
 ةنودالم
 

زائر -البليدةجامعة      ا

 كّلية اآداب والّلغات

وآداهاقسم الّلغة العربية   

والنقديةر الدراسات اأدبية   

 محك مة ،دورية ،أكاديمية ،ة علميةمجل    
 يةالنقدعنى بالد راسات اأدبية و ت  

 قديةالنّ راسات اأدبية و ر الدّ  تصدر عن

 
 
 

 م 1025 سبتمبرـ الموافق لـ:٣٤١٦ ذو القعدة .الرابعالعدد 

 
 1022-0006:رقم اإيداع القانوني -ISSN 2437-0819د:  –م  -د - ر

 

 
 

    ّ 

 

  



 ةنودالم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةنودالم
 

 ّكمةمح ،دورية ،أكاديمية ،علميةمجلة 
 مخب  الدراسا  أدبية والنقديةيصدرها 

 غة العيبية و دابهاقسم اللّ 
 واللغا كّلية اداب 

  2جامعة البليدة

 ـ رئيس جامعة البليدة  أحمد شعالد/ أـ : الرئيس الشرفي للمجلة
 .ــرـ مدير امخب د/ علي ميداتو :المجلة مسؤول الن شر مدير                         
 أ/ سعيد تومي  رئيس التحرير:                         
 مد بلعزوقي أ/  :التحرير ينأم                         
 يئة التحرير:                         

 عمر برداوي /أ                                            
 مد عطااه /أ                                            
 رجاء بن منصور /أ                                            
 سغياي نعيمة /أ                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةنودالم
 

 الهيئة العلمية:
 (أ.د / عّمار ساسي) جامعة البليدة  -

زائر أ.د/ علي -  (ماحي )جامعة ا

زائر -  (أ.د/ وحيد بن بوعزيز)جامعة ا

 جامعة البحرين ( )منذر عياشي ـأ.د/  -

مد طيي   -  ()جامعة البليدة د/ 

 (د/ عبد اه شطاح )جامعة البليدة  -

مد  - د/ علي بولوط )جامعة السلطان 
 الفاتح. تركيا.(

 (د/ ميلود شنوي )جامعة البليدة  -

زائر د/ رشيد   -  (كوراد )جامعة ا

 د/ الصادق قسومة)جامعة تونس( -

سن  - د/ رشيد اإدريسي ) جامعة ا
 الثاي . امغرب(

يم فضالة )جامعة البليدة -  (د/ إبرا

 (د/ خليفة قرطي )جامعة البليدة  -

 امغرب(طوان جامعة تد/ سعاد مسكن ) -

 د/ بلقاسم عيساي )جامعة امدية( -

 (البليدة جامعة) د/ السعيد بوخاوش -

 د/ النذير بومعا )جامعة امدية(  -

مد العماري) جامعة البليدة  -   (د/ ا

 (امغرب د/ يوسف الفهري )جامعة تطوان  -

 د/ عبد الدام السامي )جامعة تونس( -

 العايب ) جامعة الوادي( يوسفد/  -

 () جامعة البليدة د/ عبد املك قجور -

)جامعة الدكتور عمر اسحاق أوغلو -
 تركيا(  اسطنبول

 () جامعة البليدة د/ حليم ريوقي  -

راس(  - د/ هاء بن نوار )جامعة سوق أ
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةنودالم
 

*  * 
 المواصفات العامة:

 النقديةو  اأدبيةر الدراسات  تصدر عن ،ّكمة ،دورية ،أكادمية ،علمية جلة  *
  جامعة البليدةكلية اآداب واللغات ـ ـ    قسم اللغة العربية وآداها ب                 

 اأدب والّنقد.صيلة امقّدمة إليها ي جال العلمية اأ* اجلة تعى بنشر البحوث 
 .اجلة ا ترّد إ أصحاها نشرت أم م تُنشر صلت اأعمال الي* 
 تنشر ي اجلة ا تلزم سوى أصحاها. واأفكار الي اآراء *

 .خضع ترتيب امقاات اعتبارات منهجية و تقنية* 
 :النشر و قواعد شروط 

 ـد، وفقاوالّنقب باأدامتخصصة الي هتم  العلميةراسات الدّ اث و اأ  تنشر 
 :والقواعد التالية للشروط

 .جلة أخرىأّي عدم نشر البحث امقدم ي  -

 .الأكادمية امنهجيةبالشروط العلمية و   والتقيد العلمي بالتحليل االتزام -
الريد هاتف، ، اامؤسسة العلمية، واللقب، الدرجة ااسم: كتابة ي الصفحة اأو من امقالال -

تصرة.  اإلكروي، عنوان امقال، سرة ذاتية 
 . لليزيةاإغة للاوآخر ب لمات امفتاحيةكلمة مرفقة بالك  11ي حدود  ملخص البحث يرفق - 
 . إدراج اهوامش ي آخر امقال مبينا كافة البيانات الازمة -

 .تاصفح عشر ا يقل عنو  وامراجع؛ اهوامش فيها ما صفحة 1 امقال صفحات عدد يتعدى ا -

ومقاس  14مقاس   traditional arabicط Microsoft Word برنامج وفق امقال رر -
 بالنسبة للهوامش. 10
، امسافة بن سم للهوامش سم مع ترك  ، العرض سم : الطول حجم الصفحة  -8

 .(CD)غوط بقرص مضتن ورقيتن مرفوقتن عنوان اجلة ي نسخويرسل إ .Simpleاأسطر: 

 م الصفحات ي الوسط أسفل الصفحة.قّ تر  -9
 امطبعية.قال خاليا من اأخطاء اللغوية و أن يكون ام -1



 ةنودالم
 

مية للمجلة، ويبلغ جنة العلأعضاء اللّ  ِقبلخضع ميع امقاات امرسلة إ اجلة للتقييم من  -
 بنتيجة التقييم. إلكرونيا الباحث
اص لكروياإ الريد إ PDF و  Woord بصيغي  امقاات ترسل -  ة:باجلّ  ا

almodawana@yahoo.com 
 
 

 :المراسات
  ةجلّ 

 غة العربية وآدابهاقسم الل  
 كلــــية اآداب واللغات

  البليدةجامعة 
 العفرون. البليدة. الجزائر



   المدونة                                                العد الرابعمحتـويا  

بية والنقدية                                    مجلة " المدونة" اسا اأ  مخبر الد

 محتـويات العدد

  .الرابعالعدد "  " جلة
  م1015ـ اموافق لـ:سبتمر ٦٣٤١ذو القعدة 

 90 التحييي رئي  افتتاحية
قياءة  كتاب طول الحمامة ابن حزم أندلس ا

 الح  وأخباره ي التوليفة الزمنية لقص  

 أبمنصور بو ش

 2جامعة الجزائي 
11 

 اليواية والّسينما:

 جماليا  إبدا بي الّن  والصورة                                                                           

 أنجـــــــــمال زيا                                                              

 جامعة البويــــــــية
62 

ية  ة امعاصت ي  ة أدبت ي  ظيت ث والن   الباحت

ة(ب ي  يست ست
 
يها  تا جت    )تو 

                                                                       رابح أوموادأن 

 2جامعة الجزائي 
75 

الخطاب فنو إدها  وهاج  التجيي   ي 

 السيدي الواسينا

                                                                   

                                                                  دعمو  خليل بندب

                                                                    غنية بوحية بأ

 تجامعة باتنة

51 

 :قياءة  ي كتاب تجليا  السيد  ي أدب اليحلة

 تاليحا  الهجازية  ي أدب الجزائيي         

                                                            سمي ة أنساعدتـتل

 سعيدة حمداوي  أن

 أم البوالي جامعة

05 

 ظاهية الشعوبية  ي العصي العباس ا 

                                                                            

                                                               أنرضا رافع

 جامعة امدية

117 

 ظاهية الغزل الع رّي 

 أسبابها، وتفسي ها

 منتظي عبدالخضيبأ

 ساج  السواد

 جامعة العيال

131 



  الرابع  محتـويا العد                                          المدونة

 مت510هـ الموافق لـدسبتمبر ٦٣٤١و القعدة                الرابع         العد 
 

ا للعامة عبد  امسار اجتماعي والتعلي

 (1ة1تن1ة1اليحمن بن خلدو )

 

نش عزوز  :ستا أ 

 جامعة غيداية ن

قاتل الهام  ة:ستا أ 

 جامعة امسيلةن

129 

تعليم وتعّلم النحو  ي امستو  امتوسط  واقع

 بامدرسة الجزائييةب

                                                             

                                                                مزهودي أبحنا
                                                        دبمبل  طالبة دكتوراه

 2جامعة البليدة

152 

انسجام النص ا  ي القصة الجزائيية 

 القصي ة 

                                                 –محل اف  اء محمد شنو ي انمو جا –

                                                     مزرام نور الهد أب 
                                                      طالبة دكتوراه ل م د

 2جامعة البليدة

699 

 
 

***   ***   *** 



  المدونة                                              الرابع  افتتاحية  العد 

 
9 

 
 افتتاحية:      

 بسم ه والصاة والسام عل  رسول ه وعل   ل وصحب وبعد: 
ابع من مجلة تامدّونةت  ي ظّل ركود الحيكة أدبية عل  يطّل علينا العدد اليّ 

والجزائيية عل  وج الخصوح، حيث توار  مظاهي الولع عموما العيبية  ةاحالّس 
ومحا   والحلويا جائي الّس  اكشا  لبيعبالقياءة واستبدل  كب   امكتبا  ب

ي عبب ففي ظل انتشار الّسي ع والّيهي  للوسائل التكنولوجية الحديثة لأكل الّس 
ولم تعد القياءة ا ـــ غائباب متمثلة  ي أن  ني  أصبح الكتاب ــ الورلي خصوص 

ا وأصبح الكتاب غي  ميغوب في وامطالعة ب لح الشكل ال ي كان  علي سابق 
وحظ س اء بب رغم العناوين الكثي ة وامتمي ة التا تطلعنا بها دور الطباعة بي 

ا فلم يعد للمجا  تلح العصا الفينة وأخي بببأّم  ا عل  امستو  أكادي
ا من الطلبة وأسات ة فقّل  امقيوئية اء خصوص القيّ  حيية اّلتا تج ب إليهاالّس 

وضعن إقبال عل  الكتاب الورلي بمختلن أنواع إ ا استثنينا كت  الطب  
والحلويا بب وأسباب كثي ة ومتعددة ا يكفي امقام لحصيها، منها كما  كينا  نفا 

هنيا  وضعن امستو  توّفي الكت  وامجّا  بالصيغة الك  ونية، كما لتغّي  الّ  
ا  ي الواقع الثقا ي واجتماعي دوره  ي  لح ببب  الّتعلي

ة للكتاب فهو لم يفقد بييق بعد، ورغم  لح ا ننفي م شيا  العودة الجادّ  
بدليل الّتوافد الهائل ال ي نياه عل  امعار  الكب   للكتاب خاصة أدبي من 

ّ ه ا العزوف ال ي نياه بمختلن البلدا العيبية وحت  الوايا   الجزائييةبب ثم أ
قد يكو ظيفيا وه ا الّتشاؤم ال ي يخالط مخيالنا لم يثننا نحن  ي طاقم 
تامدّونةت عن مواصلة الطييق بثبا  نحو التاصيل له ا الصيس وجعل بحق منارة 

ب  علم ثابتة وقارة ينهل منها طلبة العلم وحاملوا رايت
ي دوره البارز  ي طاب الّسيدي والشعيي وحت  الّس جاء ه ا العدد ليعيد للخ ينيما

نسج توليفة تحتفي ب من خال وضع عل  وضم النقد البّناء تحليا وتفكيكا 
 اث  ي ة وامتمي ة بب فكا اختيار بي ال ّ إعادة بنائ بما تقتضي القياءة الجادّ 

منصور بو ش، و الحداثة  صورة طول الحمامة ابن حزم والقياءة امتمّي ة لأستا 
 ي صورة روايا  واسينا أعي  وهاج  التجيي   ي خطابات السيدية امتمي ة 
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من وهي قياءة جادة للدكتور خليل بن دعمو  مشاركة مع أستا ة غنية بوحية 
من جامعة  يوادكتور خضي الّس ا الخطاب الشعيي فيعيدنا الّد بب أّم جامعة باتنة

مة البارزة  ي شعي القدماء هية الغزل الع ري ال ي كا الّس بغداد بالعيال إل  ظا
ا تخلو من قصيدة من قصائدهم بب وي  ّين العدد بمقال متمّي  لأستا  جمال 
زيا من جامعة البويية يجمع في بي الّن  والّصورة ويقن عند جماليا  ه ا 

ي فانتفع  ب الّسينيماب ك دب اليحلة إبدا ال ي استغل الّن  الّيوا ما كا 
حضور  ي ه ا العدد من خال مقال للدكتورة سعيدة حمداوي من جامعة أم 

 البواليبب
ه ا العدد وتشويقا لقار  ه ه افتتاحية  وضوعا مشاما ا كا ه ا مسح 

، نتمن  أ يجد في ما يستان  ب وما يفيدهبب وإل  أ نلتقي  ي العدد  لتصفح
 ام عليكم ورحمة هب ي رحاب تامدّونةت والّس  دبيةأ القادم طاب  جلستكم 

 رئيس الّتحرير
 / سعيد توميأ



ةالمدون                          كتا طوق الحمامة ابن حزم اأندلسي   

بية و                             مجلة " المدّونة"   اسا اأ النقديةمخبر الد  11 

ندلس   كتاب طوب ال مام اب   زم 
أخباره  قراها في التولية الزمني لقصص ال ب 
 منصور بو شأب

  2جامعة الجزائي 
 ملخص 

يعّد الّزمن عنصيا أساسيا من عناصي البنية الّسيدية للقّصة سواء باعتبارها       
، أو باعتبارها محتو   ي كتاب قد ا يكو  بالضيورة نوعا أدبيا مستقا ب ات

سيدا؛  لح أّن ا يمكننا تصّور قّصة دو بنية زمنية تتحّكم  ي أحدارها وت ّطي 
 تسلسلهاب 

عل  ه ا الّنحو تس   ه ه القياءة إل  تحليل البنية الّزمنية  ي كتاب طول       
الحمامة  ي ألفة وأّاف ابن حزم أندلس ا، لي  باعتباره خطابا سيديا، وإنما 

ه كتابا تضّمن قصصا وأخبارا أوردها ابن حزم، حيث عّيجنا  ي التحليل باعتبار 
عل  أهم ما جاء  ب الّنظيية البنيوية بزعامة جي ار جيني  فيما يتعّلق بمعالجة 
الّزمن، ميّكزين عل  القضايا الكب   كال  تي  وامّدة والّتواتيبب لتشّكل ه ه القضايا 

 منيةبمعا ما اصطلم علي بالّتوليفة الزّ 
 الكلما امةاتي 

 الخب  -القّصة  -الّسيد –الّتوليفة  –البنية  –الّزمن  -
Résumé:  
    Cet article est une approche critique élaborée selon la 

théorie narrative consacrée de Gérard genette, 

spécialement en ce qui concerne le temps et ses multiples 

manifestations narrative, à l’instar de la durée, 
l’arrangement et la fréquence, cela dit , nous allons vérifier 
la validité de ces principe quant il s’agit d’histoires incluses 
dans un corpus classique de la littérature arabes ancienne, 

(toq al-hamama) d’ibn hazm al-andaloussi, en l’occurrence. 
    Ainsi, nous allons démontrer que, même si cet œuvre là 
n’est pas particulièrement narrative, elle a produit 
d’intéressants passages ou se manifeste la majorité des 



منصو بويشأ.                                               المدونة  
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éléments des récits romanesques, y comprit, le temps, qui 

est, en fait, le but final de cet article. 

Mots clés: 

-Temps -Structure -Combine -Narration –Le Récit -

L'histoire. 
***  ***  *** 

إشكالي  ىور الظاهرا السرم    طوب ال مام 
يعتبـــ  كتـــاب طـــول الحمامـــة ابـــن حـــزم أندلســـ ا مـــن التحـــن أدبيـــة اّلتـــا 

ّ هـ ا اموضـو قـديم  ـي أدب عالج  الح   بعمق وفهم كبي ين، علـ  الـيغم مـن أ
، ال  ام صـاحب فيـ مناجـا علميـا مسـتقا،  العيبي، فهو نتا  فكيي فييد من نوع

ب و ــــي التاكيــــد علــــ  هــــ ا يقــــول ابــــن حــــزم  1ا ياخــــ  بــــيأي قائــــل، وا ينقــــاد إا لعقلــــ
: ت وألزمــ   ــي كتــابي هــ ا  الوقــوف عنــد حــد ، واقتصــار أندلســ ا  ــي مقدمــة كتابــ

 ، علـــ  مـــا رأيـــ  أو صـــم عـــدي بنقـــل الثقـــا ، ودعنـــا مـــن أخبـــار أعـــياب وامتقـــدمي
فسـبيلهم غيــ  ســبيلنا، وقــد كثـ   أخبــار عــنهم، ومــا مـ هبا أ أنضــ ا مطيــة ســواي، 

، ا رب غي هتب  2وا أتحل  بحلي مستعارب وه امستغفي وامستعا
)مثلمــــا اصــــطلم عليهــــا صــــاحبها( ببنيــــة فنيــــة وتتميــــ  رســــالة طــــول الحمامــــة  

فييـــدة، جمـــع فيهـــا بـــن حـــزم بـــي أســـلوبي فنـــي همـــا الشـــعي والنثـــ ، معتمـــدا طيائـــق 
فنيـــة وأنمـــا  متنوعـــة منهـــا التقييـــي والخبـــ  والحكـــي والوصـــن، إضـــافة إلـــ  التحليـــل 
ّ ابـن حــزم  ـي طــول الحمامـة يقــوم  والشـيسب  ويـي  إحســا عبـا   ــي هـ ا الصــدد أ

ربع طيائق مختلفة، تاتي أحيانا مجتمعة  ي الفصول الطويلة، فينتقل القـار  عل  أ
فيمـــــا بينهـــــا نقـــــا  مييحـــــة، وتلـــــح الطيائـــــق هـــــي التقييـــــي والخبـــــ  والحكايـــــة والوصـــــن 
الفنـــاب ويجمـــع بينهـــا التكثيـــن امتعّمـــد، اســـتجابا للقـــوة  ـــي طبيعـــة أســـلوب وطلبــــا 

ا مـن  لـح، ويليهـا  ـي إكثـار منـ التقييـي، للتاثي ب وإ كان  الحكاية غالبـا أقلهـا حظـ
ففـــي أســـلوب التقييـــي يحـــاول ابـــن  3ثـــم ينفـــيد الوصـــن الفنـــا بالباغـــة  ـــي التكثيـــنب

:ت ومـن  حزم أ يحيط بالش اء اّل ي يكتـ  عنـ مـن جميـع النـواحي، ومـن  لـح قولـ
، وصـيف طباعـ قصـيا إلـ  طبـا مـن  عجي  ما يقـع  ـي الحـ  طاعـة امحـ  محبوبـ

، وربمـــــا يكـــــو امـــــيء شـــــي  الخلـــــق صـــــع  الشـــــكيمة جمـــــوس القيـــــادة ما ـــــ ا  يحبـــــ
ـــّا أنـــن أبـــّي الخســـن ب فمـــا هـــو إا أ يتنّســـم نســـيم الحـــ ، ويتــــور   العزيمـــة ح
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غمــــــيه و عــــــوم  ــــــي بحــــــيهب فتعــــــود الشياســــــة ليانــــــا والصــــــعولة ســــــهلة وامضــــــاء كالــــــة 
حيـث اسـتعمل  وأمـا الخبـ  فقـد أكثـ  منـ علـ  عكـ  الحكـي، 4والحميـة استسـاما تب

للتوضـــــــيح واستشـــــــهاد واســـــــتخاح العبـــــــ ة، وهـــــــ ه أخبـــــــار اســـــــتقاها مـــــــن واقعـــــــ 
اجتمـــاعي، حيـــث يقـــول: ت ومـــن أرفـــع مـــا شـــاهدت  ـــي الوفـــاء  ـــي هـــ ا امعنـــ ، وأهولـــ 
شـــانا، قصـــة رأيتهـــا عيانـــا، وهـــو أنـــي أعـــيف مـــن ر ـــ ا بقطيعـــة محبوبـــ وأعـــز النـــا  

، ومن كا امو  عنده أحل  من ه ، وأل ـ م علي جي سـاعة  ـي جنـ  طّيـ لسـي أودعـ
محبوبـــ يمينــــا غليظـــة أّا يكلمــــ أبــــدا وأ ا يكـــو بينهمــــا خبــــ  أو يفضـــم إليــــ  لــــح 
ّ صــــاح   لــــح الســــي كــــا غائبــــا، فــــابى مــــن  لــــح، وتمــــاد  هــــو علــــ   الســــي، علــــ  أ

، إلــــــ  أ فيقــــــ  بينهمــــــا أيـــــام تب أمــــــا الوصــــــن فقــــــد  5كتمانـــــ والثــــــاني علــــــ  هجيانـــــ
ّنــــ كــــا يتمتــــع  خصــــ  لــــ ابــــن حــــزم قســــطا كبيــــ ا مــــن العنايــــة واهتمــــام،  لــــح 

بطاقــــة شــــعورية وقــــوة  ــــي التعبيــــ ، كمــــا أ الوصــــن  ــــي هــــ ا امقــــام يعطــــي صــــورة 
ــــحة عــــن حيــــاة الكاتــــ  وامجتمــــع اّلــــ ي يحــــيط بــــ واميحلــــة التــــا كانــــ  تمــــي بهــــا  وا

و اليضــا بمــزار فنجــده يقــول  ــي  كــي بعــل أوصــاف القنــو :ت ومــن القنــ 6أنــدل ب
الطين وتسليم الخيال، وه ا إنما يحدث عن  كي ا يفـارل وعهـد ا يحـول وفكـي ا 

ولعــل الهــدف مــن  7يتقضــ ا، فــ  ا نامــ  العيــو وهــدأ  الحيكــا ، ســي  الطيــن تب
توظيــــــن كــــــل أســــــالي  امــــــ كورة  نفــــــا، هــــــو اســــــتنبا  أســــــ  وقواعــــــد وموّجهــــــا  

ل هــــ ه اليســــالة حبلــــ  بــــالقيم الياقيــــة الســــلو  إنســــاني و داب العاملــــة، مــــا يجعــــ
 وامـــثل اليفيعةب

ولكـــــــن )وعلـــــــ  الـــــــيغم مـــــــن تنـــــــو وكثافـــــــة أســـــــالي  امســـــــتعملة  ـــــــي طـــــــول  
ّ الســـيد يـــدخل إلـــ  الكتـــاب مـــن بـــاب واســـع عبـــ  الخطـــة اّلتـــا انتواهـــا  الحمامـــة(، فـــ 

كـــ لح تكشـــن بنيـــة الكتـــاب عـــن احتوائـــ علـــ   8ام لـــن كتابـــ فـــ كيها  ـــي امقدمـــةب
ّ موضــــوعة الحــــ  تشــــكل البنيــــة الداليــــة  –كمــــا ســــنحاول التوضــــيح  –الســــيد  فــــ 

الكبــ   للكتـــاب، وتاخـــ  أبــواب الكتـــاب طابعـــا تحليليــا لهـــ ه الظـــاهية إنســـانية )أي 
أسلو ب التحليل ام كور فيما سبق(، فقد أراد ابن حزم أ يوز معالجتـ لظـاهية 

حيـث يقـول:ت وقسـم  رسـالتا هـ ه إلـ   9الح  عل  أربعة أقسام تقـع  ـي ثاثـي بابـاب
ثاثــي بابــا منهــا  ــي أصــول الحــ  عشــيةببب ومنهــا  ــي أعــيا  الحــ  وصــفات امحمــودة 
وام مومــة اثنــا عشــي بابــاببب ومنهــا  ــي افــا  الداخلــة علــ  الحــ  ســتة أبــوابببب ومنهــا 
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ّ بنيـة التضـاد اّلتـا اعتمـد عليهـا 10بابا ختمنـا بهمـا اليسـالة تب  ـي تنسـيق  وياحـ أ
ــحة  ــي  هــن ابــن حــزم مــن امقدمــة، وجــاء اخــتاف  أبوابــ داخــل الكتــاب كانــ  وا
بـي النيـة والفعــل أو الخطـة والتطبيــق م كـدا لهـا، فقــد انتـو  أ يجعــل  ـي أعــيا  

 الح  وصفات اثنا عشي بابا منها 
 باب طي السي ثم باب الكشن وإ اعةب - 
 11باب الطاعة ثم باب امخالفة  - 

وهــــــ ه البنيــــــة الشــــــكلية تتمّيــــــ  بــــــال  ابط امنطقــــــي اّلــــــ ي يــــــدل ويحيــــــل علــــــ  محتــــــو  
تنظيمهــا الــدالي وامعنــوي مــا يــدفع إلــ  القيــام بمقاربــة أخــي  باطنيــة لــن  اليســالة 
ي، من خال بنية امعن ، و لح إظهار تلـح البنيـة القائمـة   ي نظام أدبي السيميا

،  لــح امعنــ  اّلــ ي ا A.J Greimasغيبــي غييمــا   ــي انتظامهــا العــام عنــد الناقــد ال
ضــــداد تعــــيف أشــــياءب  12يتضـــم عنــــده إا مــــن خــــال تعارضــــ مــــع الضــــد، وفعــــا با

وعلــــ  العمــــوم ســــنحاول تقصــــ ا إحــــد  القضــــايا الســــيدية  ــــي الكتــــاب، وهــــي قضــــية 
، حيث إنها من أهم قضايا السيد، والتا تثب  حضوره  ي الن ب  الزمن وبنيت

   La Structure temporelleزمني الب ي ال
 ، يقتض ا الحديث عن الزمن ضيورة ربط بعنصي  خي مازم لـ وهـو امكـا
فالعاقـة اّلتــا تـيبط الــزمن بامكـا هــي عاقـة تكامــل، فكـل منهمــا يكمـل اخــي، ومــن 
ّنهــــا تشــــخ   ّ هــــ ه العاقـــة أساســــية  حــــدهما دو أخـــي؛ بمعنــــ  أ ثـــم ا وجــــود 

ب وقــــد يســــتحيل جدليــــة  ــــي الحيــــ ــــي  ــــي حــــد  اتــــ اة، وتشــــخ  جدليــــة الواقــــع اليوا
نفسـنا بهـ ا أمـي، ف نمـا يكـو  لـح  تناول أحدهما بمعزل عن اخـي، وإ سـمحنا 

ـــــي ا غيــــ ب ، تتبـــــادر إلـــــ  أ هاننـــــا  13علــــ  امســـــتو  إجيا وعنـــــدما نتحـــــدث عـــــن امكــــا
ّ الثـاني يكمـل أول، وأول ا يسـت ّ مباشية كلمة زمن، وكا غنا عـن الثـاني، حتـ  أ

 ّ ، علــــ  الــــيغم مــــن أ الدراســــا  الحديثــــة اختصــــي هما  ــــي كلمــــة واحــــدة هــــي الزمكــــا
امكا يدر  إدراكا حسيا مباشيا، والزمن يـدر  إدراكـا غيـ  مباشـي، مـن خـال فعلـ 
 ــي أشــياءب فهمــا عنصــيا يتــدخا تــدخا مباشــيا ومتكــاما  ــي مخصــيا  القصــة 

 14وأحدارهاب
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ة الــــزمن مــــن حيــــث هــــو مكـــــّو ا تتوقــــن فقــــط عنــــد الحــــد اّلـــــ ي ّ أهميــــ
 ّ يجعلنا نلتف  لوجوده الدائم  ي مياحل تكوين وتلقي أنـوا أدبيـة عمومـا، بـل إ
لـ موقعـ امهـم داخـل البنــ  أدبيـة، خاصـة السـيدية منهــا،  لـح اموقـع اّلـ ي يصــل 

وقــــد أشــــار هنــــ ي  15بأحيانــــا ميتبــــة الصــــدارة، حيــــث يعــــد أحــــد أهــــم مكونــــا  الســــيد
جـــــيم  إلـــــ  صـــــعوبة تنـــــاول عنصـــــي الـــــزمن وأهميتـــــ  ـــــي البنـــــاء القصصـــــ ا، واعتبـــــ ه 

  16الجان  أكث  صعوبة وخطورة؛ إ  يستدعي عناية فائقة من القاحب
 ، وإ تعــــدد  إســــهاما   ــــي تحليــــل الــــزمن الســــيدي، وتوضــــيح إشــــكاليت

وقصـــ  طـــول الحمامـــة فاننـــا سنقتصـــي  ـــي دراســـتنا بمـــا يتوافـــق مـــع طبيعـــة أخبـــار 
مســــــتفيدين مــــــن التقســــــيم الثاثــــــي اّلــــــ ي وضــــــع جيــــــ ار جينيــــــ  لدراســــــة الــــــزمن، 

 وامتمثل  ي ال  تي  والديمومة والتواتيب
   L'ordre temporelالنظام )الم ت ب( الزمن  -أ 

عــــّد جيــــ ار جينيــــ  الثنائيــــة الزمنيــــة اّلتــــا تكشــــن عــــن التعــــار  بــــي زمــــن 
خطــــــاب(، أهــــــم مـــــا يمّيــــــ  الّســــــيد أدبـــــي، مــــــن ناحيــــــة القصـــــة وزمــــــن الســــــيد )زمـــــن ال

مســتويا  إعــداده الجمــالي، عــن غيــ ه مــن أنــوا الســيدية أخــي  كالســيد الشــفوي 
ّ دراســــــة النظــــــام الزمنــــــا لقصــــــة مــــــا، هــــــو مقارنــــــة تيتيــــــ   17وســــــيد أفــــــامب حيــــــث إ

أحــــداث أو القــــاطع الزمنيــــة  ــــي الخطــــاب الســــيدي بنظــــام تيتيــــ  هــــ ه أحــــداث  ــــي 
حكايــة )كمــا جــي (، وتســتدعي هــ ه امقارنــة وجــود نقطــة تكــو نقطــة الصــفي اّلتــا ال

، وغالبــا مــا تكــن هــ ه النقطــة هــي نقطــة انطــال روايــة أحــدث،  يتفــق فيهــا الزمنــا
ّ أمــي ا يختلـن  بالنســبة لل  تيـ  الزمنــا،  ــحا، فـ  وإ ا كـا ال  تيــ  القصصـ ا وا

ّ إشــــارا  الدالــــة علــــ  الــــزمن كفيلــــ ب وا يمكــــن أ يّتحــــد إ  إ ة بتوضــــيح غوامضــــ
النظامـــــــا أو يّتفقـــــــا، إا إ ا كـــــــا تيتيـــــــ  أحـــــــداث  ـــــــي القصـــــــة موافقـــــــا ل  تيبهـــــــا  ـــــــي 
؛ فهــــو إمــــا رجــــو إلــــ  الــــوراء أي تــــاخي  ــــي  الخطــــاب، فاّمــــا اخــــتاف فياخــــ  صــــورتي
السيد بالنسبة للتطور الزمنا للحدث، أو اسـتبال لهـ ا التطـور، أي تقـدم  ـي السـيد 

 18عل  حساب التسلسل الزمناب
ّ أخبـــــــار طـــــــول الحمامـــــــة تقـــــــّدم ســـــــيدا احقـــــــا   وياحـــــــ  ـــــــي هـــــــ ا الصـــــــدد أ

Narration ultérieur  أو حكيــا اســتعاديا قــد تــاخي فيــ زمــن القصــة )أحــداث( عــن
زمــــن الســــيد )الخطــــاب( كثيــــ ا، وا يبــــي  لــــح مــــن خــــال أفعــــال اماضــــية الخاصــــة 
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ــــم أيضـــــا بــــي مكـــــا الســــيد ومكـــــا بالســــيد فقــــط، وإنمـــــا مــــن خـــــال ال تبــــاين الوا
مثلمــا يتضــم مــن خــال قولــ  ــي بــاب قــبح امعصــية :ت وممــا يــدل   19القصــة أحيانــاب

ّ عمــي بــن الخطــاب )ر ــ ا  ببب أ علــ  شــنعة الزنــا مــا حــّدثنا القا ــ ا أبــو عبــد اليحمــا
( أصــــاب  ــــي زمانــــ ناســــا مــــن هــــ يل، فخيجــــ  جاريــــة مــــنهم، فاتبعهــــا رجــــل  ه عنــــ

دها عن نفسها، فيمت بحجي، فقض  كبـدهب فقـال عمـي: هـ ا قتيـل ه وه ا ييي
فمكـــا القصـــة هـــو الهجـــاز غـــيب شـــب الجزيـــية العيبيـــة، أمـــا مكـــا  20يـــودي أبـــدا تب

الســيد قيطبــة، ويتجلــ  زمــن الســيد الاحــق لــزمن القصــة  ــي تــاخي زمــن الســارد عــن 
 زمن عمي بن الخطابب

اســــع بــــي زمــــن الســــيد وزمــــن القصــــة أثــــيه  ــــي وربمــــا كــــا لهــــ ا التبــــاين الو  
انتظـام السـيد  ـي طـول الحمامـة،  ـي زمـن خطـي تصـاعدي،  و تيتيـ  مثـالي، يتحقـق 
فيـــ التـــواز بـــي زمـــن الخطـــاب وزمـــن القصـــة، وربمـــا كـــا  لـــح التـــواز للبســـاطة 

 21الغالبــة علـــ  البنـــ  الســـيدية  ـــي الكتـــاب، شـــان شـــا الســـيد القـــديم بصـــفة عامـــةب
: ت وحـدثنا موسـ   بـن عاصـم بـن عمـيو قـال: كنـ  بـي يـدي مثلما يتج ل  لنا  ي قولـ

أبــي الفـــتح والــدي رحمـــ ه، وقــد أمينـــي بكتـــاب أكتبــ إ ا محـــ  عينــا جاريـــة كنـــ  
أكلـــن بهـــا، فلـــم أملـــح نفســـ ا ورميـــ  الكتـــاب عـــن يـــدي وبـــادر  نحوهـــا وبهـــ  أبـــي، 

د  واعتــ ر  وظــن أنــ عــي  لــي عــار ، ثــم راجعنــا عقلــي فمســح  وج ــا، ثــم عــ
حيـــــث ناحـــــ بـــــي زمـــــن القصـــــة وزمـــــن الخطـــــاب، وتلعـــــ   22بانـــــ غلبنـــــا الّيعـــــاف تب

حـيوف العطــن دورهــا  ـي تيتيــ  أحــداث القصـة، اّلــ ي هــو تيتيبهـا  ــي الخطــاب علــ  
 النحو اتي:

 كن  بي يدي والدي -
 فجاة مح  عينا جارية كن  أكلن بها -
 لم أملح نفس ا ورمي  الكتاب وبادر  نحوها -
 وبه  أبي وظن أّن عي  لي عار  -
 راجعنا عقلي، فمسح  وجها –أي بعد بيهة  –ثم  -
 عد  واعت ر  بان غلبنا اليعاف –أي بعد تلبث يسي   –ثم  -
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 ، ومع  لح فالتحييفا  الزمنية اليسي ة بادية مثا  ـي قولـ وقـد أمينـي بكتـاب أكتبـ
ّ كلفـ بالجاريـة يسـبق يمكن أ يسبق أمي في جلوس بي يـدي والـدهب و  ا شـح أ

محـــ إياهـــا، وكـــ لح اعتـــ اره ا بـــد أ يســـبق فيـــ اليعـــاف أي فعـــل بـــدر مـــن الـــياوي 
وه ا التـواز اّلـ ي تتخللـ التحييفـا  الزمنيـة مـيده إلـ  التلخـي   ـي  23الشخصيةب

 سيد أحداثب
    La Duréeالد موم )امدا(  –ب 

قـــة بـــي الـــزمن وامقـــاطع تختلـــن طبيعـــة الـــن  القصصـــ ا مـــن حيـــث العا
ّ التطـابق الكامـل ا وجـود لـ  اّلتا تعطي ه ه الف  ة، ومد  التطابق بينهمـا، علمـا أ
ّ الزمن الطبي ي لوقو أحداث، ا ي كي  ي كلمـا  الـن ، ليسـتطيع   ي الواقع، وأ
ّ تقـديم زمنيـة قصـي ة  ـي عـدد كبيـ   ـحيحة، فـا شـح أ الباحث أ يتبّي نسبت ال

فحا  يـــ دي إلــ  إيقـــا مختلـــن عــن معالجـــة ف ـــ ة زمنيــة طويلـــة ممتـــدة  ـــي مــن الصـــ
بضــعة أســطي، فــ  ا طالــ  الديمومــة  ــي الســيد قصــي   ــي الحقيقــةب والديمومــة هــي 
تلـح العاقــة اّلتــا تـيبط بــي زمــن القصـة الــّ ي يقــا  بـالثواني والــدقائق والســاعا  

سـط ي والصـفحا  الجمـل وأيام والشهور، وطـول الـن  القصصـ ا الـ ي يقـا  با
ب  24والفقـــيا ، ممـــا يقودنـــا إلـــ  استقصـــاء الســـيعة والتغيـــ ا  اّلتـــا تطـــيأ علـــ  نســــق

ف  ا كان  العاقة بي أحـداث  ـي القصـة وتسلسـلها  ـي الخطـاب ممكنـة التحديـد، 
ّ أمــي يختلــن بالنســبة للعاقــة بــي الف ــ ا  اّلتــا تســتغيقها أحــداث  ــي القصــة  فـ 

ّ ف ـــ ة الخطـــاب مســـتحيلة القيـــا ، مـــا هـــي  ـــي الواقـــع وتلـــح تقابلهـــا  ـــي ا لخطـــاب، 
ســو  الف ــ ة اّلتــا تســتغيقها قــياءة نــ  القصــة، وهــي ف ــ ة تختلــن مــن مــخ  إلــ  
 خـــيب و عـــود ســـب  اســـتحالة القيـــا  إلـــ  عـــدم وجـــود نقطـــة ميجعيـــة تكـــو بمثـــاب 

وعلـــــ   25الدرجــــة الصــــفي أو نقطــــة التطــــابق بــــي الف ــــ ة الحقيقيــــة والف ــــ ة امتخيلــــةب
ّ أخبــــار طــــول الحمامــــة تعتمــــد علــــ  إيقــــا الســــي ع، ولــــ لح يســــودها  العمــــوم فــــ 
التلخـي  والحــ ف، وتعتمـد كثيــ ا علــ  امشـهد، حيــث يتســاو  زمـن الخطــاب وزمــن 

 26القصة، ويقل خالها، أو ياتي  ي خدمة التلخي ب
 أشكاا سر  السرم  

ســـيعة الســـيد، يعتمـــد تحديـــد العاقـــة بـــي القصـــة والخطـــاب علـــ  قيـــا  
ّ القصــة ا يمكــن أ تكــو خاليــة مــن  ثــار إيقــا  وهــي ســيعة متغيــ ة وغيــ  قــارة، 
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الزمنـــــــا؛ فالســـــــارد يهـــــــتم بـــــــبعل الف ـــــــ ا  دو غي هـــــــا، فيطـــــــ   ـــــــي تفصـــــــيل بعـــــــل 
أحــــــداث وامشــــــاهد، بينمــــــا يســــــيد الــــــبعل اخــــــي ب يجــــــاز، وقــــــد يقطــــــع مــــــن الــــــزمن 

ي أحــــداثا باكملهــــا، دو أ يكلــــن نف ، الحكــــا ســــ عنــــاء إشــــارة إلــــ  هــــ ا اقتطــــا
حيث يحدد جيـ ار جينيـ  هـ ه أشـكال  27فالسيد  ي حيكيت ياخ  أشكاا متعددةب

  ي:
   L'éllipseال نف 

و ســمي الــبعل بــالقطع، وهــو مــن أشــكال تســي ع الســيد، وهــو كمــا أشــينا 
ّ  نفـــا تجـــاوز ف ـــ ة زمنيـــة كاملـــة دو أي إشـــارة إليهـــاب وهـــو نـــادر  ـــي طـــول الحم امـــة، 

قصصــ وأخبــاره، تنعنــ   ــي أغلبهــا بمحادثــة جزئيــة تقــع  ــي زمــن ضــئيل، ويكــاد يوجــد 
كمــا هــو الحــال  ــي قولــ  ــي بــاب مــن أحــ  بالوصــن:ت إّنــ  28 ـي أخبــار الســي  ال اتيــةب

كــا بينــا وبــي رجــل مــن أشــياف ود وكيــد وخطــاب كثيــ ، ومــا تياءينــا قــط، ثــم مــنح 
 أيــــام قائــــل، حتــــ  وقعــــ  لنــــا منــــافية عظيمــــة ووحشــــة ه لــــي لقــــاءهب فمــــا مــــّي  إا 

 29شديدة متصلة إل  ا تب
فقــــــد كــــــا هنــــــا  إخفــــــاء لــــــبعل أحــــــداث )فمــــــا مــــــي  إا أيــــــام قائــــــل(، وتلخــــــي  

 لأحداث )ود وكيد وخطاب(ب
  Le Sommaireالخ ص 

ع يف ـ   أّنهـا جـي   ــي  وتعتمـد الخاصـة  ـي الحكـي علـ  سـيد أحـداث ووقـا
ســـنوا  أو أشـــهي أو ســـاعا ، واخ  الهـــا  ـــي صـــفحا  أو أســـطي أو كلمـــا  قليلـــة دو 

وهـــي أيضـــا مـــن أشـــكال تســـي ع الســـيدب ومـــن نمـــا    لـــح  ــــي  30التعـــي  للتفاصـــيلب
طــــول الحمامــــة، قولــــ  ــــي بــــاب القنــــو :ت وأخب نــــي بعــــل إخــــواني عــــن ســــليما بــــن 

 رأ  ابـن سـهل الحاجـ  بجزيـية صـقيلية، و كـي أّنـ كـا غايـة  ـي أحمد الشاعي، أنّ 
، فلمـا بعـد  الجمال، فشاهده يوما  ي بعل امتن ها  ماشيا واميأة خلف تنظـي إليـ
، فجعلــ  تقبلـــ وتلــثم أر  اّلتـــا فيهــا أثـــي  أتــ  إلــ  امكـــا الــ ي قـــد أّثــي فيـــ مشــي

تتـــــــابع أحـــــــداث، و لـــــــح فقـــــــد اعتمـــــــد علـــــــ  التلخـــــــي  اّلـــــــ ي يشـــــــي  إلـــــــ   31رجلـــــــ تب
 باستخدام حيف العطن)ف( اّل ي يدل عل  التواليب
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ّ اســـــــتعمال تقنيتـــــــا الحـــــــ ف والخاصـــــــة، يـــــــدل علـــــــ  اســـــــتخدام الســـــــيد   إ
ّ هــــ ا ا يمنــــع مــــن  ّ زمــــن الســـيد كــــا ســــي عا جــــدا، غيـــ  أ الســـي ع، فكمــــا احظنــــا أ

ّ وجــود الحــوار  ــي القصــة  ، إ  إ دليــل علــ  وجــود إمكانيــة تعطيلــ أحيانــا أو تبطئتــ
  32تقنية أخي  وشكل  خي لسيعة السيد، تعيف بامشهدب

    Le Scèneام هد 
يقصــد امشــهد امقطــع الحــواري اّلــ ي يمثــل بشــكل عــام اللحظــة اّلتــا يكــاد 
يتطــابق فيهــا زمــن الســيد مــع زمــن القصــة، مــن حيــث امــدة الزمنيــةب وإ كــا الناقــد 

ّ الحـوار الـواق ي اّلـ ي البنيوي جي ار جيني  ينب إلـ  أّنـ ينب غـي دائمـا أ ا نغفـل أ
، قـــــد يكـــــو بطيئـــــا أو ســـــي عا، حســـــ   يـــــدور يمكـــــن أ يـــــدور بـــــي أمـــــخاح معينـــــي
طبيعــة الظــيوف امحيطــة، كمــا أّنــ ينبغــي مياعــاة لحظــا  الصــم  أو التكــيارب ممــا 
يجعـــــل احتفـــــا  بـــــالفيل بـــــي زمـــــن حـــــوار الســـــيد وزمـــــن حـــــوار القصـــــة قائمـــــا علـــــ  

   33الدوامب
ويوجـــد امشـــهد بشـــكل أساســـ ا  ـــي طـــول الحمامـــة، مـــن خـــال القصـــة اّلتـــا 
نهــــــــا تســــــــتهدف بشــــــــكل رئيســــــــ ا نقــــــــل أقــــــــوال  تعتمــــــــد بنيــــــــة اســــــــتخبار وإخبــــــــار، 

ومــن أمثلتــ قولــ  ــي بــاب عامــا  الحــ : ت ولقــد كنــ  يومــا قاعــدا  ــي  34والعبــارا ب
ياســـة محســـنا لهـــاب دكـــا إســـماعيل بـــن يـــون  الطبيـــ  إســـيائيلي، وكـــا بصـــي ا بالف

ـــة، فقـــال لـــ مجاهـــد بـــن الحصـــي القيســـ ا: مـــا تقـــول  ـــي هـــ ا ؟ وأشـــار إلـــ   وكنـــا  ـــي مّ
رجــل منتبــ  عّنــا ناحيــة اســم حــاتم ويكنــ  أبــا البقــاء، فنظــي إليــ ســاعة يســي ة، ثــم 
ــ  مفــي   به  : صــدق ، فمــن أيــن قلــ  هــ ا ؟ قــال: لت قــال: هــو رجــل عاشــق، فقــال لــ

، فعلمـــ  أّنـــ عاشـــق ولـــي  بمييـــ  تبظـــاهي علـــ  وجهـــ فقـــط، دو ســـ  35ائي حيكاتـــ
فقــد ابتــدأ بــالتلخي  وإ اشــتمل علــ  وصــن ازم للطبيــ  إســيائيلي)وكا بصــي ا 
بالفياســـة محســـنا لهـــا( ثـــم انفـــتح التلخـــي  علـــ  مشـــهد يوقـــن الحيكـــة الســـيدية 

 لنقل لنا الحوار ال ي دار بي الطبي  ومجاهد القيس اب
    La Pauseالوقة 

شـــــكل  خـــــي مـــــن أشـــــكال تعطيـــــل الســـــيد، فهـــــا تشـــــي  مـــــع امشـــــهد  الوقفـــــة
كونهمــا يشــتغا علــ  حســاب الــزمن اّلــ ي تســتغيق أحــداث، و لــح بتعطيــل زمــن 
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وتحــدث الوقفــة عنــدما ينتقــل الســارد إلــ  الوصــن  36الســيد وتعليــق مجــي  القصــةب
   37ال ي يقتض ا قطيعة  ي السي ورة الزمنية فيعطل حيكتهاب

ــا كانــ  لغــة طــ ول الحمامــة متّســمة بااقتصــاد، نــدر فيهــا الوصــن الخــال  اّلــ ي ومّ
يـــ دي وظيفـــة تزيينيـــة أو زخيفيـــة، ويـــ دي إلـــ  تعطيـــل أحـــداثب وإنمـــا يـــاتي الوصـــن 

علـم امـيأة  38غالبا  ي خدمة السـيدب مثلمـا ورد  ـي بـاب امسـاعد مـن إخـوا ت وإّنـي 
ا تعشــــق فتــــ  مــــن أهلهــــا موســـية  ا  جــــوارت وخــــدم، فشــــا علــــ  إحــــد  جواريهــــا، أّنهــــ

ّ جاريتــــح فانــــة تعــــيف  لـــــحب  ّ بينهمــــا معــــاني مكيوهــــة، وقيـــــل لهــــا: إ و عشــــقها، وأ
وعنــدها جليــة أميهــاب فاخــ  ها، وكانــ  غليظــة العقوبــة، فا اقتهــا مــن أنــوا الضــيب 
وإيـ اء مــا ا يصــب  علـ  مثلــ جلــداء اليجــال، رجـاء أ تــوس لهــا بشـ اء مّمــا  كــي لهــا، 

ّ وصــن امــيأة باّنهــا  ا  جــوار وخــدم كــا شــيوريا لكــي تقــع  39ةتبفلــم تفعــل البتــ فــ 
أحداث القصـة بـي جواريهـا، ووصـف لهـا بانهـا غليظـة العقوبـة يمهـد لـيد فعلهـا علـ  
، وكـ لح وصـن الضـيب اّلـ ي نـال الجاريـة،  ما سمع  ب  ي بيتهـا، ويجعلنـا نتوقعـ

تهــــا مــــن أنــــوا الضــــيب وقــــد جــــاء مــــن خــــال ســــيد أحــــداث  ــــي قــــول الــــياوي ت فا اق
 40وإي اء ما ا يصب  عل  مثل جلداء اليجال، مما يعلي من بطولة الجاريةب

   La Fréquence narrativeالتواتر السرمي  –ج 
 41يقصــد بــالتواتي  ــي الســيد مجمــو عاقــا  التكــيار بــي القصــة والخطــابب

ة واحــدة مــا حيــث يحصــ ا جيــ ار جينيــ  أربــع حــاا  للتــواتي فقــد يســيد الخطــاب مــي 
حدث مية واحدة، أو أكثـ  مـن مـية مـا حـدث أكثـ  مـن مـية، أو أكثـ  مـن مـية مـا حـدث 

وهـــو مقولـــة تقـــع ضـــمن إطـــار  42مـــية واحـــدة، أو مـــية واحـــدة مـــا حـــدث أكثـــ  مـــن مـــيةب
البحـــث  ـــي زمنيـــة القصـــ ، علـــ  الـــيغم مـــن وقـــو اخـــتاف  ـــي عـــد التـــواتي مقولـــ 

هــــو عاقـــا  التكـــيار بــــي القصـــة والخطــــاب  زمنيـــة أم أســـلوبية، علــــ  اعتبـــار التـــواتي 
وهــــ ا التكــــيار أو التــــواتي  و طــــابع زمنــــا وعــــددي أيضــــا، لــــ ا أكــــد جينيــــ  علــــ  عــــده 
مظهـــــيا مـــــن امظـــــاهي أساســـــية لـــــزمن الســـــيد، وا يمنـــــع  لـــــح مـــــن أ يكـــــو مظهـــــيا 
أســــلوبيا، يكشــــن عــــن داا  مخصوصــــة موضــــوعية أو  اتيــــة نفســــية، مــــن خــــال 

 43عاقا  التواتي  ي السيدب –ام كورة  –ر أربعة التقل  عل  امحاو 
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وياحــــ أ قصــــ  طــــول الحمامــــة تعتمــــد علــــ  وجهــــي اثنــــي مــــن أوجــــ 
التـواتي أربعـة، وهمــا سـيد مـية واحــدة مـا حـدث مــية واحـدة، أو سـيد مــية واحـدة مــا 
حــدث عــدة مــيا ؛ بمعنــ  أ ابــن حــزم أندلســ ا كــا يقــدم لنــا الحــدث القصصـــ ا 

حس  اموضو مية واحدة وا يعيـد تكـيار سـيده بغـل النظـي إ كـا مستشهدا ب 
هـــــ ا الحـــــدث قـــــد وقـــــع مـــــية واحـــــدة أو تكـــــيرب ولعـــــل وجـــــود هـــــ ا الـــــنمط مـــــن التـــــواتي 

 السيدي ييجع إل  عدة أسباب، ن كي منها:
تقســيم الكتــاب إلــ  أبــواب حيــث يختلــن اموضــو حســ  كــل بــاب، مــا يعنــا تنــو  -

فها، يفتح مجاا ل كي اكب  عـدد ممكـن مـن أحـداث، القص  امستشهد بها واختا 
 وبه ا يتم استغناء عن  كي الحدث الواحد أو القصة الواحدة عدة ميا ب

ثقافــة ابــن حــزم الغزيــية واطاعــ الواســع  ــي التــاري ، امجتمــع، الــدين، وتحصــيل  -
 ـي عصـيه  الكبي  للمعارف وامعلوما  عن الحياة أندلسية خاصة و العيبية عامـة،

، كّو ل مادة سـيدية كثيفـة فـاراد توظيفهـا حـي جـاء يصـنن كتابـا  ـي الحـ   وقبل
، ورغبة من  ي إيصال  لح الزخم وجد نفس يـ كي القصـ  مـية واحـدة  وقصص

 ويتجن  تكيارها كي يتسن  ل  كي ما استطا  كيهب
ّ و ي ختام ه ه القياءة يمكننا عموما القول   إلـ  عمـد أندلسـ ا حـزم ابـن إ

 وحـــدة علـــ  الحفـــا  نفســـ الوقـــ   ـــي و جماليـــا فنيـــا توظيفـــا الحـــ  قصـــ  توظيـــن

 يتضـم  سـبق مما و ، الح  أبواب سماه بما ، القص  تلح ل ضمن  التا اموضو

 ّ  أو القضـــية  ـــي يفّصـــل و يخـــو  فهـــو ، لاستشـــهاد كانـــ  كتابـــ  ـــي الســـيد وظيفـــة أ

 يقولب ما عل  بها يستدل ، ما قصة لنا يسيد ثم ، الباب
 فيهــــا بمــــا الســـيد مكونــــا  جميــــع علـــ  باحتوائهــــا كتابــــ  ـــي القصــــ   تتميـــ  و

 أخــــــي ، امكونــــــا  عــــــن امكــــــو  هــــــ ا بعــــــزل  تكتمــــــل أ للقصــــــة يمكــــــن ا إ  الــــــزمن،

 إجـــــاء علـــــ  يســـــاعدنا جينيـــــ  كّيســـــها التـــــا البنيويـــــة التحليليـــــة امقـــــوا  فاعتمـــــاد

 السـيد وجـود ي كـد بشـكل ، الحمامة ل طو  قص   ي الزمنية العناصي عن والكشن

 الكتابب ه ا  ي
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 :الهوامش
أبا  امد الغزالي م  خ ا طوب  1 ندلس   مبارك  اجي  الظاهرا الجمالي بي  اب   زم 

إ ياه  لوم الد  ، رسال مقدم لنيا شهاما اما ستي  في  لم الجماا، )مخاوط(،  ال مام 
،  امع الجزائر  محمد ب  بري   5ةت، ع 5ةة2ة4ةة2، 2بإشراف طالب  مار 

ب    ي أبو  2 اف، ت  فار لة  ندلس  الظاهري  طوب ال مام في  الوليد ب  أ مد ب   زم 
 ،  54، ع 975تسعد، م  ورا مار م تب ال ياا، بي 

ندلس   رسائا اب   زم، ت  إ سا   با ، ج 3 ، امكسس العرعي للدراسا 2اب   زم 
، ط  ت8، ع 987ت، 2ال  ر، بي 

ند 4 ، ع اب   زم   26تلس   طوب ال مام
، ع  5  95تامصدر نةس
أبا  امد الغزالي، ع  6  7ةتمبارك  اجي  الظاهرا الجمالي بي  اب   زم 
، ع  7 ندلس   طوب ال مام  228اب   زم 
التوايع،  8  مر  بد الوا د  ب ي الخم ، مراس في طوب ال مام اب   زم، مار الهد  لل  ر 

 6ت، ع 4ةة2امنيا )مصر(، 
، ع  9  ة2امر ع نةس

، ع  10 ، طوب ال مام ندلس   ما دعدها 55 نظر اب   زم 
 ت2 - ة2 نظر  مر  بد الوا د  ني الخم ، ع  11
 بد ال ليم كبوط  مكاشة سيميائي مالي لقصص ال ب في رسال طوب ال مام اب   زم  12

لي الخامس  وا السي ، محاضرا املتقى الد مبا، ندلس  النص  نوفمم   7ت – 5تمياه 
التوايع،  ي  8ةة2 ال  ر  مب العربا،  امع محمد خيىر دس را، مار الهد  للابا   ، قسم 

  653مليل )الجزائر(، ع 
، مجل إبداع  13 ا  الزلزاا، قراها سيميائي ما   ركي الزما   دليا امكا  في ر ل س  كر

(،  معي رضا  و  ني  998ت، 3 و، د ار، ع)إل م 
ما  14 ، مراس ب يوي لنةو  ثائرا، مار  ريدا  بوم  امكا  في القص القصي ا الجزائري الثوري أ

التوايع، الجزائر، ط ال  ر   ة3، ع 9ةة2، تللابا  
15  ، رسال مقدم هيثم ال اج   ي   ليا بناه الزم  في القص القصي ا امصري في الست نيا

ماب،  امع  لوا  )مصر(، لنيا مر  ي، كلي   الدكتوراه في النقد بإشراف أ.م ص ح السر
 ت4، ع 5ةة2

، الهيئ امصري  16 ، مراس مقارن لث ثي نجيب محةو ا  ا أ مد قاسم  بناه الر  نظر سي
 26، ع 984تالعام لل تاب، القاهرا، 

  Voir Gerard Genette: Figures III, pp 77- 78 نظر  17
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ا   هام امحبي  لجورجي ايدا   18 ، ر مبا مراس تابيقي ي  تحليا الخااب  إبراهيم ص را
فاب، الجزائر، ط   45، ع 999ت، تنمو  ا، مار 

، ع  19  37ت مر  بد الوا د  ب ي الخم ، مراس في طوب ال مام
، ع  20 ندلس   طوب ال مام  294اب   زم 
، ع  نظر  مر  بد الوا د  ب  21  38تي الخم  مراس في طوب ال مام
، ع  22 ، طوب ال مام ندلس   22تاب   زم 
، ع  مر  بد الوا د 23  39  ب ي الخم ، مراس في طوب ال مام
م  مناق السرم في سورا ال هف،  24 ، الجزائر   يم بوقر ، تتة2،  م وا  امابو ا الجامعي

 6تتع 
ي  تحليا الخااب   25  ت7مبا، ع إبراهيم ص را
، ع  26  42ت مر  بد الوا د  ب ي الخم ، مراس في طوب ال مام
مبا، ع  27 ي  تحليا الخااب   72إبراهيم ص را
، ع  28  43ت مر  بد الوا د  ب ي الخم ، مراس في طوب ال مام
، ع  29 ندلس   طوب ال مام  87اب   زم 
 76 ميد ل ميدا ا  ب ي النص السرمي، ع  30
، ع اب   31 ندلس   طوب ال مام  227 زم 
م  مناق السرم في سورا ال هف، ع  32  22ت  يم بوقر
مبا، امركز الثقافي العربا للابا   ميد ل ميدا ا  ب ي النص السرمي،  33 م  منظور النقد 

التوايع. الدار البيىاه، ط  78ع، ةةة2،  3ال  ر 
، ع  مر  بد الوا د  ب ي الخم ، مراس في  34  47تطوب ال مام
، ع  35 ، طوب ال مام ندلس   82اب   زم 
ا، الةىاه  36 ا ي  ب ي ال كا الر ، امركز الثقافي العربا،  –الزم   – نظر  س  بحرا الشخصي

، ط  75ت، ع ة99ت، تبي 
37 Gérard Genette; Figures III, p94 
، ع 38  ت5ت  مر  بد الوا د  ب ي الخم ، مراس في طوب ال مام
، ع  39 ندلس   طوب ال مام  39تاب   زم 
، ع  40  ت5ت مر  بد الوا د  ب ي الخم ، مراس في طوب ال مام
41 p145 pub , 1993 èmeEd Cérès , Tunis, 2Gérard Genette; Figures III, 
42 Ipid, p 146 
43  ، التقنيا الوظائف  م  ورا ناهى ستار  ب ي السرم في القصص الصوفي، ام ونا 

 232، ع3ةة2إتحام ال تاب العرب، مم ق، 
امرا ع    قائم امصامر 
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، الهيئ امصري العام  - ، مراس مقارن لث ثي نجيب محةو ا  ا  بناه الر أ مد قاسم سي
 984تلل تاب، القاهرا، 

، مراس ب يوي لنةو   - ريدا  بوم  امكا  في القص القصي ا الجزائري الثوري ما أ ثائرا، مار 
ل ، سن  التوايع، الجزائر، الابع  ال  ر   9ةة2للابا  

،  معي رضا  و و، د ار، العدم الثالا، سن  - ني  998تإبداع، مجل إل م 
ا   هام امحبي  لجورجي ايدا   - ، ر مبا مراس تابيقي ي  تحليا الخااب  إبراهيم ص را

فاب، الجزائ ل ، سن نمو  ا، مار   999تر، الابع 
ا، الةىاه  - ا ي  ب ي ال كا الر ، امركز الثقافي العربا،  –الزم   – س  بحرا الشخصي

ل ،  سن  ، الابع   ة99تبي 
م  مناق السرم في سورا ال هف،  - ، الجزائر، سن   يم بوقر م وا  امابو ا الجامعي

  تتة2
مبا، امركز الثقافي العربا للابا   ب ي النص ميد ل ميدا ا   - السرمي م  منظور النقد 

التوايع. الدار البيىاه، الابع الثالث ، سن   ةةة2ال  ر 
 بد  ال ليم كبوط  مكاشة سيميائي مالي لقصص ال ب في رسال طوب ال مام اب   زم  -

لي الخامس  وا السيمياه  ، محاضرا املتقى الد مبا، ندلس  نوفمم   7ت – 5تالنص 
التوايع،  ي  8ةة2 ال  ر  مب العربا،  امع محمد خيىر دس را، مار الهد  للابا   ، قسم 

 مليل )الجزائر(
ندلس  الظاهري   -    ي أبو الوليد ب  أ مد ب   زم 

ال  ر، * رسائا اب   زم، تحقيق إ سا   با ، الجزه الثا ا، امكسس العرعي للدراسا 
، سن  ، الابع الثاني  987تبي 

، سن  ب سعد، م  ورا مار م تب ال ياا، بي  اف، تحقيق فار لة  * طوب ال مام في 
 975ت

التوايع،  -  مر  بد الوا د  ب ي الخم ، مراس في طوب ال مام اب   زم، مار الهد  لل  ر 
 4ةة2امنيا )مصر(، 

أبا  امد الغزالي م  خ ا طوب مبارك  اجي  ال - ندلس   ظاهرا الجمالي بي  اب   زم 
إ ياه  لوم الد  ، رسال مقدم لنيا شهاما اما ستي  في  لم الجماا، )مخاوط(،  ال مام 

،  امع الجزائر  محمد ب  بري   5ةة2ة4ةة2، 2بإشراف طالب  مار 
صص ال ب في رسال طوب ال مام اب   زم  بد  ال ليم كبوط  مكاشة سيميائي مالي لق -

مبا،  النص  لي الخامس  وا السيمياه  ، محاضرا املتقى الد نوفمم   7ت – 5تندلس 
التوايع،  ي  8ةة2 ال  ر  مب العربا،  امع محمد خيىر دس را، مار الهد  للابا   ، قسم 

 مليل )الجزائر(
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، م  ورا إتحام ناهى ستار  ب ي السرم في القصص  - التقنيا الوظائف  الصوفي، ام ونا 
 3ةة2ال تاب العرب، مم ق، سن 

-  ، رسال مقدم لنيا هيثم ال اج   ي   ليا بناه الزم  في القص القصي ا امصري في الست نيا
ماب،  امع  لوا  )مصر( ي، كلي   مر  الدكتوراه في النقد بإشراف أ.م ص ح السر

- Gérard Genette: Figures III, Cérès Edition, Tunis, Deuxième Publication, Année 1993 
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ا     الس نماالر

 الصوراص  ماليا إبداع بي  الن 

 أنجـــــــــمال زيا                                                                            

  جامعة البويــــــــية                                                                          
 املخص 

ّ الحديث عن أنوا إبداعية يحيلنا إل  تلح العاقا  التفاعلية      بينها إ

جنا  إبداعية امختلفة لم تعد تقتصي  ي وجودها عل   ا ها فقط وإّنما  فا

نوا إبداعية   لح  ي عاقة  أخي  تجاوز  أمي  ي   لح إل  توثيق صلتها با

ليا   قيامها وهي أخي  بدورها تمنح لغي ها تفاعلية تاخ  منها كل ما يتما    و 

ما يحتاج لوجودهبكّل ه ا أثمي لنا مجاا تفاعليا خصبا توّلد  عن أعماا  

ا امقام نشي  إل  عاقة أدب إبداعية جّسد  جماليا  إبدا بانواعهابو  ي ه 

دب عل  السينما، فقد كا له ه العاقة أثي بالغ عل  الفّني ؛حيث ساعد أ و 

إثياء الحيكة السينمائية  ي العالم  ي شتّ  أنحائ ،و السينما هي أخي  ساهم  

 ي روا  العديد من أعمال اليوائية بلكن يبقى إشكال قائما عل  مستو  تحويل 

 أعمال اليوائية إل  السينما ما شّكل حقا خصبا للدراسا  الّنقديةب

 الكلما الدال 

، جماليا  التلقيبـ النقد ، اليو   اية ، السينما ، أنوا إبداعية، جماليا  إبدا
 Summary: 

      Talking about the different creative types brings us to those interactive 

relationships between them .In fact ,the various  creative types are no  longer 

limited on themselves  , yet they surpassed that to be close and relate to the 

other creative types .This latter  is done through an interactive relationship 

that takes them all in line to fit with their essential  mechanisms going  to the 

others  all what is needed for their existence .Al This resulted in an 

interactive and fertile field that gave both to great creative works that  

embodied the esthetics of creativity of all its sorts . In this regard we refer to 

the relationship between literature and the cinema since this relationship has 
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had a profound effect of the technocracy .so far, literature helped in 

enriching the cinematic movement throughout the entire world, and the 

cinema on itself helped to spread many fiction works.  However, confusion 

remains valid at the level of converting fiction works to cinema creating a 

fertile land to literary criticism. 

