grandeur humaine. A travers 
cet acte qu’il exhibe dans cette séquence de l’histoire, nous confirmons l’idéologie véhiculée et à travers 
laquelle la suprématie du blanc consiste à punir l’autre, le sauvage.  

Comme nous l’avons remarqué chez Chateaubriand, l’emploi des pronoms personnels dans les 
textes d’Aimard reste très incertain. L’influence du destinataire est à l’origine de cette incertitude mais 
aussi du fait de son enfance et de cette identité recherchée, ne sachant comment se considérer, comme un 
être déstabilisé ou comme on l’a toujours nommé : l’écrivain aventurier. 

Observons ces passages extraits de son roman « Les Bandits de  l’Arizona » 
« Au désert, nous raisonnons autrement, nous n’avons qu’une peine, la mort ! Et nous 
l’appliquons sans hésiter ; les coquins le savent et ils se tiennent sur leurs gardes », (P 27). 
Là aussi, il s’agit du discours direct où le narrateur prend la parole en utilisant le « nous » : « Au 
désert, nous raisonnons autrement, nous n’avons qu’une peine, la mort ! » - Dans ce passage, le 
« nous » engage et le narrateur et les gens du désert. Cependant, nous retrouvons aussi la vision 
idéologique que voudrait véhiculer les décideurs « blancs » de l’époque visant à anéantir la race 
dite sauvage et surestimer le colon blanc. A l’idée de la mort avec laquelle « nous » 
« raisonnons », ou « ils » « raisonnent » au désert, on prétend opposer une vision plus 
civilisationelle que celle pratiquée dans le désert austère du sud Américain. 

Cette séquence dénote aussi quelque part cet esprit aventureux d’Aimard car, rappelons-
le, il a pris la fuite à l’âge de neuf ans de la maison de ses parents adoptifs et donc, il a appris à 
errer dans les rues et à s’auto-défendre : c’est ce qui ressort à travers l’exemple que nous venons 
de voir. 

Dans l’exemple qui va suivre, la distanciation entre l’auteur et le narrateur est réduite du 
fait que c’est la vie qu’il a menée (réf. Escale 1) puisqu’il est né à Paris et a dû embarquer très 
jeune en Amérique : c’est une aventure tant rêvée par un certain nombre de Parisiens de 
l’époque : 
« Oui j’étais comme vous à mon retour d’Europe, mais j’ai bien vite reconnu que j’étais dupe de 
mon cœur. L’expérience vous apprendra, malgré vous, de quelle façon il faut agir avec les 
bandits de toute sorte qui pullule au désert », P 27. 
 Observons le passage suivant : 
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« Vous habitez sans doute en Sonora31, dit le colonel ; si cela était, moi qui ne connais personne 
dans ce pays, je serai heureux de cultiver une connaissance si singulière entamée » P27. 

       Aimard passa de longues années en Amérique, notamment parmi les peaux rouges. Il 
avait participé à l’expédition de la Sonora (Mexique) qui avait la réputation d’être une région  
ayant fait l’objet d’expéditions diverses et que cette contrée était devenue une référence dans les 
propos et de manière indirecte, chez le lecteur aussi. 
 Dans la séquence qui va suivre, nous avons la preuve de la nostalgie éprouvée par Aimard 
à propos des savanes et des indiens. Cet éthos est transmis à travers l’état d’âme dans lequel se 
trouvent les personnages du récit. C’est une prise de parole par le narrateur qui n’est autre que cet 
anglais qui avait la fonction de chasseur et de soldat en même temps: 
« J’ai beaucoup entendu parler de ces Indiens, mais je vous avoue que je serai très curieux de 
faire leur connaissance » P 28. 

       James Fénimore Cooper : Parcours quelque peu paradoxal d’un écrivain voyageur  
  James Fénimore Cooper est le seul écrivain parmi les trois qui a eu une vie différente des deux 
autres. Il est né le 05 septembre 1789 à Burlington (New Jersey), aux états unis alors qu’il est d’origine 
anglaise par son père et suédoise par sa mère. Il s’agit de l’âge d’or des colonies européennes en 
Amérique alors que tout n’avait pas été exploré encore dans ce continent lointain et tant convoité par les 
Irlandais, les Anglais, les Français et les Espagnols. 