***   ***    *** 

 مدخا تمهيدي  *

لـــــــــم تعـــــــــد أجنـــــــــا  إبداعيـــــــــة امختلفـــــــــة تقتصـــــــــي  ـــــــــي وجودهـــــــــا علـــــــــ  كيانهـــــــــا        

وإّنمـــــــــا تعـــــــــّد   أمـــــــــي  ـــــــــي   لـــــــــح إلـــــــــ  ، لوحـــــــــدها كمـــــــــا كانـــــــــ   ـــــــــي بـــــــــدايا  نشـــــــــا ها 

اعتمادهـــــــا و تفّتحهـــــــا علـــــــ  أنـــــــوا إبداعيـــــــة أخـــــــي ؛و  لـــــــح  ـــــــي عاقـــــــة تفاعليـــــــة 

أخـــــــي  تمـــــــنح لغي هـــــــا مـــــــن الفنـــــــو  تاخـــــــ  منهـــــــا مـــــــا يـــــــتاءم و طبيعـــــــة عملهـــــــا وهـــــــي

بكّل هـــــ ا وّلـــــد مجـــــاا تفاعليـــــا خصـــــبا أثمـــــي  عنـــــ  إبداعيـــــة مـــــا يحتاجـــــ و عملـــــ

عــــــــة أزالــــــــ  الفواصــــــــل والحــــــــواجز التــــــــا كانــــــــ   بــــــــدايا  جديــــــــدة وصــــــــيغ تعبي يــــــــة را

الفنــــــــو أكثــــــــ  شــــــــيوعا وأكثــــــــ  ارتباطــــــــا مــــــــع  بينهــــــــا وغي هــــــــا ،لــــــــ لح نجــــــــد مــــــــن

فالعاقــــــــة ،  ا أدب)اليوايـــــــة( والســـــــينماة فّنـــــــبعضـــــــها الـــــــبعل  ـــــــي عاقـــــــة تفاعليـــــــ

ا هــــــــــــا بينهمـــــــــــا عاقــــــــــــة قديمــــــــــــة بـــــــــــدأ  مــــــــــــع اخ ــــــــــــ ا الســـــــــــينما وتبلــــــــــــور  مــــــــــــع تحوّ 

خـــــــي فكـــــــا أ صـــــــار  اليوايـــــــة  را هـــــــا عبـــــــ  الزمنبونظـــــــيا لحاجـــــــة كـــــــّل وتطوّ  منهمـــــــا ل

 للسينماب رافدا هاما

كافيـــــــة كانـــــــ  هـــــــ ه امشـــــــاهد  ففـــــــي البـــــــدايا  أولـــــــ  للســـــــينما و بمشـــــــاهدها     

محققـــــــــا  اســــــــتثارة الجمهــــــــور الـــــــــ ي احتشــــــــد بكثافـــــــــة لــــــــيمأ قاعـــــــــا  الســــــــينما

كانـــــــ  تعكســـــــها مـــــــن  ة إثـــــــارة التـــــــاّ مكاســـــــ  كبيـــــــ ة لصـــــــّنا الســـــــينما وهـــــــ ا لشـــــــّد 

 جديد يظهي للوجودب طبي ي مع كّل  إ  أمي  خال أعمالها،

تزايــــــــد عــــــــدد أفــــــــام وكثــــــــ ة إنتــــــــا  و دخــــــــول مــــــــع لكــــــــن مــــــــع مــــــــيور الوقــــــــ  و        

ــــــل مــــــن وهــــــج الدهشــــــة أولــــــ  ا لســــــينما  ــــــي إطــــــار العــــــادي بعــــــدما كانــــــ  مدهشــــــة قّل

عــــــــادي غيــــــــ   فــــــــالن الجميــــــــع هــــــــ ه أعمــــــــال الســــــــينمائية حتــــــــّ  تحّولــــــــ  إلــــــــ   ــــــــ اء

   إلــــــ  عــــــزوف جمــــــاهي ي اضــــــطّي أمامــــــ صــــــّنا الســــــينما إلــــــ مثيــــــ ، أمــــــي الــــــ ي أدّ 
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  ( كعععععععععا  ال ثيععععععععع   يعتقعععععععععد  أ9ة9تع  ععععععععع7ة9ت فعععععععععي  عععععععععام)البحـــــــــث عـــــــــن الحلـــــــــول 

شعععععععععك امعععععععععو فالقا عععععععععا امظلمععععععععع أصعععععععععبح  فارغععععععععع  أ لنععععععععع   السععععععععع نما   ععععععععع  

كا    عععععع  السعععععع نما  إف سععععععها  كععععععا  أامعععععع اموضععععععوع نصععععععيسها فععععععي هععععععنا التععععععدهور،

( مواضعععععععععيع تخعععععععععرج بهعععععععععا مععععععععع    ا ععععععععع بخاصععععععععع مب)الر أ  تالعععععععععب مععععععععع  امسعععععععععرح  

هعععععععا الجمهعععععععور العععععععني هجرهعععععععا ) فلجـــــــاوا  (تةالعععععععدائرا امةرغععععععع  تجعععععععنب إلععععععع  قا ا

ومـــــــــــن هنــــــــــــا .إلـــــــــــ  أدب وأعمـــــــــــال الكاســــــــــــيكية ليعيـــــــــــدوا تصـــــــــــوييها مــــــــــــن جديـــــــــــد

ّ كــــــــل اســــــــتعارا  التــــــــا أخــــــــ  ها مــــــــن  بـــــــدأ  حكايــــــــة اقتبــــــــا   ــــــــي الســــــــينماب إّا أ

أدب كانــــــ  تفتقــــــي إلــــــ  القيمــــــة الحقيقيــــــة  ــــــي نقــــــل الكلمــــــة وهــــــي الصــــــو  ومــــــا إ 

بـــــــار النصـــــــوح تــــــّم اخ  اعـــــــ حتــــــّ  اســـــــتمي  الســـــــينما  ــــــي اعتمادهـــــــا علــــــ  أدب وك

 التا كتب   ي إطار اليوايةب

العاقــــــة الكبيـــــــ ة بــــــي الســـــــينما و أدب و بخاصـــــــة  د علـــــــ  مـــــــد هــــــ ا  مـــــــا ي ّكــــــ     

ّ الســـــــــينما اعتمـــــــــد  كثيـــــــــ ا اليوايـــــــــة ،فـــــــــامتتبّ  ع لتـــــــــاري  الســـــــــينما العاميـــــــــة يجـــــــــد أ

علـــــــــــ  الفنـــــــــــو أخـــــــــــي  وعلـــــــــــ  رأســـــــــــها اليوايـــــــــــة ،حيـــــــــــث كانـــــــــــ  وا تـــــــــــزال إحـــــــــــد  

لععععععععع   امهّمـــــــــةمصــــــــادر الســـــــــينما  معععععععععا إ  خاععععععععع  السععععععععع نما هعععععععععنه الخاعععععععععوا   ... 

خععععععععععر  بةىعععععععععا اسععععععععععتةاما مععععععععع  بععععععععععا ي  هعععععععععا   تععععععععع بععععععععععدأ تتعععععععععوال  دسععععععععععر  إمكانا

ا عععععععععععد  أصعععععععععععبح  السععععععععععع نما فعععععععععععي خععععععععععع ا  يعععععععععععا  . الةنعععععععععععو  فعععععععععععي تجاربهعععععععععععا امم اكم

فحسعععععععععععب قعععععععععععامرا   ععععععععععع   عععععععععععا ام ععععععععععع   التععععععععععع ظلععععععععععع  ال عععععععععععغا ال عععععععععععاغا لةععععععععععع  

ا ععععععع   لةععععععع  الر هعععععععي ام ععععععع   التععععععع تتعلعععععععق ب يةيععععععع تمثيعععععععا التصعععععععوير الزيتععععععع 

  (2ة ) الواقع

ا كانــــــــــــ  و ا تــــــــــــزال أهــــــــــــم أدوا  وإ ا جئنــــــــــــا إلــــــــــــ  اليوايــــــــــــة نالكلمــــــــــــة نجــــــــــــد أنّهــــــــــــ    

التعبيـــــــ  وأيســـــــي الطـــــــيل مـــــــا تملكـــــــ مـــــــن قـــــــدرة علـــــــ  التعبيـــــــ  عـــــــن الحقـــــــائق و شـــــــيس 

أحــــــــداث و امواقـــــــــن؛  لـــــــــح مــــــــا تملكـــــــــ مـــــــــن أدوا  وأســــــــالي  تفســـــــــي ية للتحـــــــــاور 

ب فهـــــــــا تنطـــــــــق للتعبيـــــــــ  عـــــــــن امواقـــــــــن و أحـــــــــداث مـــــــــع ا  خـــــــــي ومـــــــــن قـــــــــوة إقنـــــــــا
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ونظـــــــــــيا لقـــــــــــدرة الكلمـــــــــــة و بالتـــــــــــالي اليوايـــــــــــة علـــــــــــ  امصـــــــــــاحبة للصـــــــــــورة الفيلميـــــــــــةب 

  قيبــــــا مـــــــن الســـــــينما احتــــــواء أحـــــــداث  والتصــــــاقها بالحيـــــــاة كانــــــ  أكثـــــــ  الفنـــــــو 

السعععععععععع نما    إ  أكثــــــــــ  التصــــــــــاقا بالحيــــــــــاة وأكثــــــــــ  تصــــــــــوييا لتفاصــــــــــيلها التــــــــــا هــــــــــيّ 

ر ارتععععععد ثععععععوب الةعععععع  الععععععني يعنعععععع بتمثيععععععا  عععععي  شععععععر   فععععععي ارتقععععععاه سععععععلم التاععععععو 

ات  ا ععععععععععع نمو  عععععععععععا لهعععععععععععاخعععععععععععن مععععععععععع  فنعععععععععععالواقعععععععععععع ، بدو  أ (3ة)ت الرسعععععععععععم  الر

نهـــــا مـــــن مّك يل مـــــن فعاليـــــة الســـــينما باعتبارهـــــا تملـــــح مـــــن القـــــدرا  الكثيـــــ  مـــــا  نقّلـــــ

بصـــــــــــيية والســـــــــــمعية اب والوســـــــــــائل النقــــــــــل ثقافـــــــــــة وفكـــــــــــي اخـــــــــــي أكثـــــــــــ  مـــــــــــن الكّتـــــــــــ

فاضــــــــــيف   ــــــــــي هــــــــــ ه الحالــــــــــة الجديــــــــــدة الصــــــــــورة الفيلميــــــــــة إلــــــــــ  الكلمــــــــــة .أخــــــــــي  

ق معادلــــــــة جديــــــــدة  ــــــــي التــــــــاثي  بطــــــــيل إبهاريــــــــة جديــــــــدة و إمكانيــــــــا  تاثي يــــــــة لتحّقــــــــ

قلبــــــــــــــ  مــــــــــــــوازين وقواعــــــــــــــد إقنــــــــــــــا   وهــــــــــــــي ثنائيــــــــــــــة الكلمــــــــــــــة و الصــــــــــــــورة، و التــــــــــــــاّ 

الـــــــــــــ ي حصـــــــــــــل مـــــــــــــع فـــــــــــــن  والتـــــــــــــاثي )امتلقي( امباشـــــــــــــي مســـــــــــــتفيدة  مـــــــــــــن التطـــــــــــــّور 

فاصـــــــــــبح  امشـــــــــــاهد و اللقطـــــــــــا  الفيلميـــــــــــة والتلفزيونيـــــــــــة حـــــــــــديثا تـــــــــــ ثي ،السينما

تــــــــــــاثي ا مباشــــــــــــيا ومزدوجــــــــــــا باســــــــــــتخدامها الكلمــــــــــــة امناســــــــــــبة مــــــــــــن خــــــــــــال ثنائيــــــــــــة 

الصــــــــــورة و الكلمــــــــــة ، و بالتــــــــــالي يخاطــــــــــ  امشــــــــــهد الفكــــــــــي و الحــــــــــوا  و الوجــــــــــدا 

 ب(4ة)دفعة واحدة

      ّ اليوايـــــــة وجـــــــد  كفـــــــن أدبـــــــي لـــــــ أبعـــــــاده وجـــــــ وره هـــــــ ا و علـــــــ  الـــــــيغم مـــــــن أ

ـــــــا منفصـــــــا كـــــــّل منهمـــــــا الخاّصـــــــ ة بمعـــــــزل عـــــــن الســـــــينما، فالياويـــــــة والســـــــينما فّن

، لكــــــــن ثّمــــــــ لــــــــ أسســــــــ ة عاقــــــــة وأجــــــــواؤه وحيثياتــــــــ وبنيتــــــــ الفنّيــــــــة الخاّصــــــــة بــــــــ

ــــــــة بينهمــــــــات  ععععععععا معععععععع   يععععععععا انا ععععععععار فععععععععي العصععععععععر فنّي ا عةعععععععععا هيمنعععععععع الةعععععععع  الر

الةنيععععععععع ال عععععععععد ا   ععععععععع   نعععععععععا  فعععععععععي القعععععععععرني  امنصعععععععععرمي  مبيععععععععع  خعععععععععر ،   

مب ، لعععععععنلك ابعععععععد  ا ععععععع أ ىعععععععا   ععععععع   تحد عععععععدا مععععععع  تعععععععاري   أ    عععععععهد هيمنععععععع الر

نقصععععععععد بهععععععععنه الهيمنعععععععع سععععععععي  اما الةعععععععع  السععععععععادع ال ععععععععد ا العهععععععععد د ععععععععكا كبيعععععععع ، 

ع يعععععع السععععععرم فععععععي  هععععععا فععععععي  ليعععععع  ا ، أ أم سععععععلوعي مبيعععععع  دعععععععم معععععع  امةععععععاهيم 
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مبعععععععععا فعععععععععي نقعععععععععا امتقارععععععععععا التعبيععععععععع  ال ب عععععععععكا أمب مناقهعععععععععا العععععععععنهن  ةيلمعععععععععا. 

، )امتناقىعععععععععا الصعععععععععوري امتخي  امةم ضععععععععع ّ  (5ةلععععععععع  نعععععععععد امتلقعععععععععا   بإ  أ

الكلمـــــــــــــا  تتحــــــــــــــّول علــــــــــــــ  يـــــــــــــد كاتــــــــــــــ  الســــــــــــــيناريو وامخـــــــــــــي  إلــــــــــــــ  صــــــــــــــور نابضــــــــــــــة 

 ّ اليوايـــــــــــــة الحديثـــــــــــــة تكتـــــــــــــ  وفــــــــــــــق منطـــــــــــــق  بالحيكـــــــــــــة،وما ســـــــــــــاعد  لـــــــــــــح هـــــــــــــو أ

ي أصــــــــا عبــــــــ   الســــــــيد وأحــــــــداث والشخصــــــــيا  و الزمــــــــا و امكــــــــا و ســــــــي  سينمـــــــــا

يب لـــــــ لح أكثـــــــ   أحـــــــداث؛ أي أنّهـــــــا مســـــــتعّدة ســـــــلفا  تتحـــــــّول إلـــــــ  عمـــــــل ســـــــينما

التـــــــــا اســـــــــتثمي   ـــــــــي روايـــــــــا   بعيــــــــد هـــــــــيّ  أفــــــــام وامسلســـــــــا  نضـــــــــجا و إلـــــــــ  حـــــــــّد 

ـــــــــي ومســـــــــمو علـــــــــ   ـــــــــي إلـــــــــ  فـــــــــن مي مكتوبـــــــــة بهـــــــــ ا امنطـــــــــق بفيتحـــــــــّول الفــــــــــن القيا

ّ اليوايـــــــــــة لــــــــــــم شـــــــــــكل ل قطـــــــــــا  ســــــــــــينمائية موحيـــــــــــة وم ثيةبوهنــــــــــــا تاكيـــــــــــد علــــــــــــ  أ

جـــــــــــل الســـــــــــينما باعتبارهـــــــــــا ســـــــــــابقة  ـــــــــــي الظهـــــــــــور عـــــــــــن الســـــــــــينما تاريخيـــــــــــا  توجـــــــــــد 

جــــــــل اليوايــــــــة إّنمــــــــا هــــــــّي فــــــــن  ّ الســــــــينما لــــــــم توجــــــــد  وبســــــــنوا  مــــــــن الزمنبكمــــــــا أ

، لكــــــن حاجــــــة الســــــينما إلــــــ  قــــــائم لوحــــــده لــــــ أسســــــ و  ليــــــا  عملــــــ الخاّصــــــ ة بــــــ

هــــــــوا إلــــــــ  اليوايــــــــة وييبطونهــــــــا  ــــــــي ايــــــــة دفعــــــــ  امهتمــــــــي بالســــــــينما إلــــــــ  أ يتوّج اليو 

 عاقة تفاعلية مع السينماب

هــــــــــ ا ومـــــــــــا زال كتــــــــــّاب اليوايـــــــــــة يكتبــــــــــو اليوايـــــــــــة مــــــــــن أجـــــــــــل القــــــــــياءة ولـــــــــــي      

ّ اليوايــــــــة يبغي  أ ي ليســــــــ  بعيــــــــدة عــــــــن أجــــــــواء التــــــــاثّ  لتحويلهــــــــا إلــــــــ  عمــــــــل ســــــــينما

ي   ـــــــــــي الســــــــــيدية  التــــــــــا أّثــــــــــ قيبــــــــــا خــــــــــار  الفنــــــــــو  ولعــــــــــّل الفــــــــــن أكثــــــــــ   بوالتــــــــــاثي  

امنفعـــــــــة  ة تبـــــــــادل كبيـــــــــ  بينهمـــــــــا، علـــــــــ  طييقـــــــــةاليوايـــــــــة، تفـــــــــن الســـــــــينمات فثّمـــــــــ

ا  ن عععععععر أ عععععععد امتبادلـــــــة، فغالبـــــــا مـــــــا تقـــــــوم الســـــــينما علـــــــ  أكتـــــــاف فـــــــن اليوايـــــــةب ت

مب سعععععععا د   ععععععع  إثعععععععراه ال ركععععععع السععععععع نمائي فعععععععي الععععععععالم فعععععععي شعععععععت أنحائععععععع  أ  

م  ال ثيعععععععع  معععععععع  أ مالهععععععععا معععععععع  الكلمعععععععع ام توععععععععع ،سععععععععواه فععععععععي قععععععععد  السعععععععع نما أ  ،

ي أ أقصوصععععععععععععععع أ  عععععععععععععععدث م  عععععععععععععععور فعععععععععععععععي  ريعععععععععععععععدا أ  مسعععععععععععععععر عععععععععععععععا أ ا شعععععععععععععععكا ر

،  سععععععععععععوف تظععععععععععععا الكععععععععععععامي ا أسععععععععععععي ا الكلمعععععععععععع ام توععععععععععععع  ،قىععععععععععععا ا امحععععععععععععاكممجل 
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بفمــــــن البــــــديها (6ةالسعععععع نما ) أمععععععدا طععععععوي  إلعععععع  أ   اععععععرأ تغييعععععع  شععععععاما   عععععع  فعععععع  

فلــــــــــم ت ــــــــــ    عنــــــــــد نشـــــــــيها،نجاحـــــــــا   ا حققــــــــــ يوايـــــــــا  الّتــــــــــأ  هـــــــــتم الســــــــــينما بال

ي نـــــــا م بفهـــــــاّ  تقييبـــــــا و إلـــــــ  حـــــــد مـــــــا روايـــــــة  متميـــــــ ة إا أحالتهـــــــا إلـــــــ  عمـــــــل ســـــــينما

تشـــــــّكل مـــــــاّدة أوليـــــــة خصـــــــبة لعملهـــــــا و لـــــــح بعـــــــد إعـــــــدادها الـــــــازم عبـــــــ  نقلهـــــــا مـــــــن 

ومـــــــا أكثـــــــ  اليوايـــــــا  العاميـــــــة  صـــــــور ها القيائيـــــــة إلـــــــ  صـــــــور ها الســـــــمعية البصـــــــيية،

 شاشا هاب العيبية التا نقلتها السينما إل و 

وهــــــ ا خلفــــــة بــــــن عيســــــ    ــــــي اســــــتجواب للكاتــــــ  عبــــــد الحميــــــد بــــــن هدوقــــــة مــــــن     

 ّ ي كــــــــا مــــــــن الفّنــــــــ خــــــــال ســــــــ ال لــــــــ عــــــــن عاقــــــــة أدب بالســــــــينما ي كــــــــد علــــــــ  أ

جــــــل كســــــ  ميولــــــ  يســــــعيا إلــــــ  تحقيــــــق الوجــــــود عبــــــ  عمليــــــة تاثي يــــــة  ــــــي امتلقــــــي 

ـــــــنحوها،وهنـــــــا نـــــــدر  مـــــــ بد  القـــــــوة التاثي يـــــــة لكـــــــّل مـــــــن الفّن هـــــــ ا بالنســـــــبة لكـــــــّل  ي

ي و التمــــــاهي  ــــــي عمــــــل واحــــــد فـــــّن علــــــ  حــــــدا  فكيــــــن إ ا كــــــا اجتمــــــا بــــــي الفّنــــــ

ّ درجة التاثي  ستكو  ا  فعالية كبي ةب  أكيد أ

إ البحــــــث  ــــــي العاقــــــة بــــــي اليوايــــــة و الســــــينما هـــــــو بحــــــث  ــــــي عاقــــــة منطقيــــــة     

 ـــــــــــي كونهمـــــــــــا معـــــــــــا كتابـــــــــــة و صـــــــــــناعة، وإ كـــــــــــا مفهـــــــــــوم  بـــــــــــي خطـــــــــــابي يلتقيـــــــــــا

 ّ ي بغيــــــــ  أ الصــــــــناعة  ــــــــي الخطــــــــاب أدبــــــــي يختلــــــــن عنــــــــ  ــــــــي الخطــــــــــاب الســــــــينما

 ّ أدب عبـــــــ  التــــــاري  العيبـــــــي  كـــــــا دائمــــــا خطابـــــــا فـــــــاعا  الــــــ ي ا شـــــــح فيــــــ هـــــــو أ

دب بــــــاكث  مــــــن   ــــــي البنــــــاء الثقــــــا ي و الحضــــــاري ، فكيــــــن للســــــينما التــــــا تــــــيتبط بــــــا

ّ البــــــــدايا  أولــــــــ  صــــــــلة أاّ   تكــــــــو مثلــــــــ فاعليــــــــة و تــــــــاثي ا و بخاّصــــــــة إ ا علمنــــــــا أ

للســــــــــــــينما العيبيــــــــــــــة اعتمــــــــــــــد  امســــــــــــــيس ، و رجــــــــــــــال امســــــــــــــيس و أدبيــــــــــــــا  امســــــــــــــيس 

ب  ساسعععععععععععع  وجمالياتــــــــــــ  فععععععععععععاأمب بصععععععععععععة  امعععععععععععع  أمب القصعععععععععععع هععععععععععععو امحععععععععععععر  

ساسععععععع  للمواقعععععععف  مائيععععععع فهعععععععو امر عععععععع  لت عععععععوي  هعععععععنا إطعععععععار مععععععع  امواقعععععععف 

ّ بـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــ ا الفــــــــــــــــــن  (7ة  عععععععععععععععععداث السععععععععععععععععع نمائي  التلةزيونيععععععععععععععععع )  لـــــــــــــــــح أ

وتلـــــــــــــح الصـــــــــــــناعة الثقيلـــــــــــــة التجهيـــــــــــــ  عاقـــــــــــــة وطيـــــــــــــدة تثبـــــــــــــ   ةالخفيـــــــــــــن العـــــــــــــّد 
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ع التاريخيــــــــــــــــة املموســــــــــــــــة مــــــــــــــــن خــــــــــــــــال أعمــــــــــــــــال  وامعطيــــــــــــــــا  وجودهــــــــــــــــا الوقــــــــــــــــا

الســــــــــــــينمائية و التلفزيونيــــــــــــــة الكثيــــــــــــــ ة التـــــــــــــــا كانــــــــــــــ  اليوايــــــــــــــة و اتــــــــــــــزال مصـــــــــــــــدرا 

 .حدارها

ّ أكثـــــــــ  أفــــــــــام التـــــــــا اعتبــــــــــ   مــــــــــن  إ لليوايـــــــــة فضــــــــــا  ـــــــــي      الســــــــــينما حيــــــــــث أ

الســــــــــينما كانــــــــــ  مــــــــــاخو ة عــــــــــن روايــــــــــا  وأمثــــــــــال عديــــــــــدة ا  أفضــــــــــل أفــــــــــام  ــــــــــي

العمــــــود  حصــــــي لهــــــا مــــــن أفــــــام اليوائيــــــة ولكــــــن هــــــل هــــــ ا الفضــــــل يجعــــــل اليوايــــــة 

ّ اليوايـــــة الفقـــــيي     أجنـــــا أكثـــــ للســـــينما ، وهـــــ ا ربّمـــــا يعـــــود إلـــــ  اعتبـــــار أ

ّ أســـــــلوب  أدبيـــــــة تقـــــــبا لعاقـــــــة عميقـــــــة بينهـــــــا وبـــــــي الســـــــينمابوه ا راجـــــــع إلـــــــ  أ

ــــــــي، والفــــــــيلم أشــــــــب باليوايــــــــة منــــــــ بامســــــــيحية  ســــــــلوب اليوا ي أشــــــــب با الســــــــينما

 .  اء أكث  من  لح يمكن بالطبع أ يكو مثل اليواية تماماب ولكنّ  وا

 ــــــي إطــــــار النــــــدوا   -و كاتبــــــة ســــــوريةمخيجــــــة  -ومــــــن جهتهــــــا تحــــــّدث  عبيــــــ  أســــــب     

والتــــــــــا كــــــــــا محــــــــــور النقــــــــــا    ةتة2الثقافيــــــــــة معــــــــــي  الجزائــــــــــي الــــــــــدولي للكتــــــــــاب

عـــــــن رفضـــــــها منطـــــــق الحـــــــديث عـــــــن ”  أدب و الســـــــينما”يـــــــدور فيهـــــــا حـــــــول موضـــــــو 

ّ أهـــــــــم مـــــــــن  أســـــــــبقية  ـــــــــي الوجـــــــــود بـــــــــي أدبناليوايـــــــــة و الســـــــــينما بواعتبـــــــــ   أ

ة ســــــــينمائيا مــــــــن خــــــــال اســــــــتغال امخــــــــزو  لــــــــح هــــــــو القــــــــدرة علــــــــ  حكــــــــي اليوايــــــــ

لــــــــــــــة  ــــــــــــــي الصــــــــــــــورة واللــــــــــــــو ية لــــــــــــــديها وامتمثّ امعي ــــــــــــــي ومختلــــــــــــــن أدوا  امتــــــــــــــوفّ 

ي، ونفـــــــــ  الشـــــــــ اء عنـــــــــد  واموســـــــــيقى لتحويـــــــــل العمـــــــــل أدبـــــــــي إلـــــــــ  عمـــــــــل ســـــــــينما

ي  ــــــــــي الكتابــــــــــة، وبالتــــــــــالي  الكتابــــــــــة أدبيــــــــــة و لــــــــــح باســــــــــتغال امخــــــــــزو الســــــــــينما

ّ لكــــــــل مــــــــن أ  فهــــــــاّ  عــــــــن اخــــــــي إّا  مســــــــتقا  ادبناليوايــــــــة و الســــــــينما عامــــــــتــــــــي  أ

بينهمـــــا  منهمـــــا إلـــــ  اخـــــي والقـــــدرة علـــــ  التكييـــــن همـــــا يلتقيـــــا عنـــــد حاجـــــة كـــــّل أنّ 

ّ أدب كــــــــــــا ســــــــــــّباقا إلــــــــــــ  الوجــــــــــــود مــــــــــــن الســــــــــــينما  دو الحــــــــــــديث عــــــــــــن فكــــــــــــية أ

ّ البــــــدايا  أولــــــ  للســــــينما لــــــم تعتمــــــد علــــــ  الكلمــــــة بــــــل علــــــ  الصــــــورة  خاّصــــــة وأ
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ّ العاقــــــة ومــــــن جهــــــة أخــــــي  و بعيــــــدا عــــــن أجــــــواء الفنّ       يــــــة هنــــــا  مــــــن يــــــي  بــــــا

ة اليوايــــــــــــة و الســــــــــــينما هــــــــــــي عاقــــــــــــة مصــــــــــــلحة تجاريــــــــــــة، إلــــــــــــ  بــــــــــــي أدب وبخاّصــــــــــــ

جانــــــــ   رغبــــــــة امنتجــــــــي  ــــــــي امزيــــــــد مــــــــن أربــــــــاس، فــــــــالتطّور التقنــــــــا الهائــــــــل الــــــــ ي 

مونتـــــــــا  إلـــــــــ  اميكســـــــــا  و دخـــــــــل علـــــــــ   ليـــــــــا  الســـــــــينما؛ مـــــــــن  ا  التصـــــــــويي إلـــــــــ  ا

غي هــــــــا  والتــــــــا صــــــــار  تــــــــدار ببــــــــ امب الحاســــــــوب خلــــــــق أبعــــــــادا بصــــــــيية جديــــــــدة  ــــــــي 

الســـــــــينما ممـــــــــا جعلهـــــــــا تســـــــــ   إلـــــــــ  مواكبـــــــــة كـــــــــّل التطـــــــــّورا  ب ومـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــي  

ـــــــــخمة تســـــــــتثمي مـــــــــن خالهـــــــــا أمـــــــــوال هـــــــــ ا مـــــــــا  و  ناحـــــــــ تخصـــــــــي  مي انيـــــــــا  

تجـــــــي وامخـــــــيجي يقبلـــــــو هـــــــ ا مـــــــا جعـــــــل امن د الصـــــــبغة التجاريـــــــة للســـــــينمابي ّكـــــــ

وهـــــــي ظـــــــاهية تعاظمـــــــ   ـــــــي ،ســـــــينمائية  عمـــــــالعلـــــــ  تحويـــــــل أعمـــــــال أدبيـــــــة إلـــــــ  أ

 ، كـــــــــل ربـــــــــو العـــــــــالمب فكـــــــــا أ غـــــــــزا أدب أكبـــــــــ  امـــــــــد الســـــــــينمائية  ـــــــــي العـــــــــالم 

اء هــــــ ا التفاعــــــل مــــــع أعمــــــال قــــــ   الســــــينما نجاحــــــا  كبيــــــ ة مــــــن جــــــيّ الي حّق وبالّتــــــ

 أدبيةب

هــــــا بيعــــــة أنــــــوا العاقــــــا  بــــــي الســــــينما و أدب نجــــــد أنّ وإ ا جئنــــــا للبحــــــث عــــــن ط

 و بي شكلي بارزين:تتنّ 

ا     ي الــــــــــــ ي يصـــــــــــنع عــــــــــــن عمـــــــــــل أدبــــــــــــي )روايــــــــــــة (  :النعععععععععععوع  العمــــــــــــل الســـــــــــينما

ـــــــــي عبـــــــــ  تحويلـــــــــ بصـــــــــيغة كّليـــــــــة دو امحافظـــــــــة علـــــــــ   الـــــــــنّ  بحيـــــــــث يـــــــــتّم    اليوا

نما تكــــــــــــو إخـــــــــــال بمضــــــــــــمون العـــــــــــام بوتيجمــــــــــــة هـــــــــــ ا العمــــــــــــل إلـــــــــــ  لغــــــــــــة الســـــــــــي

بـــــــدعو  اح ـــــــ ام الـــــــّن  أدبـــــــي و امحافظـــــــة عليـــــــ كمـــــــا  ـــــــي العديـــــــد مـــــــن أعمـــــــال 

الســـــــــينمائية و التلفزيونيـــــــــة ســـــــــواء العيبيـــــــــة أو الغيبيـــــــــة مثـــــــــل :تالحـــــــــيب و الســـــــــامت 

عـــــــن روايـــــــة تولســـــــتوي مـــــــن إخـــــــيا  تســـــــي جي بوندارشـــــــو ت؛وال ي وصـــــــل إلـــــــ  حـــــــد 

ومشـــــــاهد مـــــــع إمكانيـــــــة تصـــــــويي صـــــــفحا  اليوايـــــــة امكتوبـــــــة وتحويلهـــــــا إلـــــــ  لقطـــــــا  

 قل  ه ه الصفحا  وكا امتفي  يقيأهاب
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ـــــــــــل  ـــــــــــي أعمـــــــــــال التـــــــــــا نقلـــــــــــ  عـــــــــــن روايـــــــــــا  يتعامـــــــــــل أمعععععععععععا النعععععععععععوع الثعععععععععععا ا :فيتمّث

صــــــانعوها مــــــع أصــــــل أدبــــــي كمصــــــدر للــــــوحي وإلهــــــام ؛بحيــــــث يتصــــــّيفو فيهــــــا و 

يضـــــــــيفو و ينقصـــــــــو جوانـــــــــ  مـــــــــن اليوايـــــــــة فتكـــــــــو  للمخـــــــــي  رؤيتـــــــــ الخاّصـــــــــة 

دبـــــــي مـــــــن دو إّدعـــــــاء تيجمتـــــــ ومـــــــن دو اســـــــتغال مجـــــــيد صـــــــنع فـــــــيلم للعمـــــــل أ 

ي يبقــــــــى علــــــــ   تجاريبفالعمــــــــل أدبــــــــي يبقــــــــى بــــــــي دفتــــــــا كتــــــــاب و العمــــــــل الســــــــينما

 (.9ة)الشاشة ولكّل منهما لغت امختلفة تماما

ّ العديــــــــــد مــــــــــن امخــــــــــيجي يعتبــــــــــ و هــــــــــ ا أمــــــــــي  كحــــــــــق وهنــــــــــا يتّ       ضــــــــــم لنــــــــــا أ

 ـــــــي  إبـــــــدا و قـــــــد يحـــــــدث أمـــــــي بموافقـــــــة صـــــــاح   مشـــــــيو مـــــــن قبيـــــــل  الحيّيـــــــة 

اليوايــــــة بوهنــــــا يطــــــيس التســــــاؤل عــــــن جــــــدو  الســــــماس للمخــــــيجي  ــــــي العمــــــل علــــــ  

لكـــــــــن كـــــــــّل واحـــــــــد لـــــــــ نظيتـــــــــ وأبعـــــــــاده  باليوايـــــــــة دو التقّيـــــــــد ببنائهـــــــــا و مضـــــــــمونها

ـــــــي  الخاّصـــــــة مـــــــن وراء  لـــــــح ،رّبمـــــــا تعـــــــود إلـــــــ  دوا مادّيـــــــة أو إعطـــــــاء العمـــــــل اليوا

ّ جـــــــل امخـــــــيجي يتبّنـــــــو هـــــــ ا جانبـــــــا مـــــــن  الشـــــــهية وال ـــــــ ويببو إلـــــــ  حـــــــّد بعيـــــــد فـــــــ 

افقنعععععععععععع القععععععععععععار  امحععععععععععععب للسعععععععععععع نما أ لععععععععععععم   ععععععععععععوافقن فععععععععععععإ  اموقـــــــــــن  سععععععععععععواه   

مبعععععععا ا  م ععععععع   صعععععععا  القىعععععععي التععععععع أريعععععععد تأكيعععععععدها أ  ا تمعععععععام الةعععععععيلم   ععععععع  

إ  يوّظـــــــــــن امخـــــــــــي   أدواتـــــــــــ  .(ةتأ  ي عععععععععععج  خيعععععععععععاا امخعععععععععععرج الخعععععععععععالق بحعععععععععععاا )

ــــــــــ يعيــــــــــد الســــــــــ ينمائية ولغتــــــــــ التعبي يــــــــــة الجديــــــــــدة أثنــــــــــاء كتابتــــــــــ للســــــــــيناريو وكاّن

حي   ــــــــــ يســــــــــتعي  منهــــــــــا موضــــــــــوعها أو بــــــــــا كتابــــــــــة اليوايــــــــــة أصــــــــــل مــــــــــن جديــــــــــد، إّن

فكي هـــــــا أو أجواءهـــــــا بولكـــــــن  ـــــــي مثـــــــل هـــــــ ه التجـــــــارب الســـــــينمائية مـــــــع أدب لـــــــي  

بيـــــــــــة مـــــــــــن الســـــــــــهولة أ ينجـــــــــــو امخـــــــــــي  مـــــــــــن ســـــــــــلطة العمـــــــــــل أدبـــــــــــي ولغتـــــــــــ أد

ية، و ليــــــــة تعبي هــــــــا )أدبيــــــــة(  ــــــــي عمليــــــــة النقــــــــل تلــــــــح، امهيمنــــــــة، ومفيدا هــــــــا امــــــــ ثّ 

وهنـــــــا تكمـــــــن بياعـــــــة امخـــــــي   ـــــــي وعيـــــــ اســـــــتقالية أدواتـــــــ الصـــــــورية والســـــــينمائية 

اشـــــــــةب  ـــــــــي التعبيـــــــــ ، و ليـــــــــة النقـــــــــل باللغـــــــــة الســـــــــينمائية ا باللغـــــــــة أدبيـــــــــة إلـــــــــ  الّش 

لســــــــــــــــينما إلــــــــــــــــ  مصــــــــــــــــاف أدب وبكلمــــــــــــــــة أخــــــــــــــــي  اســــــــــــــــتطا أ ييلــــــــــــــــ  امخــــــــــــــــي  با
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 ، بـــــــالتوازي، بوصـــــــفها إبـــــــداعا مســــــــتقا ب اتـــــــ ولـــــــي  تماهيــــــــا معـــــــ أو ســـــــي ا خلفــــــــ

 ب(تت)كما شاهدناه  ي أعمال سينمائية كثي ة

ــــــخ لهــــــا     دب أكثــــــ  اتصــــــاا بــــــامجتمع وا يخضــــــع للعناصــــــي التجاريــــــة التــــــا يي فــــــا

، وهـــــــــ ا العامـــــــــل ي ّهـــــــــ أرحـــــــــ ، وعلـــــــــ  ل أدب لانطـــــــــال إلـــــــــ   فـــــــــال الســـــــــينمائيو

ي امـــــــــاهي أ يلـــــــــتقط العمـــــــــل أدبـــــــــي الـــــــــ ي يجمـــــــــع بـــــــــي هـــــــــ ا )ال ـــــــــ ام(  الســـــــــينما

ـــــــــــة التـــــــــــا ت هلـــــــــــ للتحـــــــــــول إلـــــــــــ  شـــــــــــييط  اجتمـــــــــــاعي وبـــــــــــي العناصـــــــــــي الفنيـــــــــــة الحّي

ي  خي! ي أو أّي جن  فّنا مي  سينما

ومــــــــن جانــــــــ   خــــــــي فقــــــــد فتحــــــــ  هــــــــ ه الفعاليــــــــة بــــــــي الفّنــــــــي وتطبيقيــــــــا مجــــــــاا    

والبحــــــوث تتمثــــــل   ــــــي البحــــــث عــــــن منــــــاطق التقــــــاء واف ــــــ ال  لعديــــــد الدراســــــا 

بــــــــي هــــــــ ين الفنــــــــي و  ــــــــي البحــــــــث عــــــــن جماليــــــــا  هــــــــ ا التفاعــــــــل بينهمابفكــــــــا أ 

  ـــــــي اراء واق  احـــــــا  ممـــــــّا كـــــــا لهـــــــ ا أمـــــــي انعكاســـــــا  عـــــــ  و بالتـــــــالي التنـــــــوّ تنوّ 

فاعــــــــل ي ســــــــاهم   ــــــــي إثيائهمــــــــا وتــــــــدعيم العاقــــــــة ومجــــــــال التإيجابيــــــــة علــــــــ  الفّنــــــــ

سععععععععععععتظا بينهمــــــــــــاب  ثيقععععععععععععا تنهععععععععععععا منعععععععععععع    السعععععععععععع نما ملتصععععععععععععق بععععععععععععاأمب التصععععععععععععاقا 

 (.2تتعتمد  لي  ترتب ب مما  زيد م  أهمي الدراسا امقارن )

فاليوايـــــــــة والســـــــــينما لونـــــــــا تعبي يـــــــــا يّتفقــــــــــا ويختلفـــــــــا  ـــــــــي نفـــــــــ  الوقــــــــــ ب     

ســــــيدية التــــــا ل  ــــــي الو لــــــح مــــــن منطلــــــق أّنهمــــــا يلتقيــــــا عنــــــد نقطــــــة جوهييــــــة تتمّثــــــ

ب فهمـــــــــا  تصـــــــــبغهما، ويختلفـــــــــا مـــــــــن حيـــــــــث تغّيـــــــــ   ليـــــــــة الخطـــــــــاب ا مضـــــــــمون

كيفيــــــــة  يســــــــتخدما الســــــــيد خطابــــــــا  ا حمــــــــوا  إيديولوجيــــــــة، ويختلفــــــــا  ــــــــي

 .تقديم تبعا اختاف  لية التعبي 

ي هـــــــو خطـــــــاب حيكـــــــة وصـــــــورة ا خطـــــــاب كلمـــــــة ورؤيـــــــة       إ الخطـــــــاب الســـــــينما

ــــــي  فـــــ  تجســــــي   ــــــي اليوايــــــة، لــــــ ا كمـــــا هــــــي الحــــــال العاقـــــة بــــــي الــــــن  اليوا

ي أمـــــي ا بـــــد منـــــ لتحقيـــــق اللقــــــاء اميتقـــــ  ّ  والـــــن  الســـــينما بينهمـــــا، والحــــــق أ
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الفـــن  متقـــّد  وأســـهم  كثيـــ ا  ـــي بمنجـــزا  هائلـــة، اليوايـــة عمومـــا غـــّ   الســـينما

ا وعمق وحيويت الثقافية ي عل  صعيد جّدة اموضو الفيل    .السينما

و التشـــــــــاب ا يجـــــــــ  أ يغّلطنـــــــــا فجماليـــــــــة كـــــــــّل مـــــــــن أدب و لكـــــــــن هـــــــــ ا التماثـــــــــل 

ب  السينما عالم قائم ب ات

ا   الس نما   أ ع أ  التقارب بي  الر

 فاليواية أقيب إل  السينما من حيث:

 الغنا بامشاهد و الشخوح و امجموعا ب ـ الحدث الدرامي امتصاعد

 لسيد و البنية الزمانيةب اـ سي  أحداث و تتابعها امتنّو عب  تنوّ 

 ـ إمتا و إثارةب

ـــــــــ إشـــــــــبا حاجــــــــة أساســـــــــية  ــــــــي إنســـــــــا وهــــــــي التـــــــــول معيفــــــــة مـــــــــا ا يعــــــــيف عـــــــــن 

أنــــــــا  أو شــــــــعوب أو أحــــــــداث  ــــــــي حقــــــــ  مختلفــــــــة أو مجهولــــــــة مــــــــن تــــــــاري  مســــــــي ة 

 البشييةب

ــــــــ تجّســــــــيد مــــــــخوح و أبطــــــــال ألهبــــــــوا خيــــــــال قــــــــار  اليوايــــــــة وتمنــــــــ ّ  أ يــــــــياهم  ــــــــي  ـ

  حالة التشخي ب

ب  ي موضوـ توّفي التنّو و التغّي  و التجديد   الزما و امكا

 ـ التقارب الجمالي و الفنّا بي اليواية و السينماب

ا   الس نما   ب ع أ  التبا د بي  الر

ّ الســــــــــينما لغتهـــــــــا الصــــــــــورة ، لهــــــــــا        إ ا كـــــــــا أدب صــــــــــياغة لغويـــــــــة فنّيــــــــــة فـــــــــ 

فســـــــــــة بـــــــــــي الحيكـــــــــــة والكـــــــــــام  ـــــــــــي الفـــــــــــيلم وحـــــــــــي تعقـــــــــــد منابمفيدا هـــــــــــا و بيانهـــــــــــا 

ي لاســــــــتحوا  علــــــــ  امتفــــــــيجي فــــــــا يمكــــــــن أ ينتصــــــــي الكــــــــام لوحــــــــده و  الســــــــينما

لهــــــــ ا تحتـــــــــل الحيكـــــــــة الصـــــــــدارة مـــــــــا لهـــــــــا مـــــــــن ســـــــــلطا علـــــــــ  الاشـــــــــعور ، وبوســـــــــع 

الكلمــــــة أ تمــــــنح الحيكــــــة تاكيــــــدا قويــــــا وبالتــــــالي فهــــــا تضــــــفي علــــــ  الصــــــورة نوعــــــا 

 من الحيوية و الدالةب
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الســـــــــــينما إ  هـــــــــــي صـــــــــــياغة فنّيـــــــــــة بالصـــــــــــور امتحّيكـــــــــــة بينمـــــــــــا أدب صـــــــــــياغة     

فّنيـــــــة بالكلما بفـــــــ  ا كانـــــــ  الســـــــينما تســـــــتعمل الكلمـــــــا  فـــــــ  أســـــــا  الحقيقـــــــي 

ّ أهــــــــم مــــــــا يميــــــــ  طبيعــــــــة عمــــــــل  فيهــــــــا هــــــــو الصــــــــورةب أّمــــــــا علــــــــ  الجانــــــــ  اخــــــــي فــــــــ 

م لــــــــــــــن اليوايـــــــــــــــة أدبيـــــــــــــــة  هـــــــــــــــو اســــــــــــــتخدام الكلمـــــــــــــــة ليقـــــــــــــــّدم للقـــــــــــــــار  صـــــــــــــــورة 

، وعلــــــــــــ  القــــــــــــار  أ  ه ّ أديــــــــــــ  يســــــــــــتخدم الكلمــــــــــــة ل  جمــــــــــــة خيالــــــــــــ نيــــــــــــة؛أي أ

ى يعيــــــــد تجســــــــيد الصــــــــورة  ــــــــي خيالــــــــ مــــــــن خــــــــال الكلمــــــــة، وهنــــــــا القــــــــار  ا يتلّقــــــــ

هــــــــ ا الخيـــــــــال بصـــــــــورة حّيـــــــــة مباشـــــــــية كمــــــــا يحـــــــــدث  ـــــــــي حالـــــــــة مشـــــــــاهدة  الفـــــــــيلم 

ي ه بععععععععععععا أ  الســـــــــــينما ععععععععععععا تجعلععععععععععع ا  قععععععععععععوا كععععععععععععا  عععععععععععع  ا  إ  طبيععععععععععععع الةعععععععععععع  الر

 ــــــي مقابــــــل الفــــــن ( 3تالسععععععاور أشععععععياه   عععععع  القععععععار  أ    ا ععععععةها، ) هنععععععا  بععععععي 

ي الــــــــــ ي يعتمــــــــــد علــــــــــ  الصـــــــــــورة وامباشــــــــــية و إ كانــــــــــ  هنــــــــــا  بعـــــــــــل  الســــــــــينما

الجوانـــــــــــ  الغامضـــــــــــة مـــــــــــن العمـــــــــــل يمكـــــــــــن للمشـــــــــــاهد أ يكتشـــــــــــفها عبـــــــــــ  عديـــــــــــد 

اللقطــــــــا  أومــــــــن خــــــــال تتــــــــابع امشــــــــاهدب و علــــــــ  الــــــــيغم مــــــــن اســــــــتخدام كــــــــل مــــــــن 

ّ دور الكلمـــــــة  ـــــــي كـــــــّل  أدبيـــــــة  الكلمـــــــة وســـــــيلة للتعبيـــــــ ، إاّ الســـــــيناريو واليوايـــــــة  أ

منهمـــــــا يختلـــــــن اختافـــــــا بّينـــــــا، وييجـــــــع  لـــــــح أساســـــــا إلـــــــ  العديـــــــد مـــــــن اختافـــــــا  

بـــــــي طبيعـــــــة كـــــــل مـــــــن الســـــــيناريو والســـــــينما عمومـــــــا مـــــــن ناحيـــــــة  واليوايـــــــة أدبيـــــــة 

 من ناحية أخي ب

وســــــــــــيلتا التعبيــــــــــــ   أ ي  ّتــــــــــــ  علــــــــــــ   لــــــــــــح الفــــــــــــيل  الجــــــــــــوهيي بــــــــــــي طبيعــــــــــــة      

ي مقّيــــــد  ـــــــي لغتـــــــ بحــــــدود الواقـــــــع امـــــــاّدي فقــــــط، بينمـــــــا أديـــــــ   الكاتــــــ  الســـــــينما

ــــــــــــــي يمكنــــــــــــــ تجــــــــــــــاوز هــــــــــــــ ه الحــــــــــــــدود إلــــــــــــــ  مجــــــــــــــال أوســــــــــــــع   الةععععععععععععععارب بععععععععععععععي  اليوا

مبيعععععععع إبدا يعععععععع  الصععععععععورا الةنيعععععععع الواقعيعععععععع  لععععععععك أ  مخيلعععععععع  التصععععععععورا 

 عععععع  الواقععععععع  إ  اسععععععتمد م ععععععب امبععععععدع تسععععععرح فععععععي  فععععععاب دعيععععععدا كععععععا البعععععععد 

هععععععععععععا منعععععععععععع كمحععععععععععععر    فا ععععععععععععا لها،أمععععععععععععا الصععععععععععععورا الةنيعععععععععععع فإنهععععععععععععا تخىععععععععععععع منالقا

ما  تةععععععععرئ  ليعععععععع  ععععععععد لجملعععععععع  وامععععععععا د ععععععععري  تقنيعععععععع تقيععععععععد خيععععععععاا امخععععععععرج 
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اهععععععععا دسععععععععهول ) حيــــــــث تتنــــــــاول لغتــــــــ أيضــــــــا الواقــــــــع (.4تمعينعععععععع ا يسععععععععتايع تجا

دةب فعنــــــــدما يتعــــــــّي  كاتــــــــ  النفســــــــ ا أو اليوحــــــــي، كمــــــــا تتنــــــــاول أدّل أفكــــــــار امجــــــــيّ 

الســـــــــيناريو للواقــــــــــع النفســــــــــ ا لشخصـــــــــية مــــــــــا، ف ّنــــــــــ مقّيـــــــــد بوصــــــــــن انعكاســــــــــا  

الخارجيـــــــة امحسوســـــــة، التـــــــا ت ـــــــ جم هـــــــ ا الواقـــــــع وتعّبـــــــ  عنـــــــ بكـــــــّل مـــــــن الصـــــــو  

ــــــــــي ف ّنــــــــــ يســــــــــتطيع أ يتوّغــــــــــل داخــــــــــل الــــــــــنف  البشــــــــــيية،  والصــــــــــورة، أّمــــــــــا اليوا

 هـــــــــا بمـــــــــا شـــــــــاء مـــــــــن أوصـــــــــاف ليصـــــــــّور مـــــــــا يحـــــــــدث  ـــــــــي داخلهـــــــــا، فيصـــــــــن انفعاا

امجــــــــــــــّيدة، والتشــــــــــــــبيها  واســــــــــــــتعارا  واليموز،و لــــــــــــــح للمجــــــــــــــال الكبيــــــــــــــ  الــــــــــــــ ي 

ي اســــــــــــتخدامها، أو  تمنحــــــــــــ اللغةنالكلمــــــــــــة والتــــــــــــا ا يســــــــــــتطيع الكاتــــــــــــ  الســــــــــــينما

قـــــــد يســـــــتخدمها بحـــــــ ر شـــــــديد و ـــــــي حـــــــدود ضـــــــّيقة جـــــــدا، و هـــــــ ا للتوضـــــــيح فقـــــــط  

جــــــوهيي بــــــي طبيعــــــة كــــــّل مــــــن ولــــــي  لتجســــــيدها كصــــــورةب  إضــــــافة إلــــــ  الفــــــيل ال

ّ هنـــــــــــا  عـــــــــــددا مـــــــــــن الفـــــــــــوارل أخـــــــــــي  التـــــــــــا تشـــــــــــكّ  ، فـــــــــــ  ل الصـــــــــــورة الوســـــــــــيلتي

 ّ ـــــــي، مـــــــن  لـــــــح أ ي ورؤيـــــــة أديـــــــ  اليوا العامـــــــة لاخـــــــتاف، بـــــــي رؤيـــــــة الســـــــينما

ي يعــــــي  علــــــ  امشــــــاهد  ــــــي تــــــدّفق مســــــتمي ودفعــــــ واحــــــدة ومــــــن  الفــــــيلم الســــــينما

ّ امشـــــــاهد يفتقـــــــد إمكانيـــــــة اســـــــتعاد ، ثـــــــّم فـــــــ  ة مـــــــا يكـــــــو قـــــــد صـــــــع  عليـــــــ فهمـــــــ

أو رغبتـــــ  ـــــي تاّمـــــل امعنـــــ  الكــــــامن  ـــــي مشـــــهد ســـــابق أّمـــــا قـــــار  اليوايـــــة فيســـــتطيع 

بــــــــــــالطبع  أ يعيــــــــــــد قــــــــــــياءة بعــــــــــــل أجزائهــــــــــــا أو التوّقــــــــــــن لتاّمــــــــــــل معــــــــــــاني بعــــــــــــل 

الفقـــــــيا ب هـــــــ ا فضــــــــا عـــــــن إمكانيــــــــة قـــــــياءة اليوايــــــــة علـــــــ  ف ــــــــ ا  زمنيـــــــة متفّيقــــــــة 

ـــــــــي أ يســـــــــه   ـــــــــي إعطـــــــــاء الصـــــــــفا  ومتقاربـــــــــة أو متباعـــــــــدةب كمـــــــــا يســـــــــ تطيع اليوا

اممّيــــــ ة أو امحــــــّددة لشخصــــــية مــــــا دفعــــــة واحـــــــدة  أو  ــــــي حّيــــــ  مّتصــــــل، فضــــــا عـــــــن 

قدرتــــــــ علــــــــ  التوّقــــــــن عنـــــــــد كــــــــل مخصــــــــية جديــــــــدة لوصـــــــــفها علــــــــ  حــــــــدا، بينمـــــــــا 

ي أوصــــــــاف الشخصــــــــية مــــــــن خــــــــال رؤيتهــــــــا، ومــــــــن خــــــــال  يقــــــــّدم العمــــــــل الســــــــينما

لــــــ  مياحــــــل اليوايــــــة وتتشــــــابح مــــــع أفعــــــال وأقــــــوال أفعالهــــــا وأقوالهــــــا التــــــا تتــــــوّز ع

 الشخصيا  أخي ب 
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امحــــــــور  وأمــــــــي الــــــــ ي يبــــــــّي وجــــــــ التبــــــــاين بــــــــي الفّنيــــــــي و إلــــــــ  حــــــــد مــــــــا هــــــــو      

ا عععععععععع أ قصعععععععععع هنععععععععععا  نقاعععععععععع ارتكععععععععععاا، الــــــــــ ي يبنــــــــــ  عليــــــــــ كــــــــــّل فــــــــــن   فععععععععععي كععععععععععا ر

ر  ولعععععععععععع العد ععععععععععععد معععععععععععع   ععععععععععععداث  التةاصععععععععععععيا   ،محور،تد ، مسععععععععععععأل قىععععععععععععي

لويتععععععع   ععععععع   سعععععععاب معععععععا  عععععععداه مععععععع  أ عععععععزاه لهعععععععنا ام وقعععععععع فعععععععي العمعععععععا إبعععععععداعي أ

،  ععععععععس العمععععععععا الةنعععععععع الععععععععني قععععععععد تتصععععععععدر فيعععععععع التةاصععععععععيا الوا هعععععععع فيىععععععععيع 

 (.5تامحور أ  بد باهتا )

ّ الشخصـــــــــــية اليئيســـــــــــية  ـــــــــــي    و إ ا جئنـــــــــــا إلـــــــــــ  الشخصـــــــــــيا  بـــــــــــّي  الفّنـــــــــــي فـــــــــــ 

جيــــــــة أوالداخليــــــــة بكــــــــّل اليوايــــــــة  يقــــــــوم الكاتــــــــ   بيســــــــم كــــــــّل أبعادهــــــــا ســــــــواء الخار 

 ّ حييــــــة إلــــــ  درجــــــة أ القــــــار  يعيــــــد تشــــــكيلها  هنيــــــا عبــــــ  عــــــّدة صــــــّور  ــــــي مقابــــــل أ

ي تاخــــــــ   الشخصــــــــية اليئيســــــــية أو التــــــــا تمّثــــــــل دور البطولــــــــة  ــــــــي العمــــــــل الســــــــينما

مســــــارا واحــــــدا  ــــــي وجــــــ امشــــــاهد و بالتــــــالي يقــــــع هنــــــا إشــــــكال الكبيــــــ  حــــــول مــــــد  

لحقيقـــــــــــــي للشخصـــــــــــــيا  كمـــــــــــــا ورد   ـــــــــــــي إمكانيــــــــــــة امخـــــــــــــي   ـــــــــــــي إعطـــــــــــــاء البعـــــــــــــد ا

 أ يانعععععععععا كثيععععععععع ا  اعععععععععرح السعععععععععكاا دععععععععععد م عععععععععاهدا  عععععععععرئ فنععععععععع مقتعععععععععبس  اليوايـــــــــة

ا عععععععععععععع مععععععععععععععع  ا عععععععععععععع مععععععععععععععا  إلعععععععععععععع  أي مععععععععععععععد  تتاععععععععععععععابق مواصععععععععععععععةا باععععععععععععععا الر معععععععععععععع  ر

ــــــــــي بحّييــــــــــة (6تمواصععععععععععةا الباععععععععععا الةنعععععععععع .) هــــــــــ ا مــــــــــا ي ّكــــــــــد علــــــــــ  تمّتــــــــــع اليوا

حــــــــداث مـــــــــن خـــــــــال التقــــــــديم أو  ا لتــــــــاخي  وارتــــــــداد إلــــــــ  واسعـــــــــة  ــــــــي التاعــــــــ  با

 حدث سابق ليسيده  ي إسهابب 

وقــــــد ســــــئل نجيــــــ  محفــــــو  عــــــن رأيــــــ  ــــــي مــــــد  تعبيــــــ  أفــــــام امــــــاخو ة عــــــن      

ـــــ ا  رواياتـــــ عـــــن ّ تحويـــــل العمـــــل أدبـــــي إلـــــ  ســـــينما معنـــــاه أّن أفكـــــاره فقـــــال إ

ّ كاتـــــــ   يعبـــــــ  عـــــــن صـــــــّنا الفـــــــيلم وأفكـــــــارهم ا عـــــــن أفكـــــــاره هـــــــوب ومـــــــن ثـــــــّم فـــــــ 

أدبـــــي فهـــــو ا يعتبـــــ  مجـــــّيد تـــــابع م لـــــن  ريو وإ اســـــتلهم أفكـــــاره مـــــن نـــــّ  الســـــينا

لــــــ أ يســــــتخدم مــــــا شــــــاء  الــــــّن  يل ــــــ م بحــــــ افي  قّصــــــت وا يخــــــي  عنهــــــا، وإنّمــــــا

ي ـــــ ة  ـــــي إطـــــار الشـــــكل الســـــينما  لـــــح  يجـــــ   وعلـــــ   .مـــــن أفكـــــار والصـــــّور امعّب



يا                                           المدونة  أ/جـــــــــما 

مت510هـ الموافق لـدسبتمبر ٦٣٤١و القعدة                         الرابعالعد   40 

 يســــتهوي منــــعلــــ  الكاتــــ  أ يقــــيأ العمــــل أدبــــي بعقــــل مفتــــوس ويــــي  مــــا الــــ ي 

ـــــــــّهم ويحـــــــــ ف  ويـــــــــدّو ماحظاتـــــــــ وانطباعاتـــــــــ و عـــــــــاود القـــــــــياءة مـــــــــّية أخـــــــــي  وي

وعنــــــد اطمئنــــــا تمامــــــا يقفــــــل صــــــفحا  العمــــــل أدبــــــي وا  .ويضــــــين مــــــا كتبــــــ

،  ة أخـــــــي  كـــــــي ا تصـــــــبحيفتحهـــــــا مـــــــيّ  رقيبـــــــا يعيقـــــــل خطواتـــــــ وتحـــــــّد مـــــــن حّييتـــــــ

 أ يل ــــ م بمــــا أعجبــــ ويجــــ   فلــــي  علــــ  الكاتــــ  أ يل ــــ م بــــالّن  أدبــــي وإنّمــــا

جّيــــــد، ســــــواء  اســــــتهواه، ومــــــا وجــــــده مســــــاعدا  ــــــي الخــــــيو  بصــــــورة معّبــــــ ة وفــــــيلم

  .الحوار أو البيئة  ،امضمو ، الشخصيا   ،أكا  لح  ي البناء القصص ا

إ اقتبــــــــا  الســــــــينما مــــــــن أدب ا يــــــــزال حاضــــــــيا حتــــــــّ  بعــــــــد مــــــــيور أكثــــــــ  مــــــــن     

دب)اليوايــــــة( لــــــم تنقطــــــع مائــــــة عــــــام علــــــ  انطــــــال الســــــينما، فعاقــــــة ا لســــــينما با

عـــــــــــن أي عقــــــــــــد أو ميحلـــــــــــة عيفتهــــــــــــا منـــــــــــ  مطلــــــــــــع القـــــــــــي العشــــــــــــيين حتـــــــــــّ  يومنــــــــــــا 

ّ اليوايــــــــــــــــة مصــــــــــــــــدر  ّ صــــــــــــــــان ي أعمــــــــــــــــال الســــــــــــــــينمائية يجــــــــــــــــدو أ هــــــــــــــــ ا، لح 

ي تســــــبق شــــــهيت و هــــــ ا يعنــــــا  اهتمــــــام علــــــ  أكثــــــ  مــــــن نحــــــو،فها مشــــــيو ســــــينما

 ّ امـــــاّدة القصصـــــية  ـــــي معظـــــم أعمـــــال تســـــويقا تجاريـــــا ســـــها إلـــــ  حـــــّد مـــــا ،كمـــــا أ

مخصـــــــــيا   امحّولــــــــة إلــــــــ  أفـــــــــام مــــــــن تلـــــــــح امكثفــــــــة مـــــــــا تعيضــــــــ مـــــــــن أحــــــــداث أو

يصــــــا للشاشــــــة بومــــــن ناحّيــــــة مازالــــــ  امــــــاّدة أساســــــية  ــــــي معظــــــم مــــــا يكتــــــ   خصّ 

ّ تقـــــــــديم عمـــــــــل أدبـــــــــي هـــــــــو امتـــــــــداد  ّ العديـــــــــد مـــــــــن امخـــــــــيجي يـــــــــيو أ أخـــــــــي  فـــــــــ 

ّ الســـــــــينما مــــــــن خـــــــــال لحــــــــاا هم الفّنيــــــــة و الثقافيـــــــــة الخ اّصــــــــة بكمـــــــــا نشــــــــي  إلــــــــ  أ

نقلهــــــا لأعمــــــال اليوائيــــــة إلــــــ  الشاشــــــة و بالتــــــالي إلــــــ  الجمــــــاهي  ســــــاهم  و إلــــــ  حــــــّد 

بعيـــــــد  ـــــــي إخـــــــيا  العديــــــــد مـــــــن اليوايـــــــا  مـــــــن غياهــــــــ  امكتبـــــــا  إلـــــــ  حيـــــــث تــــــــي  

النــــــــور و ســــــــّلط عليهــــــــا الضــــــــوء تحقيقــــــــا لعيضــــــــها علــــــــ  امايــــــــي مــــــــن ميتــــــــادي دور 

اهي   ــــــــــي ســــــــــائي أقطــــــــــار العالم،وهــــــــــ ا وحــــــــــده كــــــــــاف ليســــــــــّجل الســــــــــينما مــــــــــن الجمــــــــــ

ي فضل الكبي  عل  أدب و اليواية بخاصةب  لإنتا  السينما
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   . ا  العرعي م  الورب إل  ال اش مب الر  الس نما العرعي  

دخلــــــــــ  الســــــــــينما الــــــــــوطن العيبــــــــــي  ــــــــــي ســــــــــنوا  متقّدمــــــــــة بعــــــــــد اخ ــــــــــ ا هــــــــــ ا      

و قـــــــــــــد كانـــــــــــــ  بـــــــــــــدايتها بامشـــــــــــــيل لعععععععععععععوميي   ينتالفـــــــــــــن الجديـــــــــــــد علـــــــــــــ  يـــــــــــــد أخـــــــــــــو 

ي العيبـــــــــي يظهــــــــي التفـــــــــاو   ـــــــــي العاقــــــــة بـــــــــي الســـــــــينما و  العيبيبوالواقــــــــع الســـــــــينما

أدب مــــــن بلـــــــد إلــــــ   خيبفقـــــــد تعـــــــّدد  التجــــــارب التـــــــا ســـــــع  إلــــــ  نقـــــــل أدب إلـــــــ  

قطيبفقـــــــــد كـــــــــا أدب بالنســـــــــبة للســـــــــينما العيبيـــــــــة  الســـــــــينما علـــــــــ  مســـــــــتو  كـــــــــّل 

رافـــــــدا جديــــــــدا بعــــــــد أ جّيبــــــــ  اقتبــــــــا  مـــــــن أعمــــــــال ســــــــينمائية غيبيــــــــة و لف ــــــــ ة 

طويلـــــــةب فـــــــامتتبع للســـــــينما العيبيـــــــة ا يمكنـــــــ إّا أ يـــــــ كي تلـــــــح أفـــــــام النا حـــــــة 