James Fénimore Cooper est le onzième des douze enfants Cooper. Cet état de choses a dû 
influencer ce jeune Anglo-américain, élevé en gentleman dans la colonie Cooperstown. Le goût à la 
découverte de l’autre et à l’aventure fut déjà initié dès son jeune âge et son rapport avec des cultures 
diverses s’est développé très tôt chez lui au sein même de son entourage dont l’appartenance 
socioculturelle était intéressante et décisive pour sa future vocation, à savoir, l’écriture.   
  Il était le fils d’un propriétaire foncier fort prospère qui fonda Cooperstown, sur le lac Otsego 
dans l’état de New York où il a grandi et développé ses aspirations aux voyages et ses rapports avec des 
personnes d’appartenance différente. 
 Nous verrons à ce propos que dans son discours dans « le dernier des Mohicans », son rapport 
avec les tribus indiennes, leurs rites et leurs us et coutumes diffère des autres auteurs dans la mesure où, 
tout en étant européen d’origine, il avait grandi aux Etats-Unis avant de retourner en Europe pour revenir 
une nouvelle fois dans ces terres lointaines, à la recherche comme les deux autres, de sensations et 
d’émotions fortes. 
  Tout comme Chateaubriand et Aimard, James Fénimore Cooper est loin d’assumer lui 
aussi l’usage du « je » et l’on comprend, à travers son discours énonciatif (un narrateur omniprésent par 
l’emploi du « on » et du « nous ») qu’il ne se démarque pas des  autres et ce, malgré son côté 
« connaisseur » de ces peuples, de leurs situations et de leur particularité. Cependant, son « nous » à lui 
est loin d’être ambigu32, comme nous le remarquons dans les énoncés suivants, extraits du roman « Le 
Dernier des Mohicans », composant les textes constituant mon corpus d’analyse : 
« Oui, je ne lui aurais pas accordé ma confiance, et surtout en ce moment. Il est, dit-on, Canadien de 
naissance, et cependant il a servi avec nos amis les Mohawks qui comme vous le savez, sont une des 
nations alliées », p. 32. 

Nous assistons ici à un « jeu » d’énonciation où se mêlent les « je », « il », « on » et « vous ». En 
effet,  dans cet exemple cooper évoque « Mohawks », une des cinq tribus indiennes occupant le Nord-
Ouest de la colonie de New York. Il y a des restes de tout ce peuple encore existant sur les territoires qui 
leur sont assignés par le gouvernement, sous peu, il ne restera plus rien que leurs noms, ces peuples sont 
perdus avec leur us et coutumes. Les conflits externes et d’autres internes font que la variété des pronoms 
personnels crée ce mouvement d’identité dans le discours.  

Dans cet énoncé, Alice, la fille du général, est représentée par le « je » de narration et c’est donc 
elle qui prend la parole dans ce passage. « Il », c’est l’indien qui allait les ramener Alice et sa sœur  Cora 
chez leur père. Après la trahison du premier guide, on a trouvé ce dernier Mohican qui va les aider à 
retrouver leur père vivant. Quant à l’emploi du « vous », ce sont les destinataires de ce discours rapporté 
en l’occurrence, le Major Heyward, Cora et sa sœur Alice. 

Analysons aussi le discours suivant : 
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« Les deux nations se réunissaient ainsi pour dépouiller les possesseurs sauvages des bois de ses rives du 
droit d perpétuer son nom primitif de Lac Horican », p.20. 

Dans ce cas de figure, les deux nations dont parle l’auteur sont d’abord la  France qui voulait être 
maître  de la situation pour pouvoir frapper les ennemis du côté des fleuves et, d’un autre côté, 
l’Angleterre qui croyait faire assez d’honneur pour donner un nom aux eaux d’où ils passaient33.  