صـــــــنع  مجـــــــد الســــــينما العيبيـــــــة والتـــــــا كانـــــــ  قــــــد اقتبســـــــ  مـــــــن روايـــــــا   التــــــا

 أدبية شهي ةب

ـــــــــادة تاريخيـــــــــا  ـــــــــي الظهـــــــــور و  ـــــــــي الكـــــــــّم     وإ ا كانـــــــــ  الســـــــــينما امصـــــــــيية تحتـــــــــل اليّي

يـــــــــا ف ّنهـــــــــا كانــــــــ  و منطقيـــــــــا الســــــــّباقة إلـــــــــ  اعتمـــــــــاد وطبيعــــــــة أعمـــــــــال امتقدمــــــــة فنّ 

اليوايـــــــة العيبيـــــــة منـــــــ  أفامهـــــــا أول بفقّصـــــــة أّول تعامـــــــل بـــــــي الســـــــينما و اليوايـــــــة 

م صـــــــام  بعنـــــــوا تزينـــــــ تعن م حيـــــــث تـــــــّم عـــــــي  أول فـــــــيلة12تتعـــــــود إلـــــــ  تـــــــاري 

روايــــــــة زينــــــــ  محمــــــــد حســـــــــي هيكــــــــل و إخــــــــيا  محمــــــــد كـــــــــييم مــــــــع نقــــــــ  وســـــــــائل 

إخــــــــيا  و التصــــــــويي والــــــــديكور و امعــــــــّدا  الفّنيــــــــة بوتــــــــاه فيمــــــــا بعــــــــد فــــــــيلم تليلــــــــة 

 غيامت عن رواية )لقيطة( محمد عبد الحليم عبد هب

 ــــــــــي الحيكيــــــــــة  وبعــــــــــد  لــــــــــح بــــــــــدأ  الســــــــــينما تعــــــــــيف تطــــــــــورا و ازدهــــــــــارا و انتعاشــــــــــا

الســــــــــــينمائية بااعتمـــــــــــــاد علــــــــــــ  أعمـــــــــــــال روائيــــــــــــة لكبـــــــــــــار أدبــــــــــــاء والـــــــــــــيوائيي مـــــــــــــن 

 لح:يوســــــــــــــن الســــــــــــــباعي ونجيــــــــــــــ  محفــــــــــــــو  وإحســــــــــــــا عبــــــــــــــد القدو ،يوســــــــــــــن 

والكــــــاب، زقــــــال  إدر  بببوعــــــن روايــــــا  نجيــــــ  محفــــــو : بدايــــــة ونهايــــــة، اللــــــ 

ثـــــــية ، ثي ة1امـــــــدل، بـــــــي القصـــــــيين، قصـــــــي الشـــــــول، الســـــــكيية، الطييـــــــق، القـــــــاهية 

ـــــــي إحســـــــا عبـــــــد القـــــــدو  مـــــــن  فـــــــول النيـــــــل، الحـــــــيافيشببب و يعـــــــّد الكاتـــــــ  واليوا
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أفـــــــام ســــــينمائية مـــــــن  لــــــح :أيـــــــن  أكثــــــ  الــــــيوائيي الـــــــ ين تحولــــــ  روايـــــــا هم إلــــــ 

الخاليـــــــــة، ا أنـــــــــام،  ـــــــــي بيتنـــــــــا رجـــــــــل، أنـــــــــا حـــــــــّية، ا تطفـــــــــئ  عمـــــــــيي، الوســـــــــادة

 (7ت) الشم ، النظارة السوداء،   اء  ي صدري، الخيط اليفيعببب

وغيــــــــ  بعيــــــــد عــــــــن الســــــــينما امصــــــــيية تقــــــــن الســــــــينما الســــــــورية  ــــــــي هــــــــ ا الجانــــــــ  

م أعمــــــــاا ســــــــينمائية كــــــــا بلتقــــــــّد 2ت1تمنــــــــ  بــــــــدايا  الســــــــّتينا  وبالتحديــــــــد ســــــــنة 

أكثـــــــ  مـــــــن نصـــــــن عـــــــدد أفـــــــام امنتجـــــــة مـــــــاخو ا عـــــــن أعمـــــــال أدبيـــــــة قصصـــــــية و 

 روائية من  لح :

ت عن رواية )ما تبقى لكم(لأدي  الفلس  طينا غسا كنفانيبـ تالسكي

 ـت الفهدت عن رواية)الفهد(لحيدر  حيدرب

ت عن رواية )رجال  ي الشم ( لغسا كنفانيب  ـ تامخدوعو

 ـت بقايا صورت عن رواية)بقايا صور( لحنا ميناب

 ـ تالقلعة الخامسةتعن رواية )القلعة الخامسة(لفاضل العزاوي 

 نتجـــــــ  كمسلســـــــل تلفزيـــــــونيبـــــــ روايـــــــة تملكـــــــو  البســـــــطاء ت لخيـــــــ ي الـــــــ هبا والتـــــــا أ

 ب(8ت)

و ــــــــي العـــــــــيال وبــــــــاليغم مـــــــــن تعامــــــــل الســـــــــينما مــــــــع أدب كـــــــــا محــــــــدودا إا أّنـــــــــ    

 كا تعاما نا حا كما من  لح :

ت عن رواية أدي  عبد اليزال امطلباب  ـ فيلم تالظامئو

 ـ تأسوار تعن رواية )القميو أسوار(لعبد اليحمن مجيد اليبي يب

 طن تعن رواية )خمسة أصوا  لأدي  غال  طعمةبـ فيلمت امنع

 ب(9ت) ـ و فيلم تالنهيت عن رواية )النهي واليواد(

ّ الــــــدول التــــــا حاولــــــ  فيهــــــا الســــــينما اق ــــــ اب مــــــن       أمــــــا  ــــــي امغــــــيب العيبــــــي فــــــ 

أدب و اســـــــتلهام روحـــــــ مـــــــن  خـــــــال أفـــــــام مقتبســـــــة عـــــــن روايـــــــا  تـــــــاتي الســـــــينما 
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دأ  التجيبــــــــــــة  ــــــــــــي التعامــــــــــــل بــــــــــــي النصــــــــــــوح الجزائييــــــــــــة  ــــــــــــي مقــــــــــــدمتها فقــــــــــــد بــــــــــــ

 من  لح: 1ث1تاليوائية و السينما عام 

فـــــــــيلم تريـــــــــح الجنـــــــــوبت عـــــــــن روايـــــــــة عبـــــــــد الحميـــــــــد بـــــــــن هدوقـــــــــة)ريح الجنـــــــــوب( إ  

 استثمي  سينمائيا من طيف امخي  سليم ريا ب

 ـ فيلم تنوة ت لعبد العزيز طلبا عن رواية الطاهي وطارب

 ا جباربـ فيلم تزردةت عن اليوائية  سي

ب نجمـ رواية   ت  للكات  ياسي

 ـ أفام عن ثاثية محمد دي :

خالـــــد مـــــن إخـــــيا   ــــــ  تالـــــدار الكبيـــــ ةت ،تالحييـــــقت حّولـــــ  إلـــــ  مسلســـــل تليفزيـــــوني 

 ب(ة2)مصطفى بديع ، تدار سبيطارت

و ــــــــي تــــــــون  نجــــــــد بعــــــــل أعمــــــــال  التــــــــا كانــــــــ  اليوايــــــــة محــــــــورا موضــــــــوعها مــــــــن 

  لح:

 عن رواية)ونصيبا من أفق( لعبد القادر الشي بـ فيلم بعنوا تو غدات 

ب  ـ تالسنوا  العشيت عن رواية صالم الجابيي بنف  العنوا

ـــــــــت يـــــــــدل الليـــــــــلت عـــــــــن روايـــــــــة الكاتـــــــــ  التونســـــــــ ا البشـــــــــي  خييـــــــــن  بـــــــــنف  اســـــــــمب  ـ

 (ت2)

كمـــــــــا نجـــــــــد  ـــــــــي مقابـــــــــل  لـــــــــح أعمـــــــــال امشـــــــــ  كة بـــــــــي الـــــــــدول  ـــــــــي إطـــــــــار التبـــــــــادل 

 الثقا يب

 تنو  راه بي  ال تاب  امخر ي . عاقتبا  

ــــــــام بــــــــ ف ّننــــــــا نجــــــــد اراء تتنــــــــّو و       إ ا جئنــــــــا إلــــــــ  اقتبــــــــا  و إلــــــــ  طييقــــــــة القّي

تختلـــــــن ظاهييـــــــا مـــــــن مـــــــخ  آخـــــــي، إا أّنهـــــــا  ـــــــي جّلهـــــــا تّتفـــــــق  ـــــــي عديـــــــد النقـــــــا  

 وبخاصة  ي جوهي عملية اقتبا  و  ليا هاب
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إ  معنععععععععععععع بـــــــــــــا  فقـــــــــــــال:تعـــــــــــــن اقت   عععععععععععععي غعععععععععععععانم ســـــــــــــئل امخـــــــــــــي ن الكاتـــــــــــــ  ت   

اقتبععععععععا  فععععععععي نظععععععععري  نععععععععدما ن ععععععععو  بصععععععععدم  مععععععععا أمبععععععععا   ععععععععو  قععععععععاب  للمععععععععد أ 

البسعععععع بمعنععععععع إضعععععععاف ، بالةععععععععا فعععععععإ ا أظعععععع  أننعععععععا نقعععععععوم دعمليععععععع اقتبعععععععا  

بمجعععععععرم أ  نهعععععععم بم  مععععععع دسعععععععيا للنص.هعععععععنه الم  مععععععع التععععععع قعععععععد تتحعععععععرر نو عععععععا 

كمععععععععا  م عععععععع  أ  نالععععععععق  مععععععععا بمقتضعععععععع  متالبععععععععا النقععععععععا معععععععع  لغعععععععع إلعععععععع  أخععععععععر ،

ح ال داثعععععععععع أ تغييععععععععععع  سعععععععععععياب  هععععععععععنا التعريعععععععععععف   عععععععععع   معععععععععععا تر مععععععععععا ا  بععععععععععععا ر

ضععععععع فععععععي محععععععا قالععععععب ثقععععععافي  خععععععر ) وهــــــو هنــــــا يشــــــي  إلــــــ  إمكانيــــــة  (.22صععععععا 

تفــــــــــّول العمــــــــــل امقتــــــــــب  علــــــــــ  العمــــــــــل أدبــــــــــي معتبــــــــــ ا كــــــــــ لح اقتبــــــــــا  كتابــــــــــة 

دبيــــــــــــــــــــــة ثانيــــــــــــــــــــــة حتــــــــــــــــــــــّ  و إ اق ــــــــــــــــــــــ ب العمــــــــــــــــــــــل امقتــــــــــــــــــــــب  مــــــــــــــــــــــن القاعــــــــــــــــــــــدة أ 

 )أصلناليواية(ب

ــــــي     ت إلــــــ   نجمعععععع ــــــي انتقــــــال روايتــــــ  كاتععععععب  اسععععععي   و ــــــي ســــــ ال وّجــــــ إلــــــ  اليوا

ا عععععععععععع إلعععععععععععع  السعععععععععععع نما ا  تالععععععععععععب دعععععععععععععم الســــــــــــينما كانــــــــــــ  إجابتــــــــــــ   انتقععععععععععععاا الر

؛ يا  ال عععععععععنف فقععععععععع بقعععععععععدر معععععععععا يسعععععععععتو ب ارتكعععععععععاا   ععععععععع  الةصعععععععععوا الواقعيععععععععع

هو  ) كععععععععععععععععنلك إ جععععععععععععععععام لغعععععععععععععععع  تمعععععععععععععععع  م رموا)نجمعععععععععععععععع  مععععععععععععععععا صعععععععععععععععععب ال ركعععععععععععععععع 

 (.23 قا )

قععععععععععوهـــــــــ ا ت     ت بعــــــــــدما شــــــــــكا إليـــــــــ أحــــــــــد الكّتــــــــــاب عــــــــــن  بععععععععععد ال ميععععععععععد بععععععععع  هد

متاعـــــــ  التعـــــــاو مـــــــع امخـــــــيجي باعتبـــــــار أّنهـــــــم يوافقـــــــو علـــــــ  معالجـــــــة القّصـــــــة و 

 ّ تحويلهــــــــــــا للســــــــــــينما لكــــــــــــن ســــــــــــيعا مــــــــــــا يندهشــــــــــــو بعــــــــــــد تصــــــــــــوييها بـــــــــــــاعتبار أ

أمـــــــــــــخاح  امخـــــــــــــيجي يمّســـــــــــــو بجوانـــــــــــــ  أساســـــــــــــية مـــــــــــــن العمـــــــــــــل علـــــــــــــ  غـــــــــــــيار 

 هعععععععععنا مليعععععععععا   ععععععععع  ا ععععععععععدام التععععععععععا  بعععععععععي  الكاتعععععععععب  وأحـــــــــداث فكانـــــــــ  إجابتـــــــــ

را أ    عععععععععععو  الكاتعععععععععععب هنعععععععععععا مصععععععععععع با ،قعععععععععععد   عععععععععععو  معععععععععععا  امخعععععععععععرج لععععععععععع س بالىعععععععععععر

أمه ععععععععععععععععع دععععععععععععععععععد أ  رأ  قصعععععععععععععععععت شعععععععععععععععععرياا سععععععععععععععععع نمائيا  هعععععععععععععععععو  هلععععععععععععععععع بعععععععععععععععععالة  

ا ععععععع إلععععععع  السععععععع نما يعايهعععععععا دععععععععدا  ا.فامخرج  نعععععععدما  خعععععععرج قصععععععع أ ر السععععععع نما
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 تعبي  ععععععععا ا تتعععععععوفر فيعععععععع  هعععععععي نععععععععص.إ   لعععععععك البعععععععععد هعععععععو الععععععععني  حةععععععععز  ماليعععععععا 

ا ععععععع إلععععععع  فيلم.فعععععععامخرج  امخعععععععرج   ععععععع  تحويعععععععا القصععععععع أ الر كععععععع  مععععععع  الكاتعععععععب 

فنا ،كاتععععععععب  خر. بععععععععدأ إبدا عععععععع معععععععع  امسععععععععتو   الععععععععني  لعععععععع س ناق ،إنعععععععع مبععععععععدع 

انتهعععععععععععععععع إليعععععععععععععععع الكاتععععععععععععععععب  إا فمععععععععععععععععا معنعععععععععععععععع إخععععععععععععععععراج  مععععععععععععععععا معنعععععععععععععععع امعالجعععععععععععععععع 

وعليـــــــ هـــــــو هنـــــــا يعتبـــــــ  امخـــــــي  بمثابـــــــة مبـــــــد  (.24 نمائي لأثعععععععر ام تعععععععوب )السععععععع

ب لكــــــــــــن هــــــــــــ ا ا يعنــــــــــــا أ يقــــــــــــوم  وفنــــــــــــا لــــــــــــ حّييتــــــــــــ و نظيتــــــــــــ و طييقــــــــــــة عملــــــــــــ

 بالعملية لوحده بل من الضيورة التعاو بي الكات  وامخي ب 

ت يقــــــــــــول عــــــــــــن اقتبــــــــــــا  بعــــــــــــدما  سععععععععععععا  بو بععععععععععععد هوهــــــــــــ ا امخي نالناقــــــــــــد ت   

؛معتب ا أدب فـــــــــّن تيتيـــــــــ  اعتبـــــــــ  أ ّ كـــــــــا مـــــــــن أدب والســـــــــينما فـــــــــن قـــــــــائم ب اتـــــــــ

الكلمـــــــا  و أحكامهــــــــا ،والســـــــينما فــــــــّن الصـــــــّور امتحّيكة،مشــــــــيدا  ـــــــي نفــــــــ  الوقــــــــ  

بـــــــــــــــــــــدور أدب  ـــــــــــــــــــــي دفـــــــــــــــــــــع الحيكـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــينمائية وإثيائهـــــــــــــــــــــابإ  يقـــــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــــن 

ععععععععععععا  امبععععععععععععدع اقتبــــــــــــا ت ا نحعععععععععععع  أمععععععععععععام مععععععععععععكلةي  اثنععععععععععععي  صععععععععععععا ب الععععععععععععنص الر

ا ا لعععععععني يعمععععععع   ععععععع  طريعععععععق هعععععععنا العععععععنص  انا قعععععععا منععععععع فثمععععععع فنانعععععععا  السععععععع نما

.في هعععععععنه ال الععععععع  م ننعععععععا   اضعععععععرا  ا فنععععععع الخعععععععاع بععععععع كعععععععا   ععععععع  مسعععععععتو  أم

ح  أ   سعععععععما هعععععععنه العمليععععععع اقتباسعععععععا فنيعععععععا أ  امقتعععععععبس امبعععععععدع انالعععععععق مععععععع  ر

ا عععععععع لكععععععععا  جععععععععد لهععععععععا شعععععععع    ناسععععععععسها  يشخصععععععععها  عععععععع  طريععععععععق تقنيعععععععع  النصةالر

 . (25ما )

ّ اســـــتخاح أي عمـــــل فّنـــــ      ا مـــــن عمـــــل  خـــــي هـــــو أمـــــي ســـــهل يعتقـــــد الـــــبعل بـــــا

نتيجــــــة إبــــــدا  ا يمكــــــن منحــــــ أهميــــــة  ا هــــــا  ــــــي حــــــال مــــــا إ ا كــــــا العمــــــل الفنــــــاّ 

ّ اســـــــتخاح العمـــــــل الفنـــــــّا  ّ الحقيقـــــــة ليســـــــ  كـــــــ لح  الكاتـــــــ  الـــــــ اتي ،علـــــــ  أ

بو لح مــــــــن عمــــــــل فنــــــــّا  خــــــــي يعــــــــادل  ــــــــي صــــــــعوبت العمــــــــل إبــــــــداعي  ــــــــي حــــــــ ّد  اتــــــــ

ّ تاقتبا تعمل يفــــــــي  علــــــــ  امخــــــــي   ّ هــــــــ ا اســــــــتخاح الــــــــ ي يســــــــ بســــــــب  أ

 ـــــــــي كثيـــــــــ  مـــــــــن أحيـــــــــا العديـــــــــد مـــــــــن القيـــــــــود ؛مـــــــــن  لـــــــــح مـــــــــا يجعلـــــــــ أســــــــــي   راء 



يا                                           المدونة  أ/جـــــــــما 

مت510هـ الموافق لـدسبتمبر ٦٣٤١و القعدة                         الرابعالعد   46 

ام لـــــــــن أصـــــــــلي بكـــــــــو الشخصـــــــــيا   ليســـــــــ  مـــــــــن ابتكـــــــــاره ، إضـــــــــافة إلـــــــــ  بقيـــــــــة 

العمـــــــل امكتـــــــوب  العناصـــــــي الدراميـــــــة أخـــــــي  مـــــــن الحبكـــــــة و أفكـــــــار ومـــــــا يتطّلبـــــــ

 حت  يصبح جاهزا للتمثيل ب

وبالنســـــــــــبة للمخـــــــــــيجي كـــــــــــل  يســـــــــــلح منحـــــــــــ  خاصـــــــــــا  ـــــــــــي خلـــــــــــق مسلســـــــــــل أو       

ومـــــــنهم مـــــــن يعتمـــــــد ،  و اقتبـــــــا  مـــــــن مصـــــــادر مختلفـــــــة و بطـــــــيل متنّوعـــــــة فيلمـــــــ

ـــــي أو أدبـــــي،ومنهم مـــــن يلجـــــا  علـــــ  اجتهـــــاده الخـــــاح بـــــالتفتيش عـــــن كـــــل مـــــا هـــــو روا

وايــــــــا  امشــــــــهورة و التــــــــا لقيــــــــ  رواجــــــــا كبيــــــــ ا علــــــــ  مباشــــــــية إلــــــــ  العمــــــــل علــــــــ  الي 

اب  الساحة أدبية و الثقافية سواء عل  امستو  امحلي أو إقلي

ّ هــــــــــ ه أصـــــــــناف مــــــــــن امــــــــــ لفي تختلـــــــــن  ــــــــــي مــــــــــا بينهـــــــــا مــــــــــن جهــــــــــة     وا شـــــــــح أ

ــــــي الــــــ ي  ال ــــــ ام الصــــــارم بكــــــل مــــــا جــــــاء  ــــــي اليوايــــــة أصــــــلية و بــــــي ال ــــــ ام الجز

فكـــــــــــــار؛فيقتب  الكاتـــــــــــــ  مـــــــــــــا يـــــــــــــياه مناســـــــــــــبا ليأيـــــــــــــ و هدفـــــــــــــ يتنـــــــــــــاول بعـــــــــــــل أ 

صععععععع ي  كثيععععععع  امعععععععرا  تحعععععععا ت اقتبعععععععا  معنعععععععاه إ عععععععاما صعععععععياغ العمعععععععا الةنععععععع 

صععععععع ي  ا ععععععع معععععععا محعععععععا أهعععععععداف الكاتعععععععب  أهعععععععداف امكلعععععععف العععععععني اقتعععععععبس  ععععععع  ر

( ا عععععع و مــــــا تفيضــــــ ســــــعة إمكانيــــــا  مــــــن حــــــ ف لــــــبعل أفكــــــار التــــــا ا (،26للر

مجـــــــــال التمثيلبوهنـــــــــا ينشـــــــــا اللـــــــــب  عنـــــــــدما نييـــــــــد أ نقــــــــــّيم  تتجّســـــــــد عمليـــــــــا  ـــــــــي

ب ونشـــــــي   عمـــــــل الكاتـــــــ  ودرجـــــــة مـــــــا يـــــــدين بـــــــ للعمـــــــل أصـــــــلي الـــــــ ي اقتـــــــب  عنـــــــ

ّ بعــــــل امخــــــيجي ياخــــــ  أســــــا  فكــــــية القصــــــة مــــــن أجــــــزاء محــــــددة  كــــــ لح إلــــــ  أ

 ـــــــــــي العمـــــــــــل أصـــــــــــلي و مـــــــــــن مخصـــــــــــيات فيبـــــــــــيح لنفســـــــــــ قـــــــــــدرا مـــــــــــن الحييـــــــــــة ؛إ  

العقــــــدة و ــــــي الشخصــــــيا  و  ــــــي اموضــــــو بمــــــا يتفــــــق و  يحــــــدث تغييــــــ ا  مهّمــــــة  ــــــي

ب  مب ما ععععععععععععب صععععععععععععناع الةععععععععععععيلم أهدافــــــــــــ فعععععععععععع م امقتبسعععععععععععع  عععععععععععع   فععععععععععععي أاف   

،فها مععععععععا  ا   ععععععععنفوا فعرضععععععععوا أ مععععععععالهم للمقارنعععععععع هم فأضععععععععافوا  غيعععععععع  خيععععععععاا

مبعععععععععععععا إلععععععععععععع   تعععععععععععععم مععععععععععععع  تغييععععععععععععع  كعععععععععععععا  أفىعععععععععععععا أم أسعععععععععععععاه إلععععععععععععع  اقتبعععععععععععععا  العمعععععععععععععا 
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ّ وبالتـــــــــ       العديـــــــــد مـــــــــن الـــــــــيوائيي ييفضـــــــــو تقـــــــــديم أعمـــــــــالهم اليوائيـــــــــة  الي فـــــــــ 

إلــــــــ  كّتــــــــاب الســــــــيناريو حتــــــــ  يحّولوهــــــــا إلــــــــ  أعمــــــــال ســــــــينمائية خوفــــــــا مــــــــن فقــــــــدا 

الـــــــــّن  أدبـــــــــي لنجوميتـــــــــ وشـــــــــهيت التـــــــــا اكتســـــــــبها كـــــــــن ، أو خوفـــــــــا مـــــــــن فشـــــــــل 

ّ هـــــــــ ا الـــــــــن  لـــــــــن  ـــــــــي؛ ي مي عمليـــــــــة تحويـــــــــل الـــــــــن  أدبـــــــــي إلـــــــــ  نـــــــــ  ســـــــــينما

ي لكـــــــــو أمـــــــــي  يختـــــــــار كـــــــــّل  أجـــــــــزاء ومـــــــــخوح اليوايـــــــــة  ـــــــــي هـــــــــ ا العمـــــــــل الســـــــــينما

يختلــــــــــــن حــــــــــــي نكتــــــــــــ  نصــــــــــــا روائيــــــــــــا للقــــــــــــار  ونكتــــــــــــ  نصــــــــــــا روائيــــــــــــا ســــــــــــينمائيا 

ـــــــــ و ـــــــــي مقابـــــــــل  لـــــــــح هنـــــــــا  نـــــــــو مـــــــــن اقتبـــــــــا  يخلـــــــــ  فيـــــــــ  للمشـــــــــاهدبغي  أّن

ام لــــــن للقصــــــة أصــــــلية ولشخصــــــيا ها بكــــــّل أمانــــــة و ــــــي الحــــــدود التــــــا تســــــمح بهــــــا 

مثيـــــــــــل،و مـــــــــــا عليـــــــــــ هنــــــــــــا ســـــــــــو  صـــــــــــياغتها تلفزيونيـــــــــــا أو ســــــــــــينمائيا إمكانيـــــــــــا  الت

متقـــــــــّبا فيهـــــــــا العقـــــــــدة و الشخصـــــــــيا  و اموضـــــــــو كمـــــــــا هـــــــــو دو أ يـــــــــنق  منهـــــــــا 

 أو يزيد عليهاب   

و ـــــــي هـــــــ ا أمـــــــي يتوّجـــــــ  عليـــــــ أ يـــــــزاو  بـــــــي إعـــــــداد غيـــــــ  امقّيـــــــد مـــــــن خـــــــال    

يقــــــــــــيم عليهــــــــــــا  اختيــــــــــــاره حــــــــــــدثا رئيســــــــــــا أو موقفــــــــــــا ميكزيــــــــــــا أو مخصــــــــــــية محوريــــــــــــة

، وإعـــــــداد أمـــــــي الـــــــ ي  ،وهي كـــــــ لح  ـــــــي أصـــــــل أدبـــــــي الـــــــ ي نقـــــــل عنـــــــ فيلمـــــــ

يجعلــــــــــــ يحــــــــــــاف علــــــــــــ  الخــــــــــــط العــــــــــــام لأصــــــــــــل أدبــــــــــــي مــــــــــــن خــــــــــــال اختصــــــــــــار 

 والتكثين ومياعاة الفكية أساسية ومقاصد اليواية اليئيسيةب

و ومـــــــــن جهـــــــــة ثانيـــــــــة هنـــــــــا  مـــــــــن يـــــــــدعو إلـــــــــ  العمـــــــــل بـــــــــي اقتبـــــــــا  أمـــــــــي       

التصـــــــــّيف  وهـــــــــ ا علـــــــــ  حســـــــــ  طبيعـــــــــة اليوايـــــــــة بهـــــــــ ا مـــــــــا تطـــــــــّيل إليـــــــــ امخـــــــــي  

 ـــــــــــــي إطـــــــــــــار النـــــــــــــدوا  الثقافيـــــــــــــة معـــــــــــــي  الجزائـــــــــــــي الـــــــــــــدولي للكتـــــــــــــاب   راشعععععععععععععدي  

مب  ” ــــــــــــــــي محــــــــــــــــور النقــــــــــــــــا  الــــــــــــــــ ي تمحــــــــــــــــور حــــــــــــــــول موضــــــــــــــــو  ةتة2ســــــــــــــــنة

مشـــــــــي ا إلـــــــــ  مشـــــــــكل  خـــــــــي وهـــــــــو اقتبـــــــــا  الـــــــــ ي يـــــــــياه مهّمـــــــــة صـــــــــعبة ” السععععععععع نما

الة اقتبــــــــــا  والنقــــــــــل أمــــــــــي عــــــــــن اليوايــــــــــة وبالتــــــــــالي لجــــــــــوء بــــــــــالنظي إلــــــــــ  اســــــــــتح

بعــــــــــــل الســــــــــــينمائيي إلــــــــــــ  اقتبــــــــــــا  الحــــــــــــي الــــــــــــ ي يــــــــــــياه امخــــــــــــي  غيــــــــــــ  مــــــــــــامو 
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ّنــــــ تغلــــــ  عليــــــ رؤيــــــة امخــــــي  علــــــ  الــــــن  امكتــــــوبب لــــــ ا يــــــي  امخــــــي   العواقــــــ  

ي يحتــــــا  إلــــــ  اموازنــــــة بــــــي اقتبــــــا  الحــــــي  ّ تحويــــــل اليوايــــــة إلــــــ  عمــــــل ســــــينما أ

 (28)قتبا  أميوا

إ إعــــــــدادا ســــــــينمائينا دقيقــــــــا ليوايــــــــة مــــــــا عمــــــــل تشــــــــوب الدّقــــــــة ؛ بحيــــــــث ا        

يمكـــــــن تفـــــــادي الوجـــــــود النثـــــــ ي بـــــــامعن  الحي يبفغالبـــــــا مـــــــا تشـــــــّوه بعـــــــل اليوايـــــــا  

ــــــــم أو  أو إلـــــــ  مسلســــــل  أثنــــــاء تحويلهـــــــا  إلـــــــ  فـــــــيلم وا  يبقـــــــى منهـــــــا ســـــــو  اسـ

خاصــــّيتها ولكــــن يتغّيــــ   يوايــــة محافظــــة علــــ ال العنــــوا و ــــي بعــــل أحيــــا تبقــــى

جلـــــ  انتبـــــاه  اســـــمها إلـــــ  اســـــم جديـــــد يضـــــاف إلـــــ  الفـــــيلم مـــــن أجـــــل ال  غيـــــ  و

 من  لح من منطلق أهداف تجاريةب 

ّ اليوايـــــــــــــــة بقـــــــــــــــدر مـــــــــــــــا تحـــــــــــــــتف        وبامقارنـــــــــــــــة بـــــــــــــــي الفـــــــــــــــيلم واليوايـــــــــــــــة، فـــــــــــــــ 

هــــــــا منجــــــــزا باعتبار  بخصائصــــــــها أدبيــــــــة والجماليــــــــة الخاصــــــــة باللغــــــــة اليوائيــــــــة

ّ الفـــــــــــــــيلم ا يســـــــــــــــتطيع أ يحـــــــــــــــاف علـــــــــــــــ  امشـــــــــــــــاهد العديـــــــــــــــدة  مخصـــــــــــــــيا، فـــــــــــــــ 

ــــي مــــثا، بــــل يختصــــيها إلــــ  لقطــــة طويلــــة أو متوســــطة ثــــم تـــــدخل  للوصــــن اليوا

لـــــ لح تفقـــــد اليوايـــــة خـــــال عمليـــــة التحويـــــل الكثيـــــ  مـــــن  .الكـــــامي ا علـــــ  اموضـــــو

لــــــ  حــــــّد فيلمــــــا ســــــينمائيا وهــــــ ا منطقــــــي إ خصائصــــــها أســــــلوبية عنــــــدما تصــــــبح

ي جمالياتــــــــــــ التــــــــــــا يمكــــــــــــن أ تضــــــــــــاف إلــــــــــــ   بعيــــــــــــد وإ كانــــــــــــ  للفــــــــــــيلم الســــــــــــينما

لعععععنا فعععععإ  ر اليوايـــــة كفـــــن متطـــــوّ  رصـــــيد ثعععععر الةنععععع   إلععععع  شعععععكا  خعععععر ا تر مععععع 

أر  أنعععععععععععع ابععععععععععععد  أ    م عععععععععععع  أ  تتحقععععععععععععق د ععععععععععععكا ك ععععععععععععي أ د ععععععععععععكا فوتععععععععععععوغرافي،

الععععععععععني   ععععععععععو  هععععععععععنا الناقععععععععععا )امخرج(  عععععععععع  مرا عععععععععع تامعععععععععع بإمكانععععععععععا لغعععععععععع الةعععععععععع  

ثعععععععععر، فثمععععععععع إمكانيعععععععععا أخععععععععر  فعععععععععي السععععععععع نما قعععععععععامرا   ععععععععع  التعبيععععععععع    نقععععععععا إليععععععععع 

بأسعععععععععلوبها الخعععععععععاع سعععععععععواه   ععععععععع  مسعععععععععتو  الصعععععععععورا أ   ععععععععع  مسعععععععععتو  الصعععععععععو 

ا ععععععععع  هععععععععي اخت فععععععععا ابعععععععععد أ  تقععععععععع نايجععععععععع ل خععععععععت ف النععععععععوعي بعععععععععي  فنعععععععع  الر

تحويـــــــل اليوايـــــــة وكـــــــ لح   ـــــــي الفـــــــيلم الـــــــ ي يســـــــ   إلـــــــ  اأّمـــــــ (.29السععععععع نما )
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ســـــندر   هد حيكـــــة عبـــــ  الصـــــورة والصـــــو  ف ّننـــــاامشـــــاهدها الوصـــــفية إلـــــ  مشـــــ

ّ أبطــــــال وأحــــــداث تاخــــــ  مســــــارا  خــــــي غيــــــ  مــــــا قيأنــــــاه  ــــــي صــــــفحا  اليوايــــــة  أ

لــــة و اكــــية وثقافــــة يقــــوم علــــ  جهــــود فيديــــة تعتمــــد علــــ  خبــــ ة ومخيّ  هــــي فــــّن  التــــاّ 

ّ عمليــــــــة التحــــــــّول جـــــــاء  بعــــــــد اســــــــ ن فقــــــــطب وعلينـــــــا أام ّلـــــــ تبدال نعـــــــيف أ

ّ  عبــــــ  يناللغــــــة أدبيــــــة بلغــــــة صــــــورة ومشــــــهد مجســــــد ي ،وأ الشــــــييط الســــــينما

اليوايــــــة يمكــــــن أ  الكثيــــــ  مــــــن التشــــــبيها  والكنايــــــا  واســــــتعارا  أدبيــــــة  ــــــي 

ي تختفي  . ي الفيلم السينما

لـــــــــ لح تحويـــــــــل روايـــــــــة مـــــــــا إلـــــــــ  فـــــــــيلم أو مسلســـــــــل يجـــــــــ  أ يكـــــــــو دو تمزيـــــــــق   

 اليوايـــة ابـــد لهـــا أ تكـــو  ، ففكـــية وأحـــداثا البحـــ الفّنـــ وحـــدة هـــ ا العمـــل

ّ هــــــــ ا الفــــــــيلم مــــــــاخو   موجــــــــودة داخــــــــل إطــــــــار الفــــــــيلم حتــــــــ  نســــــــتطيع أ نقــــــــول إ

ـــي الفانــــي تشــــويها  مـــن معنــــ  ولـــي  بكـــل مــــا تحملـــ اليوايــــة  عـــن العمــــل اليوا

 لهاب

  وعلــــــــــ  العمـــــــــــوم ف ّننـــــــــــا نقـــــــــــن بـــــــــــي امـــــــــــوقفي و نـــــــــــ ه  مـــــــــــ ه  ســـــــــــعيد مـــــــــــياد  

فلمعععععععع انا قععععععععا معععععععع  مبععععععععدأ امقارنعععععععع بععععععععي  فلعععععععع س معععععععع  الابيعععععععععي أ    نظععععععععر إلعععععععع  

مبععععععععا  ال اشعععععععع  قيععععععععا  هععععععععنه   عععععععع  تلععععععععك لتبيععععععععا  مر عععععععع  صععععععععةحا العمععععععععا 

ا ععععععع أ  مانععععععع ال رفيععععععع التععععععع تعععععععوفر فعععععععي ال اشععععععع بال سعععععععب إلععععععع  صعععععععةحا الر

فلمععععععععع كعمعععععععععا فنعععععععع مسعععععععععتقا لعععععععععم  القصعععععععع إنمعععععععععا معععععععع  الابيععععععععععي أ   نظعععععععععر إلعععععععع  

ا عععععععع أ قصععععععععع ضعععععععععع فيلمععععععععا اسعععععععععاناما إلععععععععع    نقععععععععا مخر ععععععععع ر إلععععععععع  ال اشعععععععع بعععععععععا 

ائي أ قصصي )  ( .ة3ماما ر

    ّ ينالتلفزيوني  وبــــــــــــي تضــــــــــــارب اراء و تنّوعهــــــــــــا فــــــــــــ  عمليــــــــــــة إعــــــــــــداد الســــــــــــينما

لــــــــــــ  عمليــــــــــــة تتطّلــــــــــــ  العديــــــــــــد مــــــــــــن  ليــــــــــــا  العمــــــــــــل كونهــــــــــــا تنطلــــــــــــق مــــــــــــن نــــــــــــّ  

خصوصــــــــيات و توّجهاتــــــــ و لــــــــ أصــــــــحاب مــــــــن جهــــــــة ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــي  هــــــــو عمــــــــل 

بإبـــــــــدا في مقابـــــــــل إبـــــــــدا فعي مـــــــــن حـــــــــّق صـــــــــاحب أ ا يـــــــــتّم الّتصـــــــــيف  ـــــــــي عملـــــــــ
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ي الــــــ ي هــــــو اخــــــي لــــــ أهلــــــ ولــــــ  ليــــــا  تضــــــبط  ــــــي هنــــــا  إبــــــدا الســــــينما اليوا

، ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــي  هـــــــو فـــــــن و إبـــــــدا يســـــــمح فيـــــــ للحييـــــــة  ـــــــي التعبيـــــــ بلكن  عملـــــــ

هــــــــــ ا ا يعنــــــــــا أ يــــــــــتّم التصــــــــــيف مــــــــــن طــــــــــيف امخــــــــــي  بحيّيــــــــــة مطلقــــــــــة  ــــــــــي نقــــــــــل 

 يواية إل  الشاشة وإنّما نعطي جانبا لإبدا و  خي لأمانة  ي النقلب    ال

مـــــــــــن خـــــــــــال تتّبعنـــــــــــا لهـــــــــــ ا اموضـــــــــــو تالقضـــــــــــيةت وبعـــــــــــد الخـــــــــــو   ـــــــــــي عديـــــــــــد      

 ّ تفاصــــــــــــيل حــــــــــــول العاقــــــــــــة بــــــــــــي فنــــــــــــا أدب)اليوايــــــــــــة( والســــــــــــينما تبــــــــــــّي لنــــــــــــا أ

هـــــــــا مثلمـــــــــا أجنـــــــــا  إبداعيـــــــــة امختلفـــــــــة لـــــــــم تقتصـــــــــي  ـــــــــي بنـــــــــاء أسســـــــــها علـــــــــ   ا 

كانـــــــــ   ـــــــــي بـــــــــدايا  نشـــــــــا ها وإنّمـــــــــا ســـــــــع  إلـــــــــ   التفـــــــــّتح علـــــــــ  أنـــــــــوا إبداعيــــــــــة 

أخـــــــي ؛و  لـــــــح عبـــــــ  عاقـــــــة تفاعليـــــــة تاخـــــــ  منهـــــــا مـــــــا يتناســـــــ  وطبيعـــــــة عملهــــــــا و 

وعملهابكــــــّل هــــــ ا  هــــــي أخــــــي  تمــــــنح لغي هــــــا مــــــن الفنــــــو إبداعيــــــة مــــــا تحتاجــــــ

عة ب وّلد مجاا تفاعليا خصبا أثمي  عن بدايا  جديدة  وصيغ تعبي ية را

فقــــــد ارتـــــــبط أدب)اليوايــــــة(  مـــــــع الســـــــينما منــــــ  زمـــــــن بعيــــــد؛ فالســـــــينما حـــــــي      

راحــــــــ  تبحــــــــث عــــــــن روافــــــــد أخــــــــي  لتــــــــدعيم كيانهــــــــا كــــــــا لهــــــــا أ اتجهــــــــ  لــــــــأدب 

وخاّصـــــــة الفنـــــــو إبداعيـــــــة الســـــــيدية و التـــــــا علـــــــ  رأســـــــها اليوايـــــــة بهـــــــ ا مـــــــا أبـــــــيز 

ابوبه ا أنتجــــــــــــــــ  أعمــــــــــــــــاا ســــــــــــــــينمائية العاقــــــــــــــــة الوثيقــــــــــــــــة بــــــــــــــــي أدب و الســــــــــــــــينم

الي وتلفزيونيـــــــــــة مــــــــــــا تــــــــــــزال تحتــــــــــــل الصــــــــــــدارة وكــــــــــــا منبعهــــــــــــا أعمــــــــــــال روائيــــــــــــةبوبالتّ 

ســـــــــاهم  اليوايـــــــــة  ـــــــــي تطــــــــــويي الســـــــــينما وتـــــــــدعيمها بامــــــــــادة الخـــــــــام التـــــــــا تشــــــــــتغل 

متــــــــــ الســــــــــينما لليواية؛فقــــــــــد عليهــــــــــا دو أ ننســــــــــ    ــــــــــي امقابــــــــــل الــــــــــدور الــــــــــ ي قّد 

 مــــــــال اليوائيــــــــة وأظهي هــــــــا لجمهــــــــور واســــــــع اتّجــــــــســــــــاهم   ــــــــي ال ــــــــ ويب لعديــــــــد أع

 إل  اليواية بعدما عّيف  بها السينماب

ومــــــــــا ناحظــــــــــ أ الســــــــــينما العيبيــــــــــة و أدب العيبــــــــــي كانــــــــــا جنبــــــــــا إلــــــــــ  جنــــــــــ        

 دائمـــــــا وا يـــــــزا علـــــــ   لـــــــح حتـــــــ  الوقـــــــ  الـــــــياهن  هـــــــ ا  مـــــــا ي كـــــــد علـــــــ  مـــــــد 

 العاقة الكبي ة بي السينما و أدب )اليواية(ب
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 ّ قـــــــــائم ب اتـــــــــ و بــــــــــاليغم  أدب )اليوايـــــــــة( و السينما)امسلســـــــــل( كليهمـــــــــا فـــــــــّن  ــــــــــ  إ

حـــــــــــــــدهما أ يـــــــــــــــ وب  ـــــــــــــــي  مـــــــــــــــن اتصـــــــــــــــالهما مـــــــــــــــع بعضـــــــــــــــهما الـــــــــــــــبعل ا يمكـــــــــــــــن 

،بينما  دب يّتخــــــ  الكلمــــــة أساســــــا لــــــ الســــــينما الصــــــورة هــــــي أســــــا   ــــــي اخيبفــــــا

ب  بالنسبة ل

ــــــ تــــــ الخاّصــــــة بمعــــــزل عــــــن اليوايــــــة كفــــــن أدبــــــي لــــــ أبعــــــاده وجــــــ وره و  ليا وجــــــد  ـ

جــــــــل الســــــــينما باعتبارهـــــــــا موجــــــــودة لــــــــ ا ها ،والســـــــــينما  الســــــــينما؛فها لــــــــم توجـــــــــد 

جـــــــل اليوايـــــــة و إّنمـــــــا هـــــــّي فـــــــّن قـــــــائم لوحـــــــده لكـــــــن حاجـــــــة  هـــــــي أخـــــــي  لـــــــم توجـــــــد 

الســــــينما إلــــــ  اليوايــــــة دفعــــــ  امهتمــــــي بالســــــينما للتوجــــــ إلــــــ  اليوايــــــة وإلــــــ  ربطهــــــا 

 بالسينماب

ــــــ  إ ا كانــــــ  الكلمــــــة  ّ الصــــــورة هــــــي لغــــــة ـ لغــــــة أدب بكــــــل محموا هــــــا الداليــــــة فــــــ 

الســـــــــــينما بفاللغـــــــــــة الســـــــــــينمائية لغتهـــــــــــا التعبيـــــــــــ  بالكـــــــــــامي ا بـــــــــــدل القلـــــــــــم هـــــــــــ ا هـــــــــــو 

 ّ صعععععععععععورا تحكعععععععععععا   كعععععععععععا  مكمـــــــــــن اخـــــــــــتاف بينهمـــــــــــاب لكـــــــــــن انطاقـــــــــــا مـــــــــــن امبـــــــــــدأ أ

ّ امسلســـــــــــل و اليوايـــــــــــة يشـــــــــــ  كا  ـــــــــــي عنصـــــــــــي وجـــــــــــود حـــــــــــدث أو   قصععععععععععع نـــــــــــدر  أ

يـــــــــــــــتم تقـــــــــــــــديمها بطييقـــــــــــــــة أو باخي )أشـــــــــــــــكال الســـــــــــــــيد(بفهما  مجموعـــــــــــــــة أحـــــــــــــــداث

 ة و يتباعدا من حيث طييقة عيضهابيلتقيا  ي عنصي القصّ 

ــــــ  وإ  جئنــــــا إلــــــ  اليوايــــــة نجــــــد أنّ  هــــــا بنيــــــة قيائيــــــة بينمــــــا الســــــينما هــــــي بنيــــــة ســــــمعية ـ

بصـــــــيية؛فالجان  البصـــــــيي منطلقـــــــ الصـــــــورة أمـــــــا الجانـــــــ  الســـــــم ي فيتمثـــــــل  ــــــــي 

 ه أخيـــــــــــــ ة تعتبـــــــــــــ  جـــــــــــــزءا مهمـــــــــــــا  ـــــــــــــي بنـــــــــــــاء أعمـــــــــــــال الصـــــــــــــو  و اموســـــــــــــيقى هـــــــــــــ

أّنهـــــــا خـــــــدم  الســـــــينما  قبـــــــل أ يـــــــدخل الصـــــــو   الســـــــينمائية و التلفزيونيـــــــة حتـــــــ ّ 

 ـــــــي عملهـــــــا ؛فقـــــــد كانـــــــ  فـــــــيل موســـــــيقية مـــــــن خـــــــال عـــــــازفي مح ـــــــ في تصـــــــاح  

 ّ اموســـــــــــــيقى تمتلـــــــــــــح أبعـــــــــــــادا  أعمـــــــــــــال بمعزوفـــــــــــــا  موســـــــــــــيقيةب وهنـــــــــــــا نـــــــــــــدر  أ

أحـــــــــــــــــداث،إل  جانـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــوة تاثي يـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــ  داليـــــــــــــــــة تتما ـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــع طبيعـــــــــــــــــة 

ّ وظيفــــــــــة اموســــــــــيقى ا تنحصــــــــــي علــــــــــ  نقــــــــــل  امتلقينامشــــــــــاهدب وهنــــــــــا نشــــــــــي  إلــــــــــ  أ
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أصـــــــــوا  و إيقاعـــــــــا  الجميلـــــــــة التـــــــــا تبعـــــــــث ارتيـــــــــاس النفســـــــــ ا فحســـــــــ  و إّنمـــــــــا 

ـ مــــــــــــ ثيا   ــــــــــــهــــــــــــي محاولــــــــــــة إحــــــــــــداث اســــــــــــتجابا  معّينــــــــــــة عنــــــــــــد امتلقينامشــــــــــــاهد

حــــــــد بعيــــــــد  ــــــــي بنــــــــاء أعمــــــــال إبداعيــــــــة ككــــــــل و باعتبــــــــاره يســــــــاهم إلــــــــ  صــــــــوتية ـــــــــ 

الســــــــــــــينما بخاصــــــــــــــة ، إ  تثيــــــــــــــ  فيــــــــــــــ تــــــــــــــاثي ا عاطفيــــــــــــــا يــــــــــــــنعك  وفــــــــــــــق امفــــــــــــــاهيم 

يب  الجمالية وأخاقية التا يحملها امتلّقي  ات عل  العمل السينما

ــــــ   ــــــي  ــــــي إبداعــــــ يكفيــــــ قلــــــم وورقــــــة حّتــــــأ ّ كمــــــا ـ   يخــــــي  لنــــــا عمــــــا روائيــــــا اليوا

حتـــــــا  إلـــــــ  عديـــــــد الوســـــــائل حتـــــــ  يقـــــــوم بعمليـــــــة إبـــــــدا ؛وهـــــــ ا ببينمـــــــا امخـــــــي   ي

ا بكــــــــل الجوانــــــــ  اشــــــــة التــــــــا تفــــــــي  عليــــــــ أ يكــــــــو ملّمــــــــراجــــــــع إلــــــــ  طبيعــــــــة الّش 

ي أوالتلفزيـــــــوني ،فهـــــــو يعمـــــــل مـــــــع اليســـــــم و  التـــــــا تـــــــدخل  ـــــــي بنـــــــاء العمـــــــل الســـــــينما

أدب و مــــــــع الــــــــديكور و اممّثــــــــل و اموســــــــيقى وهــــــــو بــــــــ لح يحتــــــــا  إلــــــــ  تصــــــــّور أكبــــــــ  

ّ ممـــــــ ا يحتـــــــا  إليـــــــ أّي فّنـــــــا  خـــــــي هـــــــ ا مـــــــا دفـــــــع امختصـــــــي إلـــــــ  تجـــــــاوز فكـــــــية أ

هـــــــا  ا ســـــــابع الفنـــــــو الســـــــينما هـــــــي الفـــــــن الســـــــابع فاعتب وهـــــــا الفنـــــــو الســـــــبعة كلّ 

ّ السينما مزيب من الفنو أخي    .تيتيبا وفقط ، وه ا تاكيد عل  أ

ـــــــــ  وبالنســـــــــبة لعمليـــــــــة نقـــــــــل أعمـــــــــال اليوائيـــــــــة إلـــــــــ  الشاشـــــــــة ّ العمليـــــــــة وجـــــــــدنا  ـ أ

بكــــــّل مــــــا فيهــــــا كمــــــا ي ــــــ اء  للوهلــــــة أول بوبهــــــ ا يمكــــــن  ليســــــ  مجــــــيد نقــــــل لليوايــــــة

أ نعتبــــــ  اموقــــــن ســــــلبيا مــــــن وجهــــــة نظــــــي التنــــــاول الفنــــــا وإّنمــــــا العمليــــــة  ــــــي جّلهــــــا 

ـــــــ ة تعكـــــــ   ـــــــي جوهيهـــــــا وطابعهـــــــا  هـــــــي عمليـــــــة إبداعيـــــــة خّاقـــــــة عبـــــــ  معالجـــــــة متمّي

لـــــــ لح فعمليــــــة نقــــــل اليوايــــــة  إبداعيــــــةب موقفــــــا إيجابيــــــا فـــــــاعابفالعملية عمليــــــة

ة مــــــــــع إضــــــــــفاء إلــــــــــ  الشاشــــــــــة ليســــــــــ  مجــــــــــيد تصــــــــــويي لصــــــــــفحا  روايــــــــــة  أو قّصــــــــــ

 بعل اللمسا ب

ّ مـــــــــن امخـــــــــيجي أصـــــــــناف عـــــــــّدة يختلفـــــــــو فيمـــــــــا بيـــــــــنهم مـــــــــن جهـــــــــة  ـــــــــ  ا شـــــــــح أ ـ

ــــــي الــــــ ي  ال ــــــ ام الصــــــارم بكــــــّل مــــــا جــــــاء  ــــــي اليوايــــــة أصــــــلية و بــــــي ال ــــــ ام الجز

فكار؛فيقتبســـــــــــــــو مـــــــــــــــا ييونـــــــــــــــ مناســـــــــــــــبا لوجهـــــــــــــــا  نظـــــــــــــــيهم يتنـــــــــــــــاول بعـــــــــــــــل أ 
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وأهــــــدافهم،ومن جهــــــة ثانيــــــة هنــــــا  مــــــن يــــــدعو إلــــــ  العمــــــل بــــــي اقتبــــــا  أمــــــي و 

 التصيفب

ّ اليوايــــــــــة بقــــــــــدر مــــــــــا  ــــــــــ  وبامقارنــــــــــة بــــــــــي امسلســــــــــلنالفيلم واليوايــــــــــة نأصــــــــــل فــــــــــ  ـ

باعتبارهـــــــا  تحـــــــتف بخصائصـــــــها أدبيـــــــة والجماليـــــــة الخاّصـــــــة باللغـــــــة اليوائيـــــــة

ّ امسلســـــــــلنالفيلم ا يســـــــــتطع أ يحـــــــــاف علـــــــــ  امشـــــــــاهد  منجـــــــــزا مخصـــــــــيا، فـــــــــ 

ـــــي ، بـــــل يكـــــو هنـــــا  جانـــــ  مـــــن اختصـــــار إلـــــ  حـــــّد مـــــا  العديـــــدة للوصـــــن اليوا

لــــــ لح قــــــد تفقــــــد اليوايــــــة بفعــــــل عمليــــــة  .بفعــــــل  تــــــدّخل الكــــــامي ا علــــــ  اموضــــــو

 التحويل الكثي  من خصائصها أسلوبيةب

ــــــــــــــ   و بالنســــــــــــــبة إلــــــــــــــ  الشخصــــــــــــــيا ّ الشخصــــــــــــــية   و امكــــــــــــــا  بــــــــــــــي الفنــــــــــــــيّ ـ  فــــــــــــــ 

 اليئيســـــــــية  ـــــــــي اليوايـــــــــة يقـــــــــوم الكاتـــــــــ  بيســـــــــم كـــــــــل أبعادهـــــــــا ســـــــــواء الخارجيـــــــــة أو

ة حييـــــــــة إلـــــــــ  درجـــــــــة أ القـــــــــار  يعيـــــــــد تشـــــــــكيلها  هنيـــــــــا عبـــــــــ  عـــــــــّد  الداخليـــــــــة بكـــــــــّل 

ّ الشخصــــــــــــية اليئيســــــــــــية أو التــــــــــــا تمثــــــــــــل دور البطولــــــــــــة  ــــــــــــي  صــــــــــــورب  ــــــــــــي مقابــــــــــــل أ

ي تاخـــــــــ  مســــــــار  ا واحــــــــدا  ـــــــــي وجــــــــ امشــــــــاهد و بالتـــــــــالي يقــــــــع هنـــــــــا العمــــــــل الســــــــينما

إشــــــــــــكال الكبيــــــــــــ  حــــــــــــول مــــــــــــد  إمكانيــــــــــــة امخــــــــــــي   ــــــــــــي إعطــــــــــــاء البعــــــــــــد الحقيقــــــــــــي 

فاحيانـــــــــــــا كثيـــــــــــــ ة يطـــــــــــــيس الســـــــــــــ ال بعـــــــــــــد  للشخصـــــــــــــيا  كمـــــــــــــا ورد   ـــــــــــــي اليوايـــــــــــــة

مـــــــد  تتطـــــــابق مواصـــــــفا   مقتـــــــب  مـــــــن روايـــــــة مـــــــا :إلـــــــ  أّي  امشـــــــاهدة عـــــــي  فّنـــــــ

 باّ بطل اليواية مع مواصفا  البطل الفن

ي نجـــــــد أّنــــــــ مـــــــيادف معنـــــــ  الســـــــيد  ــــــــي  ــــــــ و  ـــــــي حـــــــديثنا عــــــــن  الســـــــيد الســـــــينما

اليوايــــــــــة؛باعتبار أ طبيعــــــــــة الفّنــــــــــي تشــــــــــتمل علــــــــــ  قصــــــــــة أو مجموعــــــــــة أحــــــــــداث 

ـــــــــــــ ا تقـــــــــــــديمها بطييقـــــــــــــة أو باخي بفكاهمـــــــــــــا يتضـــــــــــــّم  يـــــــــــــتّم  ّن ن عمليـــــــــــــة  الســـــــــــــيد 

ب  يمكن أ نتصّور أّيا منهما بدون

ّ ي و نظي ــــــــ و مـــــــن منظـــــــور التلّقـــــــ فعـــــــل  القـــــــياءة  يـــــــيتبط باليوايـــــــة وهـــــــ ا  ياتـــــــ  فـــــــ 

مـــــا يقتضـــــي وجـــــود لغـــــة و مـــــن ثمـــــة فاليوايـــــة تعتبـــــ  وعـــــاء متعـــــدد الـــــداا  ،فهــــــا 
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هـــــــ ا مـــــــا يـــــــدفع القـــــــار  إلـــــــ  بنـــــــاء امشـــــــاهد ، مفتـــــــوس علـــــــ  عديـــــــد القـــــــياءا   نـــــــّ  

ّ كـــــــــّل قـــــــــار  لــــــــــ وجهـــــــــا  نظـــــــــيه ولــــــــــ  بوأ وأحـــــــــداث عبـــــــــ  مــــــــــا يتيحـــــــــ خيالـــــــــ لــــــــــ

صـــــــورة  ـــــــي قـــــــيأ مـــــــن خالهـــــــا اليوايـــــــةببينما امسلســـــــلنالفيلم يـــــــاتي خلفياتـــــــ التـــــــا ي

قيائيـــــــــة واحـــــــــدة ووحيـــــــــدة تتمّثـــــــــل  ـــــــــي رؤيـــــــــة امخـــــــــي  و زاويـــــــــة نظـــــــــيهب وهنـــــــــا نلمـــــــــ  

ّ امخــــــــي  قــــــــد فــــــــي  علينــــــــا رؤيتــــــــ الخاّصــــــــ ة نوعــــــــا مــــــــن محدوديــــــــة القــــــــياءة وكــــــــا

وبالتــــــالي نعتبــــــ  امخــــــي  مجــــــيد قــــــار  قــــــّدم لنــــــا قياءتــــــ الخاصــــــة لليوايــــــة  ــــــي شــــــكل 

ي أو  عمل  تلفزيونيبسينما

ـــــــ و إ ا جئنـــــــا إلـــــــ  الوعـــــــاء الـــــــ ي يحتـــــــو  اليوايـــــــة نجـــــــد أّنـــــــ عبـــــــارة  مجموعـــــــة مـــــــن  ـ

إلــــــــــــــــ   خــــــــــــــــي ،بينمــــــــــــــــا أعمــــــــــــــــال  >هجــــــــــــــــم مــــــــــــــــن نــــــــــــــــ الالصــــــــــــــــفحا  تتنــــــــــــــــو  ــــــــــــــــي 

الســـــــــينمائيةنالتلفزيونية فيـــــــــ تبط  فضـــــــــاؤها بـــــــــالهجم الســـــــــاعي أو عـــــــــدد الحلقـــــــــا  

موقـــــــن يـــــــيتبط بعمليـــــــة إ كـــــــا العمـــــــل عبـــــــارة عـــــــن مسلســـــــل بوهنـــــــا نقـــــــن أمـــــــام 

ــــــي مـــــــن مئـــــــا  الصــــــفحا  يتطلـــــــ  مـــــــّد  نـــــــة ة زمنيــــــة ليســـــــ  بالهيّ اخ ــــــ ال عمـــــــل روا

ي مـــــــــــن ســـــــــــاعتي بفالعمل   الكثيـــــــــــ  مـــــــــــن ة تتطّلـــــــــــيـــــــــــلقياءتـــــــــــ إلـــــــــــ  عمـــــــــــل  ســـــــــــينما

 ب لح يتّم  التقنيا  و اليا  حت ّ 

ّ الســـــــينما وعليـــــــ علـــــــ  جمهـــــــور أدب عاّمـــــــ    ة و اليوايـــــــة خاصـــــــة أ  يفهمـــــــوا بـــــــا

مـــــــة حيفيـــــــة للنصـــــــوح اليوائيـــــــة بفالســـــــينما قـــــــد ا ت ـــــــ   مـــــــن الـــــــن  ليســـــــ  تيج

ـــــــــي يتســـــــــاءل عّمـــــــــ ّ  ا كتبـــــــــأصـــــــــلي إا القليـــــــــل لدرجـــــــــة أ ّاليوا و هـــــــــ ا ا يعنـــــــــا أ

اكيــــــــد علــــــــ  الســــــــينما مجــــــــيد أعمــــــــال تطبيقيــــــــة بالنســــــــبة لليوايــــــــةب فهــــــــا تســــــــ   للتّ 

ـــــــــ  عـــــــــن بـــــــــالي الفنـــــــــو وأّنهـــــــــا ا تقـــــــــوم فقـــــــــط علـــــــــ  نقـــــــــل النصـــــــــوح  أّنهـــــــــا فـــــــــّن يتمّي

يـــــــديولوجيا  ينطلــــــق منهـــــــا  اليوائيــــــة بحـــــــ افي ها للشاشــــــة بـــــــل هــــــيّ  أيضـــــــا تخضــــــع 

ب  امخي  ،فهّو اخي مبد ول حيّية إبدا
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 الهوامش 
، ـــــــ1 ا ععععععع العرعيععععععع مععععععع ـ جـــــــا ألكســـــــا ،وزارة الثقافة،ام سســـــــة العامـــــــة ال تعععععععاب إلععععععع  ال اشععععععع الر

 بتت،ح 111تللسينما، سوريا ،

،تيجمـــــــة ســـــــعيد عبـــــــد امحســـــــن ،مصـــــــي،الهيئة فعععععععي السععععععع نما امعاصعععععععرا  لغععععععع الصعععععععوراـ رو   رمـــــــز ، ـــــــ2

 1ت،ح112تامصيية العامة للكتاب ،

،ح  3  ب1تـ اميجع نفس

،دار الدالعععععععععععععععععع فععععععععععععععععععي السعععععععععععععععععع نما  التلةزيععععععععععععععععععو  فععععععععععععععععععي  صععععععععععععععععععر العومععععععععععععععععععـ ينظي:نســــــــــــــــــمة البطييــــــــــــــــــق، ــــــــــــــــــ4

 بتتح،1ةة2غيي ،لقاهية،

هععععععععا مسععععععععر يا ـ عقيــــــــل مهــــــــدي يوســــــــن، ــــــــ5 مبيعععععععع  تحوا بيــــــــ و  ، دار الكتــــــــاب ، سعععععععع نمائياالب يعععععععع 

 ب1ح،تةة2الجديد،

،اقتبا  في الس نما امصريـ محمود قاسم، 6  ب1ـث،ح ث11ت،القاهية،دار أمي

 ت1،ح الدال في الس نما  التلةزيو  في  صر العومـ  نسمة البطييق،7

ــــــــــــ ينظي:حســــــــــــي صــــــــــــياد ،8 مب  السعععععععععععع نما م  ال تابعععععععععععع إلعععععععععععع  السعععععععععععع نماـ ا  ععععععععععععوا  أكتــــــــــــوبي  21:نععععععععععععد

  dz.com-http://sila بالجزائي،ةتة2

 ب2ت،ح1ةة2،القاهية،امجل  أعل  للثقافة،أمباه العالم  الس نماـ ينظي:سمي   فييد، 9

،ح 10  بتتـ اميجع نفس

11 ، هـ ينظي:قاسم علوا مبي  تحوا  ب1،حا مسر يا  س نمائياالب ي 

 ب1ة،حاقتبا  في الس نما امصريـ محمود قاسم، 12

13، ا  العرعي م  ال تاب إل  ال اشـ جا ألكسا  بةت،حالر

،ح 14  ب1تـ اميجع نفس

،ح15  ب1تـ اميجع نفس

،ح16  ب1تـ اميجع نفس

 ب21ـ  ينظي:اميجع نفس ،حثت

 ب21ـ اميجع نفس ،ح 1ت

،ح ـ اميجع 1ت  بة1نفس

ا  الس نمائيـ ينظي:خلفة عيس  ، ة2 ا    الر  ب1ت-1ت،حالر

،ت2 ا  العرعي م  ال تاب إل  ال اشـ جا ألكسا  بة1،ح111ت، الر

ا  الس نمائيـ خلفة بن عيس  ، 22 ا   الر  بت2،حالر

،ح 22  ب21ـ اميجع نفس

http://sila-dz.com/ar/sila-table-ronde-ar.html
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 ب1تح،ـ اميجع نفس 21

،ح 21  ب12ـ اميجع نفس

 كبععععععف ت تععععععب تمثيليععععععع تلةزيونيعععععع  قوا ععععععد بنعععععععاه السعععععع ناريو  ال ععععععوار  ال ب عععععععســــــن ميعـــــــي ، ـ ح ــــــت2

 بث1ت،ح2ةة2، دار رشاد بي  ، بي و ،

مب في الس نماـ محمود قاسم ث2  ب21ح، ث11تدمشق،وزارة الثقافة و إرشاد القومي ،،،

مب  السععععععععععععع نما م  ال تابعععععععععععع إلعععععععععععع  السعععععععععععع نماينظي:حســــــــــــي صــــــــــــياد ، 21 ا  ععععععععععععوا  أكتـــــــــــــوبي  21:نععععععععععععد

 بالجزائي،ةتة2

dz.com-http://silaب 

21 ، ا  العرعي م  ال تاب إل  ال اشـ جا ألكسا  ب21،حالر

اارا الثقاف  إرشام القوما ، ، لس نما وار مع اـ سعيد مياد ، ة2  بت1حمم ق،
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مبيّ  الّنظرّي    امعاصرا البا ا 
.)    )تو يها  تأس سّي 

 رابح أوموادأن                                                       

 2جامعة الجزائي                                                                        
 ملخص 

ّل ما يحمل ه ا امصطلم من حمولة يتميّ  مجال نظيية أدب، بك  
فلسفية ومحنة دالية، بجملة من الخصائ  امعيفية والّسما  امناجية،  ي 
حي تنضبط اممارسة إجيائية له ا الحقل امعي ّي امخصوح، هي أخي  
ة ومداخل مناجية، وسي ّدي إغفال تلح الحقائق من قبل  بمحددا  نقديّ

و الباحثنالقار  إل  الوقو    ي شيا  عّدة  فا  تحول بين وبي ركوب ه ا اللّ
الجديد من الّتفكي  حول أدب عاّمةب ه ا امقال اموجز محاولة تاسيسية 
توجيهّية،  هدف إل  إمداد الباحث  ي مجال نظيية أدب بجملة من الّتوصيا  

لباحث امناجية، لتكوين ملكت الّنقدية ومح ها ببعل أدوا  التا ا يسع ا
ا الةعالي إبدا ي لد   جهلهاب إنها، بامعن الىيق،  إسهام في إ كاه  ن

مب  ب البا ا في نظري 
 

Despite the philosophical loading And the signifying 

shipement , critical literature is caracterised by a set of cognitive 

specifications and methodological traits. Infact, the procedural 

practice of this specific cognitive field is governed by critical 

determinants and  methodological  entrances. It is mentioned that if 

ever researcher / reader ignores these facts can bad him to fall in 

multipule traps. This concise present article is a direction constituent 

attempt that aims at supplying the researcher in literature theory with 

a set of methodological  recommendations  in order form him in 

critical ability. 

*** *** *** 

نظيّية أدب فضاء معي ّي رح  الجنبا بب ومداوا  عميقة الّطيسبب 
تتلّو أشكال الّنظي فيها بظال من امعاني وأطياف من الّداا  لي  من الّسهل 
اقتناصها أو تحديدها أو تصنيفهاب إّنها حقيقة تس  عي انتباه كّل من ولج بوابة ه ا 
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ّي ال ي تغشاه تصّورا  تيتّد  إل  عصور غابية، وتحكم فلسفا   العالم الّل
مبتضيب بج ور تتغلغل  ي مناحي الحياة كّلها، ل ا ينبغي   للبا ا في نظري 

أ يغّ ي بحث ببعل أس  التا تتيح الفيصة لعمل أ ييس   عل  قواعد متينة 
ب  من حيث بناؤه امعماري، ومن حيث الخلفية امعيفية التا تستند إليها طيوحات

ّ مياعاة ه ه امباد  والّتوجيها ، إ ا ما أخ   عل  محمل الحزم والجّد ا  شّح أ
لد  موّظفيها، سي ول إل  إخيا  البحث  ي صورة متماسكة  ا  قيمة تواصلية 

ا الةعالي إبدا ي لد  مع القّياء؛ فها، من ه ا امنطلق،  إسهام في إ كاه  ن
مب  بالبا ا في نظري 

امقال ما تش    في البحوث أكاديمية من شيو  إجيائية  ا يتغيا ه ا
مسبقة قصد تنظيم ماّدة بحث ما، وعيضها وفق سن أشب بقواني اميور، أو 
 ، غي   لح مّما يندر  تح  مظّلة امناجية بشكل عاّم، وإّنما ينصّ  حديثنا في

ّ البحث بالّدرجة أول ، عل  امداخل أساسية اممّي ة ميدا النّ  ظيية،  لح أ
، ل  امقصود هنا هو تفكي  خاّح، يحشي  ي زمية حقل معي ي محّددة معام

ب  ، وأدوا  إجيائية يتكئ عليها، وهدف منشود ا يحيد عن  موضو يبحث في
ّ كت  العلم  ، أ لقد غدا من الحقائق الجلّية امدركة بوضوس ا ميية في

، أشكاا استخدام امعنأّي مسالة، وإّنما تقّدم   ي امعنتأجنبية ا تقّدم لنا 
ضمن وجهة تتاءم وتنسجم مع من يقّدمها، وله ا عندما يقيأ الباحث أو العالم أو 

 قع أسي ا أشكاا أستا  أو الّطال  عندنا  ي ه ه الكت  كي يتعّلم العلم منها، 
أشكاا استخدام ، ، وا ينجم أبدا  ي الوصول إلممارس امعن    امعن   ات

 ب1فيبقى ه ا امعن  يمّثل عنده لغزا مستعصيا عل  الفهم ويثي  الحي ة عل  الّدوام ت
بعل امامح اممّي ة للّنظيية أدبّية  تقريبوبناء عل   لح، ف ّننا سنعمد إل  فكية 

امعاصية، وت ليل الّطييق أمام القار  امبتد  خاّصة، بتسديد جهوده للوصول 
فة وممارسة تق  ب أكث  نحو ه ا الّلو الجديد من البحث  ي ميدا إل  معي 

أدبب لن نصيف الّنظي إل  امضامي وأفكار التا تصادف عموما القار  وامّطلع 
عل  مجال الّنظيية أدبية، وإّنما سنقّدم مباد  عاّمة تقوم مقام اليا ،  ليا  

ّ الوظيفة أساسية له ه اليا  الّتعاطي مع ه ا الحقل امعي ي امخصوحب  إ
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التا سنقّدمها للقار  هي تحييي قدرات البحثية وتعميق وسائل الّنظي لدي من 
 أجل تحقيق الفهم أمثل للّظواهي امدروسة والقبل امحكم للمعاني امطلوبةب

م ال تاب   -ت  م  ظ  د
يتضّمن مصطلم يحلو لكثي  من الباحثي أ ييسم عل  طّية م ّلف عنوانا 

وه ا كثي ا ما يوهم القار  باّن إزاء كتاب  ي الّنظيية، وليس  ماّدة   نظري ،
ّ الباحث   ا  البحث،  ي حقيقة أمي، من الّنظيية  ي   اءب يج  انتباه إل  أ

مبي بصدد ا  -ولي   ي الّنقد أو الّتاري  أو أدب ببب - كتاب بحا في النظري 
الوصن والّتقييم مناجا لدراسة أدب، بل ينبغي أ يتجاوز  لح يقن عند 

ليمتّد إل  كّل ما سطع  علي الّشم  من كتابا ، ابتداء من أكث  امشاكل 
ة، وصوا إل  الّطيل امتغّي ة التا تحّدث وفّكي بها  الّتقنية للفلسفة أكاديمي 

 ب2الّنا 
ي ة ميدا الّنظيية؛ فها من ا بّد للباحث أ يلح جملة الخصائ  امم

أكث  جوهيية  ي الّدراسة أدبّية،  الةرضياأو  بامسلماجهة تتضّمن العناية 
: ما أدب؟ ما ال ي يمّي  أدب عن غي ه؟ 3وتشو شا لكّل ما يمكن أ يعّد بديهيا

؟ ببب ّ إجابة عن ه ه أسئلة البسي كين ينشا العمل أدبي؟ ما هي وظيفت طة إ
 ي ظاهيها، امعقدة  ي جوهيها، تتباين من ناقد آخي، ومن ميحلة إل  أخي ، فها 
تعنا البحث عن الخصائ  الخاّصة لأدب ومصدرها ومهّمتها، هنا يجد الباحث 

مبانفس  ي ميدا متباين عن ميداني  التاري   مبا  ميدا  ، إّن النقد 
مب  ب4بنظري 

وتجعلهم يفّكيو   ها نظر النا  تغيي هم  ي وهي من جهة أخي ، تس
بشكل مختلن  ي أهداف دراستهم والّنشاطا  الّناجمة عن دراسا هم، ونقصد 

برا للنظريال ي يعّد   ال س العام ب لح انتباه موضو  : أي أفكار النايج 
 الّنظيية الحّ  العاّم حول امعن  والكتابة وأدب والّتجيبة، فغالبا ما تكو 

ّ كّل ما نسّلم ب  فكار امفهوم الّسائد، بل ومحاولة إظهار أ انتقادا مشاكسا 
 نظري خاص، أو تركيبا تاريخياما هو  ي واقع أمي إّا    س  ام جدا عل  أّن 

تبدو لنا طبيعّية جّدا إل  درجة أّننا ا نعّدها نظيّية بوصفها انتقادا للحّ  العاّم، 
 ب5تقصاء مفاهيم بديلةواس
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،وهي من جهة ثالثة تمّثل  فيتاّكد حينئ  عل    سقا م  امعرف امعمم
الباحث إجيائيا أ يتناول امباد  والكّليا  وامعايي  دو الجزئيا ، إّا ما 
استدعاه البحث عيضا، وا بّد للّتصورا  وامفاهيم امقّدمة أ تخضع للّتنظيم 

ّ ا  ب 6تراكما معرفيامعيفة امقّدمة  ي مجال الّنظيية ليس  واّتسال، 
، للباحث من الّيجو إل  امناقشا  القائمة  ي مختلن العلوم  فا بّد، إ 
كالفلسفة، وعلم الّنف ، وعلم اجتما والفّن والّتاري  والّدراسا  الّسينمائية 

 ا  نتائب تتجاوز  وببب وبه ا سيّتخ  البحث صورة مداوا  متعّددة امواضيع،
 ب7نطال امعيفة أصلية

 اختيار ماما البحا  -2
ّ امتصّفح لفهار  بعل الكت   التا  -وإ شئ  فقل كثي  من الكت –إ

مبيأّلف   ي مجال  ا يكاد يعث ،  ي الوهلة أول ، عل  ما يجمع  النظري 
مع الباحث بي حديث مواضيع الكتاب الواحد من تلح الّ  سانة الهائلة، فقد يج

عن مفهوم أدب وأجنا  أدبية، وبي تحليل رواية، كما قد يتقّل   ي مواضيع 
متباينة، فينتقل من حديث عن الكتابة إل  الفلسفة والوجود، ومن الباغة إل  
الّسياسة، إل  خواطي ومواقن نفسية وأخاقية وهموم م ّرقة للباحثب وعّلة  لح 

ّ الباحث،   ي ه ا الحقل امعي ي، ا يمّثل سو  صورة القار   ي نسختها هي أ
أول ، فلي  ثّمة حسابا  نفعية تستدعي ضيورة أ تحكم بعل امعايي  

الىوابوالّضوابط قياءتنا، بل ينبغي أ  التا تضبط   ختار البا ا امعا ي  
أّن لي   ي مقدور  ب ومن امهّم أ ن ّكد8حقيقة قياءت للموضو امتناول بالّدر 

أّي باحث أ يفعل أكث  من أ يقوم بعملية اختيار، وإ ا ثب  ه ا، ف ّن من 
 ّ أس  العلمية الّن يهة وامناقشا  امهّمة مصلحة الّنظيية أدبية، أ نصيس با
سباب خاصة، فلي  ثمة  ما دام  الّضوابط وامعايي  ليس  جوهيّية، بل تختار 

ّ الباحث مدفو إليها اضطيارا حت  وإ أمكن أ يفض ا تب يي إغفال و  جودها 
يليككما حّ ر  -ه ا إل  اضطياب عقول ناشئة الّطابب وسيكو سوء نية  -ري ي 

أ يخفى حت  عل  ناشئة الّطاب حقيقة أ لي  ثمة معايي  وضوابط كاملة 
وقد يكو  تستحق أ تحظى باامتيازب صحيح أ بعل امعايي  ستكو سائدة

ثمة تب يي لتاكيد أفضليتها وأخطار نب ها، لكن لن يكو ثّمة تب يي اّدعاء الباحث 
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ّ ه ه امعايي  جوهييةب يفتتح  :ت موريس أبو ناضرأ أفكار  د دا لعالم بحث
: تعندما كتب  ه ه الفصولبببكان  تشّدني، وما زال ، رغبة البحث   د د  بقول

ّ أفكار، عن أفكار التا يمكن أ ت     أثيها عل  الّشا الّثقا ي العام،  لح أ
مهما استقّل   ي حدودها وموضوعا ها ومجاا ها، تظّل وجها من وجوه 
إيديولوجيا بامعن  أعّم وأغل ، أي نظية جماعة معّينة ل ا ها وللعالم ال ي 

، نظية تتمظهي  ي عقل يحّدد امفاهيمت ّ  ب وامقصود من كّل 9تعيش في ه ا، أ
الباحث، وهو يختار ماّدت امعيفية، يكو ميصودا من قبل القّياء ال ين يضعو 
ّ اختيارا  حول القياءة ا يمكن أ تكو حيادية من الوجهة   ي حسبانهم أ
ّ الّنظيية أدبية ا يمكن أ ينظي  إيديولوجيةب والّسب   ي  لح، بكّل بساطة، أ

ب يختار إ  الباحث ما يخدم 10 اعا  الّسياسية وإيديولوجيةإليها  ي منا  عن النّ 
موقف الفكيي بن اهة علمية تبّوؤه من لة محاورة اخي قصد الّتواصل امنفتح 

داب البحث وامناظية واستدالب  واموج  ب
ا  -3  تةعيا اموقف انتما
للّنصوح، ليس  الكتابة  ي مجال الّنظيية خبط عشواء أو مجّيد رصن   

وا جييانا وراء الّتحليا  اميكانيكية ومطاوعتها، بل يستدعي إدرا  الّدقيق لها 
امتا  معيفة ا تشمل الهجج أساسية لوجها  الّنظي امتصارعة فيها فحس ، 

ب 11عل  خاف معها عانية أو ضمنا مواقف بد لوإّنما تستدعي ك لح امتا  
انتمائنا إل  ج ورنا الهوّياتية  ي مقابل دعاوي العومة  إّننا ن ّكد به ا اموقن عل 

امستلبة، ومحاوا  الّ وبا  ي اخي الغيبي الوافد، وبخاّصة إ ا كان  ه ه 
 امعيفة الوافدة ا تضين إل  رصيد فكينا إسامي العيبي شيئا  ا قيمةب

ّ الّتعامل مع منجزا  ال غيب قد إّن من مصلحة الباحث أ يلتف  إل  أ
ي ّدي،  ي إطار غياب الوعي الكا ي، إل  إقحام اخي  ي أنا، مّما يصّي   لح 
بالّضيورة إل  تفجي  الّ ا  وإلغائها إلغاء تاًما، وفي  سيطية اخي دو الوعي 
به ه الّسيطية؛ وه ا هو ال ي حصل عند أصحاب امناهج امستعارة من امفكيين 

غي همو طيب تزينو محموم نجيب اكاالعيب امعاصيين أمثال  ا   .12 سي  مر
ا امعاصي بقياءة  ، الباحث مطال  بتحديد موقع  ي الفكي العال إ 
تسهم  ي بناء فكي مستقل يحمل مامح الّثقافة العيبية الّ  اثية، وا يفقد صلت 
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:    ي  بد الهامي  بد هبالحاضي، يفتتح   النص الرشدي في القراها بحث
ّ العيبي اليوم يعيش هّما واحدا هو  لسةي العرعي امعاصرا الة بقول : تإ

ّ العيبي  ا الجديد، و كيفية تحديد هويت الّثقافية مقابل الغزو الّثقا ي العال
، وإحساس بعظمة ه ا الّتاري  با  يشّكل بالّنسبة ل دعامة، بعد  مثقل بتاريخ

ممكن أ يصنع حاضيه باارتكاز عليها، فاصبح أ فقد حاضيه الّدعامة التا من ا
يبحث  ي ه ا اما  ا عّل ييّمم  ات امنكسية، بل لعّل يجد  ي ه ا اما  ا ما 

ا ت  ب13يجعل يقابل ه ا الّزخم الفكيي العال
ي مشحو ببنيا  عليا حاكمة وموّجهة مختلن  ّ اموقن انتما إ

 الحّ  الّنقدي الّصام ، تلح الخاصّية مسارا  الّنظي والتاّمل، وإ شئ  فسّم 
م، وباصطاس  القائمة  ي الّ ا ، والتا ا تعّب  عنها مفاهيم صييحة، أو بعبارة أو

ي يحمل  ّ اموقن انتما . الّنقد امعاصي، ف  ي والتفا  إل  ه ه الّيؤية ر
فهم ضيوري جّدا ممارسة البحث الّنظيي فهما وتاليفا، إ  تمّثل تخاصة ال

الّشامل للفعالية إبداعية  ي نواحي الّنسج والبنية والّدالة والوظيفة)ببب(ب وتقن 
ال ي ينطوي عل   -وراء الحاجة إل  ضيورة توّفي رؤية نقدية، عملّية إحسا 

باهّمية تحديد موقن دقيق وعميق إزاء الّظواهي إنسانية امهّمة،  -مس ولية
بوصفها واحدة من أخص  تلح الظواهي، وأكث ها قدرة ومنها: الفّعالية إبداعية، 

عل  إثارة احتماا  الّتفسي  والّتاويل،  ي كيفية تكّونها، و ي عناصيها أساسية، 
و ي ما تنطوي علي من دالة، وما ت ّدي من وظائن، وما يتعّلق بقضايا الّتاثي  

ّ ا14والّتاثي وغي   لحت مواقن انتمائية ب و ي حالة إ ا ما اح الباحث أ
ّ هنا  تباينا  ي الّيؤ ، مّما يستلزم  بالّضيورة اختافا  ّ  ا  يعنا أ متضاربة، ف 
ّ ه ا الّزخم الهائل من امناهج ال ي نلحظ اليوم إّنما هو وليد  ا    ي امناهجب إ

ّ امناج تستدعي دوما الحاجة إل  تنظي م الّتنّو  ي الّيؤ ؛ فيج  انتباه إل  أ
أطياف الّيؤية، وتحديد  فاقها، وكشن سبل اق  اب إل  اموضوعا  أساسية 

خي وتنصيب وصّيا عليها، بل يج  15 ي حياة إنسا ، فا ينبغي تسليمها ل
ّ الباحث أصبح مس وا عنها، وسيتحّمل ضييبتها بالكاملب وب همال  انتباه إل  أ

ي، سيصبح الباحث مت  ، ودمية متحّيكة، ا يعدو ه ا اموقن انتما عول هدمت
حضوره حدود إّمعة، إ أحسن القوم لم يكن ل من شيف إصابة نصي ، 
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وإ أساؤوا فعل  أهلها بياقش تجنا، و ي ه ا من الّتقليد ما يقتل امواه  
عة الفكيية ما يكفي لنسن أم  أس  الحضاريةب   و سّخن العقول، ومن الض 

 ف امعرفي اساثمار اموق -4
ي مشيو  باموقن امعي ي ال ي  ّ اموقن انتما أشينا فيما سبق إل  أ
ّ ال ي يهّم الباحث ويقوده إل  استكشافا  أصيلة تمنح  ، بيد أ يحّقق ويوّجه
وعيا يستعيد ب  ات وهويت لي  مجّيد انتماء، ولكن ال ي يقود إلي فعا هو 

ّ  .16موقف معرفيما يحمل من  من خصائ  ه ا اموقن امعي ي أّن ا يقن إ
عند حدود مقاربة الّنصوح تحليا وتاويا، وا يكتفي بالوصن والّتفسي  
امناجيي تعليا وتدليا، لكّن يتجاوز كّل  لح إل  ما وراء امناهج من خلفيا  

 معيفية وحدود فلسفيةب
ر باّن ا يمكن لقد غدا من أبجديا  البحث  ي مجال نظيية أدب إقيا

الحديث عن نظيية متكاملة وا فهمها فهما شاما إّا من خال الكشن عن 
بن  عليها ه ه الّنظيية، فه ه أس  امعيفية تخفي  أس  امعيفية التا ان 
، فاشّد الّنظييا  علمية ا يمكن أ تسلم من  داخلها تصّورا للعالم وإنسا

ّ هتح 17بناءها ومقاصدها وغايا ها وجود بصما  إيديولوجية تحكم ب ا شّح أ
أستار عن تلح الّنظييا  بالكشن عن أسسها الفلسفية وامعيفية ا يتّم إّا من 
خال بناء منظومة من أسئلة تمّكن الباحث من الّتموضع خلن الّظاهية 

عا بادوا  ب إّنها من لة ا يتسّن  للباحث بلوغها إّا إ ا است18الّنقدية والّتنظي ية
مناجية حديثة، و ليا  تتيح ل فيصة تحّس  وتلّم  عص  امعضا ، نخّ  

 بالّ كي:
  أة إب ستمولو يا 

، إب ستمولو ياباد   ي بدء، نشي  إل  أ مصطلم ت ت يختلن مدلول
سعة وضيقا، من لغة إل  أخي ب وعدم اّتفال الّلغا  الحّية، لغا  العلوم 

ّ مجال البحث الخاّح به ا العصيية، عل  مدلول وح ، يعنا أ دود موضوع
م  الّلو الجديد من الّدراسا  التا تّتخ  امعيفة موضوعا لها، ما زال غي  وا
ّ طبيعة القضايا التا يج  أ يتناولها ما زال  موضو  امعالم بالّشكل الكا ي، وأ

 ب19خاف
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وم، ولكن  ي بعل داات إل  فلسفة العل إب ستمولو يايشي  مصطلم 
ّ ه ه الّدراسة  بمعن  أكث  دّقة فها ليس  دراسة خاّصة مناهج العلوم، 

لو ياموضو  وهي جزء من امنطق، كما أّنها ليس  أيضا تيكيبا أو توّقعا  للميتوم
الوضعية(، إّنها بصّفة جوهيية الّدراسة  حدسيا للقواني العلمية )عل  الّطييقة

الّنقدية للمباد  والفيضيا  والّنتائب العلمية، الّدراسة الهادفة إل  بيا أصلها 
تيّكز عل  طبيعة  فاإب ستمولو ياب 20)امنطقي ا الّنفس ا(، وقيمتها اموضوعية

وأصل وحّي  امعيفة، وهك ا تفح  العناصي امحّددة للمعيفة ومصادرها 
وحدودهاببب إّنها دراسة لطبيعة امعيفة و ليا  تب ييها وعل  وج الّتخصي  

 دراسة لــ : 
 * امكونا  امحّددة للمعيفةب

 * شيوطها ومصادرها الجوهييةب
 * حدودها و ليا  تب ييهاب

طبيعة تمّكننا من الكشن عن أوج  إب ستمولو يوللممارسة 
فلسة العلوم، نظري يفية امتاخمة لها من  لح: الّتداخل بينها وبي الحقول امع

تاري  العلوم لو يا  ، اميتوم  بامعرف
 مع ه ه امجاا  امعيفية عل  الّنحو اتي: إب ستمولو ياتتكامل 

باميتودولوجيا من جهة تناولها مناهج العلوم لي  من  إب ستمولو ياتيتبط -ت
خّ  من زاوية نقدّية وتيكيبّية ب الّزاوية الوصفية الّتحليلية فحس ،  بل وبا

،وتيتبط -2 بمعناها العام، من حيث أّنها تدر  طيائق اكتساب  بنظري امعرف
امعيفة وطبيعتها وحدودها ولكن لي  من زاوية الّتاّمل الفلسفي امجّيد، بل من 

ياء زاوية فح  امعيفة العلمّية والّتفكي  فحصا علمّيا ونقدّيا قوام استق
 واستنتا  معاب

، بل من زاوية  بتاري  العلوموتيتبط  -3 من حيث أّنها تدر  تاري  العلم ا ل ات
كون مسلسا لنمّو الفاعلية البشيّية الفكيّية خاّصة، التا هي عبارة عن تحقق 
إمكانيا  الّ ا   ي فهم العالم وتغيي ه، وبالّتالي تحّقق إمكانيا  وعي الّ ا  

 ا ها وحدودهاببنفسها وقدر 
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فا يمكن إعطاء تعيين دقيق ومحدود لها، ومع  لح  فلسة العلومأّما عن  -4
 ، يبقى كّل تفكي   ي العلم سواء تعّلق أمي بفيوض أو أسباب أو قوانين أو نتائج

باعتبار ه ه أوصاف فلسفة للعلم، تتلّو  إب ستمولو يافلسفة للعلمب فتكو 
، وبلو الفلسفا  التا  بلو اميحلة التا يجتازها العلم  ي سيال تطّوره وتقّدم

 21تقوم خال كّل ميحلةب
، أ يفّيل  باإب ستمولو ياينبغي عل  الباحث، وهو يستعي   ي تحليات

، وهو موقع الباحث  ي  : موقع من يتعّيف إل  العلم من داخل بي موقعي معيفيي
، وهو موقع الباحث العيبي؛ بلدا الغيب، وموقع من يتعّيف إل  ا لعلم من خارج

 ّ التا نقصدها ونشي  إليها تختلن عن تلح الحاضية  فلسة العلمو عن  ه ا، أ
 ي بلدا الغيب فما نجده  ي ه ه البلدا هو أشكال ممارسة العلم وأشكال 
،  ي حي أّننا نس   إل  فلسفة علم تصدر عن موقع بلداننا امعي ي،  استخدام

م معاني العلم العاّمة والعامية خار  أشكال ممارستها، وخار  أشكال وتقّد 
ب ويّتخ  ه ا الّنو من الّنشا  الفكيي صورا مختلفة أثناء اممارسة 22استخدامها

التا تحمل  ركيولو يت ي أ م  يا فوكوخاّصة، كتلح التا نجدها مثا عند 
،معن    ةرا امعرفي الللبحث عن  فوكووهي مناج استخدم  ال ةريا
أو أبنية امعيفّية الكامنة وراء اممارسا  الخطابية وامتحّكمة فيها،  الةا ل

    .23فضا عن وظيفت  ي الكشن عن جملة القواعد الفاعلة داخل الّثقافا 
 بة العنا  بالتاري    

يليكي ّكد    ّ تأول  مهّما  البحث: تجميع مواده، الكشن  ري ي  عل  أ
ب وقد ب ل الكثي  ام ، والّتاكد من ام ّلن ومن الّن  وتاريخ تاّني عن  ثار الّزما

من الّدأب والّ كاء لحّل ه ه امشكا ، وينبغي مع  لح، عل  دار  أدب أ 
ّ ه ه أعمال تمّهد للمهّمة أخي ةب و غل  أ يكو له ه العمليا   يتحّقق من أ

الّتحليل الّنقدي، والتفّهم الّتاريخي بدونها أهمّية عظ  بشكل خاّح، ما دام 
لقد ساعد  تصّورا  كثي ة عن الّتاري  )مثل نظيية ب 24سيا ي عياقيل مثبطةت

( عل  الوصول إل  نتائب معتب ة، فقد ب ل  جهود فريدريك .أالّنقد الّنسبا عند 
ها نا حة إعادة بناء نظية شاملة لحياة مدنيا  عديدة باّتجاها ها ومفهوما 

ّ ه ا الّنو من الّنتائب الخصبة يعتب  محّط 25وأهوائها واف  اضا ها الخفّية  ب إ
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مبياهتمام  يليك، له ا يلّم النظري  بشّدة عل  ضيورة الجمع بي  ري ي 
الّنظيية والّتاري  والّنقد وعدم الفصل بينهماب ومن ثّم، غدا بناء الّنظييا  ا 

وبتصّور خاّحب وقد انجّي عن ه ه الّتصّورا  امختلفة يبحث عن إّا  ي الّتاري  
للّتاري  صياغا  متعّددة مفهوم الّتاري  أدبي ال ي أريد ل أ يحمل  ي كّل مّية 
ّ كّل امناهج الّنقدية التا  هاا  نظيّية متمّي ةب نسّجل  ي ه ا اموضع ماحظة أ

الّصيغة الّتاسيسية الّتجديدية انفجي ،  ي القي اما  ا خاّصة، إّنما هي وليدة 
ّ الّتاري  يفتح مجاا للتاّمل وامساءلة حيث ضاّلة  مسار مبحث تاري  أدبب إ

 ب26الباحث  ي الّنظيية
، رصد مناهج الّتاري ، والتفا  إل  البدائل  يج  عل  الباحث، إ 

ية الغيبية، امق  حة من قبل الّدراسيي ال ين تيكوا بصما هم عل  الّدراسا  أدب
فاسهموا  ي جعل ه ا امبحث متجّددا باستميار بشكل أضح  في امفهوم نفس 
منفتحا عل  صي ورة من البناء وإعادة البناء، بل أصبح  في الّطيوحا   ا ها 

ب ونحن عندما ن ّكد عل  ضيورة اهتمام بالّتاري ، شيطا ا 27يتجاوز بعضها بعضا
، إّنما ن ّكي ب لح ما كا يلّم علي يحّق للباحث  ي الّنظيية إغف  ي  هارم   كريغال

ّ أفضل وأجّد شكل آخي أبحاث هو:  خااه التاريخي في قول : ت إ تجنب 
ّ التاّمل الّتاريخي يحمل هو اخي أشكاا متباينة تبعا ليؤية 28تالتة ي  ب وا شّح أ

الحقيقة نص  عيني  حي يجعل ه هم  اا فوكو الباحث، كما هو الحال مع 
، وهو مصطلم معي ي يعنا علم أنساب، يبدأ حيث الجي يالو ياليصو مفهوم 

(، أطلق لإشارة إل  دراسة ال ةريا  ركيولو يا انته  امصطلم الّسابق )
أشكال الّتاري  من أجل رصد الّتكوينا  امعيفية والّثقافية للّظواهي، ثّم تحليل 

نيا    ي ن   فوكوب لقد أّكد 29  معّينة  ي تاري  محّددأسباب سيطية موضوعا
التاري  ّ  الجي يالو يا   :الجي يالو يات عل  أ

 تتنا   والّطييقة الّتاريخية الّتقليديةب -ت
ا تبحث  ي الجوهي الّثاب  والقواني أساسية والغايا  اماورائية، بل تبّي  -2

 لّتاري بانقطاعا  وانفصاا  القائمة  ي ا
عمال وامضامي قدر  -2 ا  هتم بالّتطور والّتقّدم بل تبّي الّتكيار، كما ا تعن  با

 ب30اعتنائها بالّسطح والّتفاصيل الّصغي ة
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 جة ا تناه بامصال ا  
ّ الّلبنا  أول  لبناء معيفة ما تيتكز أساسا عل    ، امةاهيما شّح أ

ّ ه ه امفاهيم كثي ا ما فاإدرا  يقتض ا دوما وجود مفاه يم ومعا عاّمة، غي  أ
ا إل  فئا  دالية  تطيس وهي تحمل  ي جينا ها بيمجا  معّقدة تنت
متباينة)إيديولوجية، فلسفية، لغويةببب(ب فالباحث  ي نظيّية أدب يحتا  إل  وعي 

ي وهو يتعامل مع امفاهيم وامصطلحا ، وا ينبغي أ يمّي عليها ميور ال كيام، منه
بل ينبغي الوقوف عندها طويا، متسائا بكّل ما أوتي من هواج : ما هي الّشيو  
التا تحّكم   ي مياد امصطلم؟ ما هي اميجعية التا يستند إليها ه ا امصطلم؟ 
؟ وإ ا كا جزءا من  ا معّي هل هو مصطلم فييد أم هو جزء من جهاز مفاهي

ا خاّح فما هو الّنمو     ب 31ال ي يستوجب ه ا الجهاز؟جهاز مفاهي
ّ إلحاس عل  ضيورة العناية بامصطلحا  أثناء البحث  ي الّنظيّية  إ
أدبية امعاصية، بعدما تاّكد  لدينا تغ يتها إل  حّد إشبا بتوّجها  الفلسفة 
امعاصية، ا تنحصي فوائده  ي الخصوبة امناجية التا تفيزها اممارسة 

طلم وحس ، بل تمتّد إل  دفع كثي  من افا  التا قد تشّو  أركيولوجية للمص
عل  الباحث، وتحول بين وبي الوقوف عل  الحقائق اموضوعية، ب ثارة ضيوب 

تغالبا ما يثي  استخدام العام للمصطلحا  الفلسفية  من الّلب  والّتعتيم؛ إ 
صية فلسفة ما، والعلمية لبسا لد  الباحثي  ي محاوا هم للّتعّيف عل  خصو 

ي الخاّح بها،  ّ أفكار الفلسفية، وهي تنش ئ نسيجها امنه ومصدر الّلب  هو أ
عة الّتداول للّتعبي  عن داا  معّينة  تضطّي إل  استخدام نف  امصطلحا  الّشا

ّ ه ه الّداا  إّنما تيتبط بامضمو  -وهنا مصدر الّلب  - ي مجال البحث، غي  أ
التا أنتجهاب ومن هنا حي يستخدم الباحث مفاهيم من قبيل:  امعي ي للفلسفة

أيديولوجيا أو ضيورة أو وضعّية أو مثالّية أو ماّدية أو معيفّية أو مناجّية أو جدلّية 
م استخدام له ه امصطلحا   ّ لها  كإ اما توظيفأو تاريخّيةبببالخ علي أ يو

ي بداا  معّينة حي يتبّناها ، وتبقى أصولها امنتجة لها  ي ضمن نسق امنه
ب وقد سقط  بحوث 32سياقها أصلي حي يشي  إليها بشكل مفارل عن مناج
 كثي ة وأخفق  إخفاقا فاحشا جّياء إغفالها ه ا أسا ب

 



 ابح أومواأ/                                              المدونة

مت510هـ الموافق لـدسبتمبر ٦٣٤١و القعدة                         الرابعالعد   68 

 يئي ال نر م  التجز -5  
ّ الّتحليا  ام ّسسة عل  فصل الّتصورا  وامعارف بعضها عن بعل   إ

خلل عل  مستو  الّتنظيم، وستّتخ  الّنتائب صورة  سينجم عن ا محالة
ّ ه ه العواق  الوخيمة تدفع أّي باحث  مفارقا  تمسخ معها الحقائق، وا شّح أ
ر عل  طول مسار   ي ميدا الّنظيية أدبية امعاصية إل  أ يقن موقن الح ت

نّ  كما  –ي دي  ممارسات ومداوات أثناء البحثب فالّتجزيء  فة الفكي الّنظيي 
إل  خلل  ي الّيؤية، وابتسار  ي الّتعامل مع امشكا ، وقصور  -مالك ب  نبيي  

 ي التناول، ه ا ي ّدي بدوره إل  الّتفكيح وعدم القدرة عل  ربط امشكا  بعضها 
 ب33ببعل، ولي  للش اء امنعزل أو الفكية امنعزلة معن  أبدا

ية التا هي وظيفة نظيية أدب فاول  خطوا  البحث عن امعايي  الكلّ 
ّ الفكي الّنظيي  يستدعي رؤية خاّصة تنا  عن الّتجزيئية؛ تنحن ننطلق هنا من أ

إ ا  - ي مجتمع معي وعصي معي يشّكل وحدة متمّي ة  ا  كيا خاّح ي وب في
ّ الحقيقة هنا هي الكّل، ا  -أخ  بوصف ك لح مختلن الفيول واّتجاها ب إ

 ب 34ا أجزاء إّا تعبي ا  وحيدة الجان  عن ه ا الكّلتأجزاء، وم
ونحن عندما ن ّكد عل  ضيورة انتباه إل  عدم الّسقو   ي شي  

ّ مبدأ الو دا في التة ي الّتجزيئية، ف نّنا نهي  بالباحث  ي الوق  نفس إل   ب إ
 هم توحدة الفكي،  ي امنظور ال ي نتحّدث عن ا تعنا وحدة امفكيين)وحد

القومية أو الّدينية أو الّلغويةببب( وا وحدة اموضوعا  التا تناولوها، وا وحدة 
مكا ال ي ي ّطي ه ا الفكيبببوإّنما تعنا وحدة إشكاليةب قد تكو -الّزما

اموضوعا  التا يتناولها امفكيو امنتمو إل  ه ا الفكي متشابهة وقد تكو 
مانية واحدة وقد تفصل بينهم سنوا  عديدة، قد متباينة وقد يعيشو  ي ف  ة ز 

يستظّلو بسماء واحدة وقد ينتمو إل  أقاليم متباعدةببب كّل ه ه أوج من 
ّنها ا تحّدد وا   ، اّتفال واختاف ا  هّم كثي ا  ي امنظور ال ي نتحدث عن

ّ ما ي ّس  وحدة فكي ما  ي ميحلة تاريخية م  دا ا هو ت ّس  وحدة الفكيب إ
ّ إشكالية  ي ه ا امستو  من الّتحليل، أو امنظور، 35ه ا الفكيت إشكالي ب إ

، مشاكل عديدة  تعنا ت منظومة من العاقا  التا تنسجها، داخل فكي معي
إّا  -من الّناحية النظيية –م  ابطة ا تتوّفي إمكانية حّلها منفيدة وا تقبل الحل 
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ّ إشكالية هي الّنظيية التا لم  ي إطار حّل عام يشملها ج ميعاب وبعبارة أخي  إ
تتوّفي إمكانية صياغتها، فها توّتي ونزو نحو الّنظيية، أي نحو استقيار 

ب فلي اق  الباحث  ي نظيية أدب تحليات وتاّمات وفيضيات 36الفكييت
، ولي  إ ا ما كان  كّل خطوة يقوم بها هنا  تخدم الغاية ال كب   من وإجابات

ب ، أي إ ا ما كان  جهوده ا تزال متميكزة حول إشكالية الجوهيية لعمل  عمل
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ها س التجريب في الخااب السرمي الواسين  فنو  إمها  

 خليل بن دعمو  دب                                                                  

 غنية بوحية بأ                                                                  

 تجامعة باتنة                                                                    
 املخص 

تمي   اليواية الجديدة عند واسينا أعي  بجمالية توظين الفنو              

ارتباطها بالجمال   بةنو  إمها  أو كما يحلو لواسينا تسميتها  *الجميلة

ميقة والح  اميهن الازم لت وقها، والتا تحدث  ي نف  امتلقي دهشة ع

وإحساسا جميا، ل لح سنحاول  ي ه ه الدراسة البحث  ي تجييبية الفنو 

الة  الصوتا،  الة  وأثيها  ي الن  من خال توظيف  للة  الا  ي ي، 

ناتوريوم  سيدا امقام    اعتمادا عل  روايتا  ال ركا، سوناتا أشباح كر

 القد    أنمو  ا .
SUMMARY 

The new narrating of Wassini Al Aardj is characterized by the aesthetic use 

of the beauty arts, or as Wassini novelist called “Astonishing arts”, because 
they have the list with beauty and delicate affection which let in the receiver 

deep astonishment , and beautiful emotion. So we will try in this study to 

research in the experiment action of arts in the narration of the novelist, and 

its effects on text through using formation art, vocal art, moving art .the 

study relied on his two novels “Sayedat Al makam” and “Sonata of Ashbah 

Jerusalem” examples.  

***   ***    *** 

ا يختلن اثنا أ اليواية من أكث  أجنا  أدبية امتصاصا واحتضانا       

لأجنا  أخي ، منها  الفنو الجميلة التا تتعالق مع نصوصها تعالقا يزيد من 

ي تأع ي ت عل  جمالية الن  وفنيت وتجييبيت ، ه ه التجييبية التا يحي  اليوا

، إ  يعد من أكث  اليوائيي الجزائييي توظيفا واستعماا للفنو  ا تصبغ روايات

الجميلة باختاف أنواعها، و لح من خال محاكات لها وإبياز أهم معامها ومبدعيها 
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، وكان ب لح يقدم هو اخي لوحة فنية تحمل أس  معاني الجمال 1وفنانيها

عي اليقيقة، وجماا خابا ياسي قل  امتلقي ويجعل وأحاسي  اميهفة وامشا

ي الواسعة لفنو هي  يغوح  ي عمق ه ه الثقافة الفنية التا تنم عن ثقافة اليوا

ب  حي  تمثل لغة والوجدا  با

 الة  الا  ي ي )الرسم( .ت

إ الفن بصفة عامة هو  ي الحقيقة الوج اخي للجمال، إ  كثي ا ما يستخدم  

، بل هو للتعبي   مو بامجتمع  وإمتاع »عن الجمال كمعادل موضوعي ل أداة للسل

، وخدمت ولغة والوجدا التا تيل  باإنسا ال  أس  معاني الح   2«وإقناع

تغدو أداة ل  بية أحاسي  البشي، »والخي ، أما الفن التشكيلي فهو تجيبة فنية 

لم وإحساسهم ب ونظي هم وإرادا هم وتطورا  اهتماما هم وتصورا هم عن العا

، وهو انعكا  غي  مباشي للواقع وتسليط الضوء عل  زوايا معتمة ومشوهة 3«إلي

ب  أو  كي  جميلة تشكل بعدا مهما  ي حياة الفنا

ي تواسنا أعي ت قد أسيه ه ا الفن كما أسي بطلت ت ميت  من هنا نجد أ اليوا

هي عل  فيا  امو   ي مستشفى الفنانة الفلسطينية العاشقة لفن اليسم حت  و 

ت نيويور ت ال ي با  شبح ياحقها دو أ يتمكن منها أو من إراد ها وعزيمتها  

كلما ت كي  مي  السيطا ال ي بدأ ينهش جسدها يوما بعد يوم وهي تزداد 

إصيار ورغبة  ي إتمام لوحا ها يوما بعد يوم من أجل امشاركة  ي معي  تغالي ي 

لعي  لوحا ها الفنية التا أطلق  عليها اسم ت اين باورت )سلطا وي او  وولزت 

 ب4الحياة(

فعا إ ه ه اللوحا  تمثل الحياة وأمل والنور والبحث عن السعادة،      

تحمل  اوتسميتها لها تبسلطا الحياةت  لم يكن اعتباطيا بل عن قصد ووعي، م

ادةنالحياة، الطفولةنالحياة، ه ه اللوحا  من أس  معاني الح نالحياة، السع

القد نالحياة، أمنالحياة، التحدين الحياةبببوتمثل ه ه الثنائيا  وه ه امعاني 
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الجان  امعنوي اليوحي والدالي  ال ي تحمل ه ه اللوحا  وال ي يعك  أحام 

و ام  تميت التا كان  تحتف بها لنفسها  ي تكياستها النيليةت وهي عنوا إحد  

ب أما نظي ها للوحا ها من جانبها امادي فيكمن  ي رغبتها مساعدة مي    5 هالوحا

السيطا من خال أموال التا تجنيها  ببيعها له ه اللوحا  التا رسم  فيها كل 

مياحل حيا ها وهمومها و امها و كييا ها وطفولتها، بي شة فنانة مبدعة تمازج  

كن  أريد أ أقول »قد قال  معب ة عن  لح فيها ألوانها امفضلة التا ا تمو ب ف

تليوبات ما كا  ي قلبا من حز وانكسار، ول ة غييبة عندما ينتابنا شعور ما باني 

لوا التا ا تمو  أبداب ب كين ا وهي التا عشق  6«أعيد بناء كسوراتي كلها با

 فن اليسم من  صغيها، وأصي  عل  مواصلة درب اليسم والتلوين باليغم من

م أطباء لها بعدم إجهاد نفسها وتجن  الضغط عل  أطيافها، غي  أ  ميضها ون

إ ا لم أستعمل يدي ما ا »نها لم تعي أهمية لكامهم بل كان  تجيبهم بقولها: 

ساستعمل بدلها؟ ثم بصياحة، هل يبقى للحياة معن  بدو يدي وأصاب ي؟ ما ا 

 ب  7«إل  الي شة ثم إل  اللوحةسافعل بالحياة؟ كين أهّيب اللو من رأس ا ثم 

إ فن اليسم ال ي عشقت مي يسي   ي عيوقها وا يمكنها التخلي عن مهما       

غي  أنها تي  في حياة أخي  لها وعاما  ؛حدث، وربما يثي  ه ا دهشة القار  

يخصها وحدها تفي في كل مكنونا ها وأحاسيسها التا ربما تعجز عن البوس بها، 

جيس تخي  من شاا  النور واام الل ي ة ولها ا »فن بالنسبة لها هو ل لح فال

ن ه  نحوه بسعادة غييبة مثل ثور الكوريدا ال ي ييكل نحو حتف  ي الساحة 

ن ا يييد أ يعيف حقيقة النهايا   وهو ا يدري  لح أو يدري وا يعي ه اهتماما 

ي كما نستهلح أيام بدو دراية منا ال  اجيدية التا تنتظيهب ندمن بعنن استثن ا

با كل خطوة نخطوها إل  أمام هي زحن متواتي نحو قب  ينتظينا  ي زاوية ما من 

ب هو هك ا الفن عند ت ميت مقد  شيين ممتع عل  اليغم  8«ه ه أر  الضيقة

 من أ مهمت  ي بعل أحيا تكمن  ي نقل وتيجمة انكسارا  وخيبا  أملب  
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ن  واسينا كشن عن اس  اتيجية فنية شكل بها نص إبداعي من خال  إ

توظيف لفن اليسم وحضور اللوحا  الفنية باسمائها والتا تجاوز  الثاثي 

، و اليقم ال ي تحمل كل لوحة، إل  جان   **لوحة وامعي  ال ي عيض  في

عا ها والدافع إل  أمخاح ال ين ابتاعوها، وإشارة  ي بعل أحيا إل  موضو 

رسمها مما يدفع القار  إل  التساؤل عن مد  واقعية ه ه النصوح غي  اللغوية 

الحاضية  ي امدونةب ومد  بعدها عن التوثيقية  وقدرة الكات   عل  نقلها ال  نص 

ب      ي قال  فنا إبداعي بلغة شعيية تاخ  بل  القار  وتاسي وجدان

ي عدة ميا  واهتم  بها  ومن أهم اللوحا  التا        تكير  كيها  ي الن  اليوا

الفنانة الفلسطينية تميت: لوحتا تسباعية حداد ال ئابت و تنيويور  هسهسة 

أورال اميتةتب ل لح سنكتفي  ي ه ه الدراسة بقياءة وتحليل اللوحة أول  

ع بدعمها بخطاطا  وجداول توضيحية تساعد القار  عل  الفهم أكث  و لح بتتب

  الخطوا  التالية: 

 اميسل                                             

 اليسالة    عــــي  اللوحـــــــة                      

 اميسل إلي                                             

 عاقت بالواقع                                دالة العنوا و                                                       

 مقاربة سيميائية تاويلية                        الدالة السوسيو ثقافية للوحة

 الدالة السيكولوجية للوحة                                                      

 الدالة الجمالية والفنية للوحة                                                      

: تسباعية حداد ال ئابت: قبل أ نتحدث عن اللوحة موضو  نوا  اللو 

دراستنا ابد أ نشي  إل  صاحبت ومبدعت التا تمثل ت اميسلت أي صاحبة 

ا إل   اليسالة )اللوحة( وهي كما أشينا سلفا الفنانة الفلسطينية تميت التا تنت

للفنو الجميلة  ي نيويور  بعد أ غادر  موطنها أصلي مدرسة بيوكلي 
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فلسطي وودع  القد  دو علم منها، سافي  دو رجعة، ولم تتمكن من 

العودة إل  ديارها بسب  رفل السلطا  اليهودية ما جعلها تكب  معها كلما كب   

 وتنقش  ي  اكي ها مد  الحياةب حظها من الحياة كا با تعيش عل   كياها

وتخلدها  ي لوحا هاب هي لن تمو  أبدا مادام  تطل كل صباس من لوحا ها بالوانها 

وألقها وبهائهاب لم تنس حت  وهي عل  فيا  امو  عل  اليغم من صغي سنها يوم 

ل  تت كي حار ها، مدرستها ، معلميها صديقها يوسن، خااها، وأميل ااز ، و غادر ها

والد ها تمي اتوأخوها ال ي لم يولد بعد وال ي  من  لح كل ازال  تتمن  رؤية

ب كان  تعيش عل  أمل لقائهما وتسال خالتها التا تكفل  ب  بيتها  كان  تتول ليؤيت

 ي كل مية عن سب  تاخيها  ي اللحال بهم إل  نيويور ب والتا كان   ي كل مية 

يف اليهودب تجد لها ع را إل  أ صارحتها  ي يوم عيد ميادها بانها قتل  من ط

فكيه  لحظتها والدها وخالتها وبك  كثي ا كونها كان  تعيش داخل محار من 

 أوهام والسيابب

ب فقد  تمي ات أم وفقد  تالقد ت        تميت  ي الحقيقة فقد  أمها ميتي

الوطن وفقد  فيهما إخوة وأهل وأحباب وأصحاب وفياشا  القد  ببببوكل 

ي أخي  سو  أ توص ا ت يوبات ابنها الوحيد با يقوم ب ر   اءب لم يتبق لها  

ي  رمادها  ي كل أمكنة التا تحببها و هواها بعد أ تم حيقها  ي في كهيبا

أفضل »درجة مئوية بعد مو ها  ة11)الكييماتوريوم( ال ي تصل درجة حيارت إل  

، هو يعيف جيدا امحيقة، وأ يمنح كل رمادي، وبقايا عظامي، ابنا وفق وصيتا

ب  ما علي أ يفعل

ي، وا أدري ما ا ه ا اختيار         فامحيقة واليماد كانا هما خياري أول والنها

ال ي لم أفكي في من قبل مي  اب بحيلي، كن  ربما أتلن م ي كل أشباس  التا 

نا، يمكنها أ تنغ  عل  يوبا حيات ووجوده، البعد يعلمنا لي  فقط تحمل حيات
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، وب لح تتمكن ت ميت من العودة  ي النهاية إل   9«ولكن ك لح تعلمنا اختيار موتنا

ل القد ب   أرضها امسلوبة من خال شبحها  ي شكل رماد يقّبت

: تتمثل  ي  اللوحة الفنية التا رسمتها بطلة اليواية بعنوا تسباعية الرسال

 ي أصل رقم  والتا تحمل(Bereavement wolves  حداد ال ئابت )

10SFMA.BR.WOL/MAYKON/76-45 وهي أول لوحة فكي   ي رسمها حينما ،

دخل  مستشفى نيويور  ووضع  لها مخططا أوليا قبل أ تشي  ي إنجازها، 

وهي كما دل علي العنوا مكونة من سبعة أجزاء، أي من سبعة لوحا  مائية 

زوا  والزوجا ، ماجدة وسارة، صغي ة لكل منها عنوانها )سييي امو ، العزاء، أ 

، مطعم شيلي، بيانو ليتل مام( وتيغ  من خالها أ تقول  -كم نحبح لو تعلمي

 امها الخفية امدفونة داخل أعماقها وإخيا  كل حاا  التوتي والقلق 

واليفلبببإل  عامها الفنا حت  تشفي غليلها من بعل ما يكدر صفوها و عكي 

متلقي ال ي يحكم  ي أميهاب  الفن إبدا يجد في مزاجها ثم تيسلها إل  ا

، و عب  عنها بكل صدلب   إنسا  ات

ويتمثل  ي امتلقي والجمهور ال ي يستقبل اليسالة، وهو  ي مدونة ت  امرسا إلي 

شباس القد ت ابنها تيوبات وزبائن امعي ، أي هو الجمهور ال ي حضي  سوناتا 

 ي لحظة من اللحظا ، خيل »و  وولزت  ي نيويور  معي  اليسم تغالي ي وي ا

إل  يوبا أن يتجول داخل معي  أم وهي بجانب تشيس ل تفاصيل كل اللوحا ، 

اكتشن فجاة أ الحياة أخ ت ولم يستمتع أبدا بمثل ه ه اللحظا  

، وقد تم بيع الكثي  من اللوحا  التا أنجز ها تميت وهي قابعة بي 11«استثنائيةب

 را امستشفى أين لم يكن لها أني  سو  لوحا ها وأقامها وألوانهابجد

مقاربة سيميائية تاويلية للوحة تسباعية حداد ال ئابت: سنحاول  ي ه ا امقاربة 

أ نفكح شفيا  ورموز اللوحة بما تحمل من صور وأشكال وألوا كا لها الدور 

متا ية عاش  عل  أمل اللقاء  البارز  ي إضفاء هالة جمالية ساحية تنبع من نف 
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)اللقاء مع أم، اللقاء مع الوطن، اللقاء مع حبي  الطفولة )يوسن(، اللقاء مع 

الفيدو  امفقود )أندل (، اللقاء مع أيام الب اءة وحني اما  اببب( والكشن عن 

شباس القد ت من خال اللوحة  دالة توظين الفن التشكيلي  ي مدونة تسوناتا 

 اخ  ناها والتا أطلق  عليها الفنانة تميت اسم تسباعية حداد ال ئابتب    التا

دالة العنوا وعاقت بالواقع:  يعد العنوا من أهم عناصي الن  اموازي التا 

يستند إليها لفهم أي ن  سواء كا لغويا أو غي  لغوي، من أجل فح شفيات 

ن  استكناه داات وفهم معاني ورموزه التا تسمح للقار  الولو  إل  عالم ال

ن  مخ  ل ومكثن ومختصي، إن نظام دالي »وعك  كل أغواره،  فالعنوا 

يمثل  12«رامز، ل بنيت الدالية السطحية وأبنيت الدالية العميقة مثل الن 

فكية عامة اخ  لها الن   ي جملة واحدة، كما هو الحال بالنسبة للوحة ت 

ت وهي جملة اسمية نكية تتكو من ثاث كلما  السباعيةن سباعية حداد ال ئاب

الحدادن ال ئاب وهي  ي أصل عنوا للوحا  صغي ة أخي ، وكاننا به ا العنوا 

إيصال رسالة إل  امتلقي بطييقة رمزية،  لح أ كل ه ه  يهدف إل الجامع 

 اللوحا  تش     ي معاني كلمتا )الحداد وال ئاب(ب

لعدد سبعة  ي القي  الكييم داا  عدة وقد تكير  كيه ميا  : يحمل االسبا ي

عدة  ي سياقا  مختلفة ا يسع امقام إل   كيها، كما وجدناه تكير  ي معارف 

أخي  كدرجا  السلم اموسيقي، وعدد أيام أسبو ، ألوا الطين السبعة، 

لوحا ها الفنو السبعةب فما ا تعنا تميت من خال اختيارها للعدد سبعة ل

امنجزة؟ إ  كا ب مكانها أ تيسم أكث  من  لح وب مكانها أ تيسم ثاثية  أو 

رباعية عل  سبيل امثالب هل للعدد سبعة دالة معينة ومعن  معي أرادت مي، أم 

ي جاء موازيا موضوعا ها التا اختار ها؟  أن اختيار عشوا

ا  خي نياه أكث  دالة وعمقا بخاصة قد يكو أمي ك لح غي  أننا ني م رأي        

ونحن وامتلقي يعلم أ تميت هي أستا ة فن اليسم وفنانة تشكيلية حقق  شهي ها 
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نوا الفنو الجميلة السبعة والتا   ي عامها الغيبي بيوس شيقية عيبية، عارفة 

تخصص   ي إحداها )اليسم، النح ، الشعي، اموسيقى، اليق ، امسيس، 

أحد أنوا الفنو –مما يعنا أ تميت ربط  عدد لوحا ها التشكيلية السينما(، 

بعدد الفنو امعيوفة وهي سبعة كما أشينا إل   لحب ومن جهة أخي   -الجميلة

فقد أضاف  ه ه السباعية إل  الحداد والتا أضيف  بدورها إل  ال ئاب، فما 

؟  دالة كل من هاتي الكلمتي

دل من  جاء  ي لسا العيب ال دام  تم السود والحادل وامحت أ الحداد هو ثياب ام

والحداد عادة ما يطلق عل  إعا الحز  13النساء: التا ت    الزينة والطي ؛

ومفارقة كل ما يدعو إل  السيور عند فقد عزيز، وه ا ما أشار  إلي اللوحة فعا 

انقسموا إل  صنفي  الفقيدة هي خالة تميت وأمخاح ال ين أعلنوا الحداد 

، أي أ الحداد هنا يمثل حدادا صادقا  أمخاح صادقو وأمخاح كا بو

 وحدادا زائفاب

: وجدناه عند تميت التا جزع  لوفاة خالتها تدنيات إثي إصابتها ال دام الصامب 

بمي  السيطا وهي بمثابة أم الثانية لها والتا رعتها من  طفولتها بعد أ قتل  

 ي  ي السن الثامنة من عميهابوالد ها وه

: وهو حداد أخوا  ت دنيات وأزواجهن ال ين يمثلو الجشع وقمة ال دام الزائف 

حداد ال ئاب هو حداد خااتي أكث  من حدادي عل  مامي )دنيا(ب  ي  لح »الطمع 

 14«اليوم شعي  با أنانية قتلتهم  ي يوم واحد هم وأزواجهنب  ي كل السباعية

سباب ما  دية واليغبة  ي الحصول عل  إرث ال ي تيك  معظم لـتميتب،

ب كثي ا ما تستعمل  ي غي  النئاب : جمع مفيده  ئ ، وهي كلمة دالة عل  حيوا

معناها اللغوي للتعبي  عن معا أخي  يتصن بها ه ا الحيوا لتخي  الكلمة إل  

ها: امكي، الخديعة، انزياس وامجاز اللغويب فكلمة  ئ  تحيل إل  معا كثي  من

الك ب، الخبث والدهاء، العدو الظلومب والفنانة مي حينما أطلقتها مضافة إل  
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، وإنما رغبة منها للكشن عن حقيقة خاا ها اعتباطياالحداد لم يكن اختيارها 

وأزواجهن ال ين يتصفو بكل ه ه الصفا  التا  كيناها، لي دي العنوا ب لح 

 د  رمزية وجماليةب وظيفة إيحائية  ا  أبعا

إ ا من خال ما  كيناه يتبي أ حداد ال ئاب هو تعبي  عن حز كا ب       

ومزين يحمل بي طيات امكي والخديعة والخبث والدهاء، وأ البكاء عل  تدنيات 

يحمل هو اخي دالة أخي  ومعن   خي غي  امعنا ال ي يستعمل ل عادة  ي حالة 

بمجيد مو ها، دخل  كل خااتي  ي حداد »عب ة عن  لح: امو ، تقول تميت م

ب اأدري إ  ال ئاب، ولم يكن  ي رؤوسهن إا قسمة ال  كة والبكاء  ي الوق  نفس

نها كان  سدا منيعا أمام شهوا هن  كا  لح حزنا عل  مامي، أم فيحا ل هابها، 

 ب15«الييفية الفجة، وأشواقهم امتخلفةب

الفن ورسم بطلت له ه اللوحة به ه امعاني التا  انا له إ توظين واسي      

تص   ي حقل دالي واحد جعلها تعب  عن ميارة الواقع بميارة السخيية بلغ  

 رو ها  ي اللوحة الفيعية امعنونة بـ: تكم نحبح لو تدرينت، ح  هو اخي زائن 

 ييةبغي  صادل، إ  عب   عن   اء بضده و ي  لح تكمن قمة وباغة السخ

ثقافية  ي السباعية: إ أي ن  فنا إبداعي يخط الفنا  الدالة السوسيو

بي شت إا ويكو قد انطلق في من خلفية معينة تحمل أبعادا اجتماعية 

وأيديولوجية ونفسية وقيما تعك  حقيقة صاحبها أو مبدعها،  لح أ الفنو 

ماعية ثقافية تحمل رؤية وثيقة اجت»الجميلة عامة والفن التشكيلي بخاصة يمثل 

وقد ص  16«معينة، أو دعوة خاصة، أو اتجاها أيديولوجيا معينا، يعيض امبد

ب ومن القضايا والدوافع  فيها جل اهتمامات وانشغاات وكل القضايا التا ت رق

ق  تميت ودفعتها إل  إبدا ورسم ه ه السباعية:  التا أر 

ح  ي إحد  لوحا  السباعية تمطعم شيليت إفا  امطعم، وقد عب   عن  ل    

لم يدم الوضع طويا،  كل ما ربح امطعم من زبائن عب  السنوا ، » ي قولها: 
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ب بعد سنة واحدة  خسيت إدارة الجديدة التا لم تعيف كين تيبح محبا امكا

، ولم يعد الزبائن يغطو امصارين ام  ايدةب عم ه ا امط 17«أعلن امطعم إفاس

ال ي حقق أرباحا طائلة وشهية كبي ة قبل وفاة تدنيات خالة تميت تحول إل  خياب 

ا نسبة إل   وفو    تعم امكا بعد وفا هاب وما ياح عل  اسم امطعم أن س

الشيل وإ دل ه ا عل    اء ف نما يدل عل  القيمة الحضارية واجتماعية 

واليغبة  ي  ،الشيقية العيبية صول التمسح با واليوس العيبية التا تحمل معن  

تالقد ت ه ه أر  امسيوقة امنتهكة حقوقها  ؛العودة إل  أر  الوطن

وامسلوبة ابتسامة شعبها وأملها  ي العودة من خال رفل السلطا  اليهودية 

 عودة تميت إل  أرضهاب  

عل  كما عمل أصحاب امطعم الجدد )سارة وماجدة أختا دنيا وزوجيهما(       

ما أد  إل  غياب الزبائن ال ين كانوا يستمتعو مالتخلي عن عزف اموسيقى 

بالنغما  اموسيقية التا تعزفها دنيا عل  البيانو مما يوحي إل  غياب الح  الفنا 

 وال ول الجمالي بغياب الوعي الثقا يب

خلق وإبدا في يجد »اشح أ الفن هو  الدال السي ولو ي في السبا ي 

، و عب  عنها، وإ كا  ي الوق   ات يعب  عن مجمل الظيوف إ نسا  ات

و ي ه ه اللوحة نجد أ من بي ه ه  18«امعقدة التا تتم فيها عملية إبدا

الظيوف امعقدة التا ساعد  عل  إبدا إصابة الفنانة تميت بمي  سيطا 

مة ومواصلة عملية ابدا اليئة ه ا امي  ال ي زاد من إصيار تميت عل  امقاو 

عل  اليغم من اام الحادة التا كان  تعانيها بخاصة بعد توقفها عن تناول 

ت  اام التا مزق  جسدي طوال ليلة البارحة انسحب  دفعة واحدة »ببب تامورفي

لتمنحنا بعل الوق  للكتابة والتامل ورسم خيبشا  جديدة عل  كتا الخيش 

 أ أواصل الكتابةب يصع  علي النوم ومقاومة ه ه أبيل بببأستطيع ا 
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بلم يعد امي  إ ا عائقا أو حاجزا عندما تحضي إرادة  19«الشهوة الكبي ة 

ب       القوية وشهوة اليسم ونهم إبدا

الةني في السبا ي1 ي واسينا أعي  من خال .الدال الجمالي  : إ اليوا

وايت من  بدايتها إل  نهايتها إ  ا يخلو فصل من توظيف للفن التشكيلي  ي ر 

، يكشن لنا ارتباط القوي ب وحب ل  فصولها إل  وحدثنا عن من خال بطلت

وتمسح بطلت به ا الفن إل   خي لحظة من حيا ها ،فكاهما عاشق للفن، تميت 

ها ال ي ا ينقطع عن رغبتها املحة  ي اليسم وتعييتها للو  حا ها من خال حدي

وألوانها وإلحاحها عل  امشاركة  ي امعي  الخي ي ال ي أقيم من أجل مي    

، وواسينا من خال تولي عملية السيد  ي بعل أحيا ليحدثنا عن  السيطا

مشاهي  الفن واموسيقى والتعيين بلوحا   ي كل ميةب ل لح سوف نعمد إل  قياءة 

بطلت ونكشن عن أسيارها ودالتها  لوحة من اللوحا  التا نقلها إلينا رفقة

 اليمزية وإيحائية  ي الجدول التالي:  

عناوين لوحا  

 السباعية

 دالتـــها الصـورة 

الوجوه النسائية  سييي امو 

 وغمزهن 

 العيو امفتوحة

الشي، الحقد، الغي ة، الكيه، رفل 

اخي، النفال، ح  التملح، 

   بةاستهزاء، الدهشة، امكي والخديع

تكلن الحز وأس  ، وإبياز النفال  ن                العزاء

، البكاء فيحا مو  يم  يال أ العيو

دنيا، الطمع والجشع، اليغبة  ي 

 بالتملح

أزوا  

 والزوجا 

تحالن الشي، النفال، السيطية،  التحالن بينهم

الكيه والحقد، الحسد، الضغينة، 
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 بامكي والدهاء

حت  تظا  ي ال اكية، حت  ا ينس    اجدة وسارةم ماجدة وسارة

 بغدرهما

كم نحبح لو 

 تدرين

ماجدة وسارة وزوجيهما 

 الغنيي

الخيو  من الجدية إل  السخيية، 

 التهكم واستهزاءب

انتقال من الحضارة وال ول اميهن  امطعم الشيلي   مطعم شيلي

إل  التخلن واليغبة  ي اليبح السي ع، 

، التحول، انتقال من الشيلن الغيب

اهتمام بالجان  اليوحي امعنوي إل  

الجان  امادي أي سيطية النظية 

 امادية  ي امجتمع الغيبي، إفا ب

بيانو دنيا ال ي اش  ت  مام -بيانو ليتل

من سول العتيق 

عظم عازف بيانو 

 تر شاردسنت

الحياة، أمل، السعادة، رقة النف ، 

لتعبي  عن امشاعي الجمال، الفن، ا

وأحاسي ، الصدل، نقل وتيجمة 

، الياحة النفسيةب   اام أحزا

غياب الشم  وانكسار  السباعية

امامح ونظي ها نحو 

 الفيا

غياب أمل، انتشار الظلم، الخسارة، 

الخيبة، شيود ال هن، التخطيط 

يب  امي، التفكي  العدا

حداث التا ما ياح عل  صور ه ه اللو          حا  أنها واقعية ارتبط  أكث  با

إ  يبدو أ حضور ه ه اليسوما  الواقعية تقوم بوظيفة إ كاء »عاشتها تميت، 

، مما يحيل   20«القار   ع الصورة وكانها تجيي أمام للوحة لكي يتمثل بعل وقا

ا إل  امدرسة الواقعية التا  هتم بمعالجة اموضوعا   عل  أ الفنانة تنت

مما يعك  غياب   21«تمثيل أشياء كما هي»لقضايا اجتماعية، أي تيكز عل  وا
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امتخيل وسيطية الصورة الواقعية عل  اللوحا  الفنية لتخلد تميت تاريخها 