Cet exemple est très significatif car Cooper voulait nous montrer que les tribus indiennes avaient 
leur propre langage ou dialecte ; elles donnent ordinairement différents noms aux mêmes lieux, quoique 
presque tous leurs termes soient descriptifs, ainsi la traduction littérale du « Lac Horican » adopté par la 
tribu qui habitait ces rivages.  
 
 Enfin, regardons cet exemple très riche en référents idéologiques et culturels : 
« Un pin croissait alors où vous voyez ce châtaignier. Les premiers visages-pâles qui vinrent parmi nous 
ne parlaient pas anglais, ils arrivèrent dans un grand canot, quand mes pères eurent enterré le 
tomahawk au milieu des hommes rouges. Alors Œil de Faucon, et la voix de l’Indien ne trahit la vive 
émotion qu’il éprouvait en ce moment qu’en descendant à ce ton bas et guttural qui rendait presque 
harmonieuse la langue de ce peuple, alors Œil de Faucon, nous ne faisions qu’un peuple, et nous étions 
heureux », p 49. 

C’est l’indien qui raconte au chasseur anglais ce qui s’est passé, que les indiens enterraient un 
tomahawk pour exprimer que la guerre était finie, seuls ceux qui ont vécu avec les indiens connaitront ce 
terme indien.    

La variété des références auxquelles fait appel l’auteur (les arbres nobles, les tribus, les 
dénominations des indiens, l’harmonie de la langue du peuple) montre richesse des cultures métissées et 
composantes de la natures et le tout, couronné par une entente dans la communication qui rend finalement 
ces gens unis et heureux ; « …nous ne faisions qu’un peuple et nous étions heureux ! ». 

Chateaubriand, Cooper et Aimard,  au moment de l’exploration : une écriture situationnelle 
au moment du contact avec l’autre  

 En effet, il s’agit d’une phase d’écriture  que nous jugeons être intéressante puisque, vue à l’état 
brut34, elle constitue l’essence même de sa production, celle qui fut la genèse de leur roman. Nous la 
caractérisons par ce que nous appellerons une « écriture en situation », celle qui relèverait de la 
spontanéité et qui serait marquée par des appréciations mêlées à la fois par les sentiments et les 
représentations d’un jeune Français ou anglais, débarquant en Amérique mais aussi par son ardeur 
expressive à vouloir aller vers l’autre et découvrir ces « sauvages » ou ces « indiens » dont « on » 
parlait beaucoup autour de lui en Europe de l’ouest. Bien évidemment, il s’agit dans le processus 
d’une étape d’écriture effective par laquelle nos auteurs sont réellement passé afin de reconstituer leur 
texte « finalisé » mais à laquelle nous y référons, même si elle paraît virtuelle pour notre travail, pour 
montrer l’emploi différé du « je » d’énonciation lors des deux « escales » qui, même si l’auteur s’y 
identifie de la même manière, nous verrons dans certains passages, que leur « je » est beaucoup plus 
accentué et plus engagé encore, lors de la phase de « réécriture », celle de la dernière phase 
d’écriture. 

Pour mieux expliciter cette partie précise du processus, celle qui justifie une écriture de situation, 
de découverte, motivée par le désir d’aller conquérir les terres d’Amérique, à la recherche d’un 
exotisme d’abord imaginé par le peuple européen, puis développé sous la forme d’un besoin vital 
pour assouvir leur curiosité, nous nous proposons de relater les trois sources de motivation qui ont 
suscité le désir de produire les récits de voyage. 

La découverte d’une nature hors du commun 
L’une des caractéristiques de la littérature de voyage est l’exotisme. Ce dernier est recherché dans 

plusieurs paramètres lors des découvertes dans les expéditions. Le plus reconnu dans ce type de récit 
est celui de la nature sauvage et dans les textes qui nous intéressent, nous pouvons noter deux grands 
espaces décrits en commun par les trois auteurs : les hautes montagnes et le désert. A ces deux 
éléments, nous pouvons associer les rivières, les réserves les plaines et la savane, comme nous 
pouvons le constater dans les extraits suivants : 
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« Dans ce moment même, les crocodiles, aux approches du coucher du soleil commençaient à 
faire entendre leurs rugissements. (…). Tout était calme et superbe au désert. La cigogne criait sur 
son nid, les bois retentissaient du chant monotone des cailles, du sifflement des perruches, du 
mugissement des boissons et du hennissement des cavales séminoles. » (Atala, p : 46-47, éd. 
Hachette). 