 بي شتها وألوانهاب 

شارة إل  دالة ألوا  ي اللوحا  ابد عل  القار  أ يعلم با قبل إ            

نية قائمة ب ا ها ولغة مفضوحة تكشن عن نفسها وعن أغوار ألوا هي لغة ثا

النف  البشيية، وتعمل عل  تبليغ رسالة ما إل  امتلقي ب  كي ها عل  ألوا بعينها 

ت دي وظائن معينة )تبليغية، تاثي ية، جماليةببب( كما هو الحال بالنسبة للوحة 

د وألوا الثقيلة عامة تسباعية حداد ال ئابت التا ركز  أكث  عل  اللو أسو 

 يليب   وسنبي دالتها فيما

 دالتــــها ألــــوا عنوا اللوحة

سباعية حداد 

 ال ئاب

نقيل أبيل وييتبط رمزيا بدالة  أسود    

، يدل عل   سلبية، فهو ضد كل ألوا

امو  والعدم، الحز ألم، عدم 

استقامة، الكياهية، النظية 

 التشاؤمية   

تميل إل  العتامة أو الدكانة ،ارتباطها   ألوا الثقيلة

بالفضاء العاتم، الظام، عدم وضوس 

 اليؤيةب  

تلع  دورا مهما  ي ابياز حقيقة  إضاءة 

اللوحة، عملية تاثي ية، إبياز مواطن 

 النور والظام لعك  فحو  الصورةب 

نا تدعو إل  القلق والتشاؤم اشح أ تميت استهو ها  ي ه ه اللوحة ألوا      

والحز وأس  ، وهي فعا ك لح وه ا ما أشينا إلي سابقا  ي دالة الصور  

 ي التاثي  عل  نفسية الفيد حيث إ اميل إل  بعل » ألوا ت دي دورا هاما  
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ألوا ييجع إل  ظيوف حياتية وثقافية كما ييجع إل  الظيوف النفسية التا يمي 

 وه ه ما حدث فعا لفنانتناب 22«بها

الغناه(   الة  الصوتا )اموسيقا 

إ اموسيقى لو من ألوا الثقافة إنسانية وغ اء اليوس ولغة  اموسيقى 

الوجدا التا تعب  عن الحاا  الشعورية والوجدانية النابعة من أعمال النف  

وسيقى تلطن أجمع  الدراسا  النفسية  ي كل العصور أ ام»البشيية، إ  

 23«امشاعي وتيهن أحاسي ، وتسمو بالنفو ، وتبعث فيها النشوة والبسمة

 ، فاموسيقى فن صوتي »كما أنها إل  جان   لح تتقاطع مع أدب وتلتقي مع

يتج إل  العواطن مباشية يثي  فيها حزنا أو سيورا، وأدب ك لح فن صوتي في 

ها أول  مع امقايي  اموسيقية يتج أيضا أوزان النظمية التا تتحدد  ي مقاييس

ي واسينا يهتم بتوظين  24«إل  العواطن يصورها ويهيجها  لح ما جعل اليوا

ه ا الفن إل  جان  الفن التشكيلي، فهو ب لح يس    ي تجيبت اليوائية إل  جمع 

الفنو  ي فن واحد أو توظين الفن للفن، فاليواية فن أدبي رال يحتضن فنوانا 

جميلة متنوعة من بينها اموسيقى وأيضا الغناءب وسوف نتناول  ي ه ه الدراسة 

ي ودالتها وفقا للمخطط ا  ي كل من  تيأنوا اموسيقى والغناء التا وظفها اليوا

شباس القد ، وسيدة امقام  : تروايتا ت سوناتا 

 ــاتاموسيقـــى اتيافيـــ                                       

 سونـاتا فياشا  القد                                        

 اموسيقى                               سونــاتـــا يـــارا

 سونــاتــا الغياب                                       

 موسيقى شهيزاد لـ: رمسكي كورساكوف                                      
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موسيقى اتيافياتا: أوبيا من أشهي أعمال اموسيقي إيطالي غو سيبا في دي ال ي 

أخ  موضوعها من قصة الكسندر ديما  الصغي  امعيوفة باسم تغادة الكاميليات 

وقد أد  الدور السيدة تفيوليتات التا أصيب  بمي  السل بببكل أحداث أوبيا 

ت وهو يستمع إل  صو  امغنية أمييكية تماريا كاا ت داخل اس  جعها تيوبا

حينما دفع  تةة2سبتمب   تتالطائية يت كي من خالها كين نجا من أحداث 

، وكين أن عزف تاسكاات تاتيافياتات تخليدا ليوس ت ماريا  القدر لزيارة قب  والدت

سعادة التا تغميه كلما رأ  ي  خيين إ  لم يشعي إا باليي عاميكاا ت مع موسيق

ولكنها  ؛ ي الصورة تماريات وكانها كان  تتبع إيقاعات وتمن  لو حضي  أم

انسحب  بعد أ خّلف  بي يدي معزوفت تسوناتات والتا لم تكتمل وكان  تحمل 

 ب    25اسمها والكثي  من الوصايا التا أوصت بها قبل وفا ها

ه ه امقطوعة نف  اسم لوحة والدت تميت لفياشا  القد : وتحمل ***سوناتا

التا اطلق  عليها اسم تفياشا  القد ت ما يعنا حدوث انج اب نحو أصل 

الشيل، رغبة جامحة للعودة إل  القد ، إل  الوطن، إل  أم، حني إل  اما  ا و 

ح نجد تيوبات هو اخي يتاثي بافكار لالطفولة، حني إل  أيام الوصال والصفاء، ل 

والدت ويحن إل  أصول والدت العيبية ويحاكيها، في لن معزوفة سماها ت سوناتا 

: هل تدرين يا يماب ه ه اليحلة أفادتنا  شباس القد ت فيقول وهو يخاط  والدت

كثي ا  ي كتابة السونا ب ستحمل من روحح الكثي ب ساسميها: سوناتا لفياشا  

يقية التا استعص  علي نهايتها تمثل ب ه ه امعزوفة وامقطوعة اموس 26القد 

ما  ا والدت وطفولتها وأحامها ل لح ييغ   ي أ يسمعها شيئا منها واستمع  

الوق  » كان  ستطل  من  لح حت  أنها ا تعيف بالضبط أإلي تميت بعد 

« ال ي مي، ولكن عزف طويا وكا رقيقا إل  أقص   الحدود وهو غارل  ي السوناتا

بحت  أ ا  لدمو بدأ  تلمع  ي عيني
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هك ا هي اموسيقى تفعل فعلتها  ي النف  البشيية، فتثي  العواطن وامشاعي        

 إما حزنا أو سيوراب

فة موسيقية ألفها تيوبات خصوصا لوالدت فاهداها إياها و هي معز  سوناتا أما 

عل   يا أجمل أم وأرأف قل  وأحن اميأة ها أنا  ا  تيح زحفا»وهو يقول: 

القل بببلقد ألف  كثي ا، لكن ه ه السوناتا التا لم تنت من  زمن بعيد، عزيزة 

ميت أعت ر أنها غي  منجزة بشكل تام، فها تستعص ا علّي  عليب سميتها: سوناتا 

ي، وأ تتقبلوا  كثي ا، ولكنها مقبولة  ي صور ها العامةب أرجو أ تتحملوا أخطا

ا، أميب أ ب فاه    القاعة بالتصفيق 26«جمل أم  ي الدنياأننيتاب فها مهداة ل

والصيا إعجابا بمقطوعت اموسيقية التا عب   بصدل عن حب لوالدت 

إنها فعا لغة  بوعشق لها فكان  أصدل تعبي  عن كل ما يجول  ي خواطيه

 الوجدا التا استطاع  أ تنقل أنبل العواطن إل  أقيب النا ب

ا حينما اكتشن حقيقة ه ا اسم وه ه الفتاة سوناتا يارا: كا قد ألفه

الفلسطينية العيبية من أم أمانية كان  تعمل  ي مستشفى أماني بالقد  اسمها 

التا اغتالتها السلطا  إسيائيلية باليغم من تخفيها باسم و تإيفا كياو  موهليت 

 مستعارب 

جده التا حدثت  إ سب  اهتمام تيوبات به ه اميأة هو أنها كان  عاشقة     

والدت عنها وأ تيارات الصغي ة هي أخ  والدت وخالت هوب بقي حائيا من ه ه 

الحادثة يتخيل موقن والدت كين سيكو لو عيف   لح  ي حيا هاب ه ه القصة 

الغييبة هي التا دفع  ب إل  تالين معزوفت الجديدة ف    أصابع تن لق عل  

سة للعثور عل  اللحظة الغائبة  ي السوناتاب فجاة مام  البيانو  ي محاولة يا

بدأ  إيقاعا  تندفع بكثافة لم يكن قادرا عل  السيطية عليهاب شعي بش اء غيي  

ينمو بقوة داخل ويدفع ب عميقا نحو موسيقاه التا ظل يبحث عنها  ي أدل 

عةبببفكي وهو غارل وراء بيانو مامي دنيا أ يطلق عل  ه  ه تفاصيلها الضا
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، وأ شيئا  ن كا يشعي بان كا يعزف لها وأنها كان  تسمع الجزئية اسم: يارا 

 ب 27«غييبا كا يدفع نحو امبهم

هي هك ا أحداث الغييبة وامبهمة أحداث الجميلة والسعيدة هي التا تدفع 

بالفنا وامبد با يسجل أجمل ما لدي لتخليدها  ي  اكيت وموسيقاه التا 

لد هي أخي  مبدعها ال ي أخيجها إل  العالم و إل  النور بعدما كان  أسي ة تخ

 مبدعها قبل انتهاء منهاب 

: وهي  خي معزوفة عزفها تيوبات  ي اليواية جاء  بعد وفاة والدت سوناتا الغياب

وعودت من رحلت بالقد  التا عجز  هي عن السفي إليها، وهي أيضا تحمل 

ي  من اليواية بمما يعنا أ واسينا لم يكتن بتوظين الفنو عنوا الفصل أخ

ي فقط بل تاثيه بها دفع إل  جعلها عناوين فصول روايت  الجميلة  ي ام  اليوا

وهي كاآتي: )عطش البحي امي ، مدونة الحداد، بكب ياء اللو وهشاشة الفياشة 

: الفن وأخي ا سوناتا الغياب( أي أن جمع  ي روايت بي توظي ن فني جميلي

التشكيلي والفن الصوتي ولم يستث  لح حت  عنوا اليواية والغاف ال ي يحمل 

 صورة للمسجد أقص   بالقد ب

، هي       تسوناتا الغيابت هي سليل ال اكية امفجوعة بغياب وفقدا والدت

ياة اما  ا الحزين بكل ما تحمل من جياحا  و ام استعص  عل  تيوبات هي الح

ع م مةب  كا الصد  قويا عندما حي  يوبا »بكل ما تحمل من تناقضا  وفجا

أصابع يده اليمن  عل مجموعة متتالية من النوبا  وكان يختتم فصا موسيقيا 

امها  ب أو كان يضع خطا نهائيا عل  حياة استمي  طويا ب باكمل

ل اليوس اممزقةب لم يكن كان  السوناتا تولد بالم حارل من أعمابببب»28«وشقائها

بإ  كلما أغمل عيني 29«يوبا يتحمل ه ا العناء إا بصب  لم يعهده  ي نفس

كان  تحضي صورة والدت وشهو ها التا ا تنتها  ي اليسم والتلوين فتعمل  اكيت 
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بوظيفة التخزين ليس  جعها عل  شكل نوتا  موسيقية معب ة وعاكسة لحالت 

 النفسيةب 

وهي اموسيقى التا رافق  تمييمت بطلة  اام لعرمسكا كورساكوف موسيقى شهر 

ب موسيقى شهيزاد التا أب  إا  رواية تسيدة امقامت  ي رحلتها مع فن رق  البالي

تاديتها حت  عل  حساب صحتها فها ا  هو  شيئا  خي سو  اليق  عل  ه ه 

اموسيقى »يزادت: تقول حينما تبدأ موسيقى تشهإ  امعزوفة التا أخ   بعقلها 

فـتمييمت تقد  اموسيقى إل  درجة  30«عبادة وله ا يج  أ نصم  لسماعها

العبادة عل  سبيل امجازب ألي  رمسكي كورساكوف هو ملهمها وهي ت كد  لح 

إني أح  ه ا اليجل رامسكي كورساكوف رجل م هل يكفي أ »حينما تقول: 

، يكفي أ يكو ه و م لن تشهيزادت لكي يدخل قلبا تعيف قدرت العظيمة لتحب

قى ه ا اموسيقي اليوس ا ال ي يب إ موس31«ويحتجز جزءا مهما من  اكيتي

اقتبسها من ال  اث العيبي تألن ليلة وليلةت هي أهم   اء بالنسبة لبطلة رواية 

تسيدة امقامت التا تشب كثي ا  ي عنادها وإصياها بطلة اليواية السابقةب فكلتاهما 

لفن وتمارسان باليغم من ميضهما اممي  وتح يي أطباء لهماب إنهما تعشقا ا

فعا تمثا نمو جا مثاليا للبطل إيجابي ال ي ا يستسلم عل  اليغم من قهي 

ب   امجتمع والظيوف ل

وهو أقل الفنو توظيفا من طيف واسينا  ي روايت وأقل حضورا، إ   الغناه  -ب

كيلي عل  لسا تميت ومد  التاثي  ال ي يحدث  ي ص  جل اهتمام بالفن التش

، لينتقل اهتمام  نفسيتها، كما  كي عددا من الفناني وامبدعي  ي امجال نفس

ومن الغناء ال ي وظف  أيضا إل  اموسيقى كما تبي لنا  لح من خال ما قدمناهب

 مايلي:
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 الغناء الشعبا                               

 اء                         الغناء أندلس االغنـ

 أغاني أطفال                              

احتو  رواية سيدة امقام عل  مقطعي من أغنيتي شعبيتي  الغناه ال عب 

أواهما تلعبد امجيد مسكودت التا جاء  لتعب  عن الواقع ام  دي ال ي تشهده 

ا ف  ة التسعينيا ، التا لم يبق فيها   اء وأصبح  ة لحظة غليانها وتحولهمالعاص

:  ملجا لكل السكار  وامعتوهي وضا وسطها معن  الفن والفناني

 من كل جهة جا  اما  ا

 زحن اليين جاب الغا  ا

 وين القفاطي وامجدوب

 عاد طياز الحييي مفقود

 وينهم خيازين ألجلود

 وينهم النقاشي

 وين صانع سيا  العود

 يساميوينهم ال

 قولو لي يا سامعي

لم يكن توظين ه ه أغنية اعتباطيا يعمل عل  تعطيل عملية السيد وكسي   

حدث جزائي  خطيت وإنما وظف  توظيفا فنيا يخدم أحداث اليواية لتمهد 

التسعينيا  وتعي  اليواية موقن السارد الناقم عل  من أسماهم بتحيا  

هم حس  رأي سب  كل بلو  أصاب  الباد، فهم ن -بعد سماع لأغنية-النوايات 

السب   ي غياب كل الفناني ال ين  كيهم تعبد امجيد مسكودت )اليسامي 

، صان ي سيا  العود، خيازين ألجلود، طيازين الحييي(، ولم يكتفو   اوالنقاشي
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ب لح فقط بل قاموا بغلق مدرسة الفنو الجميلة وتحويلها إل  مسكن منكوبي 

 لبالزلزا

يقول السارد أستا  الفن الكاسيكي معلقا عل  ه ه أغنية وعل  مدينت          

تالجزائي يا العاصمةت يبدو أنها من أجمل ما كت  عن ه ه امدينة  ي » امسيوقة:

لحظة انهيارها وسقوطهابببمدينتح سيق   ي لحظة غفوة وهي ا تباد مثل 

 ب 32«دينتح عاد  إليها أميا  وأوبئةالبنايا  التا فقد  مب را  وجودها، م

من املفوظا  التا استعملها واسينا كلمة تالسيقةت للدالة عل  أ مدينت     

-قد أخ   بالغص  والقوة من طيف أمخاح أطلق عليهم اسم تحيا  النوايات 

وأصبح  هديمها وإباد ها أمي سهل، وخي  مثال عل   لح مدرسة الفنو  -كما أشينا

 ميلةبالج

ندلس   شباس القد ت فوظن أغنية عل  لسا  الغناه  أما  ي رواية تسوناتا 

تميت هي كل ما تبقى من رثاء الفيدو  امفقود موطن أجدادها، حينما فاجاها 

 ا  فجي وهي تدند أغنية أندلسية مجية، قبل أ ي ه  إل  عمل  ي »تيوبات 

 بفتغنا:   33«أشواقهم ومدنهم الجميلة أوبيا نيويور  أغنية أجدادها ال ين سيق 

  هبببيا أسفي عل  ما مض  

 من  ا  الزما اللي فا  وانقض  ببب

  ه يا فيقة الديار، ديار أندل 

 34ماهانوا عليببب ما هانوا علي

وكم اشته  أ تزور ه ه امدينة امسيوقة كما اشته  دوما أ تعود إل  وطنهاب 

 عبهما ال ين ا حول وا قوة لهمبفكاهما أخ  عنوة دو رغبة ش

أغاني أطفال: وقد ورد  لح عندما كان  تميت تعود ب اكي ها إل  سنوا  مض  

دو أ تمحيها  ثار الزمن البالي، وا جمال نيويور  ال ي قد ينس ا الكثي   ي 
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سة  موطنهم وأهلهم عل  خاف تميت التا ازال  تحتف بها  ي  اكي ها البا

 إ  بقي  محفورة  ي  اكي ها إل   خي أيامهاب  والحزينة، 

 نامي نامي يا مانوببب

،  أسيل لح من الثلج فستان

 وحياة ربي سبحانو،

ببب  عطيلح قلبا ووجدان

 نامي نامي يا مانوببب

 اللي يحبح ببوسح

 12تح35واللي بيكيهح، ا تحزني من شانوببب

عها دوما من أمها تمي ات حينما كان  ه ه تالتنويمة القديمةت هي أغنية التا تسم

نها كان   تيغ   ي النومب ت كي ها يوم سافي  وخيج  من القد  دو رجعة 

تستغيب سب  عدم لحاقها بهما )هي ووالدها(دو أ تعلم بوفا ها ما جعلها تحن 

 إليها وإل  رعايتهاب 

:)  الفن الحيكي )رق  البالي

ظين فن اليق ، بل أصبح هو موضو اهتم  رواية تسيدة امقامت بتو          

اليواية ال ي ارتبط  بياقصة البالي بطلة اليواية تمييمت، العاشقة لفنها باليغم 

من صعوبة الظيوف امحيطة بها وتدهور أوضا أمنية  ي الجزائي، وأكث  من 

 لح مواجهة رجال أمن وتحيا  النوايات لها ومنعها من اليق  و هديدها ورفل 

، فوصفوها بابشع -حس  رأيهم-جتمع الجديد له ه امظاهي امخلة بالحياء ام

حها أطباء بالتخلي عن البالي  الصفا  وأنكيوا عليها فعلهاب إل  جان   لح ن

بكل ه ه  ناحت  ا تتحي  اليصاصة التا سكن  رأسها من  أحداث أكتوبيب وكان

يها امفضلتي ت رقصة الب بيية، العوائق تزيدها عزيمة ورغبة أكث   ي أداء رقصت

 وشهيزادب وه ا ما سنتناول فيما يليب
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 رقصة الب بيية                                                            

     )  الفن الحيكي )رق  البالي

 رقصة شهيزاد                                                             

يية: لقد تناص  روايتا واسينا مع عدة فنو عمل  عل  إثياء الن  رقصة الب ب

ي وتنو ع ما جعلها فسيفساء تعمل عل  إثارة القار  وتشويق معيفة  اليوا

حقيقة ه ه الفنو وجماليتها  ي الن  من خال استعمال لغة شعيية عب   عنها 

، والحيكا  إل  كلما  ونقل  اشارا  غي  اللغوية إل  إشارا  لغوية حية ومعب ة

ب غي  أ الحيكا   والنغما  اموسيقية إل  لغة روحية ثانية هي لغة الوجدا

ي ليس  مجيد تحقيق متعة بعينها،  الجسدية التا ت ديها تمييمت  ي الن  اليوا

وإنما لتعك  كل الهواج  واام التا تعانيها وتسكن جوارحها، وتوق جياحا ها 

 العميقة والعتيقةب

  اء »ل لح فها ا تتوانى لحظة  ي أداء رقصة الب بيية فها بالنسبة لها         

بب من هموم وأشواق بببإ الب بيية مس ولية،   خي فيها   اء من الوطن ببمن لغت

، حز    اء  خي في مس ولية أحيا  و عي الع راء ليلة زفافها، لغة امنسيي

هي كل   اء تييد أ تعب  عن كل  36« رائحةامنفيي  ام ال ين تاكدوا أ للجو 

ه ه امعاني بحيكا ها وسكنا ها، بجنونها وروعتها من  أ نبهتها صديقتها تأناطوليا 

إل  سي ة وقصة فاطمة أي  عميو  ه ه القصة التا استمد  منها رقصة 

تالب بييةت بكل معانا هاب فاليقصة إ  تناص  مع قصة اميأة القبائلية والن  

، مما يعك  تتداخل النصوح وتعالقها ال ي تناح هو اخي مع فن البالي يوا

 واستفاد ها من بعضها البعلب

إ اليق  بالنسبة مييم دودة خضياء  ي رأسها لي   ب مكانها  رقص شهراام 

، ل لح  نها أدمن  علي وامد يصع  علي التخل  عن إدمان التخلي عن 

رق  شهيزاد عل  حساب صحتها حت  وإ كا  خي  رأينا كين أ تمييمت فضل 
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ب فها أوا وصحتها ثانيا بعد أ مأها كورساكوف قوة و سحيها  ما تقوم ب

سارقصها هنا  ي »بقطعت اموسيقية التا عزم  عل  أدائها بعد الب بيية مباشية 

حيها امزمنب  ه ه أر  امحيوقة بت

 وصحتح يا مييم؟

ياب التحضي  لها متقدم، سندخل بها موسم ربيع الجزائي شهيزاد أوا وصحتا ثان

 ب 37«اموسيقي

حينما يبدأ السارد  ي وصن الحيكا  التا تقوم بها وهي ت دي رقصتها        

امفضلة يح  القار  أن فعا أمام خشبة امسيس يشاهد ويتابع رقصها حيكة 

ي و سمو  ب إل  العالم التخيلي فحيكة ما يجعل القار  وثيق الصلة بالن  اليوا

بقلم مبد استطا أ ينقل إلينا تفاصيل رقصة تشهيزادت امتخيلة، وقد 

صفحا  يتخلل السيد  ي كل مية يقطع ب عملية الوصن  ةاستغيل وصف عد

ي غي  اللغوي  للغوح  ي أحداث اليواية، وإ كا استحضاره له ا الن  إيحا

تدور  ي مكانها، » ي كل حيكة من حيكا ها امغيية ينم عن حالة ما تعب  عنها تمييمت 

تدور، تدور مية أخي  بعنن قليا ثم تنسح  إل  الوراء ب عي كبي ، تيكل داخل 

اتسا ثم تقن مية أخي  وهي نصن منحنية، يداها ممدودتا إل  الوراء  ي 

ب تكير الحيكا  نفسها التا كان  تزداد  وضع يوحي بانها مقدمة عل  الطي ا

بوتتتبع موسيقاها امفضلة بكل  38«سيعتها كلما كان  اموسيقى أكث  حدة

مشاعيها وأحاسيسها وعواطفها، وبكل انفعاا ها، بخاصة حينما ت كيها موسيقى 

بشهيزاد وعاقتها مع  -ليمسكي امقتبسة من كتاب تألن ليلة وليلةت-شهيزاد 

القصة مع زوجها السابق ال ي املح شهييار ، ثم تستدعي حكايتها امشابهة له ه 

يشب املح شهييار  ي عدوانيت لتكو هي تلح الفتاة الوديعة التا تتحول فجاة إل  

وحش ضار حينما يتقدم منها الشخ  ال ي رفض  أ يكو زوجها بل هو 
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يها بكل  بالنسبة لها نفس شهييارب فكل حيكة من تلح الحيكا  كان  ت ّكت

 ة والواقعيةبتفاصيل القصتي ال  اثي

إ تواسينات استطا فعا أ يمز   ي اليوايتي محل الدراسة بي فنو       

ي واحد و ي حيكا  متناغمة متصلة ببعضهاب إ  ا يح  القار   عدة  ي فن روا

بانفصالها أو تفكح بنية الن  أو تقطع عملية السيد، بل عمد إل  توظيفها 

، توظيفا فنيا جماليا وضمنيا لغويا و  حداث الن ، شارحة ل بطييقة مكملة 

مليئة بداا  وشفيا  ورموز يعمل القار  عل  تفكيكها واستنبا  معانيها 

 الظاهيية والباطنيةب

إ الكات   ي روايتي يشكل لوحة فسيفسائية غنية بموضوعا ها الجديدة        

، التا تحمل هاج  التجيي  وإبدا سواء عل  مستو  الشكل أو امض مو

ليكو ب لح من أكث  اليوائيي محاكاة وتوظيفا للفنو الجميلة  ي أعمال 

 اليوائيةب       

     الهوامش
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  قراها في كتاب تجليا السرم في أمب الر ل
مب الجزائري            الر   ال جااي في 

 سمي ا أ سا د ع ل

ا  أ/                                                                      م ة   سعي
ي جامع                               أم البوا

 ملخص 
اس ا د ل استع ا امقال  ف ه ي  يه ل  اهتمت بمقا أدب ال

ة استعانت م  ي ي ج ي نق فق   ، التقني ي امضموني  الجزائ م النا
ي تحليل النصوص  ث سميرة أنساع بامنه البنيو امنته  خالها البا
قي الخطابا  لي،  ؛ لتكشف لنا التعالق القائ بي الخطاب ال دي الس

سعت  دبي امنضوي تحت متها الخطاب القصص ي.  ي مق د،  قب الس
ل عل مجموع م  دب ال سي امهتمي ب ا ث إثبا فعالي اعتماد ال البا

لي. اخلي للن ال دي الكفيل بوصف البنيا ال  التقنيا الس

 

This article aims to review the study focused approach travel 

literature in Algeria of the substantive and technical, according to a 

new critic vision hired through which the researcher ANSAAD Samira 

curriculum structural Followed in narrative analysis of texts; to 

reveal to us the correlation that exists between The speech wandering, 

and the rest of literary discourses that fall under the dome of the 

narrative , first and foremost speech fiction; and the researcher 

sought to prove the effectiveness of the adoption of scholars interested 

politely trip for a group of narrative techniques as to ensure the 

internal structures of The text wandering. 

 
 الكلما امةتا ي 

. ، النق البنيو ، القص ل د، أدب ال  الس
***   ***   *** 

ثي  يتتتتتتتتت أن تتتتتتتتتا البتتتتتتتتتا ا الع تتتتتتتتتي نتتتتتتتتت التتتتتتتتت دعتتتتتتتتتر  استتتتتتتتتتقطد املمتتتتتتتتتت 
اجت قتتت  تي  ل امختصتي  ي مستت تي تصت  ، يا عتح التحتت ل النقت   فيت التت
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؛  ف عليتتت دبيتتت الضتتتي س تنضتتتو رتتتم جتتتن  أدعتتتر متعتتتا أتتتةال  عتتتح  تصتتنيف 
ا  ل الختتت  متتت هتتت  التعقيتتت تتتا ، لكنتتت  يتتتر أدبيتتت توا هتتتا علتتت مةونتتتا  ا س ن تتت

امضت تحقيتق التوافتق بتي الشتةل  الجمتالي،  ليتد الجانتد الفوتي  لت غ . بالن   مو
يتت هويتتت ا، فتتتة مستتال تح ر، متتتادام  متته هتت لتتت ال هتتا ف  كتتل النصتتتوص لتت هعتت

حتفتتتر  هتتتا  ة، ي  يتتت ستتتتنتة أأتتتةاس أدبيتتت ج ا أنتجتتتت  تطتتتو  ، يتتترا متتت يتعلتتتق بت
. خ  بي الحي 

ا تتتتي نصتتتتوص التتتت دبيتتتت  غأى عنصتتتت 
ى
تتتت ن ها  -قتتتت تى تتتت أ هتا هتتتتا أ متتتت

افيتتو التت   صتت ج ختتو  ا الضتتي م معتتال مختلتتف البلتت تقاليتت  ا عتتادا 
ا  هتتتتا الباأ متتتت ختتتتال غشتتتتبعها -متتتت  ، اتيتتتت تتتتي عناصتتتت الفنيتتتت الضتتتتي عتتتتاد ال أستتتتهمت 

؛  افيتت ، س ج لتت ،هتتا ر أدب  ، متتا جعتتل نصوصتته توصتتف ب دبيتت لف هتتا  ة م أتته
لتت  لتتلتتأ أ أدب ال ل انطباعتتا ام دبيتت الضتتي تنتتا ثتتا  ف عتت مجموعتت متت 

ر تتتتتي بتتتتتاد مختلفتتتتت ، . ب1)اتتتتتت  تتتتتي  -استتتتتاثا الجانتتتتتد القصصتتتتت ي اهتمامتتتتتا أختتتتت تتتتتي 
جمتتتتتتتتا  امختصتتتتتتتتي ا بحمتتتتتتتتل لقتتتتتتتتد أدب،  -بمصتتتتتتتتادق  قيتتتتتتتت التتتتتتتت أهتتتتتتتت علتتتتتتتت أ

ثي متت قابتتل بتتتي أدب  ضتتح أ متت البتتا أتتع ،  انضتتمام مستتتحق لعائلتتت نعتتر  
هميتت نفستتها تتي القيمتت  جعلتت   ، امستت لتت  قتتال ا اموقتتف ت ريتت  ،   يجتت هتت

 ، ايتت ال  ، عتتح فنيتتا القصتت لتت يمثتتل أتتكا أدبيتتا خاصتتا يجمتته  تتي أ أدب ال
يا، انا فنيا ث ، مما يجعل مي اتي ا  السيرة ال كمت  ب2)شو ي ضيففه ينفتر عت 

ب  أت علت امتتا  العت يت أهت م ا الع ي اعت تر الت امبال  صف التهويل، 
د  علت لف أدعر قصص  تي   ،، م، يضاهي ما كا عن أعوب أخت ي الق ب  ي را

يتتتتتتاب الحتتتتتت  القصصتتتتتت ي،  ر،  عتتتتتتر بتتتتتتالخوا  الحةتتتتتتا دب الع صتتتتتتفت  التهمتتتتتت الضتتتتتتي 
لت علتا  علت  ل تأ اماشتككي  عو أ يت  . نوا  النعريت فته للشع د بقي  مع

التنتتتو  قيقتتت العتتترا   نفستتته علتتت  لتتتي؛ ليقفتتتوا ب ثنتتتا ال ، مو هتتتو   القصصتتت ي فيتتت
ا علتتتتت ر بيتتتتتا الطاقتتتتت القصصتتتتتي للمبتتتتت   فعععععكام قنعععععد اا اموقتتتتتف عنتتتتت  هتتتتت م

تتتي  ، تجلتتتت  الضتتتي جعلتتتت  يتمتتتته بموهبتتت قصصتتتي لتتت الخلتتتية ت عتتتر متتت امحتتتيل  الع
ر دبيتتتت ثتتتتا  يتتتت متتتت  لتتتت جانتتتتد ب3)ع ا  ف التتتت ، متتتته أنتتتت س ينفتتتتر أ يةتتتتو هتتتت

صتتتتتت ا  ، التتتتتت يتتتتتت اأتتتتتتبا  الحتتتتتت  الفوتتتتتتي لل امعما عقتصتتتتتتادي  مامتتتتتتت ةنستتتتتتاني 
تتا ةستتامي الفتو مت العلتت  ختت  ، افيتت الج يستتهد ب4)الثقافيتت  تتي  قنععد ا، 
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عستتتتت د ر   ، ، فيتتتتر، أ م هتتتتا؛ متتتتتا غعلتتتتق با تتتتجيه ةستتتتتام للستتتتف لتتتتت ه ال هتتتت منتتتتا
لق مخيلتتتت ا تتتت عتتتر،  ائيتتت الضتتتي يتميتتتق  هتتتا الع ال اعيتتت القصصتتتي  لضتتتي البوتقتتت ةب

ر الستتم ايتت  هو يصتتال لل لتت متتا ب5)أعانتتت علتت صتتيا نستتية متت لأ  ينتهتتي بتت  .
ليتتتتت  ا علتتتتت أ الحتتتتت  القصصتتتتت ي  شعععععو ي ضعععععيفهتتتتتد  هيتتتتت تفتتتتتأ فيتتتتت  -ت التتتتت ا

ائغتتتي ال التتت بالئجتتتائغي  يا  -ال مستتت تتت  صتتتلنا متتت ما س يقتتتل أهميتتت عتتت متتتا 
 . يقي  ا

يتتتت ا ا عتتتت تز عيتتتت دب الجزائتتتت  يتتتت متتتت لتتتت يكتتتت  دبيتتتت بالع لستتتتا 
خ  قف عن  ام ا ما  ه ا عل اختافها،  أ،  أبو القاسم سععد هال تي 

سستتتيما ختتتال القتتت  ا  تتتي هتابتتت التتت ااتتتح  يي أستتتهموا رمستتتاهم  أ الجزائتتت
( تتتتتا  1تالثتتتتتانر عشتتتتت لأ تةتتتتتو  تتتتت  ، الهتتتتت نايجتتتتت لا تتتتت عتتتتتح  كانتتتتتت  ب، 

ععضها نايجت   ، ي رجا فيت ب6)لطلتد العلت هيت أهميت امتادة امع انطاقتا مت ت  .
ثتتتتت  مت البا يتتتتت أقتتتتت ا الجزائ تولهتتتتتا التتتتت علتتتتت  سعععععمي ا أ سعععععا ددبيتتتتت الضتتتتتي ا
( تتالي يتت أهتت ال ليتت ال جا د متت النصتتوص ال تت عتت أ مععد ، أ مععد امقععري مقا

، الناصعععرابعععو را  ، ال سعععي  العععورت  ا، أ معععد بععع   معععار، ابععع   معععد ، البعععو ا
لتبتتتي ابععو  امعععد ام عععرفي،  بععد القعععامر الجزائعععري   ، الهتتت تتتي عتت محتويتتتا  ب، 

صت  د انطاقتا مت  دبي بتابه دقيق للس اف م  تمته ه  النصوص بجاند 
هتتتتو   استتتت عنوانتتتتا هستتتتية مجتتتتال البحتتتت ،  ا ال اختتتتتا لهتتتت اخليتتتت لهتتتتا.  البنيتتتت ال

دب الجزائتتت ر تتتي  يتتت  ا ال جا لتتت الثالتتت  عشتتت  التتت متتت القتتت الحتتتاد عشتتت 
يي ستتتلوبر   الهجتتت خصوصتتتيا  لتتتي  تتتي مضتتتامي الخطتتتاب ال لتتت ؛ بحتتت   ال

يتتتتت أ  لتتتتت ال تتتتت ال جا ستتتتت أ  متتتتتاه امق لتتتتت  ينيتتتتت  لتتتتت ال نتتتتتو  متتتتت أنتتتتتوا  ال
 ، ا عت عتودله ال الت  ،ها ال ا الضتي يت ف امتخصصي هي تلأ الت ي ع
ل تهتا م أدا   ة البقتا  الضتي  يتا مي  حتي نحتو الحت ؛ ر نايجت تتوح  مناستأ ال ت

د بقعتتتتت  ه لتتتتت   مجتتتتت تتتتتي ن تتتتت ستتتتتل فال جتتتتتا  ستتتتتول صتتتتتلوا ح عليتتتتت  ام ال أقتتتتت
ر العلتتت افيتت تتتتزا للستتتيا  تتتل، ب7)ج لتتت بتتتي ال تبتتت  ا النتتتو  ر ام يتصتتت هتتت  ،

متتتاه تتمتتتته بمةانتتت عاليتتت عنتتت امستتتلمي صتتتقا ، فتتتال  متتت أ هتتت   تتتي كتتتل   
ر ل  .ب8)أه البواع  لل
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جهتت ن تت  غعتت ستتد  دب الجزائتت  تتي  يتت  ا ال جا أبععو القاسععم التت
لتتت  سععععد ه ، ليعتتتود بنتتتا  يتتت نستتت ي فتتتق  ا  ا متتت بتتتي أنتتتوا  التتت ضتتتو هعتتتر 

لتتت البتتتونر امستتتماة )ال  هتتتي  ف تهتتتا امصتتتاد ر  يتتت  يتتت جزائ جا لتتت  ل  رتتت أ
لفهتتتتا هتتتتو  م ب،  يتتتت لتتتت ال جا تتتتي ال أ مععععد بعععع  قاسععععم بعععع  محمععععد ساسعععع  الشتتتتهي 

ي ب9)رالبو ا تي أأتةالها الشتع يت الضتي جا تنتا  ا ال جا ي سياح تميق  بي ال  ،
ا النعريتتتتتتت س  ا امصتتتتتتتطال عل هتتتتتتتا عتتتتتتادة هتتتتتتتي التتتتتتت لتتتتتتت أ ر التتتتتت ، هشتتتتتتتير  النعريتتتتتت

لتتتت هتتتي الضتتتي ه تتتتجل  لتتتأ أ  ي   ف هتتتا أبتتتحا ها انطباعتتتتاله عمتتتا أتتتتاه  الشتتتع
ا  هتا مت  قطتا الضتي مت تي مختلتف امت  لكت   ، ي ال جتا سمعو  ل   فقل 
ي  ستتتتتتتو يتتتتتتت  ة الع الجزيتتتتتت مصتتتتتتت  ابل   لتتتتتت ا بتتتتتتتتون   اد، متتتتتتت تتتتتت لتتتتتتت  الجزائتتتتتت 

لر ا هعوتتتي أ ب10)القتت هتت يتت امامتتتت  أبععا القاسععم سععععد ه؛  تتتي تح يقتتف موقفتتا 
ا الشتتةلي ا ؛ ن تتت ه النعتتتر لعتتتل أهمهتتتا الطتتا  ، لتت لضتتتي يجتتد أ يةتتتو عل هتتتا أدب ال

تتتتتي  ،  تتتتتخت  التتتتت ث  هتتتتتا ال ة النعتتتتتر علتتتتت استتتتتايعاب مجمتتتتتو  امواقتتتتتف الضتتتتتي تتتتتت لقتتتتت
ت متتت  متتت بمتتتا تمتتتت مشتتتاه س يتعلتتتق  تتتو مختلتتتف امنتتتالق،  هتتت يجو  ، هتتتا،ه أ

أقتتتو  ايتتتا  لتتت متتتا تتتت التقالتتت متتت  ا   نمتتتا يتعتتت اإ،  تتت ، أ ي ختتت ال جمعهتتتا متتت 
 . ا تواج الجاند التخيلي ال هستقبل الشةل النعر أهعر م الشع  م ر

 منسج الدراس   - ت
تي تابعهتا لخصوصتي  أ سا دأأا  ل امنه امعتمت  استها  م د ي مق

لتتتتتد  قتتتتتت أتفتتتتتق فيتتتتت أ تتتتتي   ، تتتتتي الجزائتتتتت يتتتتت  ا ال جا تتتتتي نصتتتتتوص التتتتت ستتتتتلوب 
سي عل  ا ، ليرقتد ال است ا النتو  مت ال نسد مثتل هت يخي ر هو  أ امنه التا

عتتترر تتتي ال تتتراإ الع أد هتتتا   ، لتتت تتتي تلتتتأ ب11)مستتتيرة ال يتتت امتتتتا  ؛  كتتتا الخيتتتا الو
ستتتتوا أدب  ها دا يقتتتت امثلتتت الضتتتتي اعتمتتت ي؛ بوصتتتف الط الف تتترة تطبيتتتتق امتتتنه الستتتتيا

هيتتقه علتت متتا هتتو مضتتمونر ، بيتت أ ت ا ا متتا  التت هتت  ، أهمتتل امةونتتا الجماليتت
ا جليتا  ال بت  ، ا ل تابه مضامي ال ث  ي عم البا اس  ي ال مسنا  
ا س هعوتتتتتي تنا تتتتت ي أ  صتتتتتف التتتتت تتتتتي فصتتتتتلي متتتتت فصتتتتتول الكتتتتتتاب؛ متتتتتا هعوتتتتتي أ 
أ  ثت فعتا،  ت ه  قتا قتائق  ي مجملها تخييا بتل  ي ف ها ل ست  اإ الجا

لتت يخي فعتتل ال يوي، التتتا ؛ م هتتا التت فيتت مختلفتت متت مجتتاس مع  كتتا باأستتال لخ
ير .  السيا  ي 
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هتو   ، دبيت أتةال  سا  أس  تضتبل هت   ل  م هنا، ب الحاج 
ا  تتتي مواهبتتت لهتتت  التطتتتو دي علتتت اختتتتاف توجهالهتتتا.  استتتا الستتت متتتا تولتتتت ال

تتي نصتت د  لتت تابتته عناصتت الستت ستتو  ا لعتتل امستتو امنطقتتر اتجتت ال  ، لتت وص ال
ل من ثق مت  ؛ عتفاح عل كو لبيع أدب ال ا ا ي اعتماده عل تلك ةج
متتتت متتتت متعتتتت  د امشتتتتوح بمتتتتا يق ، امعتمتتتت علتتتت الستتتت أستتتتلوب ر الكتابتتتت القصصتتتتي

ا ا  ب12)هنيتتتتتتتتتت ه تتتتتتتتتتر،ر التتتتتتتتتت   نفستتتتتتتتتتها،كتتتتتتتتتتاف لتطبيتتتتتتتتتتق ةجتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتت أ ال رتتتتتتتتتتاف 
د الق مو الستتت ، هستتتتخ ،هايتتت ستتتل  ايتتت  ةايتتت لهتتتا ب لتتت  صصتتت ي، باعتبتتتا ر ال

ر ا  موقتف معتي تي ينفعلتو  يانا  مو الوصف أ ا هعوتي أ ب13)هما هستخ ؛ هت
د  ، همتتتا  الستتتت د ي يقتتتوم عل همتتتا أ جتتتتن  ستتت م أهتتت عنصتتتت لتتت هستتتتخ أدب ال

 الوصف.
ها تتفتتتق علتتت  د، نجتتت د ألتتت الستتت تتت رتتتنا أهتتت امفتتتاهي الضتتتي   استع

تتتتتتي كتتتتتتل امجتمعتتتتتتا تواجتتتتتت  الطبي تتتتتتي  د،  م الستتتتتت ، همتتتتتتا أ،هتتتتتتا س تختتتتتت  عتتتتتت ب14)قتتتتتت
امواصتتتتتتفا الضتتتتتتي ينطبتتتتتتق جتتتتتتز ا م هتتتتتتا علتتتتتت أدب  الستتتتتتما  مجموعتتتتتت متتتتتت امعتتتتتتايير 
د  ا أ ستتا وجتتود   ، الخياليتت اإ الحقيقيتت  تت متت بطبيعتت  يتعلتتق   ، لتت ال

 . ات ال   هو ال
لتتتتت هشتتتتتتمل علتتتتت دب ال ، فتتتتت الزمنيتتتتت عليتتتتت ف امةانيتتتتت   ر مجمتتتتتل ال تتتتت

ا د  د عمليتتتت انتتتتتا  يمثتتتتل فيتتتت التتتت ، فالستتتت الخياليتتتت الضتتتتي تحتتتتيل بتتتت الواقعيتتتت 
ر الخطتتاب هتتو الستتلع امنتجتت امتت لتت امستتتهلأ  التت ب15)امنتتتة  ؛ متتا هعوتتي أ ال

 ، تتتتتتانر أتتتتتتعبي أ ةايتتتتتتا  ا هستتتتتتمعو ستتتتتتيرا  تتتتتتي مختلتتتتتتف البلتتتتتت ختتتتتتال تجتتتتتتواله 
، يشتتتتتتته م لتتتتتتت ا ايتتتتتتتا امت ال ستتتتتتتالير  يستتتتتتتمعو لتتتتتتتبعح   ، يخيتتتتتتت واقتتتتتتتف تا

اقعيتت  ، قتت تةتتو  نتتتا  القصتت تتي مجملهتتا عمليتت نتتواة  رتتو لحتتوادإ تمثتتل  يتع
قوعهتتتا، أ تخيليتتت  قيقتتت  أتتتاه عيتتتا علتتت  ا ف هتتتا،  فتتتا مباأتتت التتت ل  كتتتا ال

عتتتاد  ج ل هتتتا أ الجماعيتتت لتضتتتاف  ديتتت  ها امخيلتتت الف ، تتتي تصتتتو ائ يتتت ائ يتتت 
همتتا يةتتو  لتت بلتت ،  ، فينقلهتتا همتتا جتتا   ايتت التت عل هتتا ستتماعا  ين تت يقتته ال
تتتي غشتتتكيل نتتت  التتت مجتتتال مهتتت  مكنتتت الضتتتي يمتتت  هتتتا ال تنتتتو    ، منتتت لتعاقتتتد 

 . ا  ال
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تتتا  بعععاريمنحنتتتا موقتتتف  لل علتتت أهميتتت اعتمتتتاد امقا ا كافيتتتا لنتتت مصتتتو
عتتتح تتتي تحليتتتل  دي  التتت س يجانتتتد فيتتت  الستتت ا م هتتتا،  التتت  ، دبيتتت أتتتةال 

تتتي يقتتتول  ر هثيتتترة هتتتي  د فضتتتا ي تجتمتتته فيتتت الخطابتتتا علتتت أأتتتةالها،  اعتبتتتا الستتت
 ... عتتت بتتتي متتتواد مختلفتتت ، مو ختتت ح أنتتتوا ، هتتتي  ،هتتتا، تنتتتو  ختتتا  . ديا العتتتال ستتت

تا،  د، أتتفويا أم مكتو همتا  يمكت للكتام املفتتوي أ هعت الست ة ت واستط الصتتو
ارت  نت  واسط عم قا  امن  لةل هت  امتواد،   ، ه ، أ بالح ه ثابت أ متح

ر القص الحةاي   ، مثول اف  الخ ة،  سطو  .  ب16)ي 
آليتتتتا امتتتتنه البنيتتتتو التتتت ر هعتمتتتت علتتتت الوصتتتتف  أ سععععا د لقتتتت  فتتتتت

در قيق لبنيتتا الستت لتتأ بتتاب17)عستقصتتا  التت ة  يرا الضتتي أصتتابت بنيتتا ، م تتر لت
يتتو  مضتتمونا، همتتا استتتعانت بتتبعح متتا جتتا  بتت من تت  لتتي أتتكا  التتن ال

الحةاي الشعبي أمثال   دي كالقص  باهتموا بمقا أنوا  س ، غريمعاع، بر
د  يتت الستت يثتت ر أ ن  يرهتتا متت امنتتان الح هتتا للبنيويتت د  ا تتي اختيا كانتتت د

د بنيويتتتتتتتت التوجتتتتتتتت   د  هتتتتتتتتا الستتتتتتتتت يقتتتتتتتت الضتتتتتتتتتي يتتتتتتتت الط الشتتتتتتتتةل،  ل الطبيعتتتتتتتتت  تتتتتتتتت
ر اخليت ب18) يفت ائيتا يصتف البنيتا ال ج ؛ أ أ امنه البنيتو بوصتف منهجتا 

يتتتول  لت الةتل،  ، ف ستمت باسنتقتال متت الجتز   الضتي تقتوم عل هتا النصتتوص الحةائيت
أتتتتةال الحاملتتتت تتتتح الن تتتت عتتتت  د  أتتتتةل  يفتتتت الستتتت استتتت لبيعتتتت  ؛ متتتتا د  لتتتت

لتتتتتأ أ كتتتتتل تحليتتتتتل   ، دي سا تتتتت ي أهتتتتت التن يتتتتترا الستتتتت جعتتتتتل البنيويتتتتت امنطلتتتتتق 
لقت أثباتت   ، د هستت ي مقتوس امتنه البنيتو ف الجاند التقوي لبنيت الست هسته
ة علتتت استتتايعاب كتتتل أأتتتةال  ، النقتتتاد قتتت استتتتعماست علتتت امستتتتو، التطبيقتتتر لتتت

د.  الس
ثتتتتت علتتتتت أهتتتتت التصتتتتتو  تتتتتي اعتمتتتتت البا ديا  ا الضتتتتتي أسستتتتتت لهتتتتتا الستتتتت

ة  م نفستتت مباأتتتت همتتتا يقتتتت  ، اهتمامهتتتا ربتتتامحةر هصتتتتي للتمثيتتتل اللف تتتتر لاحةايتتت
ل العاقتتتتتا بتتتتتي امستتتتتتويا التتتتتثاإ التاليتتتتت  امحةتتتتتر، الحةايتتتتت  نتتتتت يتتتتت للتحليتتتتتل. 

در ا  ب19)الستتت غعتتت آ تطبيقتتتا -  يععع ار  ين ععع .  تتت نصتتتوص  -تن يتتترا  تتتي مقا هتتت 
يتتتت دي ع استتتتتم أيضتتتتا متتتت ستتتتميائيستتتت  ، أ  غريمععععاع ة تابعتتتتا لتلتتتتأ امفتتتتاهي

دي الحةايتتتت  هتتتتز علتتتت ر ستتتت دي الضتتتتي ت د اهتمتتتتام  narrativitéالستتتتيميائيا الستتتت
ا بنيالهتتا العميقتت الضتتي  بتت ف  ،  هتت دي ل مضتتامي ستت بالوستتيل الحاملتت لهتتا)...ب تتت
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ر د مت نمو  العوامل القائ عل فه ب 20)غعت ر عادة كوني تي الست  امنطق امزد  
/امورتتو ب،  ا ختتال استتتخاص عاقتتا التقابتتل القائمتت بتتي العوامتتل الستتت )ال
سليتتتتتت  ب، متتتتتتا ياتتتتتتيت توليتتتتتت البنيتتتتتت ال / امستتتتتتاع ب، )امعتتتتتتا ليتتتتتت ستتتتتتل  ستتتتتتل/ ام )ام
لتتتتت  ح  تتتتي تتتتت التطتتتت استتتت  تتتتتي ال ا )العامتتتتلب  ا ةج نا هتتتت جتتتت  ، العميقتتتت للتتتتن

، .  مةتتتتتو ال خصتتتتتي ععاقتتتتت ة  د لهتتتتتا عتتتتتاملي همتتتتتا  امستتتتتاع همتتتتتا ات تتتتتحت أفتتتتت
ا  غريمععععععاعستتتتتتيميائي  عاقتتتتتت التتتتتت تبل  بتتتتتت متتتتتت لتتتتتت أ مورتتتتتتو  ال ة  تتتتتتي ةأتتتتتتا

ا  فنتتاتة عاقتت امعيتتتق  ، أمتتا الصتتت ليتت ستتل  ستتتل بام عاقتت ام ةبتتا  بامورتتو ، 
.  بامساع

ر أ العامتت عتته الستتميا ثتت متت نمتتو  ام ت البا استتتها لتتبعح استتتو ر د
ليفتتا تقابليتتا مجموعتت  التت ر باعتبتتا  ت يتترة الضتتي انتابتتت ال انيتت امت الحتتاس الوج

ر يتتتتتتتت ب21)متتتتتتت القتتتتتتتتي امضتتتتتتتتموني د تفتتتتتتتت تح تتتتتتت أ نتتتتتتتت ستتتتتتتت لتتتتتتتتأ أ ر مقا ؛ 
،ر خت ل  هما  اعتمادهتا علت محتو عنفصتال ب22)مستويي للتحليل يقود أ  ،

ي يمكتتتتتت أ يح صتتتتتتا علتتتتتت مستتتتتتتو، عاقتتتتتت ال خصتتتتتتيا ببعضتتتتتتها عتصتتتتتتال التتتتتت
. اس ي ال ثبات  خير ما ت  ا  ه  ،  البعح أ عاق ال خصي بامةا

امصال ا السرم  في الدراس   - 2  امةاهيم 
 امةاهيم السرم   – ت

استتتتتانا هتتتت  متتتتت اقتصتتتتتا علتتتتت تابتتتتته تجليتتتتتا  ستتتتتمتها د د الضتتتتتي  ا لاحتتتتت ن تتتت
استتتتتت  تتتتتتي د د  تتتتتتي امستتتتتتائل  سععععععا د أ سععععععمي االستتتتتت مجتتتتتتال بحثنتتتتتتا، فةننتتتتتتا لتتتتتت نختتتتتتو 

يتتت عنتتت  لتتت ال جا اجتماعيتتت أدب ال افيتتت  رتتتت جوانتتتد ج امضتتتموني الضتتتي ع
ثتتتت  ل هتتتتا البا دي الضتتتتي خلصتتتتت  ا الجوانتتتتد الستتتت ستتتتنكتفر بتتتتةب  ، يي تتتتالي جزائتتتت
تتتتتتتتتتتتي  امةتتتتتتتتتتتتا  الزمتتتتتتتتتتتتا   ، تقنياتتتتتتتتتتتتت  ائفتتتتتتتتتتتت  ، منتتتتتتتتتتتت د  بتتتتتتتتتتت اي بمستتتتتتتتتتتتتويا الستتتتتتتتتتتت

ا ا باأنستتتتاح النصتتتتي )امجمتتتتل، ال الستتتتوابقب، متتتت تتتتق  )ال رت تتتتد الزمتتتتانر اللوا
. ا ي ال الل  ل ال خصيا  صوس  ب،   امفصل، التوقف)التعليقب، امضم

 
 

 في قىا ا السرم الر  ي  –أ 
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لتتتت استتتتتنتا   أ سععععا دتوصتتتتلت  دة  اإ امستتتت تتتت تتتتي لبيعتتتت  عتتتت الن تتتت 
دهمتا  دي هشتيه  د مستويي س الها، همتا  الست ا اأتت يت مت ا ال جا تي الت

د،  ة الست ا الت صت سا ت ي أيت يحتتل ال ر أ  ا د عبتت ل أ الست ج  م ال
لت امنجتزة فعليتار ة بال ا صتل مباأت يةتو  يت ب23)ر  اإ امحو ت يت  يتتول   ،

ئ ستي أثنتا  الست ا مت ختال أفعتال ال خصتي ال ئ سي لل د مت ال الست  ، ف
د،  د عتت أجتتوا  الستت د الثتتانو أ الف تتي، أيتت ي تعتت الستتا ، أ الستت جتت الثانيتت ال
اإ فقتتل، أ  ت تي  ضتتو  محاشتما ر همشتا   ت  جت الثانيت لي لت ال ينتقل 

ظ لهتار ، ب24)ما رتافي عت امةتا أ ال خصتيا ي معلومتا  ا علت تقت ، مقتصت
ة ع أ اإ البعي .أ  ئ سي ا ال  اإ ال

 ام  السرم    -ب 
متتتتتت  نتتتتتا ي علتتتتت متتتتتا ق  ، دبيتتتتت تماهيتتتتتا بتتتتتالزم أتتتتتةال  د أهعتتتتتر  هعتتتتت الستتتتت
 ، يتتتتتت  ر تتتتتتت ه )بصتتتتتتي اما تتتتتت يب،  د التتتتتتتا ة الستتتتتت تتتتتتظ ستتتتتتيط استتتتتت كتتتتتتا اما ال

قوعهتتتتتتا تمامتتتتتتار عتتتتتت اهتمتتتتتتال  جتتتتتته ب25)الحةايتتتتتت  ت  ،، ختتتتتت نتتتتتتوا   نتتتتتت ببقيتتتتتت  ، مقا
موتي لويتل،  الس د أ سا د هتا بوقتت  عت انجا ا تكتا   ي أ ف رة ر هتابت الت

لتت  عت العتتزم علتت  أ معد بعع   مععار الجزائعري باستتننا   لتتت  متت  التت ألتف مق
ر قبتتل الشتت  فيتت  ، م ب26)الستتف د امتقتت من تتت مزيجتتا بتتي الستت تتي  د  ؛ فجتتا  الستت

فتتتق أتتتةلي ا  تتتي نصتتتوص التتت خيتتتر  ا  د هتتت ه.  ل ب 27)التتتتا هما الجتتت يختصتتت
 غر 

 
 السرم التادع

إ متتتتتتتا  ال يتتتتتتتر متكتتتتتتت أ  متوقتتتتتتتف   حتتتتتتت
 مستم

إ متتتتتتتتتتتتتتا    غعتتتتتتتتتتتتتتودٌ   مستتتتتتتتتتتتتتتم الحتتتتتتتتتتتتتت
 متك 

هب ير م سيط  ،  أفعال ماري  فعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاق
 أفعال القلوب

إ  مضتتتتتتتتتتتتتتتتا  الحتتتتتتتتتتتتتتتت
ي اما  ي ا    تك
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ديب 28)بتتتي خمتتت   تتتائف  ين ععع  ميتتتق د هتتتي  الو يفتتت الستتت ، يتتتتوس  الستتتا
يتتتت  الو يفتتتت ةنجا  ، يولوجيتتتت ة، عي ، التواصتتتتل، الشتتتتهادة، ةدا  يفتتتت التوجيتتتت
د مجمتل هت  الو تائف، أ  يفت  لا ر أ هشمل الن الست ل   أ د،  للس

د كامتلر إ ست ت ة يقتوم عل هتا  تي نصتوص أدب ب29)ا الو يفت الضتي تحققتت   .
لتتتتتت هتتتتتتي الو يفتتتتتت التعبيريتتتتتت أ عنطباعيتتتتتت ر  ، الضتتتتتتي ال اس ستتتتتته بكشتتتتتتفه عتتتتتت أ

ا هت الضتي تبت لهت  رته لتبعح أ غع  ، قتامته ه  ه أثنا  ستف اختاجت ص
ر ه بالاعتتتت عليتتتت ستتتتد ب30)هامتتتت تفيتتتت القتتتتا فالو يفتتتت التعبيريتتتت هتتتتي  أ سععععا د، 

عيتتتتتت  عتتتتتتح الو تتتتتتائف الف يتتتتتته  رتتتتتتاف لتو  ، ا النعريتتتتتت لتتتتتتد التتتتتت تتتتتتي أ ة  امستتتتتتيط
ة  ثيري  الت .كاإقناعي  التعليقي عساشهادي  التنب هي  التنسيقي  ي   با

د بواستتتط رتتتمير امتتتتةل متتت  لتتت أ تو يتتتف تقنيتتت الستتت ثتتت  أأتتتا البا
تتتتتتتي النصتتتتتتتتوص  ، علتتتتتتت ختتتتتتتتاف متتتتتتتا هتتتتتتتو قتتتتتتتتائ  ا تتتتتتتتي أدب التتتتتتت صتتتتتتتيل  التقنيتتتتتتتا 
ال خصتتتتتتي  د  جتتتتتود تمييتتتتتق بتتتتتتي الستتتتتا م  لتتتتتأ ر لعتتتتتت يعتتتتتتود   ، القصصتتتتتي امتخيلتتتتت

تحلت  رام د بضتتمير امتتتةل ب31)لتت ال جتتا ا التت يتت هح بتت ستتا د التت ؛ أ أ ستت
ي أ يةو شخصي امحةر.  ي   تمنح الصا

دي م أدب  ا ه  التقني الس ل غستم ال ا م اتي  السيرة ال
ي التحليل النفس ي تفا هما بضمير امتةل ،  ق جا  أداة امتةل ا رأنار، 

غر  ب32)بمستويا ثاث ل  رها الج  ، هستع

هم  الىمائر الخاص بامتكلم الت استعملها السارم  في ر  
دب د  أنا)امتةل امف )امتةل امف نح

ب  امفخ
ب )امتةل لاجماع  نح

د  يختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
اإ شخصتتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتت فقل)أ

ب. ال تبط بال  م

جتتتتتتتتتتا  لتنويتتتتتتتتتته الكتتتتتتتتتتام، 
 التعالي بالنف . 

لتتتتتتتت ا منجتتتتتتتتزة يختتتتتتتتت بال
هتتتتتتتتتد هفعتتتتتتتتتل  ال يما،  قتتتتتتتتت

 جما ي. 
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ائتتتتتتتتتد  ام رتتتتتتتتتمير امتتتتتتتتتتةل س ينفتتتتتتتتتر  هتتتتتتتتتو رتتتتتتتتتمير ال لبتتتتتتتتت استتتتتتتتتتخ لكتتتتتتتتت 
ل  تتاي لتت  تت التواجتت ام دة،  تتي ستتياقا محتت  ، ا تتي نصتتوص التت امخالتتد 

قل تواج الثانر سهتمام بامتلقر.  ،، دي أخ أةال س ن ب  مقا
يتتت   توهي ا تنب هيتتت  د د بتتت لتتت تواجتتت الضتتتمائ استتتتعا الستتتا رتتتاف 

غشتوق متا ستيرد مت  ه أ الستامه،  اله م أجتل ر أ غشت القتا يا  ي افتتا
غرر التمهيتتت متتتا يتتت لتتت تنستتتيق الكتتتام،  د  هتتتا  ف الستتتا ، همتتتا يهتتت أخبتتتا ، ب33)قصتتت 

ا ا ا،   ، ، م ها)مذتتتتتتتتا، كتتتتتتتتا ا لف يتتتتتتت أختتتتتتتت ، أد لتتتتتتتت أ  ، تتتتتتتتي أنتتتتتتتتا،   ، لفجتتتتتتتتائايي
عي د قال...ب، لت د الس اد أ ام  .ب34)تقني عمت

امكا     -ب   الزما  
دليتتتل اتصتتتالهما متتتا     ، ا تتتي نتتت التتت امةتتتا  ثتتت بتتتي الزمتتتا  نتتتت البا ق

ا  تي الت ا  ا بتا ضتو ي  ارت امةتا كانتا  ي قولها  ر  عنص الزمتا  جا  
رالنعريتتتتت الج ت الواقعيتتتتت هيتتتتت صتتتتتب ت إ  ي ل رستتتتتيص الحتتتتت يتتتتت متتتتتتي غأ ب35)زائ تتتتتتت  ،

ة؛ ر باعتبتا   ال تر امختت بجت  ، مت تي البحت  عهتمام بامةا البح اممثل 
اإر تو، ال خصيا امنجزة ل   .ب36)الحض ال ا

استت ال رت تتد  غعوتتح ب قتتا الزمنيتت ر  ا م تتاه امفا متت التت تتي  تجلتت 
تتتتي الخطتتتتاب ا اإ أ امقتتتتاله الزمنيتتتت  تتتت ت تتتتد  نتتتت بن تتتتام ت لزموتتتتي لحةايتتتت متتتتا مقا

ر ي القصت اإ أ امقاله الزمني نفسها  ه ه   د بن ام تتا ، بتالن  ب37)الس
لت علت  ام  لبت استتخ دي مته ما ت  ستوابق ست تق  صت  مت لوا ل ما ت 

ي استت ل تفا  راف   ، ؛ ساب الثاني يت ا ال جا د الت امهما عنت ستا خ
ي امعلومتتا عتت  ؛ هتقتت ا خاصتت تت متت أ تتق امورتتوعي لخ  خصصتتت اللوا
اتيتتت ر  تتتق ال صتتت اللوا تتتي  تتتي  اإ،  تتت عتتتح  امةتتتا أ ال خصتتتي أ تفستتتير 
لهتتتا، أ ةقامتت ف هتتتا قبتتتل  يا متتتاه ستتبق  متتا ب تبطتتت  ، ام تتتالي امارتتي يتتا ال ه

لتتتت  ا ام اإ التتتت تتتت متتتتا ب يتتتتد،  د أ اما تتتت ي الق صتتتتلها الستتتت ، الضتتتتي  الزمنيتتتت
ر تتالي أ اما تت ي البعيتت ا أثتت نفستت ي علتت ال الضتتي كانتتت   ، تتي ، ب38)الستتابق تتي 

ة. امك ق امتمم  عح اللوا س عل  ا   ل غعتم نصوص ال
التتتت ر  م توافتتتتق بتتتتي التتتتزم الحةتتتتا ثتتتت أ هنتتتتا  عتتتت زم قتتتت س تتتتت البا

تتتتتي  ة متتتتتا  د يوافتتتتتق متتتتت ،  ر س يوجتتتتت مقطتتتتته ستتتتت يتتتتت ا الجزائ تتتتتي التتتتت د  الستتتتت
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ر ديب39)القصتتت كتتتا ستتت عتتته  ا ب40)؛ لينتتتتة الاتواقتتتت أ لتتت أ التتت ة  . متتته ةأتتتا
لتتتتتد النستتتتتق امجمتتتتتل  ،  غ كتتتتتا ا متتتتت الح تتتتت ا د نمطتتتتتا  استتتتت لتتتتت تحتتتتت محتتتتتل ال

ا الج ستتتتمت التتتت ، هتتتت  التوقفتتتتا ليعقبتتتت التوقتتتتف، بوصتتتتف أهتتتت ميتتتتقة  يتتتت زائ
ستتتتد  ات تتتتت   ، تتتت تةلفتتتت تتتتي  هتتتتو الوصتتتتف  ها  هتتتت  أ سععععا دأستتتتهمت بتتتت  ،

غر  ل  دها الج  نساح يح
ال سعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععق  التوقف)التعليق(

 امةصا)ام اهد( 
امجمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا أ 

 ال سق امجما
 ال سق امىمر

إ انحباستتتتتتتتتا أ  يحتتتتتتتت
يتتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتتي ج توقفتتتتتتتتتتتتا 

 . ل  ال

د  اإ الستتت تتت تفتتتوح أ
جمهتتتتتتتتتتتتتتتتا   متتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتي 

. ، أ تقا  الحةاي

د  ياجتتتتتتت عنتتتتتتت ستتتتتتت
ة  اإ امتكتت تت
ضتتتتتتتح  باقتضتتتتتتتاب، 
إ ملتتتتتتتتتتتتتتل  س يحتتتتتتتتتتتتتت

ه.  ، القا  ل

يتتتتتتتتتتتاب  إ  يحتتتتتتتتتتت
س د  د  ي الس
 ، ئتتتتت اإ لا تتتتت أ
منتتتتتتتتتتتت  لت أ أتتتتتتتتتتتت
أمكنتت مختلفتت 
ةايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

 . ل  ال
 

 الشخصي   -ج 
يتتأ  تتي تح د مهمتتا كتتا أتتةل د شخصتتيا غشتتا   س هستتتقي بنتتا  ستت

تي تقستيمها اإ،  ثت  ة،  عمت البا ل ع ه  القاع ل يحي أدب ال
يعوتتتي ر تتتتوات   ، ة معتتتايير م هتتتا  معيتتتا التتتتوات لتتت عتتت ستتت  ا ام ل خصتتتيا التتت
لتتتتتتأ  تتتتتتول  ، فةلمتتتتتتا كانتتتتتت نستتتتتتب التتتتتتتوات عاليتتتتتت  لتتتتتت تتتتتتي نتتتتتت ال هتتتتت ال خصتتتتتتي 

ر تصتنف رتم ال خصتيا  ، ليت خ مةان أ تي ، متب41)لل خصي أ ت ه أ،هتا تنبت 
ديهتتتا  امعيتتا الثتتتانر لبيعتت الو يفتت الضتتي ت يتتر مطلتتق.  ا الحكتتت  لتت أ هتت الهتتامو 
لتتتتت  اإ ال تتتتت ثيقتتتتت ب ا صتتتتتل  ،  كلمتتتتتا ر كانتتتتتت الو يفتتتتت امنجتتتتتزة  ال خصتتتتتي
ا ايجابيتتتا، أ  هتتتا تطتتتوي تطوي ااها،  تتت ، أ تتتي تحويتتتل مجتتت ااتتتل  لهتتتا أثتتت   ، ئ ستتتي ال

رستتتتلبيا، كانتتتتت ال خصتتتتي ام فاعلتتتت ة علتتتت ب42)ديتتتت لهتتتت  الو يفتتتت أساستتتتي  ، عتتتتا
د.  لف أ السا ج العناي الضي تح أ  ها ال خصي م ل ام  معيا متعلق ب
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ل تةتو فيت ال خصتيا  لت صتنفي   ، صنفت ال خصيا  نا  علي
تي ا امعتا  هت  ، مستاع ئ ست ي  يتف  ع ها  متا هتو    ، غسته ال خصتي  فاعل

ا ،توليتتتتت  تتتتتي ي الصتتتتت ستتتتتا عتتتتتاد ام ا غشتتتتتكيل  ، أمتتتتتا الصتتتتتنف الثتتتتتانر تتتتتي التتتتت
.  فتمثل ال خصيا الثانوي

 
اق تتتتتي  جتتتتتود  ا لهتتتتتا  لتتتتتد شخصتتتتتيا التتتتت ثتتتتت أ أ فتتتتتل البا د أ غ
، همتتا أ،هتتا تةتتو  تتاس تتي  ، يصتت باستتمها أ يهمتتل  يخيتت جعيتت التا مستتتم متت ام

تختفتتت تتتي مةا،هتتتا  يتتتر موقعيتتتموقعيتتت )ت هتتت  ب أ  التتت عتتت اجتيتتتا ال يتتتر أ ب43)ر   ،
دا س يتقبلها الواقه.  ،  عضها يتع

  اللغ   -م 
لتتتتت أ سعععععا دتلمستتتتتت  تتتتت نصتتتتتوص ال تهتتتتتا لل دب  تتتتتي مقا تتتتتي  يتتتتت  ال جا

ه قابليتتتتتت سستتتتتتتقبال  ، القتتتتتتا ي ر يف تتتتتتر أ تقتتتتتت  لتتتتتت الجزائتتتتتت خصوصتتتتتتي أستتتتتتلو
التتتتو ي باسختيتتتتا فهمهتتتتا،  رخطابتتتتاله  التتتت ي الخاصتتتت بةتتتتل كاتتتتتد  ستتتتلو ، ب44)ا 

عضتتها  تتت  ، بل ا مستتتويا أتتةلت أستتلوب التت  ، ة م تتاه صتت لنتتا عتت تتي 
عتح  تي  لت مستتو، العاميت   ، خت انح   ، دبي اتد  مستويا عالي م م

استت تتي مبا هتا التتثاإ متا يجعتتل د يت  تت الع ثير البا ، ليابتتي لنتا بجتتا  تت  الحتاس
أتتتتتتةال النعريتتتتتت  لتتتتتت متتتتتت  ؛ كتتتتتتو أدب ال يمتتتتتت تتتتتت الق لتتتتتت البا ب منتتتتتت  تتتتتت أقتتتتتت الل
أتتتتتتتةال النعريتتتتتتت  الخطتتتتتتتد  ستتتتتتتائل  ، ال تهتتتتتتتا امقتتتتتتتاس تتتتتتتي ل يمتتتتتتت الضتتتتتتتي تضتتتتتتتاهي  الق
ستما   ة  ستيط خير،  التت ي  التق ل لول ال راهيد  تةام  ، باس عام ي  التقلي
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هعترة امعطوفت فعتال،  ضو   ، ، الصفا الصتو البيانيت هه  العنايت بالبت  ، ا
ل  لعتتتتل أهمهتتتتا العتتتت س بمختلتتتتف أنواعهتتتتا،  عتتتتح العتتتت جتتتتود  لتتتت  متتتته أ،هتتتتا غشتتتتير 

ر ا ة متتتت ة متتتتا عتتتت هتتتتو التتتت ر تتكتتتت فيتتتت  تتتتاه تهتتتتا ب45)الشتتتتامل،  ، فتتتتتوحي لنتتتتا بمقا
 . ي  سلو

عح أفةا  لت أ غستفي م  ا اس  ا ل يمنه م أ ال لك ه
ي غعوح ب باختي  س   أسلو ل ت ، الضي غس   اي ي ال اشكيل الل الحةائي 

ل أ تطبقها ،  تحا دي أخ ل أ  أ سا د، لك عل نصوص س هد  ت
دب الجزائ ل تحتفر هثيرا ب ي  ي  ا ال جا النجو،، ال جي  الحوا الخا

ر جا ا، فة الحوا مه ه الوصف.  د  غر الس ن ب اه اقعيا مقا   لبيعيا، 
يا  يحمل هام  لد  ي أ ا  مباأ  ، ل ي ال لواقعي ال خصيا 
النقاش  مسائل علمي غست ي التفصيل  اإ،  أ ال خصيا ع مواقف، 

، ب46)ف هار ال م لل اخلي عل ر الحاس امت ام الحوا ال اقتص استخ  ،
الضي ل اتي  د م البو  ةفضا  ببعح انطباعات ال ، أ السا ال يتمك ال

جير يق الحوا الخا جه ب 47) ها ع ل ت ،  أ سا د،  ضي الحوا اد ل ي اي م  ال
اموروعي ي  ي الضي تاس بالتق  ، وي ل ر  -نجو، النف  بتلأ ال سال الل

 ، ل يخي عل جو ال نقل الحقائق هما هي، بةرفا  نو  م الواقعي التا
رع  ير مباأ يانا بتعبير  ي النف  أ  .ب48)فضا  بما 

 امصال  السرمي    - 2
ط بحقل  ، الضي ت يخت كل منه نق بمن ومت امصطاحي
م خاص مجموع  موجب يق  ، اللساني الضي أنتجت دبي  صول  ي،  امع

أةال ة أ  عقلي ل اه ي  ي ي تج ا ، رم  يا  ي علمي أ الن 
ا لخصوصي  هي ت  ، اقي ج كافي م امص ي د ، تمنت لةل ن  ثقافي
ل توصيف امن وم  ، كا لزاما العودة  سلي عاد  ال ف أ جوب مع امصطال، 
لوسلها م امئج  الضي غستم م  ، اس امصطاحي الضي استعانت  ها ال

ي ال د م الناق د ال ابتك  ع ع امن وم الس تبنت فيما   ، يي
. ي دبي الع را ليائ لبيع النصوص  ع جم  ي ت ي الع  النق
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همي التقي  ع ها ب ث بمصطاحالها،  ول تحك البا ل نختلف 
 ، لي ال تقا تيال عل لبيع الن ال م امضبوط منهجيا، د ا الصا

دي ا ما جعل هو ن يلتقر مه النصوص الس ه  ، ا ي آ  يختلف ع ها   ،
ا عل  أ سا د هي ت الها.  ا اأت تنتقر مصطاحا تناسد خصوصي الن م

س ع  مت مصطال ال خصيا ب د ال اختا تو يف استخ البع الس
؛ أ ي قائم النصوص الحةائي دب  ا  لأ تموقه ه هي ب بي  شخاص، 

ي أدب ال خصي  ال شخ  ال خ  لأ أ ال ؛  ئي د س م ل  ال
ا لبيع متخيل داخلها. شخصي   ،  اق ي خا  الحةاي

ا مواهب لسياح  يا ع ال د ب لأ مصطال السا مت ه استخ
د مشتق  ، هما أ السا ل د أدب ال ع الجاند الس اس ال أهت  ال

هي البوتق الضي تصد ف ها ك د،  اي م الس  ، دي قص أةال الس ل 
ا.  مس

تتي قولهتتا   ثتت الحيتتق جتتز اي متت امةتتا  ر أمتتا امةتتا فهتتو ينقستت جعلتتت البا
ةرر ب، الثتتانر بتت يختت موقتته رجتت متت )البحتت  يتتق بح ل   ، ب49)قستتمي  

ل  ا تتتتي تتتتت ، فةننتتتتا نجتتتت الكثيتتتتر متتتت التبتتتتاي  يي يتتتت امصتتتتطاحيي الجزائتتتت لتتتت  نا  عتتتت
، فعلتت ستت يل امثتتال، ي تترجامصتت تتي Espace) مرتععائ املععك  بععد طاحي ب بتتترالحيقر، 

رتتته   عععي    معععر  رشعععيد بععع  مالعععكتتتي ي رجمتتت  تتتي  بتتتت رالفضتتتا ر، متتته اختتتتاف 
لأ أ مصتطال الفضتا  مت من تو  لت الحيتق؛ مرتعائامفهوم  ، ر قاصت بالقيتال 

ي الخوا يا  ة أ يةو معنا  جا تي أ الحيتق أ الفضا  م الض تي  ؛  ا الف   
يتتتت  الثقتتتتل )...ب، أمتتتتا امةتتتتا فةنتتتتا ن  ، التتتتو لتتتت النتتتتتو ،  ف استتتتتعمال  ينا ينصتتتت لتتتت

تتتت ر تتتتي  ا تتتر، علتتتت مفهتتتتوم الحيتتتق الج ا تتتتي العمتتتتل ال  ، بعععع  ، أمتتتا مفهتتتتوم ب50)قفتتت
ت  مالعك عطتا  أهميت بال لت  نا  يضتط ه كتل الحتوال  للفضتا ، ر ف ستت ي مشتا

صتتاف ام بل  ، صتتوتي يتت ا  ، ، مستتي ئي )م امها  .ب51ر )حسوستت لعلنتتا ن تتر استتتخ
اغستتتتاعها متتتته أ  مكنتتتت  تنتتتتو   تتتت بتتتتاختاف  ا تتتتي ستتتتياح   أ سععععا دللمصتتتتطاحي 

ي هتتت الحيتتتق هنتتتا مختلفتتتا عتتت الستتتابق،  أنتتت مةتتتا  تواتتتل مفهتتتوم الحيتتتق بقولهتتتا  ر 
لقر    .ب52)م



 المدونة                                    تجليا السر في أ الرحلة 

بية و                            مجلة " المدّونة"      اسا اأ النقديةمخبر الد  
111 

اس مصطاحا ب مت ال عح الحاس استخ ة،  ي  ا سل 
جميعها عتبا نصي   ، م امق  ، اي ي أ الب أ النق يميق بي ها؛ هحال عفتتا

م ر ن يتص الكتاب يكتب  داخلي تختلف مفاهيمها  ائفها؛  غعت ر امق
لف  ع ام ة ع الكتاب  ي معلوما مفي ...تل  تق لف أ شخ آخ ام

يانار ،  أ،ها تلي، هما ب53)أ ين م عل ت تةو آخ خطاب يق منيا،  الن 
،ها الجز   ر،  اي فهي ر مةو بنا ، أما الب ة امةاني ا تال الص ي ا غسبق 
 / د ال تتجس م خال خل. ما س يمك عزلها ع الس امشةل للمفتتت أ ام

اي بةاملهار ي أ خصو ب54)ع ر  ال نا  ا يج ت ري  عن لعل ه صي أةل ، 
ال ق تضيه أه صفحات أ تتع   ، لب ي أ لي امخطوط  الن ال
م  ا  س يمكننا أ نميق بي امق   ، عوامل الطبيع للتلف بم الزم 
، هما أ ه  التقالي الكتابي امسماة عتبا ق تتضام  ي اي أ عفتتا الب

 . ي نصوصنا ال راثي  جميعها 

ي استقاليتها منان  لكننا نج عح امز  بي مصطاحا فصلت 
يث  ي الح اسا النق الجلي أ ال  ، ، هحال مصطال ال خصي الفاعل ي نق
ل تخلي التحليل النق م استنباط التقسيما النمطي )ال خصي  سعت 

يل مورو ي،  د الفاعل هب ...ب، فح ، الثانوي ئ سي ي اعت ر الوصفال  أ 
ي قولها   )الوصفب، هما  ات التوقف أ هما  ي التعليق  مني تمثلت  ه  نتا  

يلي الوصف أ التعليقر ر يختلف ع تقني الوصف أ  ،ب55)ر  ي سياح أخ
امواقف أ ب56)التوقفر الةائنا  أيا   ي )تمثيلب  ، مه أ الوصف هور تق

جودها جودها امةانر عورا ع  ي  ي أ التوقف ب57)الزموير اإ  ي   ،
ي  ، هما جا   القص تبط بزم الحةاي  دي ام كا الس التعليق م بي الح

تطبيقا  م ه  ين  ، تن يرا  ل أ البعح  ي أ   ين  مه أننا نشير 
م الوصف. سال لخ ي   الوقفا تةو 

؛  صانع د امصطال،  ل تف عح امواره  ي  د غشير  هحال مصطال ام
نجو، النف  عن   ، د ل  بد املك مرتائالس ة  ، فتحيل البا  مباأ

اس الضي ت نتها.  ال
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استتت  ا تنتتتا ل تتتي ق خيتتتر منتهتتتي  تتتي  دب نخلتتت  تتتي  يتتت  ا ال جا رالتتت
ر  غر الجزائ  ل مجموع م النتائة، نجملها فيما ي

تتتا - ت جتتتا للمقا استتت نمو د امنتتتان الضتتتي غعتتت هتتت  ال يثتتت الضتتتي انتجهتتتا غعتتت  الح
عضتتا متت  دبيتت الضتتي تحمتتل  نتتوا   عتتح  د بمختلتتف أنواعتت لاشتتمل  تتت الستت قا
عتت ستتيادة مطلقتت  ...ب،  ا ، التت استتا ، ام اتيتت د)الستتيرة ال الس ستتما الحةتتر 

 . ل لف رة لويل اس أدب ال ي د ي السياقي   للمنان التقلي
د  لوا  - 2 ة الضتتي تقتتول أ الستت مت الفكتت د ختت ا ا الستت لتت إجتت عيتت أدب ال

، بصتتتفت  خبتتتا تتي نقتتتل  اأتتتباعا لحاجياتتتت  ، تلبيتت مطالبتتت  تتتبل بوجتتتود ةنستتتا ا
ستتمها  منطوقهتتا،  تت مكتو هتتا  تتي الل اد امجتمتته، تاشتتةل  ستتيل اتصتتالي ببقيتت أفتت

ي ها، ف يمها  دبي ق جنال  ي  لها،  ، أا صت مةوناتت ائتق ت لأ ل نتة ب
.   غستنبل العائق فيما ب ن

، الضتتي   - 3 لتت خافتتا لتتبعح التت تتي أدب ال التتزم  د  ثتت هفتت الستت جحتتت البا
استتتت  تتتتي أنصتتتتد اهتمامهتتتتا علتتتت د  ، امةتتتتا لتتتت بالوصتتتتف  تتتتل أدب ال لتتتت  تميتتتتل 

د  ائف   مستويا الس د  مةوناتتالزم الس كتي مته ا ،تقنيات  ام  ستتخ
.م د ل الس  صطاحا ان ثقت م صمي ال
ل  - 4 ا ي لبيع أدب ال ائق س ت ل سقاط أساليد  ي  ث  ل تبالغ البا

د العالق بنصوص  تمكنت م تفكيأ جزئيا الس  ، خصائص مةونات 
دي أصيل كالقص  ا د أ تضيه ماهيت أ غستن خ ع أأةال س ال

، اي ،  ال ي ا م نا ي ال د  ل عل تنو  أأةال الس ا ما ي ه
.، ي أخ  استقاليت م نا

:لهوامشا  

                                                           

مب. ط - 1 امهند ، كاما. معجم امصال ا العرعي في اللغ  ، مجدي  . م تب لبنا ،  2هب
 ،  .6ت، ع  984تبي 

. طأنظر   - 2  .6ة، ع 956ت، . مار امعارف، القاهرا4ضيف، شو ي. الر  

، 2ةة2. م تب الدار العرعي لل تاب، القاهرا، 2لم اث العربا. طقند ا، فكام. أمب الر ل في ا - 3
 .6ةع  

، ع   - 4  .6ةأنظر  امر ع نةس
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، ع   - 5  .543امر ع نةس

(، مار الغرب إس ما، ة83ت-ةة5ت)2.جتسعد ه، ابو القاسم. تاري  الجزائر الثقافي. ط - 6
 ،  .ت38، ع  998تبي 

، ع   - 7  .387امر ع نةس

8 -  ، اارا الثقاف الهيئ العام السوري ندلس،  كرمي،   ي ابراهيم. أمب الر ا في امغرب 
 2ت، ع  3تة2مم ق، 

 .ة39سعد ه، ابو القاسم. تاري  الجزائر الثقافي، ع   - 9

، ع.  . - 10  امر ع نةس

 .7ةقند ا ، فكام. أمب الر ل في الم اث العربا، ع  - 11

 .23، ع  امر ع نةس - 12

مب العربا. ط - 13 ، تاموافي، ناصر  بد الرااب. الر ل في  . مار ال  ر للجامعا امصري
 .6ت، ع  995تالقاهرا، 

. ط - 14 . ترة السيد إمام، مي    لل  ر، القاهرا، تأنظر  برا س،  ي الد. قامو  السرم ا
 .23ت، ع  3ةة2

ا  - 15 ، ت. طايتو ا، لاةا. معجم مصال ا نقد الر ، ع  2ةة2. م تب لبنا  ناشر ، بي 
 .5ةت

. ط - 16 ا . النقد الب يوي لل كا  ، ر ة تبار ، بي  . ترة أناوا  أبو ايد، م  ورا  ويدا
 .89، ع  988تباريس، 

مب الجزائري، ع   - 17  .8ةأ سا د، سمي ا. الر   ال جااي في 

، ع   - 18  .ت33برا س،  ي الد. قامو  السرم ا

. ترة ناجي مصاةى، تمجمو  م  امكلةي . نظري السرم م   ه النظر إل  التبئي . ط - 19
 .  97، ع  989تم  ورا ال وار، الدار البيىاه، 

، ع   .   - 20  امر ع نةس

، م  ورا الزم ، الدار البيىاه، امغرب،  - 21 ع  ، تةة2بن رام، سعيد. السميائيا السرم 
54.  

، ع  امر  - 22  .53 ع نةس

مب الجزائري، ع  - 23  .4ةتأ سا د، سمي ا. الر   ال جااي في 

، ع   - 24  5ةتامر ع نةس

م السرم. ط - 25 ، م  ورا اتحام كتاب امغرب، تأنظر   ن  ،  ي ار.  د . ترة بنع س  بو مال
 .22ت، ع  992تالرعاط ، 

مب  - 26  .23تالجزائري، ع  أ سا د، سمي ا. الر   ال جااي في 

، ع   - 27  .6تت -5تتأنظر  امر ع نةس

 .2ةت-تةتمجمو  م  امكلةي . نظري السرم م   ه النظر إل  التبئي ، ع   - 28
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. ط - 29 ، 2 ين  ،  ي ار. خااب ال كا  . ترة محمد معتصم  خر ، امجلس     للثقاف
 .265-264، ع  997تالقاهرا، 

مب الجزائري، ع   أ سا د، سمي ا. - 30  .39تالر   ال جااي في 

، ع   - 31  .27تامر ع نةس

مب الجزائري، ع   - 32  ما دعدها. 27تأنظر  أ سا د، سمي ا. الر   ال جااي في 

، ع   - 33  .33تامر ع نةس

، ع   - 34  .35ت -34تأنظر  امر ع نةس

، ع   - 35  .94تامر ع نةس

، ع    - 36  .امر ع نةس

، ع   - 37  .47 ين  ،  ي ار. خااب ال كا 

مب الجزائري، ع   - 38  .66تأ سا د، سمي ا. الر   ال جااي في 

، ع   - 39  .9ةت ين  ،  ي ار، خااب ال كا 

مب الجزائري، ع   - 40  ما دعدها. 79تأنظر  أ سا د، سمي ا. الر   ال جااي في 

، ع   - 41  .99تامر ع نةس

، ع  امر  - 42  .ةة2 ع نةس

، ع   - 43  .ةة2أنظر  امر ع نةس

، ع   - 44  ما دعدها. 79تامر ع نةس

45 -  ،  .225ع  امر ع نةس

46 -  ،  .235ع  امر ع نةس
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48 -  ،  .ة24ع  امر ع نةس
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ا  - 50 ،  . مار الغرب،مرتائ،  بد املك. في نظري الر  .85تع هرا ، الجزائر، م. 

، الجزائر،  - 51 ا للنصوع، مار ال  م ب  مالك، رشيد. قامو  مصال ا التحليا السميا
 .ت7، ع ةةة2

مب الجزائري،  - 52  .82تع  أ سا د، سمي ا. الر   ال جااي في 

ا  - 53  .56تع ، ايتو ا، لاةا. معجم مصال ا نقد الر

ب، نور الد  .  - 54 ا. طصد ا ، سوريا، . مار التالبدا  في النص الر  .7ت،ع999ت وار، ال  قي
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 اهرا ال عوعي في العصر العباس  ظ                         

 رضا رافعأن                                                                           

 امديةجامعة                                                                           
 املخص 

هي لتا انتشي   ي العصي العباس ا، و ية ايتناول ه ا البحث ظاهية الشعوب    

كا قائما بي العنصي العيبي  والعقائدي ال ي الصيا الفكيي تجسد  لح 

ا خاصة من و    الفي بالعنصي أعج

الظاهية انطاقا من العصي أموي وصوا إل   وأسباب قياممياحل  ويبي البحث

والكات  عباس ا بشار بن بيد بي الشاعي ال وأمثلة عنها رو ها  ي العصي العباس ا 

 الطائفةبال ي رد عل  أباطيل ومزاعم ه ه  الجاح

ماهية الشعوبية ، الصيا الفكيي ، الدينا ، مياحلها ، أسبابها الكلما الدال    

 ب نما جها ب
Summary: 

                   This research deals with populism phenomenon That had 

emerged during the Abbasid era. Populism  represents a sort of ideological 

and religious struggle between the Arabs and non – Arabs especially the 

Persians .the research also presents the stages and reasons that helped 

populism emerge as well  as illustrations about the struggle between the poet 

Bashar ben bord and the writer el djahid whose writings were a reaction to 

the untruths of that tribe. 

***   ***    *** 

 ماهي ال عوعي   

 لغعع    - 

وقد غلب  الشعوب بلف  الشع ،الشعوبية نسبة إل  الشعوب و مفيدها          

ت ولكلمة شعوب  شعوبي»العيب حت  قيل محتقي أمي  العجم،الجمع عل  جيل 

و يجوز أ يكو لف  ببب،معا أخي  كالجمع و التفييق و إصاس وإفساد 

كقولهم  ي اليهود وامجو ،  إفيادي،من باب اسم جن   شعوبي،الشع  مفيده 
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 العيب، وبالقبائل بطو ب وقيل امياد بالشعوب بطو العجم  (ت) يهودي ومجوس ا

 : ولكلمة شع  معا ثاثة و هي كما أ أسبا  بطو بنا إسيائيل

 أوا : يشمل العيب جميعا مع العجم ب

 ثانيا : يشمل العيب وحدهم ب 

 ( 2) شمل العجم فقط ، وه ا امعن  الثالث أكث ها شيوعا بوثالثا : ي

 اصا  ا    -

الشعوبية هي حيكة ثقافية حضارية مناهضة للعيب ، أو هي ما يشب امنظمـا  

دها و ساعدها رؤساء من الوزراء التا كا يشيف عليها و يخطط لها و يتعه

ييبط ه ا التعيين الشعوبية ، و  (2)أدباء والكتاب و الشعياء من اموالي الفي  و

نهم أكث  اموالي حقدا عل  العيب والشعوبيو هم أولئح ال ين كانوا  ،بالفي  ، 

ينتمو إل  تلح الشعوب التا اعتنق  إسام وينكيو عل  العيب أي فضل 

، و أساسهم العصبية التا ا تدخل  ي دين إا أفسدت وا  ي حياة ( 1)يتمي و ب 

ا وبه ا فالشعوبية لم تتخ  صورة ام ه  ، و لم تطبع بطابع التنظيم ، أا أهلكته

وإنما كان   راء وحيكا  متفيقة  متناثية وورد  ي امعجم الوسيط أنها : نزعة 

ظهي   ي العصي العباس ا ، تنكي تفضيل العيب عل  غي هم و تحاول الحط منهم ، 
أ الشعوبيي هم جماعة ت :     GOLDZIHERو ي كي امستشيل أمانيت (1)

امفكيين و الكتاب ال ين يمثلو خاصة جماعة كبي ة يدعو باسم القي  و 

السنة إل  امساواة بي العيب والعجم وه ه الجماعة أو الحزب لم تكن ثورية 

الن عا  ، و إنما اعتمد   ي نشي دعوا ها بالدرجة أول  عل  امناهج أدبية 

من ه ا امفهوم نستشن أ ه ه الحيكة قد اتخ   من خاصة الفن الشعيي ، ف

ربها انطاقا  ي بدايتها بمساجا  أدبية مقاومة فكية  أدب مطية لتحقيق م

السيادة العيبية  ي ميادين الفكي ، إا أنها ما فتا  أ اتجه  عل  أيدي مفكيين 

حاد والزندقة  من الفي  اتجاها سياسيا أو دينيا معينا يحمل  ي طيات ب ور إل
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بينما اصطبغ  عند الخوار  والشيعة بصبغة سياسية عنيفة بينما  ه  

ت إل  اعتبارها حيكة دينية لها طابع سياس ا   WELLHAUSEMامستشيل أماني ت 

م الدكتور عبد العزيز الدوري مفهومها عل  أنها ليس   (ت)اجتماعي  ، وقد أو

إنها تمثل اجتما الجهد ال ي ب لت  حيكة فئة معينة أو طبقة اجتماعية ، بل

فئا  مختلفة من شعوب متعددة ، لزعزعة السلطا العيبي ، أو إضعاف 

وقد أفيد ت أحمد أمي  (ث)إسام وإرباك ، وكل ما ي ه  ال  اث العيبي إسامي 

ت  ي كتاب ضح  إسام حي ا للحديث عنها ، فيأ  أنها كان  فيقة إما عارض  

ب عليهم ، أو رفع  غي  العيب فول العيب أو أنها احتقي  و صغي  فخي العي 

شا العيب ، ويقي أ اسم الشعوبية لم يستعمل إا  ي العصي العباس ا أول و 

حة  و الواقع  أنها نزعة أكث  من أ تكو عقيدة ، فلي  لها تعاليم محددة ووا

ه ا العصي وهي نزعة أ ه ه الن عة سايي ها  ي تطورها نزعة أخي  غلب  عل  

الزندقة و ا إلحاد ، عل  أ معتنقي ه ين الن عتي هم  ي أغلبهم من سفلة 

 ب  (1)العجم ا من أشيافهم  

و من ه ا العي  اموجز مفهوم الشعوبية يتبي لنا أ مفاهيمها  متباينة          

التاريخية و وا يمكن بحال من أحوال عزلها  عن أطيها الدينية و الفكيية و 

الحضارية والسياسية أو دراستها  ي إطار أدبي دو غي ه بل هي كل متكامل 

تولد   ي أسا  من  لح الصيا ال ي احتدم بي العيب ومختلن أجنا  من 

القوميا  امختلفة ، و خاصة بعد أ شـق اموالي عصا الطاعـة و أصبحوا 

القديمة من زردشتية و مانوية ومجوسية ب  يجاهيو بزندقتهم وعادوا إل  ديانا هم

ب ب واستفحل ه ا أمي بتغلغلهم  ي عي  الخافة العباسية فتلون  بلو سياس ا 

 خال  ب 
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 بدا  ال عوعي     - 

إ نشوء الشعوبية لم يكن صدفة ، بل إ ج ورها تعود إل  بداية الفتح          

وسب  ه ا الخفاء أ تعاليم إسام إسامي ، وقد ظل  خفية ف  ة من الزمن 

كان  متحكمة  ي نفو  الحكام واليعية من جهة ومن جهة أخي  ف  اموالي كانوا 

متحمسي لدين إسام ، كما أ ه ا الفتح إسامي تكون  عن طبقة من 

القبائل العيبية استشعي  قو ها وتفوقها مقارنة بالشعوب التا خضع  لها 

عل ه اء أ العيبي خلق ليسود و خلق غي ه ليخدم ، ومن فاستقي  ي  هن ب

امعيوف أ الفي  قبل الفتح كانوا قد قطعوا شوطا كبي ا  ي كل صنوف 

الحضارة و التمد بينما كا العيب يعيشو  ي أصقا شب الجزيية العيبية  ي 

حمل قبائل متناثية ومتفيقة  فارتقى بهم إسام الحنين إل  طور أمة ، ثم 

العيب راية إسام إل  الفي  لي تقي بهم إسام إل  طـور أمة امسلمة ، غي  أ 

سنة ه ا ال  لي لم تعج  بعل العجم ، و هنا ياح انقسام رعايا الدولة إل  

طبقتي متباينتي :  طبقة السادة من العيب و طبقة اموالي ، وقد ظل  أمور 

موي  حيث طغ  في العنصيية العيبية و عل  أحوالها حت  كا العصي أ 

امعيوف عن العيب اهتمامهم بانسابهم و أحسابهم ، فاثي   العصبية واصطدم  

بالشعور القومي للموالي ـ من الفي  خاصة ـ اصطداما عنيفا كان  ل أسوء 

النتائب ، وعل  ه ا أسا  أخ  اموالي يب لو كـل ما  ي وسعـهم مناهضة الدولة 

وية و القضاء عليها و  زر اموالي  ي ه ه الحيكة أعداء الدولة أموية من العيب أم

و لح لدوافع إسامية أو حزبية ، وقد بدأ العنصي الفارس ا يعلي من ( 1)أنفسهم 

صو  الشعوبية من  بداية القي الثاني للاجية ولكن  ي   اء من الحيطة والح ر 

فة أموية عيبية ، والدولة ك لح مازال  ، بل ربما  ي خوف أحيانا أخي  فالخا 

عيبية متعصبة لعيوبتها ، ويمكن أ ني  محا  ه ه الشعوبية  ي أبيا  

ي )   ( حيث يقول : ] الخفين ص هع ةتت إسماعيل بن يسار النسا
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 رب خال متو  لي وعم

  

 ماجد مجتد  كييم النصاب        

ا الفوار  بالفي     إنما مس

  

 ضاهاة رفعة أنساب  م        

 إ  نيبي بناتنا وتدسو   

  

  سفاها بناتكم  ي ال  اب         

وقد واصل افتخاره عل  العيب  ي قصيدة أخي  ممجدا فيها الفي  ، وقد قالها    

  ي حضية الخليفة هشام بن عبد املح ، حيث راس يقول فيها ] البسيط ص: 

 إني وجد  ما عودي ب ي خور 

  

 لحفا  وا حو  ا بمهدومعند ا   

     أصلي كييم ومجدي ا يقا  ب   

  

 ولي لسا كحد السين مسموم   

ا ب مجد أقوام  وي حس      أح

  

 من كل قيم بتا  املح معموم   

من مثل كسي  وسابور الجنود    

 معا

  

 والهيمزا لفخي أو لتعظيم   

 أسد الكتائ  يوم اليو إ  زحفوا   

  

 أ لوا ملو  ال    واليوم وهم   

 يمشو  ي حلق اما ي سابغة   

  

 مش ا الضياغمة أسد اللهاميم   

فغض  من هشام وقال أعلي تفخي ؟ و إياي تنشد قصيدة تمدس بها نفسح و    

أعا  قومح ، ثم قال غطوه  ي اماء ، فغطوه  ي الب كة ، حت  كاد  تخي  نفس 

كما أ الهجا  بن يوسن الثقفي ( ةت)ت إل  الهجاز ب ثم أمي ب خياج ونفاه من وق

أمي أ ا ي م الكوفة إا عيبي ، وأ القضاء ا يصلم إا لعيبي ، وقد عيف بشدة 

اضطهاده للموالي فوسم مية أيدي النبط بامشيا  و ي ه ا الشا يقول أحد 

 الشعياء : ]اليجزص

 لو كا حيا ل الهجا  ما سلم 

  

 (تت)وسم  جا  صحيحة يده من 

ورو  أبو الفي  إصفهاني  ي كتاب أغاني أ رجا من اموالي خط  بنتا من    

أعياب بنا سليم ثم تزوجها ، فيك  محمد بن بشي  الخارجي إل  امدينة وواليها 

يومئ  إبياهيم بن هشام بن إسماعيل ، فشكا إلي فارسل الوالي إل  امول  ففيل 
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وضيب مائتا سو  وحلق لحيت وحاجبي ، فانشد محمد بن بي امول  وزوجت 

 بشي  قائا : ] الوافي ص ب  

 قضي  بسنة وحكم  عدا

 

 ولم تيث الحكومة من بعيد

 و ي امائتي للموالي نكال 

 

 و ي سل  الحواج  والخدود

 إ ا كافا هم ببنا  كسي   

 

 فهل يجد اموالي من مزيد ؟

 فاي الحق أنصن للموالي 

 

 ن إصهار العبيد إل  العبيد ؟م

فه ه جملة من أحداث تعك  كين كا ينظي أمويي إل  اموالي نظـية ازدراء  

واحتقـار ، وتناسوا ما نزل ب إسام من تعاليم العدل وامساواة فلم يشعي اموالي 

عث بام  اجهم بالدولة أموية ، بل وجدوا من عصبية بنا أمية ما أثار حفيظتهم وب

فكية الشعوبية  ي أوساطهـم ، ولم بامن أمويو جان  اموالي قط ، ماعدا 

الخليفة عمي بن عبد العزيز ال ي كت  إل  جميع عمال ب نصاف اموالي ، 

ت  ي عبارة بقول : أن   NICHOLSONوتتلخ  سياست فيما وصف امستشيل ت

   (2ت)ة أ تتدخل بيه و عدل ب لم يسمح ـ عمي بن عبد العزيز ـ لاعتبارا  السياسي

 أسباب ظهور ال عوعي   

 يمكن حصي أسباب شيو الشعوبية إل  ثاثة عوامل و هي : 

اة السبب ا تماعي     أ

و وتجل   لح من خال استعاء العيب عل  اموالي استعاء اعتدوا معهم بصياحة 

، وحملهم عل  ه ا أنسابهم وشيف أحسابهم وظنوا أنهم أمة لي  كمثلها أمة 

اعتقاد النصي العظيم ال ي أحيزوه بتغلبهم عل  الفي  و اليوم فتملكهم 

الشعور  بالسيادة والعظمة ونظيوا إل  غي هم من الشعوب نظية السيد عل  

 امسود ب 
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و كا بعل العيب يقولو : ا يقطع الصاة إا ثاثـة حمار أو كل  أو مـول  ، وكا 

سماء و ألقاب و ا بعل العيب ا يك نو الوالي  بالكـن  وا يدعـونهم إا با

يمشو معهم  ي الصن وا يقدمونهم  ي امواك  و إ حضيوا طعاما قاموا عل  

رؤوسهم و كا إ ا مـا  مول  يقولو : هو مال ه ياخ  ما يشاء و يد ما يشاء و 

فيأ  مول  دفع إلي  كا العيبي إ ا أقبل من السول ومع   اء من البضاعة

ليحمل عن فا يمتع ، وعل  نحو ما استهانوا في باموالي استهانوا واستخفوا 

ك لح بامولدين ال ين  باؤه من العيب و أمها هم من إماء ، قسموهم الاجناء 

تميي ا لهم عن العيب أقحاس ، وبالغوا  ي احتقارهم حت  رفضوا أ ييثوا كما 

 ب  (2ت)ييث الصيحاء 

 ثانيا ة السبب السياس    

ويتمثل أسا  ه ا السب   ي نب  بعل أمويي للموالي و إقصائهم من امناص  

الحساسة واليت  العالية حيث كا ا يلي سدة الخافة أحد من أبناء امولدين و 

 ا اموالي ، و إ ا اختاروا واليا أو قاضيا أو إماما يصلي بالنا  انتقوه من العيب ا 

من أعاجم ، كما كا أيضا العيبي  ي جيش الخافة أموية تح  فيل و ألوية 

الفيسا يقاتل فول صهوا  جواده  ، أما اموالي فكانوا  ي عداد امشاة ، وا 

يستعا بهم إا عند الحاجة والضيورة و ا يقبلونهم إا متطوعي وا يفيضو 

   (1ت)يفيضون للمقاتلي من العيب  لهم العطاء من الغنائم  ثابتا كما كانوا

حيـح أ الخـافة أمـوية قـد  غي  أن ا يمكن التسليـم به ه أمور مطلقا ، ف

أبعد  امـوالي عن امناص  السيـاسية و العسكيية ، وركزوا عل  السلطة  ي 

أيديهم وخصوا أشياف من القبائل العيبية بالوظائن الكب   وه ه السياسة عل  

ا فيها من مخالفة ليوس إسام السمحة  تبدو طبيعية مع ظيوف العيب م

السياسية و الفكيية  ي الف  ة أموية ، فالعيب هم الفاتحو امنتصيو 

وأمويو هم السادة الحاكمو ، وكا مستقيا  ي أعماقهم أنهم أولو خب ة عالية 
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و النهو  باعبائ دو   ي ش و إدارة وأنهم قادرو عل  تسيي  ش و الحكم

غي هم ، عل  أنهم إ ا كانوا قد أبعدوا اموالي عن امياكز السياسية و العسكيية 

الحساسة ب ف نهم استفادوا منهم  ي اميادين الفنية امختلفة من  أيام الخليفة 

هـ ( ، فاموالي هم ال ين  22تمعاوية بن أبي سفيا إل  أيام ميوا بن محمد ) 

فو عل  دواوين الخيا  و اليسائل و الخاتم وهم ال ين كانوا يقومو كانوا يشي 

 ب  (1ت)بوظيفة الحياسة و الهجابة  ي قصور الخلفاء 

 ثالثا ة السبب اقتصامي   

و يب ز ه ا السب   ي إهمال الخلفاء أمويي للش و امالية  ي أمصار            

هلها من اموالي  ، و أهل ال مة فقد استميوا يطالبو امفتوحة ، وظلمهم 

مسلميهم  ي ه ه أمصار امفتوحة بالجزية ، بل وقد يتعسفو أحيانا  ي طلبها 

منهم تعسفا  شديدا ومن أكث  أخبار  يوعا وانتشارا  ي ه ا الشا  ما فعل 

هـ ( باموالي و أهل ال مة بالبصية بعد أ ثاروا  11الهجا  بن يوسن الثقفي )  

ي مع عبد اليحمن بن أشعث ، وانتقل نفي منهم إل  القي  ونزلوا بامد عل

امجاورة  فانكسي الخيا  ، ونق  نقصا شديدا فاميهم الهجا  بالعودة إل  

قياهم ونقش عل  يد كل  واحد منهم اسم البلدة التا وجه إليها ، ولم يسقط 

ميوا يتاعبو باموال الجزية عمن أسلم منهم ، ويقال : إ عمال خياسا است

لخيا  و الجزية الخاصة ببي  امسلمي إل  أيام نصي بن يسار ،  لح أن حي 

أعلن عن خطط امالية إصاحية و كلن منصور بن عمي بتنفي ها أتاه ثاثو 

ألن مسلم كانوا ي دو الجزية عن رؤوسهم ، كما أ أوضا اقتصادية  ي 

ئة فتاثي  أحوال اجتماعية ، فمثا كا وضع النا  أمصار امفتوحة كان  سي

 ي سميقند أسوء من وضع أهل خياسا وأصدل شاهد عل  ه ا أمي أ أشي  

ا ، دعا أهل ال مة من سكا سميقند وما وراء النهي إل   بن عبد ه السل
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ميعا الدخول  ي إسام ، عل  أ تيفع عنهم الجزية ، فاجابوا دعوت و أسلموا ج

 ب  (تت)، فصمم عل  جمعها منهم عنوة ، فامتنعوا علي ، ونصبوا ل الحيب 

ومن الثاب  أ بعل الواة أمويي كالهجـا  في  الجزية عل  اموالي نتيجة 

أزمة امالية الخانقة  ي أوسا  العصي أموي ، كما أ ما يقال عن إرهال اموالي 

لكبي ة ، فالحق أ أمويي لم يتجاوزوا بالضيائ  في   اء  من امبالغة ا

الضيائ  امعيوفة ، كهدايا  ت الني وز تو امهيجا ، واضطهاد اموالي يعود ك لح 

إل  عدم قدر هم عل  تنظيم الصفوف خاصة   ي صيف أموال الدولة من الخيا   

ح نهم وجدوا متنفسا  ي الث وا  التا خيج  عل  يد أمويي ، وكمثال عل   ل

هـ ( عل  الهجا  بن يوسن يدعو إل   12خيو  عبد اليحمن بن أشعث ) 

العدالة و امساواة ، لكـن الهجا  انتصي علي و قتل ونكل تنكيا باتباع ب فله ه 

أسباب وغي ها كا اموالي متسـارعي ومتلهفي إل  قبول الدعـوة السيية التا 

ا  ي الكوفة و خياس ا  ب ب ب والتا انته  بقيام الثورة وسقــو  نظمها البي  الهاش

 ( ثت)هـ ( ، واعتـاء العباسيي لسدة الخافة إسامية ب  22تالبي  أموي ) 

 مرا ا ال عوعي   

 ة مر ل الاسوي   تة

لقد بدأ  حيكة الشعوبية تنشط  ي بدايتها أول  باسم امباد              

اواة و العدالة بي العيب وإخوانهم من اموالي ، وه ه إسامية ، داعية إل   امس

خطوة طبيعية ا ينكيها أحد ، فاموالي  ي باد  أمي لم تكن لهم خطورة  هدد 

عي  أمويي ، و أهل التسوية هم أولئح ال ين نادوا ب قامة تسوية ، فا عدناني 

ا ، إنما هي أمة واحدة ، يت ساو  أفيادها  ي جميع و ا قحطاني وا عيبي و ا عج

الحقول والواجبا  وا تفاضل فيها إا بالتقو  و العمل الصالم إ  ليس  العيوبة 

 ( 1ت)وا العجمة مي ة  ي نفسها تعلي من شا صاحبها فالنا  جميعا سواء ب 



افعأ/                                                   المدونة  ضا 

و القعدة العد  مت510هـ الموافق لـد سبتمبر ٦٣٤١الرابع                         124 

و مهما يكن من أمي ف  أهل اعتـدال وقفوا حاملي راية التسوية بي العيب و 

إنا  هبنا إل  العدل والتسوية و أ النا  كلهم من طينة واحدة العجم ، فيقولو 

وسالة رجل واحد ب واحتجوا بقول النبا ـ صل  ه علي وسلم ـ :} ام منو إخوة 

تتكافا دماؤهم و س   ب متهم أدناهم وهم يد عل  من سواهم ك ، كما استشهدوا 

 فيها أمت وختم نبوت :} بقول علي الصاة والسام  ي  جة الودا ، التا ود

أيها النا  إ ربكم واحد و إ أباكم واحد كلكم آدم و  دم من تياب ، أكيمكم 

ا فضل إا بالتقو  ،  عند ه أتقاكم ، إ ه عليم خبي  ، ولي  لعيبي عل  عج

 اللهم اشهد ك ، واحتجـوا بقول تعال  : } يا أيها النا  إنا خلقناكم من  كي و أن  و 

جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إ أكيمكم عند ه أتقاكم ك ب ) سورة 

 ( ب  2تالهجيا  ن اية : 

وقول عز وجل أيضا : } إنما ام منو إخوة فاصلحوا بي أخويكم ك ، ) سورة  ل 

( ب وبه ا يتبي أمي جليا  ي أ اموالي رغم اعتناقهم إسام لم  22عميا ن اية : 

مجاد الحضارية و اعتب وا سيطية العيب عليهم نوعا من ينس وا ماضيهم الحافل با

السيادة العنصيية التا يج  التخل  منها  ي أقيب فيصة ومن   لح الحي بدأ  

ع الشعوبيي تتسلل إل  كيا الدولة أموية تح  ستار التعاليم إسامية  طا

بدأ كسين مشهور عل  الدولة بغية بحجة امطالبة بامساواة ، واتخ وا ه ا ام

إطاحة بها وانضم  إليهم كثي  من أحزاب امعارضة للحكومة أموية ، إل  جان  

الثوار كالخوار  والشيعة ، وهك ا ف  تضافي ه ه الجهود كا كافيا لقل  كيا 

أمويي معلنا بداية عهد جديد يختلن  ي حيثيات عن سابق ، ويمثل  ر عة 

وبيي من اموالي ال ين ناجوا ناجا جديدا أكث  ضياوة وشياسة أا وهو للشع

 ب  (1ت)الدعوة إل  امفاضلة بينهم وبي العيب  
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 ة مر ل امةاضل   2ة

بعد أ استقي  أحوال باموالي ، واشتد ساعدهم و شعيوا بنو من القوة بعد 

اليفيعة  ي الدولة ،  طول هوا وساعدهم عل   لح احتالهم لكثي  من امناص 

فتحسن  أمورهم و رأوا أ امباد  أول  التا كانوا ينادو بها من عدل ومساواة 

لم تعد تليق بمقامهم ال ي بلغوه بشق أنف  ، فتجاوزوا تلح امباد  ولم ييضوا 

بالتسوية ، وراحوا يساجلو العيب بما تفاخيوا ب عليهم مفخية بعد مفخية ، 

يتفاخيو باملح فقد افتخي  عليهم العجم با ملو  أر   ف  كا العيب

كلهم منهم ، فه اء الفياعنة وأكاسية ومنهم النبا سليما ال ي سخي  ل 

إن  و الجن و و القيني ال ي ملح أر  كلها ، وإ ا فاخي  العيب با النبا 

عليهم رضوا ه جميعا محمدا  ـ علي الصاة و السام ـ منهم ، ردوا با أنبياء 

من غب  العيب ، ما عدا أربعة وهم : ) هود و إسماعيل و صالم و محمد ( ، ولم 

يكن  دم ونوس من العيب ومنهما تفي جميع البشي  ي أر   ، ويفخيو بنسبهم 

آدم و هو أصل وهم من ، أما العيب فهم في ، ومن امعيوف عن العيب أنهم 

ما بانسابهم و أحسابهم ودفعهم ه ا الحيح عل  النس  إل  أكث  الشعوب اهتما

التفاخي ب ، فوجد الشعوبيو  ي ه ا مخيجا ومتنفسا لهم ، با استشهدوا 

بقول اليسول صل  ه علي وسلم : } حس  اليجل مال و كيم و دين ك ، وقالوا 

من جهة ومن ، ه ا  (ة2)إنما الكييم من كيم  أفعال و الشيين من شيف  همت 

جهة أخي  ف  طياز الحياة وطبيعتها ام  فة امفتوحة عل  كل صنوف  الحضارة 

والتمد شكل  نقطة مهمة  ي سياسة الشعوبيي فاحتجوا با حياة العيب حياة 

شقاوة و بداوة صعبة و أ بيئتهم بيئة فقي ة قوامها الخشونة وشظن العيش ، 

هم عن الكيم  حت  أنهم كانوا  ي جاهليتهم يقتلو  أبنائهم خشية إمال و أ حدي

ي ببب  ومفاخي هم بالجود لم يكن سو  مبالغة روجها الشعياء من قبيل حاتم الطا

و أمي نفس عن الشجاعة و القوة والنجدة والشهامة ، بل كان  حيا هم تقوم 
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عل  النه  والسل  و الصعلكة و القتل و غزو بعضهم لبعل ويتحاربو سني 

عة  ي جاهليتهم  أنهم يستبيحو اميأة  عددا تف أسباب ب ومن نظمهم الشا

كث  من رجل ببب وهلم جيا مما كا علي العيب  ي عصي الجاهلية قبل أ 

يخيجهم اليسول صل  ه علي وسلم إل  نور إسام ، وتعد  أمي بالشعوبيي 

ال ي هو ديوانهم ، فياحوا  إل  مجال أدب ، فالعيب لم تكن تعيف سو  الشعي 

يفتخيو بيوعة أشعارهم وباغة خطبهم وما حققوه  ي ه ا امجال ، فيد عليهم 

الشعوبيو با ه ه امزايا الشاعيية ليس  حكيا عل  العيب دو سائي شعوب 

البقيعة فقد كا لد  اليوما واليونا الشعياء الكبار ، ال ين نظموا أشعارهم 

مقفاة وكا لليونا والفي  واليوما خطباء ملكوا سي البيا كالعيب موزونة و 

وناصية الشعي البليغ ، وواصل الشعوبيو طعنهم عل  العيب حت   ي طييقة 

خ هم امخصية والقضي  وجلوسهم ثم قيامهم أثناء الخطبة  ي مقاما   خطبهم 

لفا  غي  مناسبة للمقام و ي ه ا الصدد  يبي الجاح )  معلومة واستعمالهم 

هـ (  ي كتاب ت البيا والتبيي ت ، قول الشعوبيي  ي أصل الفصاحة  211  

والباغة ،من أراد أ يبلغ  ي صناعة الباغة و عيف الغيي  ، ويتبحي  ي اللغة 

فليقيأ كتاب ت كار وند ت ) و أصل الكلمة أنها ميكبة من كلمتي فارسيتي ، كار : 

امدس ( ، ومن احتا  إل  العقل و أدب والعلم باميات   الصناعة ، وند : الثناء و 

والعب  ، وألفـا  الكييمة ، وامعاني الشييفـة فلينظـي  ي سي  املو  ، فهده الفي  

 ب  (ت2)و رسائلها وخطبها ، و ألفاظها ومعانيها 

ويواصل الجاح سيد رأيهم فيقول : وه ه اليونا ورسائلها وخطبها  وعللها و 

حة  حكمها و ه ه كتبها  ي امنطق التا جعلها الحكماء أداة معيفة السقم من ال

و الخطا من الصواب ، وه ه كت  الهند  ي حكمها و أسيارها ، وسي ها وعللها ، 

غيائ  تلح الحكم عيف أين منبع  فمن قيأ ه ه الكت  وعيف غور تلح العقول و 

البيا و الباغة ، و أين تكامل  تلح الصناعة فكين سقـط عل  جميع أمم مـن 
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امعيوفي بتدقيق امعاني و تخيل ألفا  و تميي  أمور ، أ يشي وا بالقنا 

والعص ا ، والقضبا والقس ا ، كا ولكنكم كنتم رعاة بي إبل والغنم ، فملتم 

 ي الحضي بفضل عادتكم لحملها  ي السفي ، وحملتموها  ي امدر بفضل القنا 

عادتكم لحملها  ي الوبي ، و حملتموها  ي السلم بفضل عادتكم لحملها  ي الحيب 

ولطول اعتيادكم مخاطبة إبل جفا كامكم ، وغلظ  مخار  أصواتكم ، حت  

 ب  ( 22) كانكم إ ا كلمتم الجلساء فكانما تخاطبو الصما

و ي مقابل ه ا ف  الجاح قد تول  تفنيد مزاعمهم  وتيها هم ، فيما انتقصوا 

نفسهم من مفاخي  ي النتا  الوجداني و العقلي  في شا العيب وفيما ادعوه 

ممثا  ي الشعي والقافية فقال : )  إا أ كل كام للفي  و كل معن  للعجم ، 

، وطول خلوة وعن مشاورة ومعاونة ببب ف نما هو عل  طول فكية وعن اجتهاد رأي 

وكل   اء للعيب ف نما هو عل  بديهة وارتجال ، و كان إلها ، وليس  هنا  

معاناة وا مكابدة ببب( ، ويواصل  ي اليد عليهم قائا : ) ثم اعلم أنح لم تي قوما 

قط أشقى من ه اء الشعوبية وا أعد  عل  دين ، وا أشد استهاكا لعيض ، 

 أطول نصبا وا أقل غنما من أهل ه ه النحلة ، وقد شفى الصدور منهم طول وا 

جثوم الحسد عل  أكبادهم ، وتوقد نار الشن  ي قلوبهم ، وغليا تلح امياجل 

الفائية ، وتسعي تلح الني ا امضطيمة ، ولو عيفوا أخال أهل كل ملة و زي أهل 

 هم و شمائلهم و هيئا هم ، وما علـة كل كل لغة وعللهم عل  اختاف شارا هم و  ا 

راحوا أنفسهم و لخف  م و نتهم عل     اء مـن  لح ولم اجتلبوه ؟ ولم تكلفوه 

 ب ( 22)من خالطهم ( 

وييد عليهم  ي مقام اع  از بجود العيبي وبخل الفارس ا باسلوب التهكم والسخيية 

 وهو اقط ياخ  الحبة  ي حديث عن الديح ، فقال لم أر الديح  ي بلدة قط إا 

بمنقاره ثم يلفظها قدام الدجاجة إا ديح ميو ، ف ني رأي  ديكة ميو تسل  

الدجا  ما  ي مناقي ها من الح  ، فعلم  أ بخلكم   اء  ي طبع الباد و ي 
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، ولم ي    الشعوبيو مجـاا لم  (21)جواهـي اماء ، فمـن ثم عم جميع حيواناتكم 

في عل  العيب ، وا ينكي  ي ه ا امجال أ العيب عاشوا يفاخيوا و يتحاملوا 

حياة غي  مستقية  ي حيوبهم التا كان  ني انها ا تكاد تنطفئ  ي الجاهلية حت  أ 

بعضها دام  ما ينين عن أربعة عقود ، إا أ ه سبحا وتعال  بعد أ أنعم 

سالة نبيهم امصطفى عليهم بنعمة إسام خاضوا حيوبا ضارية  ي سبيل نشي ر 

علي الصاة والسام ، أ فبعد كل ه ا يتجيأ الشعوبيو ؟ و ينفخو أبوال 

الحقد والكياهية و يقيو بعدم قدر هم عل  القيادة وحسن التدبي   ي تسيي  

امعار  والغزوا  بواحتجوا بقولهم : إنما كان  رماحكم مـن ميا و أسنتكم من 

الخيل  ي الحيب با سيو   ، ف  كا  ا سي   قيو البقي ، وكنتم تيكبو 

فسيج رحالة من أدم ، ولم يكن فيسكم  ا ركاب ، و اليكاب من أجود  ا  

الطاعن بيمح و الضارب بسيف ، وكا الفار  العيبي يطعن بالقناة الصماء ، 

وقد علمنا أ الجوفاء أحق محما ، وأشد طعنة ، و يفخيو بطول القناة ، وا 

فو الطعن بامطارد ) اليمح القصي  ( ، وإنما القنا الطوال للجند الياجلي ، يعي 

والقصار للفيسا ، و عتمد منكم الفار  عل  الطعن بفخ ه و ستعي بحمية 

فيس ب والعيب ا يقاتلو بالليل وا يعيفو الكمي و ا اميمنة وا اميسية وا 

راجة ، وا يعيفو شيئا من  ا  الحيب فا القل  وا الجناس وا الطليعة وا الد

( 21)اليتيلة و ا الدبابة وا امنجنيق وا يعيفو الخنادل و أقبية وا قي الطبول 

، والدليل عل  أنكم لم تكونوا تقاتلو بالليل قول زهي  العاميي ) شاعي جاهلي 

 ص بشار   ي حيوب الفجار ، وشهد حنينا مع امشيكي ( : ] البسيط 

 يا شدة ما شــددنا غي  كا بة        عل  سخينة لوا الليـل والحـيم                     

 ويدل عل   لح أيضا قول عبد الحارث بن ضيار : ] الوافي ص 

 وعميو إ ا أتانا مستميتا

  

 كسونا ر أس عضبا صقيا

 فلوا الليل ما  بوا بشخ    

  

 يخب  أهلهم عنهم قليا
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 أمية بن أكسي : ] الوافي ص ب وقال 

 ألم تي أ ثعلبة بن سعد

  

 غضاب ، حب ا غض  اموالي

 تيك  مصيفا ما التقينا   

  

 صي عا تح  أطياف اموالي

 ولوا امو  لم يفل  ضيار   

  

 ( بت2وا رأ  الحمار أبو جفال )

و جيو ، و حش ببب كما عاب الشعوبيو عل  العيب أسمائهم مثل : كل  ،             

سماء  سماء امستاجنة و سم  عبيدها با ، وقيل فما بال العيب سم  أبنائها با

عدائها وسم   امستحبة ؟ ب وكل تحامل وضغينة  العيب سم  أبنائها 

نها ملح لها ب وواصل الشعوبيو حملتهم عل  العنصي العيبي  نفسها  عبيدها 

ا فعل سعيد بن حميد البختكا حي ألن كتابي : بتاليفهم  ي مناق  العجم كم

ت انتصاف العجم  العيب ت و ت فضل العيب عل  العجم وافتخارها ت و ألن 

هـ ( كتاب : ت فضائل الفي  ت ، و اتج ثة2ك لح أبو عبيدة معمي بن امثن  )   

هـ(  ي كتاب  ةة2بعضهم إل  وضع كت  امثال  كما فعل أبو البخ  ي  )   

 الفصائلت ب ت

وقد كا من  ثار ه اء الشعوبيي أنهم لونوا ما رووه من تاري  الفي  لونا زاهيا 

عة و السياسة الحكيمة ،  جميا وحلا باهي ، ونسبوا إل  ملوكهم الحكم اليا

الياشدة ، ولعل أشهي امعيوفي بالشعوبية هم مخضيمو الدولتي أموية و 

ياء اموالي من الكوفيي أكث  من البصييي ،  العباسية حيث نشط منهم الشع

الكوفة قد سبق  البصية  ي الزندقة وفاقتها  ي إباحة ، ون كي منهم  الحمادو 

هـ ( و حماد بن الزبي  11تهـ ( وحماد الياوية )    تتتالثاثة : حماد عجيد )   

يـة ، و عيف منهم قا وقد عيفوا بالزندقة و التهتح و الخـاعة والنعـية الشعوب

هـ ( ، و عا الشعوبي  11تهـ ( و أبو نوا  )    ة1تك لح خلن أحمي )  

هـ ( و الصغدي ، ومنهم صاس عبد القدو  امعيوف  ةثتومطيع بن إيا  )   

هـ ( ، و الجيهاني ،  ويون  بن  12تبصاح  الفلسفة والزندقة ، وابن امقفع )   



افعأ/                                                   المدونة  ضا 

و القعدة العد  مت510هـ الموافق لـد سبتمبر ٦٣٤١الرابع                         130 

  ي كتاب الحيوا ) ويون  ه ا شعوبي كت  أبي فيوة ال ي قال عن الجاح

م أ كثي ا من أفياد الطبقة امتعلمة  كتابا ملح اليوم   ي مثال  العيب ( ، ووا

الياقية تعهدوا ه ه الظاهية التا سيطي  عل  فكيهم وانعكس  عل  شعيهم ، 

)  حت  أ أغلبهم قتلوا بسب  زندقتهم و شعوبيتهم  ومنهم  الشاعي بشار بن بيد

هـ ( ال ي كا من اموالي ال ين تعمقتهم النعية العصبية و تملكتهم الزندقة  1تت

واستهتار بالدين ففد مثل بحق الشعوبية بدو مناز إ  ييسم  ي شعيه التطور 

،  (ث2)التاريخي لحيكتهم وتطلعا هم نحو التمي  عن العيب و التخلي عن الواء لهم 

الشخصية التا كان  رائدة فيها ب عطاء محة  فا ضي  إ   أ نقن عند ه ه

 خاطفة عن حيات و عن شعوبيت  ي شعيه ب 

 ع ال عوعي  ند د ار ب  برم   

هو بشار بن بيد بن ييجو بن أزدكي بن شيوستا بن بهمن بن دارا بن في وز بن 

كيدية بن ماهافيدا بن دادا بن  أزدكي  بن حسي  بن مهيا بن خسيوا بن 

 بن شهيداد بن نبو  بن ماخي شيدا نما  بن شهييار بن بنداد سيحا بن أخشي

أصل فارس ا أبا عن جد ، ولد   (21)مكير بن أدريو  بن يستاس  بن لهياسن ، 

وائل العقد العاشي من القي أول للاجية ، ولدت أم أع  فلم يي  بالبصية 

 ] الطويل ص ب النور  ي حيات قط ، وهو القائل  ي ه ا الصدد : 

 عمي  جنينا و ال كاء من الع 

  

 فجئ  عجي  الظن للعلم موئا

وقد عد ه ا القدر امقدور عقدة نق  ازم  الشاعي طول حيات ووجهت وجهة    

منحيفة  ي سلوكها فلم يكد يبلغ العاشية من عميه حت  أخ  ينبو الشعي يتدفق 

 ضيبا مب حا لكث ة ما يشكو النا  من عل  لسان وبدأ بالاجاء ، فكا أبوه يضيب

رحم ، فقال ل بشار قل ألي   أما  أم فكان  تستعطف علي ، فيقول بيد إني 

ه يقول : لي  عل  أع  حي  ، فلما عادوا شكواهم مية أخي  قال لهم بيد ما 

 ي قال بشار ، فانصيفوا وهم يقولو : فق بيد أغي من شعي بشار ب وقد تفن 
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سباب عديدة منها ، قلة صب ه عل   فة الع ، وإما ليخشاه النا   غي  الاجاء 

فيعطون ويجزلو العطاء ، أو لحقده عل  ال ين كانوا يتحيشو ب و يضايقون ،  

وي كي الجاح أ بشار كا خطيبا صاح  منثور وشعي ورسائل وهو من 

القائلي  ي أكث  أجناس وضيوب ، امطبوعي أصحاب إبدا واخ  ا امتفنني 

يدين باليجعة و يكفي جميع أمة ويتماد   ي إلحاد و يصوب رأي إبلي  ـ  لعن 

 ه  ـ عل  شاكلة  أساف امجو   ي مثل قول : ] الكامل ص ب 

 إبلي  خي  من أبيكم  دم

  

 فتنبهوا يا معشي الفجار

 النار جوهيه و  دم طين   

  

 يسمو سمو النار و الطي ا 

 إل  أ يقــول :     

 أر  مظلمة و النار مشيقة

  

 (21)و النار معبودة م  كان  النار 

م من ه ه أبيا  مد  تاجم عل  إسام و امسلمي ، إن يفضا إبلي      و وا

املعو عل   دم و كا الحني يشده إل  ديانة امجو  التا تقد  النار ، وإل  

د أهل زرادش  با للعالم إلهي : إلها للنور هو الخي  و إلها للظلمة هو الشي اعتقا

، كما كا يشعي أ أجداده قد كانوا ملوكا كبارا أيام دولة الفي  وها هـو  ا اليوم 

مول  للعنصي العيبي و  ي ه ا الشا ي كي صاح  أغاني أ أم غي  عيبية فها 

 ، وي كد ه ا بقول : ] اليجز ص ب  (ة2)رومية أصل و ا سمها غزالة 

 جدي ال ي أسمو ب

  

 كسي  وساسا أبي

 وقيصي خالي إ ا   

  

 عدد  يوما نسبا

والشاعي ا يتحي  من ه ا بل يفاخي ب ، ويتنكي لنشات العيبية إ  أن تيبى  ي    

البادية فاكتس  السليقة العيبية و الفصاحة البدوية ومتانة أسلوب  و هو 

فتخي به ه الفصاحة قائا : من أين ياتينا الخطا  ؟ و قد نشا   ي  جور ثماني ي

م منهم  حاء ، ف  ا عد  إل  نسائهم فنساؤهم أف شيخا من بنا عقيل كلهم ف
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، وقد ساعدت ه ه النشاة عل  معيفة واسعة باللغة العيبية و أسيارها كما  (ت2)

لشعي و الكام ، إا أن يتنكي لكل ه ا استفاد من البصية ورجالها علماء اللغة و ا

ويكفي بالعيب والعيوبة وإ ا تمدس بشخصية فا يتمدس  إا بعنصيه الخياساني 

 أما عيوبت ولسان فقد أسقطهما ، فيقول مفتخيا : ] الطويل ص 

 وإني من قوم خياسا دارهم

  

 كيام وفيعي فيهم ناضي بسق

 من خياسا  وبينا  ي ال ر     

  