L’auteur d’Atala fait plonger d’emblée son lecteur dans une dimension exceptionnelle à partir 
d’une description dans laquelle il a été associé la vue de sites naturels hors du communs, présentés 
avec des couleurs exotiques évoquant le sensationnel et répondant ainsi aux aspirations d’un lecteur 
européen avide de tableaux relatant la nature à l’état sauvage. 

Dans ce passage, Chateaubriand met en exergue les couleurs sonores et celles relatives au visuel : 
« à faire entendre leurs rugissements……, La cigogne criait……., les bois retentissaient du chant 
monotone……., du sifflement des perruches, du mugissement des boissons et du hennissement des 
cavales séminoles…. ». 

Concernant la description relative au plaisir de la vue : « crocodiles, aux approches du coucher 
du soleil… ». 

Nous pouvons confirmer à travers ces passages que la description « exotique » demeure une 
caractéristique fondamentale dans ce genre littéraire qu’est le récit de voyage. 

Chez Cooper, le principe est le même puisque l’exotisme dans les séquences descriptives 
dominent son texte, comme nous le constatons dans le passage suivant : 

 « Nous arrivâmes de l’endroit où le soleil se cache pendant la nuit, en traversant les grandes 
plaines qui nourrissent les buffles sur les bords e la grande rivière », (Le dernier Des Mohicans, p : 49). 
 A travers cet exemple, nous pouvons dégager l’autre caractéristique du récit de voyage à savoir, 
l’itinérance au moment de décrire35. La description itinérante instaure une certaine dynamique des sites 
présentés et rend les lieux plus parlants et plus captivants. 
 Quand à Aimard, dans le même ordre d’idée, il agrémente sa description par des éléments de 
« mystère » et d’ « énigme », rajoutant à la fonction exotique du récit de voyage sa touche personnelle où 
l’intrigue domine dans ses formes d’écriture : 
 « Aujourd’hui, l’Arizona est restée ce qu’elle était lorsqu’elle se nommait « Cibola », c’est-à-dire 
une contrée mystérieuse, pleine de légendes sinistres, de prodiges effrayants ; peuplée d’animaux 
inconnus et féroce ; son sol bouleversées par les peuples inconnus. » ( Les Bandits de l’Arizona, p : 05).   

Cet exotisme à la fois préconstruit, recherché et reconstitué, constitue l’élément nodal du récit de 
voyage. A travers la description des grands espaces uniques de l’Arizona ou de la réserve des coyotes, 
le lecteur est sensé découvrir toute la splendeur de cette nature décrite comme étant dure mais cet 
exotisme si bien écrit la rend plus accessible au plus lointain lecteur qui se trouve de l’autre côté de 
l’Océan. 

Observons dans les extraits qui suivent, la performance à la fois linguistique et esthétique à 
laquelle les auteurs du récit de voyage ont souvent recours pour reconquérir un lecteur à la recherche 
d’un exotisme palpitant : 

«  Les arbres jetèrent des ombres plus épaisses sur les fortifications et sur les rivières, et il 
s’établit dans tout le camp un silence aussi profond que celui qui régnait dans la vaste forêt. », (Le 
Dernier des Mohicans, p : 25). 

« Le sol en était divisé, comme le champ commun des moissons, en autant de lots qu’il y avait des 
familles. Chaque lot faisait à lui seul un bois qui variait selon le goût de ceux qui l’avaient planté. Un 
ruisseau serpentait sans bruit au milieu de ces bocages ; on l’appelait le Ruisseau de la paix. », 
(Atala, Hachette, p : 76).  

« Le chasseur, sans y songer, avait laissé son calumet s’éteindre. Il admirait le paysage 
grandiose qui se déroulait sous les yeux et devenait plus saisissant au fur et à mesure que les ténèbres 
remplaçaient la lumière du jour. », (Les Bandits de l’Arizona, p : 07). 