   امسعاة فيعي قد سبقولد

فه ا الفي ال ي تنكي ل فيما بعد دفع إل  التعي  للعيب جميعا و أعياب    

كلهم الفضة و مابسهم  خاصة باجـائ الا  مزريا بحيا هم الوعية الخشنة و م

الغليظة و أنسابهم امغمورة معليا نفس عليهم و ملحقا لها بابناء ملو  الفي  و 

مثال عل  ه ه الشخصية الناقمة عل  العيب قول  ي خصام مع العجم ، وك

 عيبي : ] الوافي ص ب

 ساخب  فاخي أعياب عنا

  

 وعن حي بارز للفخار

 أنا ابن أكيمي أبا و أما   

  

 تنازعنا اميازب من طخار

 أحي لبس  بعد العيي خزا   

  

 ونادم  الكيام عل  العقار

 ورا تفاخي يا ابن راعية   

  

 بنا أحيار حسبح من خسار

 لعمي أبي لقد بدل  عيشا   

  

 بعيشح و أمور عليح مجاري 

 وكن  إ ا ضمئ  إل  قياس   

  

 شيك  الكل   ي  ا  إطار

 وفخي  ببي  ييبو وض    

  

 عل  مثلي من الحدث الكبار

 مقامح بيننا دن  علينا   

  

 (22فليتح غائ   ي حي نار  )

أن كا يغض  من أسئلة التا تبحث عن أصل فها ت ثي  ي نفسيت و تعكي  كما   

مزاج و تجعل حاقدا عل  العيب وا مفي ل من  لح إا بمواجهتهم بالاجاء 
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فيحاول أ ييفع نفس إل  أعل  اميات  مت كيا أمجاد املو  من الفي  فكا 

يحاول رفل ه ا الواقع و شعيه رسالة موجهة إل  أصحاب السلطة و  وي الجاه 

 و ي ه ا اع  از ، يقول :  (22)تخطي 

 ورب  ي تا  كييم امجد

  

ل بيد ل كسي  و ك  ك

هـ  ث2توروي عن أن حز حزنا شديدا ما سمع  بقتل أبي مسلم الخياساني )      

( فقال قصيدت امشهورة التا يتوعد فيها أبا جعفي امنصور الخليفة العباس ا )   

 هـ ( ،  قائا : ] الطويل ص ب 11ت

 أبا جعفي ما طول عيش بدائم

  

 وا سالم عما قليل بسالم

 عل  املح الجبار يقتحم اليد    

  

 و يصيع  ي امازل امتاحم

 كانح لم تسمع بقتل متو    

  

 عظيم ولم تسمع بفتح أعاجم

هـ ( يعقوب  1تتهدي  )   ولم يكتن باجاء الخليفة بل كا ل موقن مع وزيي ام   

بن داود ، محاوا إنها  ما تبقى من أنصار أمويي مواجهة العباسيي و إشعال 

نار الفتنة من جديد بي العيب، وا غيابة  ي ه ا  فقد عيف باضطياب مواقف إ  

لم يانن أ يمدس اليجل اليوم و ي م غدا و أ يكو اليوم أمويا وغدا عباسيا ، 

  ي هجاء ه ا الوزيي  : ] البسيط ص ب  حيث يقول 

 بنا أمية هبوا طال نومكم

  

 إ الخليفة يعقوب بن داود

 ضاع  خافتكم يا قوم فالتمسوا   

  

 (21)خليفة ه بي الزل والعود

و الحق يقال ، فيغم شعوبية بشار ؛ إا أن شاعي فحل ، حت  أ                   

هـ (  جعلـ عل   211عي ب ، كما أ الجاح  )   أصم ي أوشح أ يختم الش

رأ  طبقة الشعـياء امحدثي ، فهـو عنده من أصحاب إبدا و اخ  ا و وصف 

ابن رشيق القي واني بان من ال ين زادوا معاني ما مي  بخاطي جاهلي و ا 

ء جميعا مخضيم و ا إسامي ، كما أحص   النقاد معاني امولـدة حت  فال الشعيا
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وقد قتل بشار أيام الخليفة   (21)بما جاء ب من خطيا  الف اد و تجليا  الوجدا 

امهدي بس  فسق و زندقت عل  شاكلة خلق كثي  طاردهم موظفو ديوا 

 الزنادقة ال ي استحدث امهدي محاربة ه ه الظواهي ب 

العيب و العيبية  ي  ومهما يكن من أمي ، فقد انب   الجاح  مدافعا عن           

هع  429)  كتابي ) البيا والتبيي ( و ) الحيوا ( ، و إمام أبو منصور الثعالبا 

 ي كتاب ) فق اللغة ( و أبو حيا التوحيدي  ي كتاب ) إمتا و ام انسة ( و  (

(  ي كتاب ) كتاب العيب أو اليد عل  الشعوبيي ( ب إ   هع 276 ابن قتيبة ) 

فقد كا ن ييا عل  العيب أ يدافعوا عن أنفسهم و أ يصدوا ه ا الخطي 

امحدل بهم  ، وتجدر إشارة هنا إل  أ الجاح كا من أشد العلماء ال ين 

تصدوا بفكيهم الحا ل إل  مزاعم الشعوبية فا يكاد يخلو م لن من م لفات من 

م وعظة  هدف إل  توعية العامة من العيب و  تجنبهم انسيال خلن رد أو ن

دعاوي الزنادقة املحدين ال ين استهدفوا هدم دولتهم و كيانهم ، فتصد  ب كي 

مناق  العيب وخصالهم ومكارمهم التا كان  جبلة فيهم من  أ وجدوا ، وه ا 

بحجة قوية دامغة  ورأي سديد قويم ودراية عجيبة بطيل اموالي و أساليبهم 

 ي ه ا أمي أسلوبا شيقا تنو بي الجد والحزم من وعادا هم وتقاليدهم و ناج  

جهة ومن جهة أخي  بي السخيية والتهكم والفكاهة ، ه ا أسلوب جعل صاحب 

 ممي ا فحض ا ب عجاب صديق وعدوه ب 

  خ ص القوا  ـ 

من خال ه ه الدراسة امتواضعة موضو الشعوبية  ي أدب العيبي يمكن القول 

 عنها : 

ظاهية متشعبة شمل  جوان  فكيية و عقائدية ، سياسية ، أدبية ،  إنها -

 واجتماعية و ثقافية حضارية ب 
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إ ظاهية الشعوبية قد ارتبط  بالعجم من العنصي الفارس ا خاصة ، وشهد   -

أو  نشاطها  ي العصي العباس ا ، حيث ناد  بها بعل الشعياء دو خوف أو حياء 

 ب 

كبي  للموالي واع  ازهم بتاري  الفي  ، وإل  جانبها  الظاهية تنم عن تطور وعي -

ظهي  نزعة الشعياء الزنادقة ب سواء أ كانوا عيبا أم عجما ب و ي مقدمتهم بشار بن 

 بيد و أبو نوا  ب 

مما ساعد  ي تقوية الظاهية و شيوعها  ي  لح العصي هو تعص  الخلفاء  –

 قة ولم يحاربوا الن عة ب لإسام أكث  من تعصبهم للعيوبة فحاربوا الزند

نها لسا العيب و لغة القي  الكييم بغية   - الظاهية هاجم  اللغة العيبية 

إطفاء نور إسام و إحياء عقائد قديمة ، كامجوسية وامنوية و الزردشتية و 

 الثنوية كما سع  إل  إظهار مزايا اللغا  أعجمية ب 

ال ي مي  العصي العباس ا ساهم  ي تفيده إ اختاف وتنو الشعوب وأجنا   –

عن بقية العصور أخي  ، خاصة فيما يتعلق بحيية التعبي  التا منحها خلفاء بنا 

العبا  للعناصي غي  العيبية بعد أ عانوا من قمع فيض عليهم أمويو ، ، بل 

 قد وصل بعل اموالي  ي العهد العباس ا إل  أعل  اميات  ب 

عن  لح الحقد الدفي ال ي كا بعل اموالي يكنون للعيب  كشف  الظاهية –

 محاولي إبادة عيشهم الجديد، والنهو  بعي  حضارة الفي  القديمةب

نها كالفتنة، ففي كثي  من أحيا كان  ت دي إل    -  الظاهية تتسم بالخطورة 

تهمي بالزندقة و القتال الفيدي أو الجماعي ، كما أ كثي ا من اموالي قتلوا باطا م

 اميول عن الدين   ب

لقد كا للظاهية دور كبي   ي إخصاب تيبة أدب العيب، كونها جعل  ألسن  –

الشعياء العجم تفيل بالقصائد التا تمجد أسافهم و تقزم العيب وكل عادا هم 

وفضائلهم ، باإضافة الكت  التا كان  تقتفي إ لم نقل تختلق مثال  وعيوبا 
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و ي امقابل نجد م لفا  العيب تس   ليد كيد أعدائهم ب كي فضائل  للعيب ،

العيب و إشادة باخاقهم و دفع الي ائل عنهم ، كما ساهم ه ا الصيا  ي إنماء 

الحيكة النقدية و تطوييها وخلق أسالي  جديدة  ي لشعي كدعوة أبي نوا  إل  

 التجديد والتخلي عن نمط امقدمة الطللية ب 
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 الغزا العنري ظاهرا 
تةسي ها  أسبابها، 

 منتظي عبدالخضي ساج  السواد بأ

 جامعة العيال
 املخص 

ي سب ت      ي العصيت أموّي، واختلن الدارسو  ت الغزل الع رّي شّكل ظاهية  ت
ة العواملت التا تقن ورا شكالي  ء  لح، وتفسي ته، من هنا جاء ه ا البحث، ليعالج إت

ي  يها، واختاف الّنقادت  ت هت الّظاهية، وتفسي ها، وانتشارتها، وبيا أسباب العّفة فت ه ت
  لحب

 تضّمن البحث محاور عّدة، سبقها الّتمهيد، بّي نشوء الظاهيةب
، وسبب عل   ة خلط لد  معظم الدارسي ، فثم  عي  البحث أهّم اراء التا قيل  

خي، ه ا ما يبدو  ت أو بت سامت بوج ، وتعاليم إت اق  اب بي الغزل الع رّي وعّفت
سامت ضئيل أو معدومب  ّ أثي إت سامت وتعاليم سببا مهما، واتضم أ ل  جعلت إت أّد  إت

 -ومن نتائب البحث:
ّنما لم يقتنع أغل  الباحثي والنقاد بسب  واحد  ي تفسي  ه ه الظا        * هية، وإت

 جمعوا بي عّدة أسباب  ي تفسي هاب
أ  أقيب اراء للقبولت تأثي القبلّي البيئّات  ي انتشاره؛ لوجودها قبل         *

 إسامب
***   ***    *** 

 امقدم

ي، الشعي روس تنبل  ي الكلما ،  ّ
ل  امتلقت الشعي رسم امشاعي وإيصالها إت

، وحي كا النصن اخي من اليجل قد شغل كثي ا، وهو بوس ما  ي  امكنو
، وسيشغل ما دام  هنا  حياة عل  البسيطةب  ، وألهم إبدا وامتلح لب 
 ، ، في سم بكلمات نفس ، وهيام ، وخيال بعشق ، وقلب الشاعي يتغّن  لسان
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، التا سحيت ، و ام تجاه حبيبت ، ويصّور معانات  بفنونها وشعوره بصدلت
ب  الج ابة، بل بعينيها الضعيفتي

يتّي، مسالة شغل  النقاد 
ع  وصدل الشعور أو صدل الشعياء  ي قولهم الّشت

، ومنهم من رأ  أع ب  وامتلّقي أزمانا وما تزال، فمنهم من رأ  خي  الشعي أصدق
، وا يوجد  ي الشعي    يبدو أصدل من الغزل الع رّي، إت  -بصورة عاّمة -أك ب

الغزل الع رّي صادل الشعور، والعاطفة، فالفاظ بعيدة عن الفحش، والب اءة، 
يتناول أسباب الظاهية الع رّية، وتفسي ها، التا  واتسم بالعّفة، وقد  جاء البحث لت

 انتشي   ي العهد أموّي انتشارا واسعاب
  السب  من وراء اختيارنا لتفسي  الظاهية الع 

ة الغزل إت ي  رّية: أوا جمالت
، ومعيفة أسباب الكامنة وراء انتشاره ثانيا، يعالج البحث  الع رّي، وانسيابيت
ي  لحب واتسا  هت الّظاهية، واختاف الّنقادت  ت ة العواملت التا تقن وراء ه ت شكالي  إت

هت الظاهية قصينا البحث عل  تفسي ها، وانتشارتها، وبيا أسباب العّفة  ه ت
 الع رّية  ي الغزل أموّي الهجازّيب

يتكّو البحث من محاور عّدة، يسبقها الّتمهيد، ال ي يبّي نشوء الظاهية 
الع رّية، وتناول امحور أول التفسي  الدينّا  ي بيا انتشار الظاهية، أّما امحور 

ّا ل ي التفسي  اجتماعّي والبيئت انت
ة، الث  ي حي امحور الثالث العوامل الّسياسي  ها،  ت

 وتناول امحور الّيابع التفسي  أدبّي، ثم ختمنا البحث بما توصل ل من نتائبب
 التمهيد

 الغزا العنري 
ة التا أكث   ي نظمت الشعياء, وهو أقدم أغيا   ي  يت

ع  الغزل من أغيا ت الّشت
ت   ، شارك الحياة  التا عيفها أدب؛  نسا أمام نصفا من كيان أول ما وجد إت

حّ ت اميأة الثناء والجمال، راس الي جل يبحث عن إرضائها بالكلمة  ب ولت ل  جن ت جنبا إت
الطيبة اليقيقة, فتوّدد لها، ووصن جمالها الساحي، وصو ها الطيوب, فاستانس  

يبل لح, وتطّور ه ا الحديث حت   أ  اعت ّيا يصدر من أعمال الش  يت
ع   صبح غيضا شت

لغزلت سو  اج  ارت امالوف؛ له ا لم نعد  نسيد تعييفا،  ا يعدو  كي تعيينت لت
ع رة بن سعد: بطن عظيم من  ،[1]أّما لفظة تالع رّيت فها نسبة ال  بنا ع رة
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قضاعة، من القحطانّية، وهم: بنو ع رة ابن سعد بن ه يم بن زيد بن ليث بن 
 .سود بن أسلم بن الحا ي بن قضاعة

، [2]ويقال: هو  ع رّي عفين نسبة إل  قبيلة ع رة بن سعد اشتهارهم ب
رة كثي ت ّ العشق  ي بنا ع   ي  الهو :  رت

ا ياح خلو [3]ونجد أيضا تع   م  ، ومت
رّيت فلم يعّيفوه كمصطلم امعاجم العيبّية ، [4]القديمة من كلمة تالغزل الع  

ها تدل عل  النس  ال  بنا ع رة وهي قبيلة اشتهي  بالحّ ت العفين الصادل،  لكن 
، ثّم شا [5]إت ا نظيوا عشقوا، وإت ا عشقوا ماتوات فكما ييوي أحدهم: تقوم 

ن ب بنا ع رة، تفهو  ، يتسّم بما وصت امصطلم، وأخ  يطلق عل  كّلت غزلت عفينت
بوادي الهجاز ونجد مشّكا ظاهية أدبّية فييدة، تمّي  بها  لح الغزل ال ي نشا  ي 

العصي أموّي، وهو غزل اشتهي بشّدة العاطفة، واستغياقها، ورسوخها، وبالعّفة، 
، والصدل الفّنّا، والواق ّي، وبالوفاء، والديمومة، واليوحانّية، وغياب  والحيما

، وعلي فمن أهّم ممي ات [6]النغمة اميحة، وحضور النغمة الحزينة الجاّدةت
ي عل  نفسّية العاشق، ويظهي  لح جلّيا  ي شعيتهم،  العّفة، والحز الطا

ب ، ونغمت حزينت  فيصّور أس  ، والحيما بعاطفة صادقةت
ح ل الع ري إت ا تحٌ  خال  من شوائ ت الّدن  واليج , هو حٌ  فال

ثم, وا منديا  أهواءت  ب[7]طاهي شيين, ا يعيف مخزيا  ام
   أت 

اميأة رمزا للجمال، والّنماء  ي بيئةت محيحةت جدبةت  -كغي هم –يعدل العيب 
، وهي موضو الغزل, ف  ا أراد  صحياوّية, فاميأة هي اخي  ي تلح العوالمت القفيةت
، اّتخ ها رمزا للتعبي  عن تلح العواطنت  ّ يعّب  عن مشاعيه، وأحاسيس الشاعي أ

، في سم مفاتنها، ويصّور ما تكن  ل واعج النف ، وما يجول  ي خاطيه من القلبّيةت
ها، عل  يييح ضمي ه امتلهن إل   خي  ، ووصن مفاصلت جسدت ت ، وحني ، وشولت حّ ت

ب  يشغل
ت أو  ّا بوج لحس ّ الغزل الع رّي هو  ا  الغزل العفين الصادل، النقيل لت

، يتغّن  الشاعي بعشقها طوال ح خي، و ي أغل  يكو مع فتاةت واحدةت , بت يات
ت حيارة الوجدا مع عاطفة متدفقة,  ي ، وفت ، واليا ، والحيما ويطغ  علي الحز

 ي واحد  [8]وقد يجد الباحث ج ورا لبداية الغزل الحزين أو الباكي عند العيب
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من أشهي أبيا  الشعي  ي العيبّية ال ي حفظ التاري  الشعيّي العيبّي, وهو قول 
 -:[9]امي  القي   ي مطلع معلقت

ا  من  ي  الّدخوا فحوما دسق اللو  ب     قةا نبك م   كر   ب ب 
وني  شعيا يصّور لواعج الاجي، والحني إل  الحبي , كقول الحارث بن 

 -:[10]حّلزة اليشكيّي 
 ثا  ما من الّثواه رّب             نانا ببينها أسماه 

أّما طيفة بن العبد فقد اتخ  حبيبت رمزا للبقاء، والثبا  وعدم الفناء, 
،  ي قول ، وخيال                -:[11]فالحبيبة باقية  ي  هن
همد  تلوح كبا ي الوشم في ظاهر اليد        لخول أط ا بم ق 

,  ي أول بي   وك لح نجد صوتا حزينا يصّور لوعة الفيال ال ي ا بد  من
 -:[12]لقصيدة أعش  , و لح  ي قول

ما ًا أيها الر ا؟        مع هريرا  إ  الركب مرتحا   ها تايق 
, ثّم أصبح سمة  ّ الحز وألم قد رافق الغزل من  نشات

فيمكننا القول إت
يسة سما  الغزل الع رّي, ال ي أضح  ظاهية بارزة  ي العصي أموّيب  رئت

ّي قبل العصي أموّي  لت ا من الطبي ّي أ   يجد القار  ج ورا  ي الشعي العيبت
ها, كما إ  الح    ، وألم الفيال، والشول والحني إل  اميأة امتغزل بت تصّور الحز
ا فيما بعد بــ تالع رّيت، توجد ل مصاديق كثي ة  ي  ّ العفين، والغزل ال ي س

ا  أن  لم يعّد يشكل الجاهلّية، وصدر إسام، أي قبل العص , إت ي أموّي بزمن رح ت
ما متمّثلة  ي الجاهلّية بــــاسماء قليلة كــ  ن  من, وإت ي  لح الز  ظاهية تشغل شعياء كث   ت
حة،  تاميقش أكب  وأسماءت وظهي  تجارب غزل عفين  ي إسام بصورة وا

 ب[13]كتجيبة تعبد اليحمن القّ  وسامة امغّنيةت
لكن  ي العصي أموّي أصبح الغزل الع رّي ظاهية، وا يمكن تجاهلها أو 

 ي ليالي  -, فكث  الشعياء ال ين مّثلوها, وكث   القص  التا تتناقل[14]إغفالها
أحاديث ه اء العشال, حت   كث  الوضع  ي تلح القص ، فتشابه  من  -السمي

هت القص  السمي  ، وإ حمل  أسماء مختلفة, فالغاية من ه ت حيث امضمو
أخبار ]بببص حمل   ي طيا ها مبالغة وتزّيد عل  سبيل والتسليةب وإ  تالقص  و

, وه ا التشاب جعل بعل النقاد وعل  رأسهم الدكتور [15]التشويق والج بت
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ت يشكح  ي وجود بعل ال يتها, إ  قال: تأزعم تط حسي
ع  ا  فضا عن شت ي  صت خ  ش 

أ  قي  بن املوس ]بببص مخ  من ه اءت أمخاح الخياليي ال ين تخ  عهم 
هت , ونظنل أ  الدكتور ط[16]الشعوبت وجودت ه ت ت لت  حسي كا مبالغا  ي نكيانت

بب وإ  الظاهية الع رّية  ة, إت   لو كا كما زعم لنفاه من هم أقيب عهدا ب صي  خ  الش 
ّي  ّية أموّية انتشار واشتهار, ولها امتداد ا يمكن نكيان  ي ال  اث العيبت ظاهية فّنت

 القديمب
 ا العنريالقصص امرافق للظاهر 

هت القص  أعّم منها  الغزل الع رّي وصلنا محّما بقص  ميفقة, وه ت
, وأغل  منها مبتدعة من خيال اليواة , فهم ابتدعوا قص  العشق [17]متشاب

ا تمّجد أخال إسامّية, ه ا من جان  إسامّيي )الّدعاة إل  إسام(، ومن الت
الجان  اخي، عمل  خيو العك ، فصّورا كين أخي  الح ل العابد عن 

, وكثي ا ما اعتمد باحثو ونقاد القص   ي تفسي  الظاهية الع رّية [18]دين
هت القص  أخبارا عن أولئح العاشقي وتصــــــــــــــــــّور  ها, إت   تحمل ه ت ة، وتعليلت ي  يت

ع  الّشت
هت الظاهية, أو اتخا ها تالقص ت دليا عل   ه ت ي أشياء تسّب  سوء الفهم لت ّ

لمتلقت لت
أو عل  عدم وجودها, أو منافاة واقعهم مع التعاليم إسامّية؛ لت ا فمن  العّفة

امستحسن أ  تدر  الظاهية الع رّية بعيدا عن تلح القص  التا تحمل ما 
غيا  التشويق والج ب, إت   تمّثل تلح القص  فاكهة لليالي السمي   ، تحمل

ينّا، ومجالسها, وهي  ا  أهداف منها: التسلية  ّي، أو دت واللهو، أو من دافع أخالت
هت القص  تفسي  لغزل الع رّيي  ب[19]وهنا  من يي  أ  سب  نشوءت ه ت

ي وجو  ، وييغبو  ت ة نبيلة  ي تاري  العيب، تبلغ إ  اليواة يشتاقو صي  د مخ 
الغاية  ي الشعي والعشق, وت ه  أخبارها مثا  ي اليجولة، والشهامة م ه  

، وشيف الوجدا  ت
ف  هت القص  [20]أبطال  ي كيم الن  , فيمكن أ تكو ه ت

يها   اء من  هت القص  فت ما تكو من خيال اليواة, وقد تكو ه ت صدقا, ورب 
لي حبكا ت وعناصي تشويقت عديدة من صنع اليواة  الحقيقة، وأضيف  إت
ة بعيدا عن تلح القص ؛  ي  يت

ع  ؛ لت ا ينبغي أ تفسي الظاهية الع رّية الّشت والناقلي
  من الصع ت وامخاطيةت اطمئنا إليهابن  
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هت الظاهية  ي العصي  وهنا  أسباب وتفسي ا  عّدة، تناول  انتشار ه ت
هت الظاهيةب    أغل  تلح التفسي ا  جمع  بي عّدة عوامل  ي نشوء ه ت

أموّي, إت
عزلة لكن كي يكو البحث مناجيا قمنا كما فعل الباحثو بتناول التفسي ا  من

عن بعضها, مع إشارة إل  الباحثي ال ين يقولو باكث  من عامل  ي تفسي ها, 
 وأهّم ه ه الّتفسي ا :

 العواما الد  ي
تعدل التعاليم السماوّية مصدرا مهما ورئيسا  ي تنظم حياة إنسا 

ها, إت    نسا  اجتماعّيا، وسياسّيا، وثقافّيا، بل  ي مجاا  الحياةت كّلت لم يخلق إت
تحّدد عاقات عل  أصعدةت  عبثا, ولم ي    سد ، إت   جاءت تعاليم السماء؛ لت
الحياة امتنوعة, ومع انتشار إسام  ي العصي أموّي انتشي إل  جنب غزل عفين, 
ا  ل خيو  هنا وهنا  قبل  ا  الزمن, ولكّن انتشي، وأصبح ظاهية  مع العلمت بت

ي الهجازت تحديداببارز   ة  ي عصي بنا أمّية، و ت
سامّية، ومن  ة خيط اش  ا ت بي الغزل الع رّي العفين وامباد  إت ثم 
: تالوحدانّيةت، وتالصدلت، وتإخاحت، وتالعّفةت، وتإبتعاد عن  نقا  اق  ابت

ا إسام، الفحش من القولت, فه ه سما  بارزة  ي الغزل الع رّي، وناد  به 
، ولو دققنا  ي مسالة الوحدة  ي الحّ ،  لتكو جزءا من صفا  إنسا امسلمت

ّية الخالقب وإ  من  لوجدنا أ  إسام يدعو كما تدعو الديانا  أخي  إل  وحدانت
, وإ  تكيار اسم حبيبة  السما  اليئيسة للغزل الع رّي التوّحد  ي الحّ  وامحبوبت

هم عيفوا  واحدة هم دليل عل  وحدانّية امحبوبة, ويضاف إل   لح أن   ي نصوصت
باسماء حبيبا هم, فه ا قي  لبن , وه ا مجنو ليل , وه ا كثي  عزة, وه ا جميل 

ها   ه ا خي  دليلت عل  وحدانّية امحبوبة التا تغزلوا بت
هت أبيا  [21]بثينة, إت , وه ت

 :[22]تدلل عل  وحدانّية امحبوبة, منها قول قي  لبن 
م        ي شجو  لم  مكان س  كا  م  قلب للبن ما  ي   

 :[23]وهو القائل أيضا 
ي ر ها قبا خلقنا في امهد  تعّلق ر  م  دعدما كّنا ناافًا 

إ  متنا بمنصرم  عا امنا فأصب ناميععععععععععاً فزام كمععع فل س 
 العهعععععععععد 
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الل ععععععععععععععد  ل ّنعععععععععع باب     كا  امث   اائرنا في ظلم القم  

، وتغّي ها، إ  جاز لنا نسمي تحّبا  فهو حٌ  ثاب  ا يتغّي  بميور أزما
 :[24]نةت يصّيس با  حب  لبثينة ا غي ها,  ي قولخالدات، وه ا تجميل بثي

 سواها  ب القلب بثن ا  جدي         أبى القلب إا  ب بثن لم  رم
 :[25]وقال أيضا 

 ما هّب  ا  في ملّمع قةععععععععععععععععععععععععععععععععر  أقسم ا أ سا  ما  ّر شععععععععععارب  

غصا  م  فن  الّس  ما اح نجم  في السماه معلق   رب   در ما أ

ب ي عل  وحدانّية امحبوبت هت أبيا  دليل ا ري  فت  فه ت
ت تاكيدا شديدا، وجاء ه ا النو من  أّما الصدل فقد أكّد إسام علي
, إت  كا الشعياء صادقي  ي حّبهم،  ، وعواطف ، وألفاظت الغزل صادقا  ي تعبي ات

اجة، بعيدة عن الغزل الع رّي غزل  و  و ي تغزلهمب إ   عاطفةت قّوّية، صادقة، هي 
ع, فهو يصّور حالة الشاعي النفسّية  ي أدّل تفاصيلها، ف    حيارة  التكلن والتصنل
, فطغ   لح عل  شعيهم معن  ولفظا،  , وتلم  ما أصابهم من حيما الوجدا

 :[26]وعل  سبيل امثال قول جميل
أنج   لة  ل يما تعلمن صامقاً  مور   للصدب خي  في 

ا ععععععععد أمل  لتكلم  وم م  بث ن   ألعععععععععععععععععععععن م  الدنيا لدي 

ض ا الصدل وهنا  صدل فّنا إل  جان  الصدل العاطفّي, وغالبا ما يف
  الصدل الفّنّا امتجليّ 

, إت  ي سهولة اللغة  -الفّنّا إل  الصدل العاطفّي ويدّل علي
كثارت من  , والبعد عن التكلن, وعدم إت ووضوحها, وانسياب أسلوب وجمال ورقت

ي  -الصور الشعيّية بل التقليل منها, واستعمال أسالي  إنشائّية قّوةت  ت ي بت حاضت
, وه ا كلل دليل عل  الصدل العاطفّي الن   ّ الع رّيت

 ب[27] ت
, ونجد   سام  ي العبادة، والعملت أّما إخاح فمن امسائل التا دعا إليها إت

حة، وا غبار  ي  لح، وا ري   ي إخاح لد  ه اء ا لع رّيي بصورة وا
, وياح  ي شعيهم أدّلة كثي ة عل  ه ا  هم، وتفانيهم  ي امحبوبت خاصهم  ي حّبت إت
, وخي  دليل عل   لح غلبة اسم امحبوبة عل  قصائدهمب أّما العّفة التا  إخاحت

ا يكو اليجل عفيفا, و  قد وصن شعي الع رّيي بالعّفة، دعا إليها إسام، بت
جعل إسام للميأة  جابا، وعّزة، ومنعة  والبعد عن الفحش من القول، وقد
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وكيامة, فابتعد  عن إختا  باليجال عّفة, فاميأة  ا  امنعة تكو بيئة خصبة 
ا يزيد التعلق  م  لنمو العاطفة واشتعالها، فيستبد الوجد والشول إل  امحبوبة مت

ي نّصهم الّشعيّي، ومن  لح قول جميل ,[28]هابت   :[29]وعلي حضي الحياء  ت
 يحيا، إ ا فرقتها، فيعوم          مو الهو  من إ ا ما لقيتها

  
 :[30]وك لح قول قي  لبن 

ر ا  ش و لها لو ت ثم تر عفأ       أا لي  لبن في الخ ه تز
الزيارة هنا لم يكن غيضها الفحش, بل تبادل أس  ، والشكاّية ما  ي 

، واشتيال، ولوعة الفيال, وبعد ه ا الحديث تنتها الزيارةب  داخلهما من حيما
ت أو  وج ه ه سما  اش    فيها شعي الع رّيي مع التعاليم إسامّية، بت

خي، مّما جعل كثي ا  من النقاد والباحثي ييو إسام عاما رئيسا  ي نشوء بت
ب ، وتيعيع  ه ا النو من الغزلت

هم أوعزوا نشوء الغزل الع رّي إل   ن  ت ؛  ن كي  ي البدأ رأي بعل امستشيقي
، ومن ه ه الّديانا : امسيحّية،  ت شوئت أسباب دينّية, وللّديانا ت أثي كبي   ي نت

ت: با  الغزل الع رّي مقتب  من  وامانوّية، وأخي  فلسفّيةب يي  تلو  ما سينيو
ل  ه ا اليأي مستشيل  خي  , و ه  إت فاطونّي عند اليونا ومشتق من الحّ  إت
تدوز ت حيث جعل الحّ  الع رّي مثا استثنائّيا نمو جًيا للحّ  اليوحّي العفين, 

فا  ل  ال ي يسّمي علماء النف  الحّ  إت ّي أو الّيومانتيكّي, وتعود ج وره إت طونت
  

امسيحّية، وعلي فهو غي  منبعثت من العيبت امسلمي أبدا، أو يمكن القول إت
 ّ ّيب يقول: تدوز ت إ فاطونت الع رّيي اتبعوا من سبقوهم من أصحابت الحّ  إت

ّا الحّ  الحس ّا، و ه  إت  ل   لح أيضا مستشيل  خي وهو الجن  العيبّي ا يعيف إت
ي العاطفة الع رّية ل  تاثي  امسيحّية  ت  ب[31]تأسي با ثيو ت إت

سيحّية ييّد الدكتور تالطاهي مكيت عل  ه اء بالّيفل عل  أ تيبط ام
سام بالتهتح وابت ال ّ الّديانا  [32]بالعّفة وإت

ة ينبغي القول إت ن ثم  , ومت
سام، وا امسيحّية، يام يا بالتهتح, لكن ه ا ا الّسماوّية كّلها تامي بالعّفة, فا إت

ل  جن ت القولت  يعنا عدم وجود ظواهي، هنا وهنا ، له ا اللو من الغزل، إت
ّ إسام ميتبط بالتهتح  الفاحشت والحس ّا امنتهح لتعاليم الّدين, فالكام عل  أ
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سامّية ت كد  , لعدم وجود أّية إشارة  ي التعاليم إت أمي ميفو , وا يمكن قبول
  لحب

أّما الّنقاد والباحثو العيب أمثال: ط حسي وشولي ضين وأحمد 
ّا هال وفارول شوشة ّ  [33]الجوارّي ومحمد غني ل  تأ وغي هم، فقد أشاروا إت

، [34]ه تغل  الحياء والنقاء الناتب عن ال  بية إسامّيةتتسامي الع رّية أفيز 
وعلي فقد جعلوا من إسام عاما مهما ورئيسا  ي وجود ه ا النو من الغزل  ي 

 جان  أمور أخي ب الشعي العيبّي إل 
ت يي  أ  الحالة السياسّية التا أد  إل  الفقي واليا  مع  فــ تط حسي

ّ  , أّما تشولي ضينت في   [35]وجود إسام هي من أوجد   ه ه الظاهية أ
لإسام أثيا  ي نمو ه ا الغزل بما فيض عل  النا  من العّفة وتي  الفاحشة 
حياء هما الل ا أعدا لظهور ه ا الغزل  سام وال   إت

قوا وعما, وإت
, و ي موضع  خي يقول: تإ  تفسي ها ييجع إل  إسام ال ي طّهي [36]العفين

ّ [37]النفو  وبّيأها من كّل إثمت
ت ت أكث  دّقة  ي رأي من ضين؛  ّ تط حسي , إ

ندئت ت أغفل أخ ي  جعل إسام عاما ضيورًيا  ي وجود ه ه الّنو من الغزل, وعت
ا العصي الجاهلّي!ب ب  هم إت العّفة  ي تغزلت ن اتصفوا بت م   وجود بعل الشّعياءت مت

ّ إسام نظم العاقا  الجنسّية، وجعل للميأة  أما الجوارّي فيقول: إ
، إت   [38]قدرا، ومكانة  ي امجتمع ّ ه ا عل  ما يبدو ا يقن أمام امنطقت , بيد أ

، أو  ي امد  اختفى ظهور ه ا النو من الغزلت  ي مياكزت الخلفاء  ي الّشامت
ة، وعل  العك ت  ي  سامت ّا هال فقد  إت من  لح يظهي  ي البواديب أّما محّمد غني

فياد امجتمع، فالع رّية  جعل إسام العامل الحاسم، وام ثي  ي التغي  اليوحّي 
يما العميق, ويضين سببا  خي، وهو العزلة ل ا   توفيق بي الحّ  الجامح، وإت

لي [39]امجتمع بسب  السياسة امتبعة , فهو قيي  من رأي ط حسي امشار إت
  نفاب

ت: وهي إ  تشعياء الغزل الحس ّا كّلهم  لدكتور تط حسي عة لت ة إلتفاتة را ثم 
متصلي إتصاا قويا بابناء امهاجيين أو أكث هم من أبناء امهاجيين وأنصار أو ا

 ، وأنصار]بببص أّما الع رّيي فهم من قبائل أعيابّية لي  لها شا عظيم  ي إسامت
وإّنما هي محتفظة أحتفاظا شديدا ببداو ها القديمة، وعادا ها الجاهلّية 
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, ي كد ام رخو أ  العيب  ي شب الجزيية العيبّية انطلقوا عل  [40]اموروثةت
ّ أكث  شباب بنا أمّية وبعل بنا هاشم  سجيتهم كما كانوا يفعلو قبل إسام, وإ

أي [41]كانوا  ي حيا هم إل  الجاهلّية أقيب منها إل  إسام ، وه ا يدحل الي 
ي بيوتا ت  ن  من أول  أ تظهي  ت ت ؛  اهيةت هت الظ  ي نشوءت ه ت سامت  ت اثيت إت القائل بت

، و  : تالّشامت ميكز الخافةت سامت ي إت تمكة امكيمةت اميكز الّدينّا، ا أ تظهي  ت
البواديب ويي  الدكتور تمحمد حسن عبدهت با  تبنا ع رة ]بببص كانوا بدوا, 
ياخ و الدين ماخ ا سها, وقّلما يبلغ من عقولهم ونفوسهم مبلغا قويا يتاثيو 

ت , ويكيفو حيا هم وفق مثل   إسام لم يكن [42]ب
, ومن ثم  نستطيع القول إت

ة تالت كبي  بي كثي ت من  ما ثم   ا أثيت عظيمت  ي نشوء ه ا النو من الغزل، وإن 
شهيتت  ي ظّل انتشار إسام،  سما  الغزل الع رّي ومباد  إسام, وظهوره بت

ّ إسام  و أثيت رئي   ي إزدهاره؛ ل لح ني   جعل كثي ا من الباحثي يميلو إل  أ
  إسام كا ل أثي بعيد  ي سيطية ه ا 

الدكتور تعبد القادر قطت يقول: تإت
 ب[43]الجيل الجديد عل  غيائزه وتسامي بهات

 :[44]فعل  سبيلت امثالت قول جميل بثينة
 يحيا، إ ا فرقتها، فيعوم          مو الهو  من إ ا ما لقيتها

ّ ه ا النو من  فما سب  مو  الهو ؟ يجي  الدكتور شكيي فيصل با
ل   سامّية, فعدل الشعياء عن شهوا هم، ولجاوا إت الغزل نشا بدافع التقو  إت
سامّية  ي سموها  حا لل  بية إت العّفة، والطهي، فجاء غزلهم مثاا وا

تالعّفة ليس  دائما  ا  منطلق دينّا صيف، إّنها ظاهية قد  , لكن  [45]وتعاليها
، إت   [46]تفطي إنسا عليها لدينت , بيد أ  ه ا ا يعنا خلو غزلهم من أّيت أثيت لت

حة إل  أثي الدين  ي قول امجنو   :[47]ياح القار  إشارة وا
   ّي بظهر الغيب منك رقيب         إ ا أستحييك  ّت كأنما

فمن سيكو غي  ه سبحان وتعال  رقيبا؟, وقد  صّيس القي  الكييم 
يدت ي  عتت ت رقت ا  لدي  لت إت ن  قو  فت مت

شارا  كثي ة [48]بت لح:تما يل  ، وهنا  من إت
ي نفوسهم وشعيتهم، وعلي  حة، ا يمكن تجاهلها، ت يد وبقّوة أثي إسام  ت ووا

هم مس ن  ت , أوا  يت الع رّيي
ع  سامّي  ي شت , ثانيا فا شّح  ي وجود أثي الّدين إت لمو
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سامّي, و ي عصي سامّية ومجتمعت إت ّ الشعياء  ي بيئة إت
انتشار إسام  ي البقا   إت

 امختلفةب
البيئي  العواما ا تما ي 

امجتمع البدوّي ل من العادا  ومن التقاليد ما يجلع مختلفا عن امجتمع 
بيئةت التا يقطنها, ومن أهّم امتحضي، إت   ا يمكن فصل امجتمع وعاداتت عن ال

، الغي ة، والعّزة، والشيف، والعّفة ت ؛ لت ا [49]تقاليد امجتمع البدوّي، وأعيافت
لعز ها، وكيامتها،  ،[50]بيضة الخدرتأعطي  اميأة مكانة، ومنعة، فوصفوها بـــت

، ويحميها، تصا اميأة الكييمة, وتمّثل شيف  ولصونها، كما الطائي يحتضن بيضت
افع عنها, وعلي ينطبع امجتمع البدوّي بطابع الّيجل ال ي ا يدّن , وعّزت التا يد

هت السما  البدوّية  ه ت يه متسما بت ع  العّفة، والطهي، والنقاء، وإخاح، فجاء شت
هت  ت جميعت أفيادت ي أحضا ها تمّثل [51]الي اسخة  ت ان  ل  اميأةت بت ، فا غيابة حي ينظي إت

, فها أعّز ما يوجد  ي الطبيعة البدوّية الجدبة  كّل   اءت نفي ت بالنسبة للبدوّيت
، وانعزال, وهي أكمل امخلوقا ، وأجملها،  ، واغ  ابت الوحدةت القاحلة، امليئة بت

لي ي [52]وأكث ها عطاء إت ت التا تصار البقاء  ت ي خيمتت , فها تسقي وتيوي ظماه  ت
حياء, فيقول جميل بثينة ّ  :[53]عي ت ال

 أظا، إ ا لم ألق  هك، صام ا         ألم تعلما  ا  نب  الريق أنن
، وموضع فخيه، ومكمن   ها مدار حيات ن  ت فياس يجاهد من أجل إرضائها؛ 

، وح  وطن , فسكن ت الخيمة ي تى لها بالطعامت ومستلزما  العيش, [54]شيف
وأصبح  امنعة جزء من عّزة اميأة وكيامتها, فها بعيدة امنال من قبل الشباب 

 :[55]صعبة الوصول, فها كالث يا جماا وبعدا, كما  ي قول جميل بثينة
 بنجم ال  ا ما نأ   معّلق        أبثن ما تنأ   إا كأّنن

 :[56]وقي  بن  ريح يقول 
صلها ا  أ  عععععععععععععيد أمي        فإ   حجبوها أ  حا م    مقععععععععععععال 

 ل   نهبوا ما قد أ ّ  ضمي ي       فلم  منعوا  ينعععععععععععععّا م  مائم البكا
، و  كث ة العّ ال، والوشاة، واليقباء، وّلد إ  قساوة امجتمع، وصيامت

ت دي بالشاعي  , التا[57]الحيما ال ي سّب   ي اشتداد العشق، وتا ج أس  
، لت ا تي  الّشعياء الع رّي أحيانا  إل  الفيار، والهيوب من رقابة امجتمع، ووشات
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ييسمو عاما غييبا  ي مخيلتهم؛ ليهيبوا من واقعهم اجتماعّي القاس ا، ويحّلقوا  ي 
يها من الغيابة والش و   :[59], كقول كثي  عزة[58]أمنيا  فت

 دعي ا  نرع  في الخ ه  عزب             أا ليانععععععععععععععععععا  ا  ز م  غي  ريب 
أ رب           بعععععععععع  ٌر فم   رنا  قعععععععععععععععا  كععععع نا       سنها  رعاه تعد  

ا نح  نالععععععععععععععب         ن و  لععععععععععععععععني معععععععععععاا كثي  مغّةعععععا  ف  هو  ر انا 
 :[60]وكما يقول قي  بن املوس

 رياضًا ال واا  في بلد قةعععععععععععععععععععععععر          أا ليانععععععععععععععععععععععععععا كّنا غزالي  نرتعي
كعععععععععععععععععر          مةااا  أا ليانععععععععععععععععععععععا كّنا  مععععععاما  ي بالعش  إل   نأ  ناي  

  إ ا نح  أمس نا نلجج في البحر           إا ليانا  وتا  في البحر نرتما
فهواء الشعياء تيمّثلو نوعا من امواجهة بي الحّ  وتقاليد امجتمع، 

ّ الغزل [61]مع عن الحّ تومفهوم  لح امجت ل  أ ؛ وعلي ي ه  بعل الدارسي إت
ّي  الع رّي ظاهية عيبّية خالصة، توّلد  بفعل البيئة التا عاشها العيبت

ّ طبيعة الشاعي الفار  هي  ،[62]أن ا  ّا هالت أ ويي  الدكتور تمحمد غني
, ال ي يعّب  عن روس الفيوسّية العيبّية، فه ا الشعي منبع [63]مصدر ه ا الشعي

ن ثم  ييجع السب  إل  البيئة العيبّية وما فيها  البيئة العيبّية طبيعة ومجتمعا, ومت
من فيوسية وإباء، وه ا جلٌي  ي الغزل العفينت ال ي ظهي  ي العصي 

د عن    الجاهلّي، ن  ما عت ي   ، واميقشبةواست
، كما فعل عن  ة  ي  ، وتغزل  ي الحبيبةت إت   راس الشاعي يمز  بي فيوسيت

: ت  قولت
الرماح نواها   عيم الهند تقار م  مما    لقد  كرتك   من 

 أنها مع  كبارب ثغر  امتبسم          فومم تقبيا السيوف 
 :[64]ويقول جميل بثينة

ا مما  هموا بقت ي،  ا بثي ، لقو ا! فلي  ر اًا فيك قد ننر

قد  رفو ا  إ ا ما رأ ا طالعًا م  ث يعععععععععععععععععع     قولو   م  هنا؟ 

مر باً  قولو  لي  أه سهً   ا با خاليًا، قتلو ا ً    لعععععععععععععععععععو ظةر
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ي  اعت ي أبيا ت أعاه  -يصّور الش  التغّزلت و كيت  - ت ها بت ، مع مزجت فيوسيت
هت الفيوسّية، هو البيئة والظيوف اجتماعّية التا تعيشها  ، ومصدر ه ت الحبيبةت

 البادّيةب
يها, والفقي وّلد لد  أفياد امجتمع يا  مّا كان  البادّية فت  يها من الفقي ما فت

  اليا  والفقي ال ي أصاب أهل البادّية, [65]من الث اء ومن الظفي بمن يحّبو 
, إت

ي  أد   إل  وجود    ت
ف    اءت من التقو   ي قلوبهم, و لح وفق القاعدة التا تقنع الن 

ما ا تنال اليد، ومن هنا أضح  الغزل العفين مي ة صادقة لطموس أهل  الّزهدت بت
 ب[66]البادّية إل  امثل أعل   ي الحّ  

يها  ّ البيئة التا تقطنها قبيلة بنا ع رة فت يي  الدكتور تشولي ضينت أ
خص  ونماء هي لش اء من إستقيار، وأ تجيي الحياة هادئة مستقية, وه ا ل 

، قوام التعبي  عن  ام النف   ّيت إزاء الحّ  أثي فيما خّلف بنو ع رة من أدب غنا
حياء وإسام هما الل ا أعدا لظهور ه ا الغزل  ّ ال وامحبوب, ثّم يقول إ
حياء, والعفة من  العفين الحزين، وما في من حّ  نبيل شيين, فالحز من ال

سام ي حي تي  الدكتورة تنضال إبياهيمت العك  تماما، فتقول: إ  [67]إت ب  ت
ة البدوّيةت , 6][8تالعفة التا نلحظها  ي الغزل الع رّي هي جزء من البيئة العيبي 

وهي أيضا تيجع منابع ه ه الظاهية إل  امصدرين نفسهما مصدر إسامّي ومصدر 
، شولي ضين، شكيي فيصل، محمد [69]بيئّا اجتماعيّ  , ناح أ  ط حسي
ّا هال سام، وأثيه، غني ، وإت ، نضال إبياهيم، وغي هم، جعلوا امجتمع، وبيئت

غمت من اختافهم بالنظي إل  البيئة [70]السب  اليئي   ي نشوء ه ا الغزل  الي  , بت
ت يي  الفقي، وتشولي ضينت يي  شيئا من النماء الع رّية فـت ط حسي

ّا هالت يي  الفيوسّية التا سّببتها البيئة البدوّية  والخص ، وتمحّمد غني
بياهيمت، من هنا نعتقد أّنهم أرادوا وجود   اء من  أي  ات تنضال إت ل  الي  وت ه  إت

هت البيئة, فهم لم يشاركوا  ي السياسة، وا مفاخيا  بل  الفيا لد  شباب ه ت
كانوا للعزلة أقيبب وه ا يفسي و عّلل العفة والغزل العفين  ي العصي الجاهلّي 
ال ي ا يخلو منهما؛ لت ا نعتقد أ  البيئة البدوّية وما لها من تقاليد كان  وراء 

هت الظاهيةب  ه ت
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ة رأي يبدو غييبا بعل الش اء، لكن يضاف إل  اراء اجتماعّية التا  ثم 
ا  تالهو  الع رّي كا اخ  اعا  قيل ، وه ا اليأي ي ه  إل  اميأة  ا ها، و لح بت
نسائّيا محضا ]بببص فاميأة  ي  لح الزما وامكا هي التا أوح  لليجل با يهيم بها 

، وهو إيحاء مخ   ومقصود ل  فع من مكانتها الت ا همشها التاري   لح الهيام كّل
, اميأة بتفننها، وعز ها، ومنعتها، ودالها، وشوقها إل  استما الغزل [71]ت ن ا 

لتجود ب لح الغزل  اللطين، ال ي يياق  مشاعيها، تكو سببا إ كاء القييحة
لد  الشاب العاشق ه ا ممكن, لكن أ تكو ظاهية بارزة  ي امجتمع فه ا   اء 

 بعيد نوعا ماب
 العواما السياسي

ةت ظاهيةت  ي أي  ا يمكن تغافل السياسة وأحداث التاري   ي نشوء أي 
ي امجتمعت من العوامل امهّمة التا طيحها  مجتمع؛ لت ا كان  السياسة و ثارها  ت

ا  ب  النقاد والّدارسو  ي تفسي  ظاهية الغزل الع رّي, وإ  أهّم حدثت سياس ّا إت
 لح الّزمنت هو انتقال الخافة من امدينة إل  الشام، ومن قبلها إل  الكوفة, 
ل امجتمع ال ي احتضن إسام، ودافع  , فاهمت د   عن مكانها ال ي ولد  في فابعت
ي تحقيق أي  د لد  أفياد امجتمع ياسا  ت , ه ا إهمال ول  ، وجاهد  ي سبيل عن
، أصبح   ي امدينةت   اءت من رغبا هم السياسّية, فبعد إت كان  الخافة شور ، و ت
، إت   ياتي زو   ي قص  الع رّيي هت الّثيمة  ت ب وقد  تمّثل   ه ت امت ي الش  ا بالوراثةت و ت

هاب ياخ  الحبيبة من امدينةت ويهاجي بت ، لت  من الّشامت
ل  انشقالت مجتمع الهجاز شطيين: شطي امدينة  أّد  الفعل الّسياس ال إت
امتحضي، ال ي أغدق  علي أموال من الخلفاء، فعم  الّلهو، والطيب، والغناء 

, وشطي البوادي ال ين غّطاهم الب د، وأقعدهم الف ي قي، فاف  شوا الّيمال، فت
، والحز بي أبناء  لح امجتمع  ب[72]واليا ، فعم  أس  ، والحيما

ا  الخلفاء لهم أيدي خفّية ، وراء إنتشار ظاهية [73]هنا  من يعتقد بت
الغزل الحس ّا، والع رّي  ي امدينة وبواديها, حت   يشغلوا امجتمع ال ي يمّثل ميكز 

 ي الخافة أو عن امطالبة بحّق  -وهو مكة امكيمة، وامدينة امنورة  -إسام 
قّيادةت أّمة؛ لت ا أغدق  أموال, وكا التشجيع الخفّي للّطيب والغناء من قبل 
  للسلطة  ي الشام أثي  ي انتشار الغزل الع رّي؛ 

الّسلطة الحاكمة  ي الشام, وإت
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بناء البوادي  ي  ة مضايقا  سياسّية  و لح ب تاحة الفيصة للشعياء من دو أي 
 ب[74]جازنجد واله

ويمكننا أ نجمع بي العوامل السياسّية واجتماعّية ل  ابطهما الوثيق، 
فيعتقد أحد الباحثي أ  الغزل الع رّي رد فعل عنين إزاء ه ا القمع ال ي 

قافة القمعّية، وأ  شباب ع رة كانوا مارس  التاري  ممّثا بالدولة، وتوتيا إزاء الث 
 ، إت  [75]يموتو ا بسب  العشق، ولكن بسب  حظي الحّ  ال ي تبنت الدولة

ن    إت
ت لكن بتغيي  الّصياغة التعبي ّية، إت   ه ا اليأي يبدو قييبا من رأي تط حسي

،  ي حي يي  تيوسن  اهيةت هت الظ  ي ظهورت ه ت يي  الّتهميش السياس ّا سب  رئي   ت
ة  اليوسنت أ  الّيفل للسياسة، وللدولة سببا  ي  لح، فقد فسي الّظاهية الع ري 

 رفضا للدولة وسياستهابباّنها 
  الغزل الع رّي لي  تعبي ا عن التجارب العاطفّية فحس ، بل نلمح 

إت
هم: أي ما مي  ب سكا البادّية من تغّي  واسع  تاويا بوجود  ثار للحضارة  ي نصوصت
 ي حيا ها، فكانوا يعانو من اغ  اب، وعدم تكّين مع امحيط، فظهي  أماني 

، وه ا اغ  اب جعلهم يلجاو إل  غزلت  الّشاّ ة، اصدلت تعبي ت التا تمّثل اغ  اب بت
، والت ب ب بي اما  ا  ، والحني ، يطغي علي الشعور باليا ت عفينت حزينت با ت

 ب[76]والحاضي، وه ا يمّثل الّ  دد بي حياة البادّية وحياة الحاضية
ي رفل ظاهي، أو م ول،    رفل الّسياسة من أول  أ يوّلد شعيا فت

إت
عل  أقّل  ي مقطوعةت أو  ي أبيا  من ضمن تلح القصائد التا حفظتها دواوين 

م يتخ  الع رّيي لقمعها أو ظلمها، ا أ تخلو خل وا تامة من  لح الّيفل، ولت
الشعياء اميأة رمزا لتعبي هم عن الّيفل السياس ّا؟، الّلهم سو  تلح أماني 
البعيدة، والّشاّ ة، يمكن أ تعد  رمزا للّيفل، لكّنها للّيفل اجتماعّي أقيب من 

الّصدل، بل  إل  اليفل السياس ّا، يضاف إل   لح أ  غزلهم لم يكن بعيد عن
ّ الغزل الع رّي  يها، ونعتقد أ عل  العك  تماما كا صادقا، و ا عاطفةت ا ري  فت

، ومعناه، وبعيد عن الك ب  ت ال ي رافق الحيكة  -أصدل أغيا  الشعي  ي لفظت
، إت   تشّبث غزلهم باميأة واحدةت طيلة حيا هم ت ة عل  امتدادت أزما ي  يت

ع  ، أو عل  الّشت
ي صدل العاطفة، والشعور امتناسق، وحيارة  هم أدبّي، في   فت تاجت امتدادت نت
ة أخي ، ففي امديح  ي  يت

ع  ا جعل مختلفا عن أغيا  الّشت م  الوجدا امتدفق، مت
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غي ه، وبعد زمنت تياه ي يمدس فانا لغي  العطاء، أو لت اعت  عل  سبيلت امثال: تي  الش 
ب م ت  ياجو من كا يمدح با

مبا   [77]التةسي  
هنا  تفسي  لظاهية الغزل الع رّي انفيد ب الدكتور تعبده يحي  صالمت 

ضاف التفسي  أدبّي مع العواملت  ي أطيوحت تنقد الغزل الع رّيت، فقد أ
ب ولم يقصد بالتفسي   ّ الغزل الع رّي فّن أدبّي قبل كّل   اءت السابقة، إت  يقول: إ
أدبّي الدراسة الفّنّية، وإّنما الّتحليل، والوصن له ا النوت من الّشعي، من خال 

الّنصوح، وإ   إبياز الخصائ  الفّنّية، وأسلوبّية التا انماز بها عل  غي ه من
 نتائب مثل ه ه الدراسة تخدم التفسي  أدبّيب

و عنا بالتفسي  أدبّي للظاهية الكشن عن أسباب أدبّية التا جعل  من 
الغزل الع رّي ظاهية شعيّية، بارزة  ي العصي أموّي، وأعطت مكانة ميموقة  ي 

بوجعلت ياتي عل  صياغة أسلوبّية م   ال  اث العيبّي, هت  ّي ت عن غي ت
: الغزل فّن شعيّي ميدان  ي ه  معّلا اللجوء إل  ه ا التفسي ، بقول
عاطفة الحّ  والعاقة بي اليجل واميأة، وقد تتخلل بعل امعاني من خار  
عاطفة الحّ ، فليس  كّل عاقة حّ  تفيز بالضيورة شعيا غزلّيا، وا كّل غزل 

سباب التا تفسي الحّ  الع رّي ليس   يعب  بالضيورة عن عاطفة حّ   واقعّية، فا
ّ ثّمة أسبابا أدبّية  بالضيورة هي أسباب التا تفسي الغزل الع رّي، فا بّد من أ
ّ ما  كيه النقاد من تفسي  دينّا، واجتماعّي، وحضارّي  تقن وراء ه ه الّظاهية، وأ

ّنها  ي أصل ظاهية أدبّية، وإ  امسوغا  التا استوجب   ا تكفي لتفسي ها؛ 
 تعليل الظاهية من الوجهة أدبّية هي:

ّ شهية الظاهية الع رّية ا تنبع  ي أصل من تجارب العشق التا مّي بها  إ
، فضا عن وجود  ّ مثل ه ه التجارب موجود  ي كّل زما ومكا ؛  الع رّيو

يعة الغزل الع رّي أدبّية أو من الغزل امعب  عنها، ولكن ه ه الشهية قادمة من طب
ّي، بحيث تحول في العشق إل  شعي، فلو لم يكن  أسلوب أصيل الفطيّي التلقا

 الع رّيو شعياء ما وجدنا أحد منهم أشتهي وعيف لد  القاص ا والدانيب
إ ظاهية الحّ  الع رّي بوج عام ا تختفي عن سطح الحياة أبًدا، فمن 

افي لها امقدما  اجتماعّية والنفسّية التا توفي   ي البادّية  ي الطبي ّي أ تتو 
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العصي أموّي سواء عل  مستو  الفيد أم عل  مستو  امجتمع، ولكنها مع  لح 
لن تجد شعياء يعب و عنها ب لح أسلوب ال ي تمّي  ب الغزل الع رّي  ي العصي 

بة تجميل بثينةت  ي العشق والحيما أموّي، فقد يمّي شاعي حديث مثا بمثل تجي 
بفعل ظيوف عاّمة أو خاّصة، ولكّن مع  لح ا يستطيع أ يصل إل  ما وصل 

 جميلب
ّ أسالي   ّ تجارب العشق متشابهة باليغم اختاف الزما وامكا بيد أ إ
التعبي  الشعيّية عن ه ه التجارب هي التا تختلن من عصي إل   خي ومن بيئة إل  

 ومن شاعي إل   خيبأخي  
قبل الولو   ي  كي أسباب أدبّية للظاهية، يقول: ا نييد أ نحول 
العواطن وأفكار إل  نسيب شعيّي  ي امسالة إبداعّية بوج عاّم، ولكننا نس   

 هنا إل  معيفة أسباب أدبّية التا وقف  وراء الظاهية الع رّية وهي:
 ي الع رّي:ب ضعن ظاهية التناح  ي الشعت

قلة تناح الشعي الع رّي مع الشعي الجاهلّي وإسامّي، ومع إيما بوجود 
التناح  ي الشعي فضا عن كّل خطاب، ف ّننا عل  اليغم من  لح وجدنا الشعي 
الع رّي ضعين التاثي  ي الشعي ال ي كا قبل سواء الجاهلّي أم إسامّي، وه  

وأصالة، فلم يكن الشاعي الع رّي ينطلق من أمثلة السمة بال ا  أعط  ل تفيدا 
سابقة ويبقى أسي ا لها، ولكّن انطلق من تجيبت العاطفّية إل  حّد بعيد، وللبيئة 
التا نما فيها الشعي الع رّي الدور أكب   ي عدم تناص بالشعي القديم، أا وهي 

 بيئة التا افتقي  إل  اطا عل  ال  اثب
قّوةت هل تعّد النقائل ] نتساءل  تقليدا!ب  -التا مأ  بيئة العيال -وبت

ّ الغزل الع رّي ل ج ور  ي الجاهلّية، وإسام، فه ا إت  ونضين شيئا  خي هو أ
 ، ما يدلل عل  أّن تطّور واستميار، ا انقطا وانعزال، وا ابتدا ن  دّل عل    اءت ف ت

البيئة الهجازّية، بل تكفل  البيئة الهجازّية بيعات حّت   ومن ثّم فلم يولد  ي تلح 
عيّية أي من الّشعياء الع رّيي تيتقي  د  عل   لح لم تكن شت استو  ظاهية عاّمةب زت

بداعّيةصب ل  مكانةت الفيزدل إت  إت
تمّي  الشعياء الع رّيو بالفطية بحكم طبيعتهم البدوّية، وباليّقة بحكم  -2

ي، ومثلما تمّي  الع رّيو بالفطية، فقد تمّي وا ك لح بالسليقة قيبهم من الحض
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اللغوّية وقّوة اموهبة أدبّية، وأصالة والتلقائّية  ي التعبي  حّت  إستطاعوا أ 
 يحولوا العشق إل  شعي جميلت تيّدده أجيالب

تمّي  وتعزيزا ما  كينا، ن ه  إل  أ الشعي الع رّي كا شعيا شعبّياب ي - 2
بما يتمي  ب الشعي الشعبّا سواء عل  مستو  امضمو أم عل  مستو  الشكل، 
مثل التعبي  عن حاجة الشاعي  ي غي  تقّيد بالتقاليد اموروثة، وعدم اهتمام 
بالصنعة واستخدام لغة الحياة اليومّية مع إشارة إل  أ لغة الحياة اليومّية 

ا ليس  تلح اللغة أدبّية الفخمة التا عهدناها حين ا  ما تزال هي الفصح  ولكنه 
 ي الشعي الجاهلّي و ي الشعي أموّي التقليدّي، ومن هنا نزعم أ الغزل الع رّي 

 يعّد طفولة جديدة للشعي العيبّي،
فضا عّما  كيناه من أسباب أدبّية ف  جدة التجارب الع رّية وواقعيتها 

  وأسلوبا متفيدا تفيد التجارب الع رّية نفسها، استوجبتا طييقة جديدة  ي التعبي
ولم يكن ه ا ليتحقق لوا ما  كيناه سابقا من أسباب عضد  ه ا السب  

 أخي ب
] نضين سببا إل  تلح أسباب هو كو الغزل الع رّي ا يتعار  مع 

التا تمّثل  التعاليم إسامّية تعارضا جوهيّيا, وا يتعار  أيضا مع مباد  القبيلة،
 , , ه ا أد  إل  قبول ثّم انتشاره  ي امجتمعا  بدوّيةت وحضيّيةت امتلّقي امباشي ل

  وأصبح ظاهية فييدة ص ب
 الخاتم

بعد انتهاء من جولة  ي تفسي  الظاهية الع رّية، توصل البحث إل  نتائب, 
 ومن أهّمها:

هي للمحدثي من الباحثي  أهّم اراء التا فسي  الظاهية الع رّية – ت
 والنقادب
لم يقتنع أغل  الباحثي والنقاد بسب  واحد  ي تفسي  ه ه الظاهية،  -2

ّنما جمعوا بي عّدة أسباب  ي تفسي هاب  وإت
التشاب بي ممي ا  الغزل الع رّي وبعل تعاليم إسام, أّد  بمعظم  – 2

، والنقاد إل  جعل إسام سببا رئيس ا وراء العّفة  ي الغزل الع رّي، الباحثي
 السب  اليئي  وراء انتشار ه ه الظاهيةب - ي رأيهم  –وعلي فهو 
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اعتمد كثي  من الباحثي والنقاد القص  اميفقة مع الظاهية  ي  -1
ها ا تخلو من امبالغة،  ان  تفسي ها, بالّيغم من تصييح كبار الباحثي والنقاد بت

 السمي بوالتسلية، واللهو، و 
يي  البحث أ  أقيب اراء للقبولت هو أثي القبلّي البيئّا  ي انتشار ه ه  – 1

الظاهية؛ لوجودها قبل إسام  ي بيئة شبيهة بالبيئة التا اشتهي   بالّظاهية 
 الع رّيةب
التفسي  أدبّي له ه الظاهية تفسي  في من الجّدة, فالظاهية الع رّية  -ت

 ي كّلت أبعادها, لكن  لم يتوصل إل  كشن أسيار نشوئها كظاهية ظاهية أدبّية 
 أدبّيةب

 الهوامش:
، مار قباه -[ ت] مب 35م  998تالقاهرا،  - نظر  ال ب في صدر اس م  أقباا برك تاري   ؛ 

ي القربى  مب 359، م.   2إ را ، ط –العربا العصر إس ما  م.شو ي ضيف،   تأري   ؛ 
،  –عربا العصر اموي  م.ق  ال سي ، مار اله ا ال  .87تم  2ةة2بي 
،  امد  بد القامر، محمد النجار، مجمع  -[ 2] امعجم الوسي  إبراهيم مصاةى، أ مد الزيا

لي ب الد ، م تب ال ر  .ة59م  4ةة2هعة425ت، 4مصر، ط -اللغ العرعي
ال س  ب  مريد، تحقيق  م.رمزي مني  دعلبكا، مار العلم   مهرا اللغ  أبو ب ر محمد ب  -[ 3]

، ط -للم  ي   .572م  987ت، تبي 
الوهم  نىاا إبراهيم  اسي ،  امع البصرا  -[ 4]  – نظر  العة في الغزا العنري بي  ال قيق 

، )بحا مخاوط(،   .3م  9ةة2كلي الم بي
مي  أبو محمد  -[ 5]  بده ب  محمد ب  سعيد ب  سنا  الخةاجي ال  ي  سر الةصا   

، ط -هع، مار ال تب العلمي466  .55م  982تهعة2ة4ت، تبي 
موي قد ما  د ثًا   بده  حي صال  الدبا ا، أطر   -[ 6] نقد الغزا العنري في العصر 

 .4تم  3ةة2مكتوراه،  امع اموصا، 
 .5ت  -القاهرا، م –مبار ، مار امعارف  الع اب الث ث  م.اكا -[ 7]
تعد امقدم الغزلي في القصيدا الجاهلي م  إشارا الت تككد  وم  غم  ز  ترافق  -[  8]

. الالا في مقدم قصيدت قد مزج ال ا ر أننا  بي  الغزا   الغزا في العصر الجاه ي, 
ي، مار امعرفم وا  امر  الق س، تحقيق   بد الر م  ا -[ 9] ، ط -مصاا  .4تم  8ةة2، 4بي 
، مار السجرا  -[ ةت] ا  العاي ، تمم ق، ط –م وا  ال ارث ب   لزا ال   ري، صنع  مر

 .66م  994ت
ي، مار امعرف -[ تت] ، ط -م وا  طرف ب  العبد، تحقيق   بد الر م  امصاا م  6ةة2، 2بي 

25. 
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ماب م وا   ش  ال بي  م -[ 2ت] يمو  ب  ق س، تحقيق  م.محمد  سي ، الناشر م تب 
، ) م ، امابع النمو  ي  .55(   -بالجمامي

، مار السياب  -[ 3ت]  – نظر  م م الرمز في الغزا العربا القد م  م. س   بار محمد شمس 
 .8ة3م  8ةة2، تلند ، ط

 .8ة3لقد م   نظر  م م الرمز في الغزا العربا ا -[  4ت]
الوهم   -[ 5ت]  .ةتالعة في الغزا العنري بي  ال قيق 
، ط -[ 6ت] ربعاه  م.ط  سي ، مار ال تب امصري  .3  2م  ج 926ت، ت د ا 
مب العربا العصر إس ما  -[ 7ت]  .ت36 - ة36 نظر  تاري  
 .تت2م  994تمار امعارف،   نظر  ال ب في الم اث العربا  م.محمد  س   بده، -[ 8ت]
ربعاه  ج -[ 9ت]  .ت2 -ة2  2 نظر   د ا 
 .27 نظر  الع اب الث ث   -[ ة2]
، مار العلم للم  ي ، ط -[ ت2] مب العربا   مر فر  .367  تم  جت98ت، 4تاري  
ي، مار امعرف  -[ 22] (، تحقيق   بد الر م  امصاا ،  –م وا  ق س ب   ري )ق س لبن بي 

 .ت7م  8ةة2، 3ط
[23 ]-   )  .72م وا  ق س ب   ري )ق س لبن
، تحقيق  فواي  اوي، ال رك اللبناني لل تاب، ط -[ 24]  .29م  969ت، تم وا   ميا بث ن
 .37م وا   ميا بث ن   -[ 25]
 .ت2م وا   ميا بث ن   -[ 26]
، في  -[ 27]  م.تتة2ة2ة25م. نىاا إبراهيم, مقابل خاص
 .6ت نظر  ال ب في صدر إس م   -[  28]
 .27م وا   ميا بث ن   -[ 29]
(   -[ ة3]  .86م وا  ق س ب   ري )ق س لبن
 .224 نظر  ال ب في الم اث العربا   -[ ت3]
 .224 نظر  ال ب في الم اث العربا   -[  32]
ب شوش إل  إّ  هنا الغزا رفدت تقاليد ا -[ 33] ، ثم غنت قيم إس م،  نهب فار لبام  العرعي

النخوا، أي قيم البام  مع قيم إس م،  النبا   ، سي مثل العليا, فكا  مزيجًا م  قيم الةر
التاهر, فكا  الغزا العنري.  نظر  أ     الاساما،  قصيدا  ب في ال عر العربا   ة2التعةف، 

, مار العوما  ب شوش ، ط –فار شو ي 9م  979ت ،2بي  م  ثّم فهو  تةق مع ط  سي ،   ،
نىاا إبراهيم, با مع  ا البا ثي . محمد غنيما ه ا،   ضيف، 

ي، اتحام كتاب العرب -[ 34] مم ق،  –ال عر العنري في ضوه النقد العربا ال د ا  محمد بلو
 .78م  ةةة2

ربعاه  ج  -[ 35]  .ة2 - 9ت  2 نظر   د ا 
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، ط -[  36] م  999ت، ت نظر  ال ب العنري  ند العرب  م.شو ي ضيف، الدار امصري اللبناني
 .ة2

مب العربا العصر إس ما   -[ 37]  .359تاري  
 .232 نظر  ال ب في الم اث العربا   -[  38]
 .233 نظر  ال ب في الم اث العربا   -[  39]
ربعاه ج -[ ة4]  .7ت  2 د ا 
 .7 نظر  ال ب في صدر إس م   -[ ت4]
 .224ال ب في الم اث العربا   -[ 42]
، مار النهى العرعي  -[ 43] موي  م. بد القامر ق ،  –في ال عر إس ما   .79م  987تبي 
 .27م وا   ميا بث ن   -[ 44]
موي   -[ 45]  .78 نظر  في ال عر إس ما 
موي قد ما  د ثًا   -[  46]  .86نقد الغزا العنري في العصر 
 .ت4م وا  ق س ب  املوح مجنو  لي     -[ 47]
 .8تسورا ب،     -[ 48]
صنا تها   بد ه الايب، ال وي ، ط -[ 49]   3م ج989ت، 3 نظر  امرشد إل  فهم أشعار العرب 

 .ةت3
عيى  -[ ة5] ها     تمتع  م  لهو بها غي  معجا.كقوا امر  الق س في معلقت    خدر ا  رام خبا
موي   -[ ت5] مب العربا العصر   .83ت نظر  تأري  
ي، الدار  -[ 52]  نظر  سوسيولو يا الغزا العربا  الااهر لب ب، تر م  مصاةى امسنا

 .6ةتم  987ت، تامغرب، ط -البيىاه
 .7ةتن  م وا   ميا بث  -[  53]
ا  م.محمد ساما الدها ، مار امعارف -[  54] مب العربا الة  الغنا  –مصر، م  - نظر  فنو  

 .تت  ت  ج
 .67م وا   ميا بث ن   -[  55]
 .78م وا  ق س ب   ري ) ق س لبن (   -[ 56]
موي قد ما  د ثًا   -[ 57]  .4ت نظر  نقد الغزا العنري في العصر 
موي   -  [58]  .94 نظر  في ال عر إس ما 
شر   إ سا   با ، مار الثقاف  -[ 59] ،  –م وا  كثي   زا،  مع   .ت6تم  ت97تبي 
، مار ال تب  -[ ة6] م وا  ق س ب  املوح مجنو  لي    ق س ب  املوح، تحقيق  يسري  بد الغن

 ،  .ة9  999تة  ة42تالعلمي
موي   نظر  في  -[ ت6]  .95ال عر إس ما 
 .ت23ال ب في الم اث العربا   -[ 62]
 .226 نظر  ال ب في الم اث العربا   -[ 63]



ّيظاهر    المدونة                   أسبابها، وتفسيرها الغز العذ

بية و                            مجلة " المدّونة"      اسا اأ النقديةمخبر الد  
159 

 .93م وا   ميا بث ن   -[ 64]
راه هنه الظاهرا,  نظر  ال ب في الم اث  -[ 65]  تحة محمد غنيما ه ا     مبدأ الةقر بأن 

 .232العربا  
ربعاه  ج  -[ 66]  .ة2 - 9ت   2 نظر   د ا 
يقوا  بد القامر ق   العة م  9ت نظر  ال ب العنري  ند العرب  -[  67] ما دعدها؛   ،

موي    .78الد     نظر  في ال عر إس ما 
الوهم   -[ 68]  .6العة في الغزا العنري بي  ال قيق 
الوهم  العة في الغزا العنري  -[ 69] ما دعدها.5بي  ال قيق   ، 
ليدا التاور ا تماعي الني أ دث  -[ ة7] كنلك  ر  الدكتور الجواري بأ  هنه الظاهرا 

الب ئ با مز هما معًا.  نظر  ال ب  ند العرب   , فهو  جمع بي  إس م  إس م في البام  العرعي
232. 