Dans les extraits que nous venons de commenter, les trois auteurs ont recours à la même finalité 
d’écriture à savoir, séduire un lecteur européen avide d’exotisme littéraire. A cet effet, même si les 
techniques de séduction sont différentes (le mystère, les sites sauvages, des personnages peu 
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ordinaires etc.), le but reste le même et les stratégies utilisées sont très semblables, répondant ainsi 
aux caractéristiques de la littérature de voyage. 

  La découverte de personnages mythiques 
L’autre caractéristique du récit de voyage est celle des portraits des personnages plus ou moins 

énigmatiques mais qui, en fin de compte, répondent à l’image que l’on se fait d’eux et des 
représentations que le lectorat d’Europe de l’ouest qu’il a de tous ces acteurs dont quelques-uns sont 
devenus des mythes dans l’histoire de l’Amérique. 

Dans le roman de Chateaubriand par exemple, les personnages tels que Atala et Chactas,  sont 
devenus des héros de la littérature de voyage. 

Chez Aimard aussi, l’accent a été mis  sur le jeune français Coulon de Villiers qui erre dans le 
désert qui, de roman en roman, est devenu une référence dans la littérature de voyage36.  

 L’autre caractéristique presque commune chez les trois auteurs c’est que souvent on met en scène 
une famille française perdue dans le désert. Ceci explique aussi la souveraineté de la France 
transférée aux états unis : nous faisons allusion ici aux terres souvent évoquées dans le territoire 
Mexicain et aux états unis. L’appropriation des lieux et des terres est l’un des phénomènes qui sont 
traités dans les trois textes sur lesquels nous travaillons.  

Cependant, Aimard présente un autre aspect dans le choix des personnages : Il les choisit comme 
trappeur ou bandit mais leur donne une dimension mythique ; ses personnages sont des rebelles qui 
fuient la civilisation dans le désert car ils ne peuvent s’adapter avec la vie civilisée qu’ils mènent : 

«  Le second personnage, celui que l’on nommé de colonel, était un jeune homme de trente cinq 
ans au plus : il était grand, bien fait, élégant, très vigoureux ; sous une apparence un peu efféminée, il 
cachait une énergie et une volonté implacable. 

Enfin, chez Cooper, le personnage de Bas de Cuir revient dans plusieurs romans, il lui change 
juste le nom.  Dans « le Dernier des Mohicans » c’est le père de Uncas (dernier des mohicans) qui est 
Chingachgook et qui est toujours le personnage sage au bord de l’âge, mûr, celui qui connait la 
savane et qui vient à l’aide des autres. Ce personnage contribue a éveiller la curiosité des lecteurs, 
depuis ses allures sauvages et le rôle qu’il joue dans l’histoire de l’Amérique septentrionale.  

Cooper le présente dans son cadre naturel, soit dans la sombre forêt, soit dans la plaine : 
 « Il était assis sur une vieille souche couverte de mousse, dans une attitude qui lui permettait 

d’ajouter à l’effet de son langage expressif par les gestes calmes mais éloquent d’un indien qui 
discute. Son corps presque nu présentait un effrayant emblème de mort, tracé en blanc et en 
noir. », (Le Dernier des Mohicans, p : 44). 

Cooper décrit cet indien comme un guerrier et c’est à travers ce personnage qu’il nous initie à ses 
mœurs et à son costume différent. D’emblée, il le présente comme un ami de homme blanc : dans « le 
dernier des mohicans », Uncas et son père sont amis avec un homme Anglais qui est Œil de Faucon.     

 La découverte de pratiques rituelles particulières  
Ce qui attire l’attention dans le récit de voyage ce sont les us et coutumes qui y sont rapportées et 

ce, chez les trois auteurs.  
Cooper évoque dans ses écrits une autre forme de traditions et de rituels :  
« Vos traditions même se prononcent en ma faveur, Chingachgook, (…) Vos père vinrent du 

couchant, traversent la grande rivière, combattirent les habitants du pays, et s’emparèrent de leurs 
terres ; les miens vinrent du côté où les firmaments se pare le matin de brillantes couleurs, après 
avoir traversé le grand lac d’eau salée37, et de mirent en besogne en suivant à peu près l’exemple que 
les vôtres avaient donné. Que Dieu soit donc juge entre nous, et que les amis ne se querellent pas à ce 
sujet ! »,  (Cooper, p : 45). 

Ainsi, les tribus étaient connues par un rituel un peu particulier qui est le scalpe38, comme nous le 
verrons dans les extraits qui vont suivre : 

   -« Tue moi donc tout de suite, au lieu de me dire un tas de sottises qui n’ont ni queue ni tête… »  
-« Non, je ne te tuerai pas, répondis-je… » 
          - « Et le prenant à l’improviste, je lui enlevai la chevelure d’un seul coup. Il poussa des hurlements 

de douleur et éclata en sanglots comme une vieille femme. (…) à chaque seconde il s’arrêtait en 
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geignant, je le piquais avec la pointe de mon couteau à scalper pour le presser ; en arrivant à 
terre, il se laissa tomber sur l’herbe me suppliant de l’achever », (Aimard, p : 32).  

Le rite de l’enterrement par exemple a été le premier qui est ressorti dans le roman de 
Chateaubriand « voyage en Amérique » et «  Atala ». Les différentes manières d’enterrer les morts 
et les pratiques coutumières quant aux jours et aux mois qui suivent le deuil, sont inhabituelles et 
s’inscrivent donc dans cette liste des découvertes exotiques que le lecteur, quelque soit sa nature, 
voudrait connaître.  

Nous pouvons constater ce phénomène dans ce passage, extrait d’Atala de 
Chateaubriand :  
 «  Nous passâmes sous l’arche unique de ce pont, et nous nous trouvâmes devant une autre 
merveille : c’était le cimetière des Indiens de la mission, ou les Bocage de la mort. Le père Aubry 
avait permis à ses néophites39 d’ensevelir leurs morts à leur manière et de conserver au lieu de 
leurs sépultures son nom sauvages ; il avait seulement sacrifié40 ce lieu par une croix41 », Atala, 
p : 76). 

Aussi, la présence de la religion chrétienne est très présente dans les romans des trois 
auteurs et plus particulièrement chez Chateaubriand :  

          « Qui pouvait sauver Atala ? Qui pouvait l’empêcher de succomber à la nature ? Rien qu’un 
miracle fut fait ! La fille de Simaghan eut recours au Dieu des chrétiens ; elle se précipita sur la terre, et 
prononça une fervente oraison42, adressée à sa mère et à la reine des vièrges43. C’est de ce moment, ô 
René, que j’ai conçu une merveilleuse idée de cette religion44 qui, dans les forêts, au milieu de toute les 
privations de la vie, peut remplir de mille dons les infortunés ; cette religion qui, opposant sa puissance 
au torrent des passions, suffit seule pour les vaincre, lorsque tout les favorise, et le secret des bois, et 
l’absence des hommes, et la fidélité des ombres. Ah qu’elle me parut divine, la simple Sauvage, 
l’ignorante Atala, qui à genoux devant un vieux pin tombé, comme au pied d’un autel45, offrait à son Dieu 
des vœux46 pour un amant idolâtre ! Ses yeux levés vers l’astre de la nuit, ses joues brillantes des pleurs 
de la religion et de l’amour, étaient d’une beauté immortelle.», (Atala, p : 50-51).  
 En définitive, nous pouvons dire qu’à travers tous ces choix de personnages, des terres transférées 
et de l’adoption de la religion chrétienne qui est mise en exergue chez les auteurs, nous pouvons ainsi 
conclure qu’au-delà de la dimension littéraire des récits, nos trois auteurs se sont donnés aussi comme 
mission d’accompagner les conquêtes des terres Américaines en suggérant aussi les valeurs culturelles de 
leurs pays respectifs, en les mettant en interaction avec celles des autochtones.  

 La reconstitution des notes de voyage : Une écriture et une récriture. 
Nous faisons allusion ici au moment même où les auteurs évoquent les souvenirs de leurs 

différents déplacements et la phase où ils entreprennent la « réécriture » de l’histoire vécue et des 
expériences échangées lors de leurs différents périples. Nous pensons que lors de cette étape 
d’écriture (ou réécriture) qui concerne un autre contexte (espace et temps décalés) et durant laquelle 
nos « voyageurs » reprennent véritablement leur statut d’« écrivain », leur discours est caractérisé par 
des marques énonciatives intéressantes à soulever, témoignant de  plus de recul, plus de distanciation 
par rapport,  d’une part à une première étape antérieure à celle-ci, relative à celle du voyage effectué 
et, d’autre part, à leur propre vie « civilisée », celle vécue en Europe depuis leur tendre enfance, celle 
qui a forgé leur personnalité et leur identité première. 

Une nouvelle situation de communication : l’identification à travers les marques 
d’énonciation 

 Lors de cette dernière phase de ce processus d’écriture, celle de la réécriture des notes de voyage, 
les auteurs sont confrontés à une étape transitoire au niveau des éléments énonciateurs : lors du 
premier contact avec l’Amérique et les autochtones, la présence du « jeu » d’énonciation devait être 
plus récurrente ; cela s’expliquerait par cette « subjectivité » presque inévitable à cette phase 
proprement dite.  

Au moment de la réécriture des récits et de la reconstitution des événements vécus, nous avons 
conclu que les trois auteurs voyageurs avaient reconsidéré cet usage du discours en essayant au 
maximum de se confondre aux autres acteurs du récit, qu’ils soient présents ou omniprésents47. 
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Toutes ces observations d’ordre discursif seront examinées dans la partie qui suivra, celle qui sera 
consacrée à l’analyse de quelques échantillons extrait de notre grand corpus. 

Une réécriture pour un destinataire pluriel 
Le processus d’écriture permet par ailleurs d’identifier le ou les sujet (s) auxquels la production 

est destinée. Quand on parle de processus, nous pensons sans risque de nous tromper aussi aux 
différentes phases idéologiques et politiques par lesquelles sont passés les trois auteurs-voyageurs. 
Lors des deux premières situations d’écriture, que nous pouvons qualifier d’ « inconsciente », ils 
écrivaient presque de manière spontanée leurs notes de voyage. Tantôt, ils devaient s’adresser aux 
lecteurs, tantôt à leurs proches voire aux responsables politiques de leurs pays respectifs qui devaient 
eux aussi prendre connaissance de leurs écrits. 

Après le recul incontournable de cette troisième phase du processus, les auteurs, dans la plupart 
du temps engagés dans leurs idées, tentent de réécrire en s’adressant à public pluriel, d’où la difficulté 
parfois de canaliser le système d’énonciation, ce qui provoque, comme nous le verrons dans les 
corpus, une certaine ambigüité manifestant parfois même une certaine incohérence dans le discours 
produit. On n’arrive pas ainsi à discerner le narrateur/auteur de l’expéditeur envoyé par les décideurs 
politiques, celui qui devait aussi répondre  et accompagner la politique colonisatrice de ces pays 
européens entre le XVIII ° et le XIX° siècle. 

Conclusion 
 A travers cette réflexion, nous pouvons d’ors et déjà retenir cette approche que nous qualifions de 
didactique de la littérature de voyage, une méthodologie axée essentiellement sur trois moments ou 
escales d’écritures : Le vécu de l’auteur, les événements qui ont marqué son enfance ainsi que tous les 
faits sociaux et les conflits qui se sont produits à cette phase de sa vie, contribuent à cette immersion qui 
le prédestine à entreprendre le voyage dans un pays lointain, en quête de réponses à ses questionnements. 
La deuxième escale consiste en ce moment précis où l’auteur voyageur entre en contact direct avec cette 
terre et ses habitants : durant cette période où des notes de voyage sont prises, l’auteur confronte souvent 
ses représentations et les aprioris qu’il se faisait de la contrée à la réalité qu’il rencontre. Cependant, la 
dernière escale est le produit final, le récit de voyage présenté comme un roman : c’est la reconstitution de 
toutes les notes de voyage récoltées au moment de l’exploration, des notes qui sont réécrites avec la 
distanciation nécessaire qui lui permet de produire un discours le moins subjectif possible. 
 
 
---------------------------------------- 

1 François-Auguste, comme il a longtemps signé ses propres ouvrages, fils d’Auguste, Comte de 
Chateaubriand et d’Apolline-Susanne-Jeanne de Bedée, naquit le 04 septembre 1768, à Saint Malo. Des neuf enfants 
nés avant lui, un frère et quatre sœurs survivaient, il était d’une branche cadette d’une famille ancienne de Bretagne, 
il passa une enfance rude et rêveuse au château de Combourg, aimant à s’évader avec sa sœur Lucile dans un 
univers irréel.   

 Le romancier français Gustave Aimard est né à Paris en 1818 de parents inconnus, son vrai nom est Olivier 
Gloux, c’est plus tard qu’il se donnera à lui-même le prénom de Gustave, ce n’est qu’après sa mort qu’on a 
découvert que son père s’appelait Sebastiani, qui, après avoir été général, fut ensuite ambassadeur et même ministre. 
Il fut embarqué jeune pour l’Amérique, abandonné par ses parents adoptifs, il prend la fuite à l’âge de neuf ans, et 
s’engage en qualité de mousse dans un bateau. 
3 Nous faisons allusion ici à ce qui peut paraître comme étant un jeu de mots, un effet produit par le mot « escale » 
qui veut dire « périple, halte dans un voyage, une étape… » et au concept que nous voudrions donner à cette 
« étape » mais d’écriture cette fois-ci.  
4 Chateaubriand, Voyage en Amérique, La Bibliothèque, Paris, 2009. P 330 
5  Sonora, province di Mexique 
6 Dans le récit de Chateaubriand et celui d’Aimard, le « nous » renvoie très souvent à la fois au narrateur, aux autres  
personnages, incluant aussi le lecteur comme co-énonciateur ; alors que chez Cooper, le nous implique directement 
le « je » du narrateur. 
7 Le symbole de l’eau est très récurrent dans les trois romans que nous analysons puisqu’on le retrouve aussi chez 
les autres auteurs voyageurs. 
8 Les premières notes de voyage, elles qu’elles ont été écrite les toutes premières fois. 
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9 Dans la littérature en général, il existe deux procédés différents de raconter et de décrire : soit une description 
statique, où le narrateur peint un tableau sans bouger ; soit une description itinérante, celle qui est privilégiée.  
10 Dans un autre travail de recherche, il est envisageable de travailler sur la dimension génétique des personnages et 
analyser leur évolution à travers les écrits qui se succèdent.  
11 Grand lac d’eau salée : Mississippi. Le chasseur fait allusion à une tradition qui est très populaire parmi les Etats 
de l’Atlantique ; on deduit de cette circonstance une nouvelle preuve de leur origine asiatique, quoiqu’une grande 
incertitude règne dans l’histoire des Indiens. (Note de Cooper p 536)  
12 Le scalpe, couper une touffe de cheveux de la personne capturée,  est devenu un procédé mythique qui souvent été 
repris dans l’industrie cinématographique Hollywoodienne, dans les films connus sous l’appellation « les 
westerns »,  où souvent l’indien est représenté comme un personnage dangereux.  
13  Personnes nouvellement converties et baptisées.  
14 Rendu saint 
15 « Le père Aubry avait fait comme les jésuites à la chine, qui permettaient aux chinois d’enterrer leurs parents dans 
leurs jardins, selon leur ancienne coutume » note de Chateaubriand, Atala p 76  
16 Prière ardente  
17  La vierge Marie (note de bas de page de Chateaubriand)  
18 Atala parle de la religion chrétienne  
19 Table où l’on célèbre la messe  
20 Promesse faites à Dieu  
21 Nous faisons allusion ici à deux types de référents inclus dans les pronoms personnels utilisés dans leurs énoncés : 
d’une part, la référence faite aux autres actants de la narration elle-même et, d’autre part, au lecteur qui est le 
destinataire principal des récits et avec lesquels les écrivains composent de manière implicite. 
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