موي قد ما  د ثًا   نظر  نقد الغزا العنري ف -[ ت7]  .89ي العصر 
ربعاه  ج -[ 72] مادعدها.9ت  2 نظر   د ا   ، 
[73 ]-  ،  م.تتة2ةتة25م. س   بار شمس  )ر م ه(, مقابل خاص
،  وم الخم س  -[ 74] , مقابل خاص  م.تتة2ة  2ة  ةتم.مرتض   بد النب
مو  -[ 75]  .ت9ي قد ما  د ثًا   نظر  نقد الغزا العنري في العصر 
موي   -[ 76] ما دعدها.6ةتفي ال عر إس ما   ، 
موي قد ما  د ثًا   -[ 77] قد أثبانا رأ  94 نظر  نقد الغزا العنري في العصر  مادعدها؛   ،

؛ كامً  باختصار، مع التعليق  ندما نختلف مع البا ا في  ه النظر، نىع رأ نا بي  معقوفتي 
.  ل   بقا الرأي ل

 

***   ***   *** 
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التعليما للع م  بد الر م  ب  خلد   امسار ا تماعي 
 (5ة4تة8ة8)

 جامعة غيداية ننش عزوز   ستا  
 جامعة امسيلةنقاتل الهام  ا ستا  

 
 ملخص 

م( مخصية ف ة  ي الفكي 1ة1تهـ ن 1ة1يعتب  عبد اليحمن بن خلدو )         

م، بهي الشيل والغيب بعبقييت إسامي بوج خاح والفكي إنساني بوج عا

ا  ودار النقا  حول أفكاره وحيات فشغل اراء والعقول، ويمثل امسار التعلي

واجتماعي ابن خلدو مفتاحا للعديد من القضايا التا مازال  عالقة  ي  هن 

،  لح أن ا يمكن فهم إا من خال معيفة ه ا امسار، فقد عا   الباحثي

ع  بي العلم والسياسة بي الطموس والخيبة، حياة مليئة حياة صاخبة جم

ابالعطاء والتالق، حياة أهلت أ يحتل موقعا فييدا و   بمتمي ا  ي تياث الفكي العال

Résumé 
       Abde-Rahman Ibn Khaldoun est  une personnalité exeptionnelle 

particuliérement en pensée islamique et généralement en pensée 

humaine.Il a étonné l’orient et l’occident par son génie et a provoqué 
une discussion sur ses idées et sa vie en  colonisant les opinions et les 

cevelles. Son parcours éducatif et social constitue un clé pour 

nombreux sujets en voie de recherche. Ce clé ne peux pas être 

déchiffré que par la recherche dans ce parcours. Or,  il a connu une 

vie bruyante qui associe la science avec  la politique et l’ambition 
avec l’échec. Cette vie pleine de l’offre et du splendeur lui a confié 
d’avoir une position unique et distincte dans le patrimoine de la 

pensée internationale. 

***   ***   *** 

  سب  بد الر ما  اب  خلد   -ت
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   ( م( إل   أسية يمنية 1ة1تهـن 1ة1ينتس  عبد اليحمن بن خلدو
حضيمية نسبها  ي إسام يعود إل  وائل بن  جي، دخل أفياد ه ه أسية 

حي العيب  ي أواخي القي الثالث هجيي اموافق لـ القي التاسع أندل  مع الفات
ميادي عن طييق أحد أفيادها و هو خالد بن عثما ال ي اشتهي فيما بعد  باسم 

 (1)خلدو ال ي استقي  ي اشبيليةب
أ ه ه أسية  قد تقلد  مناص  جد عالية سواء عل   هو والجديي بال كي      

عسكيي  لح أنهم احتلوا  مواقع ميموقة  ي اشبيليةب الصعيد السياس ا أو ال
 فبسطوا نفو هم وهيمنوا عل  مجل  امدينةب بيز منهم الكثي  من رجال الدولة 

العديد من الشعياء  اموهوبي مما شكل لهم شهية واسعة  ي مختلن أرجاء و 
أندل ، حيث انخي  البعل منهم  ي فيقة الجنود اليمني و اش    زعيمهم 
كيي  و أخوه خالد  ي الثورة التا نشب  باشبيلية ضد أمي  عبد ه اميواني 
أموي، وبعدها استقل كيي  بامي اشبيلية مدة من الزمن، ه ا فضا عل  

إل  جان  يوسن بن تاشفي ضد  (2)الزاقاش  ا  أسية خلدو  ي معيكة 
ييق اتصال بالواة النصار ، حيث تمكنوا من اس  جا اليياسة و الجاه عن ط

، و  ي سنة  م نزح  أسية ابن خلدو إل  إفييقية فاكيم 222تهـنة2تالجدد ب
الحفصيو وفاد هم و عطفوا عليهم،و قلدوهم مناصبا فاشتغل جد ابن خلدو 

 (3) حاجبا لأمي  أبو فار  حاكم بجايةب محمدأول 

ون ، أما والده محمد وتول  الجد الثاني أبو بكي محمد ش و دولة الحفصي بت
فقد  ثي العزوف عن السياسة و التفي للحياة العلمية، فاهتم بالفق امالكي 
ودر  الشعي، واللغة واشتغل بتدر   الفق امالكي و امنطق والفلسفةبو امثي  

 لإعجاب  أ بيت هو أحد أماكن التا يجتمع فيها علماء تون  و أدباؤهاب
ا، والظاهي أ والد ابن  خلدو لي   الوحيد من أسيت ال ي اهتم بالجان  العل

فقد نبغ من قبل  ي أندل  و امغيب عدد كبي  من أفيادها، و ن كي من ه اء: 
 ال ي كان  ل قدم راسخة  ي العلوم اليياضية و الفلحب  مر ب  خلد  

 وابد من إشارة إل  أ والد ابن خلدو قد تو ي  ي الطاعو ال ي حل
، و كا  ن ا   ي 211تهـن11ثسنة  م مخلفا عددا من أواد هم: عبد اليحما
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الثامنة عشي من عميه و إخوت )عمي، موس  ، يحي و محمد وهو أكب هم(، و بيز 
 4) من بينهم عبد اليحما و شقيق يحيب

تعليم  -2    أت 
م، 222تهـن22ثولد عبد اليحمن  ابن خلدو بتون   ي رمضا سنة  

نا بابي زيد نسبة إل  ابن أكب  زيد، و لق  بولي الدين بسب  وايت للقضاء ك
امالكي بالقاهية، واشتهي بابن خلدو نسبة إل  جده خالد، ووصن بامالكي نسبة 
إل  م هب الفقها خصوصا بعد تولي منص  قا  ا القضاء امالكية  ي مصي، و 

ب  (5) وصفوه بالحضيمي نسبة إل  أصل
، إمام أئمة، جمال إسام  ناهيح عن ألقاب أخي  )كالوزيي، أو اليئي ، الفقي

) ، لقد كا ابن خلدو ترجا فاضا حسن الخلق جم الفضائل، باهي (6)وامسلمي
الخصل رفيع القدر، ظاهي الحياء، أصيل امجد، وقور امجل ، عالي الهمة، قوي 

، متق دما  ي الفنو العقلية و الجا ، طامحا لقن اليياسة، خاطبا للح
، صحيح التصور، بار الخط،  النقلية، متعدد امزايا، سديد البحث، كثي  الحف
 جوادا، حسن العشية، مب ول امشاركة، مفخيا من مفاخي التخوم امغيبية ببببت

 ، وفي يقول أبو القاسم محمد الحفناوي:توخلدو بفتح الخاء امعجبة(7)
، حف القي    الكييم و الشاطبتي و مختصي ابن الحاج  الفيعي، و و خيه نو

، و حف امعلقا  و  تفق بابي عبد ه الجياني، قيأ علي الته ي  و علي تفق
 (8)الحماسة و شعي ابن حبي تب

و لإشارة ف   ابن خلدو قد تزو  من فتاة ثيية ابنة قائد جيش  
ا إل  واحدة من أشهي أسي الحفصيي امعيوف بمحمد ابن الحكم ال ي ينت

 (9) مب212تهـن11ثإفييقية و  لح حوالي 

، و سمو فكيه، رجاحتة نادرة موسو  امعارف  تمي  عبد اليحمن  بتوقد  كائ
وطيين اراء  وامواقن نفي  ام لفا ، يوجد  ي ه ا العالم رجال ا واز لهم، و 

هة الطييفة الخصبة، و ابن رجال با  مهية دها ، لكن يندر وجود  وي النبا
خلدو أحد ه اء ف لي ييجع الفضل أ اداب العيبية تستطيع أ تفخي بانها 

اب  (10) كان  أول   ي وضع الفلسفة اجتماعية  ي قال  عل
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در  ابن خلدو العلوم الشيعية من حديث، و تفسي ، و فق عل    
العلوم اللسانية، انتقل بعدها ام ه  امالكي، و أصول وتوحيد، باإضافة إل  

لدراسة امنطق والفلسفة و العلوم اليياضية و الطبيعية، وحض ا ب عجاب 
أسات ت  ي جميع دراسات و نال إجازا هم و ه ا ما أهل  يصبح فقيها وم رخا 

 (11) وأديبا  وشاعيا، وفيلسوفا وحاجبا ودبلوماسياب
يسلح  ي إقيائ مسلح صنن تاريخ الكبي   ي سبع مجلدا  و كا  

مع إنكار طييقة طلبة العجم، و يقول إ اختصار  كالغزالي  الةخري أقدمي 
لفا  عل  طييقة العضد، و غي ه من محادثا   الكت   ي كل فن والتقيد با

 (12)امتاخيين و العلم وراء  لحب

، و غ  ت إدراك زارة تشيس الب دة شيحا بديعا دل ب عل  إنفساس  رع وتفن
 (13)حفظ ولخ  كثي ا من كت  ابن رشد و علق للسلطا أيام نظيه  ي العقليا 

تقيدا مفيدا  ي امنطق و لخ  محصل إمام فخي الدين اليازي، و أما نث ه و 
، يفي عنها بياعة  ، و معاد إبدا سلطانيات السجعية فخلج باغة، وريا  فنو

وة الحيوف و قيب العهد بحيية امداد، و  ي ندا الجييء، شبي البداءا  بالخواتم
وأما نظم فنهل له ا العهد قدما  ي ميدا  نفو  أمي القييحة، واس  سال الطبع

، فانثال علي جوه و ها علي صعب فاتى من  الشعي، و نقده باعتبار أساليب
 (14) بكل غييبةببببت

 م يخت  -2
لة  ي الن  دواجية الحاصلعل من الضيوري  ي ه ا امقام التنوي إل  از 

والعقل،  لح أن جي  العادة  ي الدراسا  الخلدونية عل  الخلدوني بي النقل 
، وه ا  تصنين ابن خلدو إما  ي دائية امفكيين العقانيي أو امفكيين السلفيي
ما أوج  صعوبة  ي فهم نصوص بشكل جيد، والظاهي أ نو الدراسا  التا 

سات ة ال ين احتح بهم وأخ  عنهم، وامجال  العلمية التا تلقاها ابن خلدو وأ 
انتظم فيها، كل  لح جعل فكيه فكيا موسوعيا، ا فكيا متخصصا، فقد اطلع 
خال مياحل دراست عل  مختلن جوان  الفكي إسامي بشقي النقلي والعقلي، 

، ما أكسب  وفهم مختلن قضاياه، وتمكن من منطق الفاسفة، ومنطق أصوليي
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تفكي ا منطقيا صارما، يجمع بي قوة استدال، والقدرة عل  جمع شتا  الواقع 
ا سليم  ب(15)اجتماعي  ي استقياء عل

نشا ابن خلدو  ي بيئة تزخي بالعلم والعلماء، و استمع إل  درو  مشاهي      
أسات ة تون ، من اللغويي و علماء الشي عة، و علماء الدين، و قد ساعدت 

ب  ظيوف عل  توسيع دائية شيوخ
، و قد عنا ابن خلدو ب كي أسماء   عة مي ت عل  أقيان كما أبد  مواه  را

،  ي مختلن ه ه البحوث، و تيجم لهم و وصن مناقبهم  معلمي وأسات ت
 ومكانتهم  ي علومهم وم لفا هم

فلقد ساهم  نخبة من أمع علماء العصي  ي تكوين فكيه، فتتلم  عل  يد 
دب، و خيين  علماء مهتمي بالقياءا ، و خيين مهتمي بالحديث، و خيين با
بامنطق والعلوم العقليةب وفيما يلي ساحاول إشارة إل  أهم العلماء ال ين تتلم  

ب  عليهم ابن خلدو
 في العلوم النقلي  -أ

  في القراها 
 بأبو عبد ه محمد بن سعد بن بيال أنصاري أندلس ا امقيي  -

 ب(16)أبو العبا  أحمد بن محمد الزواوي إمام امقيئي بامغيب -

  في ال د ا 

الشي  أبو الب كا  محمد بن محمد بن إبياهيم بن الحا  البلفيقي  -
ندل ب  شي  امحدثي والفقهاء والخطباء با

أمام امحدثي شم  الدين أبو عبد ه محمد بن جابي بن سلطا  -
 القيس ا الواديا  اب

 ب(17)د عبد امهيمن بن محمد بن عبد امهيمن الحضيميأبو محم -

  في الةق 

قا  ا الجماعة أبو عبد ه محمد بن عبد السام بن يوسن  -
 الهواريب

 أبو عبد ه محمد بن سليما السطيب -
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 أبو عبد ه بن عبد ه الجيانيب -

 ب(18)أبو القاسم محمد القيصي -

  في اللغ العرعي 

 ي الحصايييبأبو عبد ه بن العيب -

 أبو عبد ه محمد بن الشوا  الزرزاليب -

 أبو العبا  أحمد بن القصارب -

 ب(19)أبو عبد ه محمد بن بحي -
 في العلوم العقلي  -ب

 ب(20)أبو عبد ه محمد بن إبياهيم ابلي -

 أبو القاسم عبد ه بن يوسن بن رضوا امالقيب -

 أبو عبد ه محمد بن عبد النورب -

 ب(21) محمد بن النجارأبو عبد ه -
، ونوعية العلوم التا تلقاها،  وبعد استعيا  قائمة مشيخة بن خلدو
يمكن القول إ الن  الخلدوني عبارة عن معادلة تفاعل  فيها العلوم النقلية 
والعقلية معا، فقد تمكن من استيعاب تفاصيل ه ه العلوم كلها، واستخل  

من امطبا  التا يمكن أ يقع فيها  ي  نقا  القوة والضعن  ي كل علم، واح   
، فقد حاول التميي  فيما ينس  للعقل وما  حالة ما إ ا انسال وراء اتجاه معي

 ينس  للنقلب
كما تعدد  الكت  التا درسها ابن خلدو من الكت  النادرة و القيمة  ي 

 ، و قد  كيها  ي كتاب التعيين و منها : )مختصي ابن الحاج ( ال ي(22)عصيه
درس  ي تون ، و هو من كت  الفق امالكي مخت   ي أصول الفق امالكي، 
م لف مالكي ام ه ، قام بشيس مباد  التشي ع  ي ام اه  كلها، وكتاب أغاني 
حاديث اموطا( و كتاب )التسهيل ابن مالح( وكتاب  الشهي  و كتاب )التقص ا 

بي سعيد الب ادعي إل   )أشعار الستة( و )الحماسة لأعلم(، و كتاب )الته ي ( 
غي   لح من كت  عديدة،باإضافة إل  القي  الكييم فالخلفية التا انطلق منها هي 
إسامية و اسيما و أن أحد تامي  مدرسة القي  الكييم، كما ا يقل أثي الحديث 
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 النبوي الشيين فقد تمكن  ي علوم الحديث بمختلن أنواعها فكا واسع إطا 
خاصة عل  صحيح مسلم ال ي حض ا بعناية كبي ة  ي باد امغيب، أما إ ا نظينا 

 (23)  ي علم أصول الفق سنجده أحد أصوليي ال ين تبنوا القيا  الفقهاب
 انقاا     التلمنا  أسباب  -3

ا، و  لح   انك  ابن خلدو من  صغيه عل  الدراسة و التحصيل العل
علماء و الشيو أجاء فحصل عل  علوم ومعارف عل  يد جمهية كبي ة من ال

كثي ة واسعة من مصادر مختلفة و متنوعة، لكن عند بلوغ الثامنة عشي من 
، كما كا لهما أثي بليغ  ي  عميه حدث حادثا خطي ا حاا دو متابعة دارست

 تغيي  مجي  حيات وهما:
يع من كا م(، ال ي أهلح أبوي وجم211تهـن11ث) (24)حادث الطاعو  -

، و قد تحسي ابن خلدو كثي ا عل  ما فقده  ياخ  عنهم العلم من شيوخ
  ي ه ا الحادث ام لمب

أما الحادث اخي فهو هجية معظم العلماء و أدباء ال ين أفلتوا من  -
الطاعو من تون  إل  امغيب أقص   مع سلطا دولة بنا ميين أبي 

 الحسنب

عل  ابلي بانتظام لتلقي الدرو ، و  فظل ابن خلدو بعد ه ا ي  دد -
بعد رحيل ابلي التحق ابن خلدو تح  إلحاس أخي أكب  محمد 
بخدمة الدولة، فضا عل  أن حمل عل  عاتق مهمة العمل من أجل 
كس  القو ، و  لح من أجل امحافظة عل  امكانة الهامة التا كان  

ل  سب   خي تمثل  ي حب أسيت تشغلها دائما  ي البا ، باإضافة إ
الشديد و ال ي لم يخمد أبدا للمغاميا  و التنقل و اليغبة  ي خو  

 (25) غمار السياسيةب

، فقد  و نتيجة له ه أسباب أصبح من الصع  عل  ابن خلدو متابعة دراست
، و التفي للعلم كما فعل  أصبح  الوسائل غي  ميسية ل بتون  متابعة دراست

و كما كا  ي نيت أ يفعل، فمجي  حيات تغي ، و أخ  يتطلع إل  أبوه من قبل 
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تولي الوظائن العامة، و اش  ا   ي ش و السياسة و السي   ي الطييق نفس 
بالثاال ي سار في جداه أول و   ني، و كثي ا من قدامى أسيت

 ر لت العلمي  -5
، إا  باليغم من أ الظيوف حال  دو أ يواصل ابن خلدو   دراست

أن لم ييا  فكا دائم البحث عن الفيح من أجل القياءة و إطا و تلقي 
، وهو ب لح يي  ا أكب  رغبة كان  كامنة  ي نفس و هي رغبة  العلم و تدر س

ب  حقيقة امتاز  بها مخصيت
 بب م امغرب إس ما  -أ

د قير وبما أ أوضا  ي تون  لم تعد يسمح ل بمتابعة تعليم فق 
اليحيل و التجول  ي دويا  امغيب إسامي، فسافي إل  فا  سنة 

هـ(، و ه ا ما سمح 11ث)  (26)م(، و احتح هنا  بسلطانها أبو عنا211تهـن11ث)
ل بلقاء امشيخة من أهل امغيب وأهل أندل  الوافدين  ي غي  السفارة، 

م( إل  غاية 211تهـن11ثفامض   ابن خلدو  ي فا  ثمانية أعوام من )
م( حيح خالها عل  مخالطة رجال الفكي وممارسة الخطابة و 2ت2تهـن2تث)

الشعي إل  جان  السياسة، و من بي العلماء ال ين احتح بهم ابن خلدو  ي فا  
  محمد امغربا التلمسا اإمام القياءا   محمد ب  صةار امراكش ن كي: 

محمد ب  و القا  ا  يف التلمسا اأبو  بد ه ال ر قا  ا الجماعة بفا ، و 
ندلس   ، و قا  ا الجماعة محمد ب   بد الراابهـ( و ت1ث)  حي الم جي 

 و  خيين كث ب هع(759أبو  بد ه امقري )بفا  
لم ينصيف ابن خلدو  ي ه ه أثناء من الدراسة والتحصيل و  لح  

، وما حظي ب الفقهاء و  العلماء من اهتمام، بحكم التناف  الشديد امحيط ب
وك لح من أجل استئثار بمناص  الدولة و نتيجة له ا اتصل بكبار فقهاء 

 (27) عصيه، و أخ  عن عدد كبي  من علماء امغيبب
م، و اشتغل هنا  1ت2تهـنتتثكما سافي ابن خلدو إل  بجاية سنة         

مار  وظيفت بالخطابة و التدر    ي جامع القصبة، و يحسن ال كي أّن كا ي
السياسية صباحا، و يتفي للعلم مساءا، و بعد مدة من الزمن سافي إل  أحياء 

 مب1ث2تهـنتثثأواد عيين سنة 
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م ثيا العزلة للضيورة النفسية و  (28)واعتكن  ي قلعة بن سامة 
اليوحية، و  لح كي يتسن  ل استيعاب أحداث ،و أقام  ي القلعة مدة أربعة 

عن الشواغل كلها من اجل الدر  و التالين، و حصيلة ه ا  أعوام تخل  فيها
الخم  في أ ام العرب  اعتكاف هو تاليف لكتاب الضخم ) العم   م وا  امبتدأ 

كم  ي السلاا    (29) (بالعجم  الم بر  م   اصرهم م   

 الر ل إل  مصر  -ب
إل  مصي عام  ومن أهم امحطا   ي رحلة ابن خلدو العلمية هي رحلت 

م حيث وصل إل  إسكندرية يوم الفطي و أقام بها شهيا من اجل أ 212تهـن11ث
، فانتقل إل  القاهية أول  ي القعدة و قد  يحضي نفس للهج لكن  لح لم يقدر ل

رأ    ىرا الدنيا  دستا  العالم انبهي بها ابن خلدو انبهارا كبي ا و فيها يقول: ت
مم،  مدر  ج النر م  د ر،  إ وا  إس م  كرس  املك، تلوح  مح ر 

ر   ه البد فاق  تض  تزهر الخوانق  امدار  ب يي  في  وه،  ا القصور  ا
 (30)تبال واكب م   لماهه قد مثا د اطئ بحر النيا نهر الجن ...إلخ

و املف  لانتباه أ شهية ابن خلدو سبقت إل  مصي، وغي ها من أقطار 
أقبل علي طاب العلم إقباا شديدا  (31)إسامية غيبا و شيقا، فلما حل بالقاهية

ع الصي  فبمجيد وصول إل  القاهية  حيث استقبل كيجل شي عة، م رخا  ا
توج إلي طاب مدرسة أزهي يطلبو من إلقاء سلسلة من الدرو  عليهم 

جتمع  وب لح تمكن من فدر  مسائل الفق امالكي، كما شيس نظييت عن ام
،   كان  القاهية يوم وصلها ابن خلدو مهد التفكي  (32)إحياز قدر من النجاس

إسامي  ي امشيل وامغيب كما كا لساطينها امماليح شهية واسعة  ي رعاية 
، وله ا  فا عج  أ أمل ابن خلدو أ ينال  ي مصي اليعاية  العلوم والفنو

 ع مكانت العظيمة بي علماء عصيهبوامكانة ما يتناس  م
بمجيد وصول ابن خلدو إل  القاهية عمل عل  اتصال والتقيب من 
سلطانها الظاهي بيقول،وب لح تمكن ابن خلدو من أ ينال حظوة فعين الظاهي 

التا تعد ثاني امدار  التا أنشا  بمصي، إل   (33)بيقول مدرسا بمدرسة القمحية
ه ه امدرسة حت  أضين إل  منصب ه ا منص  قا  ا  أن لم يكد يستقي  ي

م، بحيث يصن ابن خلدو ه ا 211تهــنت1ثجمادي الثانية  1ت ي  (34)القضاة
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امنص  بان أرل  مناص  الدولة  ي مصي و لإشارة ف  القضاء  ي مصي  ي  لح 
الوق  كا يسوده فساد واضطياب ونتيجة له ا عمل ابن خلدو جاهدا عل  

العدالة حييصا عل  امساواة بي النا  أمام القانو عازفا عن طيائق تحقيق 
الحيل و التواء و امحاباة و ه ا ما سب  ل سخطا من كل ناحية، ضن إل   لح 
كون مغيبيا و أ منص  قا  ا القضاة  ي مصي من أهم مناص  الدولة و مطمح 

نفس كفاية، ه ا اع  از أنظار الفقهاء والعلماء امصييي ناهيح عن اع  ازه ب
ال ي أحيانا ما يفسي بان تكب  و نتيجة اجتما كل ه ه أسباب اشتد الس ي  ي 
حق وكث ة بشان الوشايا  لد  السلطة فا هم بتهم كا بة،  ومن  لح أنهم نسبوا 

 إلي الجهل بامور القضاءب
  ابن خلدو طل  إعفائ من منصب وتخلي(35)وبعد فاجعة أصاب  

سبيل من ه ه العهدة التا لم يطق حملها فوافق ل السلطا عل   لح ورد 
منص  قا  ا القضاة إل  صاحب أول عبد اليحما جمال الدين بن سليما 

هـ( ليعتكن ابن خلدو عل  تدر   العلم و قياءة الكت ، ت1ثبن خي  امالكي ) 
و ه إ  عين السلطا ولم تكن إقالت من منص  قا  ا القضاة إ انا بزوال نف
 ي نف  السنة التا (36)بيقول أستا  للفق امالكي  ي امدرسة الظاهيية الب قوقية

افتتح  فيها، وقد ألقى ابن خلدو  ي مفتتح تدر س بها خطبة طويلة لكن ما 
م( ث21تهـن11ثلبث أ عزل بطل  من مديي امدرسة لوشاية ضده، و ي سنة )

هج و استا  من السلطا  ي  لح فا  ل ب لح، أتاس اع  م عل  أداء فييضة ال
موسم الهج و اجتما الهجيب  ي أ يلقى بعل أندلسيي فيان  بهم و يياجع 
بلقائهم بعل أيام الغابية و يتلقى منهم بعل اليسائل التا حملوها إلي من 

ندل  فتثي   ي نفس ألوانا من العواطن و ال كييا ، و  كا بعل أخصائ با
 (37) بأبو القاسم ب  محمد أبا إس اب إبراهيم السا  يمن بينهم 

و الظاهي أ امناص  العلمية كان  تاحق ابن خلدو ففي  محيم 
ليدر  الحديث  (38)سرغماش م( واه السلطا أستا ا بمدرسة 211تهـنت1ث)

دو أ فيها، ولل كي ف  ابن خلدو قد اتخ  من كتاب اموطا مناجا لدراسات ،ويب
ابن خلدو قد أعج  بمنصب الجديد  إعجابا شديدا و لح لتوافد  طاب العلم 
علي  توافدا كبي ، وكنتيجة حتمية   لتفاني  ي العمل أضاف السلطا إل  
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هـ ت1ثربيع الثاني ) 21 ي  (39)بيم   لخنقاهوظيفت وظيفة أخي  فعين شيخا 
 م(ب211تن

م( قد عي عبد 211تهـنتة1ني من )والجديي بال كي أن  ي النصن الثا
اليحمن مية ثانية  ي منص  قا  ا قضاة امالكية بعد أ أقص ا من حوالي أربعة 
عشي عاما، و ي ه ه السنة تو ي الظاهي بيقول  وخلف ابن الظاهي في  ال ي 
، إا أن سيعا ما استا   السلطا  ي السفي إل   أبقى ابن خلدو  ي منصب

ة بي  القد  ومشاهدة  ثار ه ه الباد فا  ل وسافي إليها وزار فلسطي لزيار 
جميع معامها ما عدا كنيسة القيامة التا لم تس  س نفس لدخولها، بعد ه ه 
، غي   أن سيعا ما عزل من  ي سنة  اليحلة عاد ابن خلدو إل  منصب

مي  ي مصي م( وي كي ابن خلدو سب  عزل وهو فساد الجهاز الحكو تة1تهـن2ة1)
ال ي كا  نور الد   ب  الخ ا ي  لح العهد خاصة بعد تحييل الفقي امالكي 

ب  ينوب عل  ابن خلدو  ي منص  القضاء ليعي بدا من
بعد ه ا اشتغل ابن خلدو بالتدر   والتالين ثم سافي إل  الشام   ي  

جاهدا من ، و بعد عودت من الشام واستقياره بمصي عمل (40)مهمة سياسية ل
أجل اس  داد منص  القضاء ومما ياح أن كا دائما يس   لاحتفا  بكيس ا 
التدر    ي مدرسة أو اثنتي بحكم أ القضاء من مناص  السلطة والنفو  
خصوصا  ي ظل  لح الجو امشوب بكدر الخصومة وامنافسة، فكا بحاجة إل  

در السلطا أميا بعزل ه ا امنص  و لح النفو ، وبعد عودت إل  مصي أص
من منص  قا  ا قضاة امالكية و تولية ابن خلدو مكان ولبث  (41)قةهس 

ابن خلدو  ي منصب ه ا حوالي عام ثم عزل عن للمية الثالثة  ي رج  
م(، و تول  مكان جمال الدين البساطي، و عزل ه ا هو نتيجة 2ة1تهـن1ة1)

 للدسا  التا حيك  ضدهب
امعيكة كان  أكث  وضوحا و صيامة و أ ابن خلدو عانى من  و يبدوا أ 

حما  خصوم كثي ا حيث أّن طل  بعد عزل ه ا من طيف  الحاج  الكبي  
ال ي وج إلي الكثي  من التهم أكث ها ا حقيقة لها، و هنا اشتد  امعيكة بي 

التداول  ام ر وخصوم و تحول  إل  نضال عنين سي ع أثي و لح من أجل
عل  امنص ب و الظاهي أ ابن خلدو  بدوره لم يدخي جهدا   ي مواجهة  أعدائ 
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فاعتمد  ي مقاومتهم  عل  عوامل ليس  باقل مما اعتمد علي غي ه،  ليعي للمية 
اليابعة  ي منص  القضاء، و استمي  ي ه ا امنص  عاما و شهيين ثم عزل  ي شهي 

م(، غي  أن 1ة1تهـنثة1مية الخامسة  ي شعبا )م(، وأعيد لل1ة1تهـنثة1رج  )
عزل بعد ثاثة أشهي من  لح ، و خلف جمال الدين التونس ا مدة يومي فقط، 

م(ب وبعدها أعيد ابن تة1تهـن1ة1وعي البساطي مكان ثم عزل  ي شعبا )
ب  (42) خلدو وشغل ه ا امنص  إل  غاية وفات

ربعة باقي من رمضا سنة فما  ابن خلدو قاضيا يوم أربعاء 
م( عن عمي يناهز ستة و سبعو سنة دو أشهي و دفن بمقابي تة1تهـن1ة1)

 (43) الصوفية خار  باب النصيب
 الهوامش 

                                                           

افي، عت، جامقدم (1) ؛ ابد م  إشارا إل  أ  هنا  شك في ة3، تحقيق    ي  بد الوا د 
ندلس  سرا   لك بح م أ  كثي ا م  العائ  سواه في امغرب أ  صا العربا لهنه  ص  

 أنهمى ب العرب م  مكان راقي ظاساب إل  أصا  ربا،  لك ما كا   حكان   ريص     ان
سباب الت م م  هنا ال ك موقف اب  خلد  م   كانوا أها الرياس  ال  م في الب م،  م  
العرب أ نظرت إليهم، غي  أننا إ ا تمعنا  يدا في  د ا اب  خلد     العرب نجده يعن بهنه 

 ، ي  الصةا البد ، مار الة ر العربا، ت، طاب  خلد  أشهر مكر  رف إس مر اب  كا
 ،  .ةتم، ع998تهعة8ت4تبي 

ثر البعيد في ال ياا إس مي باأندلس،  كان  الزاق( 2)  بام   وسف  اب   م  امعار   ا 
، أسا هد فيها طائة كبي ا م  أسرا   ،  كا  انتصار خلد  اب ب  تاشةي  ضد ملك الج لق

 .8فيها للمسلمي ، التعريف  امصدر السابق، ع

افي، ع ع ت، جامقدمخلد    اب  (3)  .37-36، تحقيق    ي  بد الوا د 

؛  حي اب  خلد   شغا  دا مناصب منها ال جاب  لك 4ت-ةتع ع  ر لت غرعا  شرقا، (4)
، أنت  أ ماا أمبي تاريخي مثا كتاب ل ام في  كر املو  م  بن  بد الوام، مدا طويل بغي الر

العلم،  كان  ل مراس  سلااني مع ملك غرناط محمد الخامس الغن  قصيدت في السيف 
ايره اب  الخايب ما  حي  لي العهد اب  تاشةي  سن  اب باه،   خلد  قتي       د 

، ندلس تاري  امغرب  م، أ مد مختار العبامي  369تهعةة78 ، مكسس شباب الجامع
 ،  .95تم، ع8ةة2إس ندري

افي، ع ع ت  جامقدم (5)  .ة3-29، تحقيق    ي  بد الوا د 

هن ب امسائا بد الر م  اب  خلد    (6) ، طشةاه السائا في  ، ت، تحقيق  محمد مايع ال اف
 ،  .24م، ع996تهعة7ت4تمار الة ر امعاصر، بي 
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ندلس الرطيبقري التلمسا ا  أ مد ب  ام (7) ايرها لسا  الد    نة الايب م  غص    كر 
بحاث للم  م  ال  ر  التوايع، الجزائر، ت، تحقيق  إ سا   با ، ط6، جاب  الخايب ، مار 

 .72تم، ع8ةة2

، الجزائر، 2، جتعريف الخلف بر اا السلف (8) م، 7ةة2، امكسس الوطني للةنو  امابعي
 .27ع

، تر م  رضوا  إبراهيم، الدار العمرا  الب ري في مقدم اب  خلد  سيةيت نا بات سيةيا   (9)
 .62، ع978تالعرعي لل تاب، تو س، 

، مابع ت، تر م  محمد  بد ه  نا ، طفلسة إب  خلد  ا تما يط  سي    (10)
، عاقتصام  .26، مصر، م.

 .2ت-7تع ع  ر لت غرعا  شرقا، (11)

، تحقيق  ت، جكةا  امحتاج معرف م  ل س في الد باجهع(  36ةتأ مد بابا التمب ت ) (12)
، امغرب،  قاف  ال ك  إس مي امحمد  اارا   .ت27م، عةة2هعةت42تمحمد مابع، 

راه العقليا(13) (،  ت ما امناق  ما  (  )العلوم ال  مي   تسمى أ ىا )العلوم الةلسةي
،  اموسيقى، امقدم  جال العلوم الابيعي  الةل ي  ، ،  العلوم الرياضي ،تحقيق  بد تابيع

افي،ع   .39الوا د 

، هع(  776لسا  الد   اب  الخايب ) (14) ؛ ابد م  إشارا إل  أ  اب  7ة5، ع3ج إ اط
هنه الظ ا الت كان  في  ق  التاا اهرا  رف   ند كثي  خلد  تعرئ إل  كثي  م  ال تائم 

م  بي  أهم العلماه الن    ا د دا تةوق  ليهم  ق   لما،  ، إ ا شعر م  العلماه امعاصري  ل
افي   ي ، محمد  بد ال ريم  ي  ها موا اب  خلد  ننكر ال خا التد منسج البحا في التاري  

 .276، ع 998ت، م  ورا غاري يو ، با غااي، 2ط التاريخي  ند العرب، 

ل محمد  ابد الجابري ( 15) الد ني في التاري  إس ما -العصبي  ، 6، ط-معالم نظرا خلد
 ، ، بي   .65-64، ع 994تم  ورا مركز مراسا الو دا العرعي

 .ة2، 6ت، 5تع ، عالتعريف باب  خلد  اب  خلد   ( 16)

هو صا ب القلم  م276تةه675 بد امهيم  دسبت سن لد ( 17) إمام ال د ا  ،    بامغرب، 
ستا  أبا إس اب   ،ال س  اكاتب السلاا  أب، العرعي كا  أبوه قاضيا، مر       د 

ندلس  ،ك ا ام يخ ،عرا في  لوم إسنام الغافقا،  دا م ا  ،  كتب ل أها امغرب 
ندلس الواير أبو  بد ه ب  ال  يم الرن است تب رئ س  كتب  نام رب،  انظم إل   ،دي، 

،  ما  ند السلاا  أبا ال س  سار مع إل  افريقي  ،طبق الةى ه الن   كانوا بمجلس
اشتغا في  دا مناصب دعدها.   ، صاف النا  في   بلسا  الد   اب  الخاي را ع مرئ أصاب أ

الص  ، ، تحقيق التواري   متحدا  م  ورا اللجن إمارا العرعي ا-امغرب محمد كماا شبان
ع  ،التعريف باب  خلد   اب  خلد   ؛ ةةت-99ع ع،977تام م ك ل  ر الم اث إس ما، 

ا اقتبا اب  القا    ؛ ت4-24، 8تع  ؛. 55، عأاهار الريائامقري   ؛ 444، ع ن

 .ت3، 9ت، عالتعريف باب  خلد  اب  خلد   ( 18)
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 .8ت-7ت، عامصدر نةس (19)

أصل م  م (، 356ت-282تةه757-ت68) د اب  إبراهيم العبدري التلمسا ا ال هي  باآب يمحم (20)
، انتقل   ائلت إل  تلمسا ،  فماا إل  انتحاا  ،في كةال  ده القا  بها   أأ   ندلس م   بل

م   تتلمن      دم غي  قليا،  فأتق  العلوم العقلي ،عرا في معالم النبو منن صغره العلم، 
باإضاف إل  خلوف امغي ي  ،فكا   ده م  أم محمد ب  غلبو  هو أ د شيوخ ،م يخ  صره

ضف أ التعاليم، شيخ فيمحمد الهس وري  ،أبو ال س  الت س  ،موس  اب  إماماليهومي، 
( تلقي امعقوا إل   لك  الابيعيا ال  م )إلهيا   ...     د ابن إمام التعاليم 

كا  لنلك أثره في الرااي،   الةارابا،  اب  س نا،  اب  رشد،   أمثاا ؛استو ب فلسة العق نيي ف
صة اب  خلد   قد   ، ب ي  ظيما في قد كا  ف ،بأن  شي  العلوم العقلي تةتيق  هن قع 

سائر فإ   ،نةس اب  خلد   صوا  الرياضيا  لم  امناق  ع تعلم من مبام  الةلسة  ر
 ، التعريف  اب  خلد   .ت وينا فلسةيا  ق نيا فريدا ، ت و  فيهامدا ث ث سنوا اامال  م

ا اقتبا اب  القا     ؛22-ت2ع ،باب  خلد   ،  كر م   ا م    م مد ن فا  في  ن
الورب، الرعاط،  ، ز الد باجبتاري نيا ابتهاج الت ب ت   ؛4ة3، ع  973تمار امنصورا للابا  

، ط تقد م   بد ال ميد  بد ه الهرام ، ليبيا، تاشراف  ، م  ورا كلي الد وا إس مي
لياه  البستا  اب  مريم  أبو  بد ه محمد ب  محمد ب  أ مد  ؛6ت4-تت4ع ع،989ت في  كر 

، العلماه بتلمسا  -4ت2ع ع، 8ة9ت، تحقيق  أ مد ب  أبا ش ب، الجزائر  امابع الثعالبي
 .9ت2

 .48، 47، 23، ت2ع ع،التعريف باب  خلد  اب  خلد   ( 21)

املة  ل ناباه أن هنا  م  ش ك في إمكانيا إط ع اب  خلد      كا ال تب الت  اكرها   (22)
م  الن   ش  وا ننكر ط  سي  الني  د م ش  هنا بنكره أ  اب  خلد   كر استحال 

غا ا ال هي ، ط  سي   ال صوا       خ م  كت ؛  برأ نا 2ت-تت، ع ع امر ع السابقاب 
غا ا  ة من دعم أشعاره،  ا  سابعد إمكاني أ    و  اب  خلد  قد اطلع     كتاب 
موي باأندلس، فى      أ  هنا ال تاب كا   اسيما أ  ال تاب كا  متوفرا في م تب الناصر 

ا بي  العلماه، با إضاف إل  أ  اب  خلد  لم      ا زا    ال صوا     هنه ال  خ متدا
 ،  .8تعع  ر لت غرعا  شرقا،بح م موقع  مكان أسرت

 .9ت-6تع ع  ر لت غرعا  شرقا، (23)

م في معظم أنحاه العالم شرقي  349تهعة749 امث الاا و  الني انا ر سن  (24)
،فتىرر الب م إس مي م  سم رقند إل  امغرب   صف كنلك بإ االيا  معظم الب م غرعي

ندلس،  يسمي اب  خلد  بالاا و  الجارف، فقد أهلك ال ثي   ،  سي   اص    رعي  
، ت، طاب  خلد  مكرخا ، بي   .9تم، عت99تهعة8ت4ت، مار ال تب العلمي

 .58-57ع ع  ر لت غرعا  شرقا، (25)

ام ن بأبا  نا  ب  أبا ال س ، امرين كا   لقب بامتوكا، ثار     أبي  هو فار  أبو  نا   (26)
،  تلمسا   تو س  توفي في سن  ق   بجا   قسناين هع، بويع ل بوا  759ملك امغرب 
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م( اتصف بال زم  النكاه  الشجا   الدهاه في سياست ت35تهعة752العهد في رعيع الثا ا )
، ا 58تتهعة759توفي  ام ) الداخلي تحقيق   بد اهرا   في بناه مد ن فا ،  م(،   ي الجزنا

، الرعاط، 2الوهاب ب  منصور، ط ؛ اب  ال اج النمي ي ة38م، ع ت99تهعةتت4ت، امابع امل ي
ماب في ال رك السعد  إل  قسناين  الزاب إفاض -فيم العبابهع(  774)دعد  ، -قدح 

، تمد اب  شقر ، طتحقيق  مح ، بي   .88م، ع ة99ت، مار الغرب إس مي

 .68-75ع ع  ر لت غرعا  شرقا، (27)

، تقع في مقاطع قلع اب  س م (28) غز م  ب م الجزائر  تيار   أ بن س م  تسمى قلع تا
ار في الجنوب كلم إل  الجنوب الغربا م  مد ن فرندا، كما تبعد    مد ن تي 6 تبعد بنحو 

الغربا أ ىا باسع مرا ا، أما س م الني ت سب إلي أ إل  أبي فهو )س م ب    ي ب  نصر 
غز  اخت بها القلع ف سب  ل  إل   ب  سلاا  رئ س بن  دللم  م  باو  تو ي  س   تا

(،  تحتوي هنه القلع  ا مغارا كبي ا  يعتقد أ  اب  خلد  ألف مقدمت ر لت غرعا  فيها، ب ي
الر ال امسلمو  ؛ أ مد رمىا  أ مد  236ع  شرقا، ، مار البيا  العربا للابا   الر ل 

، ع  .223ال  ر  التوايع،  دا، م

 .236ع ع  ر لت غرعا  شرقا، (29)

 .254-253، ع ع نةس (30)

كونها  اصم الة ر   إقامتم  العواما الت مفع  اب  خلد  إل  اختيار القاهرا مقرا  (31)
اهر ال ريف   الثقاف  م  أ ما  واصم ال رب  مارا  هي مقر الخ ف إس مي  موط  

ا إس مي   أشهرها تجارا  صنا  ضف إل   لك أنها قلع الجهام الت رم  اامهاراأك  الد
 اب سي ا  اتي  رعي م      ها    أرئ العرب  إس م الصليبيي   التتار، مصاةى نبيا 

، س نا  ت   ي باشا مبار   .64تم، ع 992ت، مار اله ا، إس ندري

 .255-4ة2ع ع  ر لت غرعا  شرقا، (32)

  أ  أها ص ح الد    وبا  هي مدرس للةقهاه امال ي  رتب فيها ص ح الد   القمحي( 33)
قاف كان  منها ض يع بالةيوم ت ت  قمحا  كا  مدرسوها  وبا مدرستي    عا لها أ

 ،  .ة26-255ع ع  ر لت غرعا  شرقا، تقاسمون  لنلك سارا تعرف بامدرس القمحي

ربع دعدم امناهب يسمى صا ب  (34) كا  منصب قا  القىاا امال ي في مصر أ د امناصب 
نابل  ال افعي كا منصب منها قا  القىاا فكا  هنا  قا  قىاا ال نةيي   ال 

ا ت      ربع  ميعا لعموم  خي   ميد  باإضاف إل  امال ي  يعتم  صا ب هنا امنصب 
افي، ع ع ت، جامقدم ميع ب م مصر،   .86-84، تحقيق    ي  بد الوا د 

ف  (35) امه  أموال كبي ا  ةا عباب  خلد   أص ب في ظا هنه الظر   هي ه   ا ت  أ
 ب نما هم في طريقهم إلي )غرقا(.

مي   هركس الخلي ي شرع في بنائها سن ) (36) م(  أنهاها سن 384تهعة786 هد في بنائها إل  
افي، عت، جامقدمم(، 386تهعة788)  .ة9، تحقيق    ي  بد الوا د 

 .285-266ع ع  ر لت غرعا  شرقا، (37)
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ت سب إل  بانيها سيف الد   سرغماش الناصري أمي   تقع بجوار  امع أ مد ب  طولو   هي (38)
افي، ت، جامقدمهع(، 759رأ  نوعا امتوف  سجينا في إس ندري سن ) ، تحقيق    ي  بد الوا د 

، اب  خلد  بي   ياا العلم  منيا السياس؛ محمد ط ال ا ري  ت9ع ، مار النهى العرعي
، ع ع  ، م  .8ة2-6ة2بي 

قافا   ي  شيدها ب (39) يم   ماخا باب النصر م  أ ظم امدار   أ ةلها  أك ها ريعا  أ
اسعا م   تواه،  الخوانق  فق فكا  راب ام يخ  ط في  م يختها  نظرها ما يستعد ل د ر
الصة الغالب  ليها بيوتا للصوفي  خلصو  فيها للعباما   نقاعو  فيها     ضعها  في أصا 

 .332ع  ر لت غرعا  شرقا،لدنيا   تةرغو  فيها م  هموم الع ش،   ئق ا

 .362ع  ر لت غرعا  شرقا، (40)

افي، ع ت، جامقدم (41)  .تةت، تحقيق    ي  بد الوا د 

القاهرا  ا الد   السيوطا ال افعي   (42) ،  س  امحاضرا في أخبار مصر  ، مابع اموسو ا
، ع   .92مصر، م

هن ب امسائا؛ 6ت5، ع 3، جفي أخبار غرناطإ اط  (43)  .26، ع شةاه السائا  
 
 

***    ***   *** 
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. اقع تعلم النحو في امستو  امتوس بامدرس الجزائري  تعليم 

 مزهودي أبحنا                                                            
 طالبة دكتوراه ل م د                                                                 

 جامعة البليدة                                                        
 املخص

ــل امعطيـا  الخــام         ّ النحـو هـو الصــورة اليئيسـية للغــة العيبيـة، باعتبـاره يمّثت إ
ّ تعّلم و تعليم يمثل اليوم أعقـد  أساسية إنشاء الكام الّسليم بالعيبيةب كما أ

ّ اموضـــــوعا  ال نحويـــــة ينفـــــي منهـــــا التاميـــــ ، امشـــــاكل ال  بويـــــة للغـــــة العيبيـــــة، إ  أ
ويــــ يقو بهــــا  رعــــا، ولقــــد أّد  هــــ ه الحــــال إلــــ  شــــب معــــاداة اســــتخدام القواعــــد 
هميتــ البالغــة  النحويــة  ــي الكــام، فاســتبّد الّضــعن بشــانها عنــد التاميــ ، فنظــيا 
ت  تطيقنـــا إلـــ  موضـــو بحثنـــا الـــ ي يهـــدف إلـــ  اهتمـــام بـــالنحو العيبـــي تحـــ  عنـــوا

وأخـــــ نا  تعلعععععم النحعععععو فعععععي امسعععععتو  امتوسععععع بامدرسععععع الجزائريععععع   تعلعععععيم اقعععععع
ن لــــ لحب بحيــــث تييــــد دراســــتنا إجابــــة عــــ الجلفــــة كــــانمو   بوايــــة البيعععع   منطقــــة 

 التساؤا  التالية:

 هل يعاني تعليم الّنحو مشكا   ي الطور امتوسط؟ -

  ي حالة إيجاب ما هي أسباب تفاقمها؟   -

 ؟ مناسبة للقضاء عل  أهم تلح امشاكلوما هي أهم الحلول ا -

، حيث أجيي  الدراسة عل  عينة تضم  و أداتنا لجمع البيانا  هي استبيا
( أستا  ة2و) -الجلفة-  ( تلمي ة وتلمي ة من متوسطة اليازي ببلدية البي ين1ث2)

 وأستا ة من امنطقة نفسهاب 
Résumé 

    En somme, la grammaire et la conjugaison sont la vraie image de 

la langue arabe et ce, parce que ces deux outils linguistiques nous 

permettent d’utiliser à bon escient cette langue. Mais d’après une 
étude menée dans deux établissements moyens dans la wilaya de 

Djelfa, à Birine plus exactement, nous avons remarqué que la 

grammaire et la conjugaison se proposent être un obstacle pour 

l’enseignement de la langue. Cet Obstacle concerne aussi bien les 
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élèves que leurs enseignants ce qui nous a poussé à analyser la 

problématique en question. Tout d’abord, nous chercherons à situer le 

vrai problème. Est-il en relation avec la manière dont on enseigne la 

grammaire au Moyen ? Et si la supposition était juste, comment peut-

on y remédier ? Nous avons donc, jugé utile de récolter quelques 

rapports du terrain. Nous sommes partis mettre en lumière les réelles 

causes de ce déficit au collège El Razi dans la wilaya de Djelfa, à 

Birine, sur un ensemble de 279 élèves sous la charge de 20 

enseignants de la même région. 

تعلـــــيم النحـــــون تعّلـــــم النحـــــون امســـــتو  امتوســـــط ن امدرســــــة الكلمعععععا امةتا يععععع  

 الجزائيية

***   ***   *** 
 مقدمع

بنائهـا منـ  نشـا ها، ولبثـ  كـ لح أحقابـا مديـدةب إلـ      ظّل  اللغة العيبية خالصـة 
، ودخــل الّنــا  فيــ أفواجــا، واجتمعــ  ألســن ة أ ظهــي إســام علــ  ســائي أديــا

امتفيقــة ففشــا الفســاد والّلحــن فيهــاببب ولكــن ســيعا مــا تفّطــن علمــاء العــيب لــ لح 
ـــل   وضــعوا علمــا مــن أســ  العلــوم قــدرا وأنفعهــا أثــيا، بــ يتثّقــن أود اللســا و س 

ب أا وهو علم الّنحوب  عنا البيا
ّ علــم الّنحــو أهــم علــم مــن علــوم اللغــة جميعــا، وأرفعهــ ت أ ا شــانا يــي  تابــن خلــدو

وأّيــــــده  ــــــي  لــــــح ت تشومســــــكيت مبينــــــا أهميــــــة الّنحــــــو للغــــــة العيبيــــــة كاهميــــــة القلــــــ  
، فبــــدو الّنحــــو تصــــبح اللغــــة حشــــدا مــــن ألفــــا  ا يــــيبط بينهــــا رابــــط أو  لإنســــا

 يحكمها وجودب
إ  يحتا  تعليم الّنحو قدرا من التفكي  امجّيد ومهارا  عقلية تسـاعد علـ  التحليـل 

ّنـــ مــيتبط بســـيكولوجية النمـــو عنـــد التلميــ ، فـــنحن  ـــي تعّلمنـــا واســتنبا ،  لـــ ح 
للغـــة صـــغارا ا ن ـــي خـــال هـــ ا الـــتعّلم قـــواني النحـــو والصـــيف، وا نـــدر  الّســـي  ـــي 
ت معينـــة فهـــ ه الحقيقـــة تبقـــى  اختيـــار أصـــوا  التـــا اســـتخدمناها لإشـــارة إلـــ  معـــا

فنــا علــ  قواعــد اللغــة، لــ لح يــتم  تــدر   النحــو  ــي الجزائــي مــن قائمــة حتــ  بعــد تعيل
ي و ستمي حت  نهاية اميحلة الثانويةب  الصن اليابع ابتدا



ي أ.حنا                                              المدونة  مزهو
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هميتــ البالغــة تطّيقنــا إلــ  موضــو بحثنــا الــ ي يهــدف إلــ  اهتمــام بــالنحو  ونظــيا 
ت  تعلعععم النحعععو فععععي امسعععتو  امتوسععع بامدرسعععع العيبـــي تحـــ  عنـــوا اقععععع تعلعععيم 

 ل لحب زي البي ين واية الجلفة كانمو  اليا وأخ نا متوسطةالجزائري   
ّ الّنحو هو الصـورة اليئيسـية للغـة العيبيـة، باعتبـاره   قد سبق أ أشينا با

ّ الغاية من  ل امعطيا  الخام أساسية إنشاء الكام الّسليم بالعيبية، وبما أ يمّثت
عّلم قــياءة كتابــة، تعّلمــ هــي إصــاس الّلســا وتوظيــن القواعــد امتعّلمــة  ــي حيــاة امــت

ّ ضـــعن التاميـــ   ـــي توظيـــن القواعـــد النحويـــة  ـــي  لـــح أمـــي ملحــــو   وتعبيـــ ا إّا أ
وتكاد تكو الشكو  من ه ا الضعن عامة  ي الـدول العيبيـة، هـ ا مـن جهـة، ومـن 
ـل اليـوم أعقـد امشـاكل ال  بويـة للغـة العيبيـةب فقـد احظنـا  ّ الّنحو يمّثت جهة أخي  أ

ّ تامي  الطو  ي أ ر امتوسط  ي دراستهم لأدب العيبـي عامـة والنحـو خاصـة فيـ تـدن 
بعـــل الشـــ اء هـــ ا مـــا لفـــ  انتباهنـــا وأثـــار فضـــولنا، وقـــد تجّلـــ  مـــن خـــال كتابـــا هم 
 التا تتصن بكث ة أخطاء، فعزمنا البحث  ي خبايا اللغة العيبية  ي ه ه اميحلةببب  

؟ فععععي  العععع  هععععا يعععععا ا تعلععععيم النحععععو م عععع   . إشععععكالي ت فععععي الاععععور امتوسعععع
معا هعي أهعم ال لعوا امناسعب للقىعاه   ع  أهعم  إ جاب ما هي أسباب تةاقمهعا؟ 

 تلك ام اكا؟ 
 ـــــــي ميحلـــــــة امتوّســـــــط يملـــــــح أســـــــ  النفســـــــية  ّتلميـــــــ إ ا كـــــــا ال -.الةرضعععععععيا  2

واجتماعيـــة  لـــتعّلم اللغـــة وكانـــ  طـــيل تـــدر   اللغـــة العيبيـــة امطّبقـــة بحســـ  مـــا 
ت امقـــــيرا  الوزاريـــــة ال  بويـــــة كـــــا اكتســـــاب هـــــ ه اللغـــــة يتما ـــــ   وأهـــــداف رســـــم

                               امســــــــــطية، بمعنــــــــــ  أ التلميــــــــــ  يــــــــــتقن هــــــــــ ه اللغــــــــــة قــــــــــياءة وكتابــــــــــة وتعبيــــــــــ ا
وإ ا كا التلمي   ي ميحلة امتوسط متمسكا بلغت العيبيـة، ينبغـي عليـ إ   -      

اللغــــــة العيبيــــــة جميعهــــــا مــــــن دو اســــــتثناء مهمــــــا كانــــــ  أ يحــــــيح علــــــ  حصــــــ  
ب                              صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوبتها وتعقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ها اموجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إ ا كانـــ  اللغـــة تمّثـــل أحـــد امقومـــا  للهويـــة وللشخصـــية علـــ  مســـتو  الفـــيد  -     
ّ تعليم اللغة العيبية بـالطيل والوسـائل البيداغوجيـة  وأيضا عل  مستو  أمة؛ ف 

امائمة، سي دي ه ا إل  تدري  التلمي  عل  التحدث باللغة العيبية والتمسـح بهـا، 
 وه ا ما تعمل امنظومة ال  بوية عل  تيسيخ  ي  هن التلمي ب
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ّ مهارا  التامي  وقدرا هم اللغويـة تتـاثي بـامحيط اللسـاني الـ ي يعيشـو فيـ  -   إ
ا تتنــا   وقواعــد اللغــة، وامفــيو  مــن خــال اكتســابهم لــبعل العــادا  اللغويــة التــ

أ يعمـــل أســـتا  علـــ  معالجتهـــا بـــدل تكي ســـها، و لـــح مـــن خـــال ال  امـــ التحـــّدث 
 بالفصح ب 

لـــــــو أخطـــــــاء التـــــــا ييتكبهـــــــا تاميـــــــ هم، و يحيصـــــــو علـــــــ   -      ّ أســـــــات ة ا يهمت إ
 مناقشتها وتقويمها، مّما يجعل التامي  ا يقعو  ي نف  أخطاءب

 وعليــ قمنــا ب نجــاز عمــل ميــداني للتحقــق مــن هــ ه الفيضــيا  علــ  أر  الواقــعب    
ـــــل الطـــــور أهـــــم لكـــــو   ّنهـــــا تمّثت وقمنـــــا باختيـــــار ميحلـــــة امتوســـــط  ـــــي هـــــ ا البحـــــث، 
التلمي  سيدخل ميحلة جديدة وصعبة نوعا ما ومختلفة بالنسبة إلي وهـي اميحلـة 

 الثانويةب
ا( وجانبـــــا ميـــــدانيا،حيث ركـــــز  شـــــمل  خطـــــة هـــــ ا البحـــــث جانبـــــا نظييـــــ ا )مفـــــاهي

 الباحثة عل  ه ا أخي ب
   الجانب النظري 
 مةهوم النحو  ند العرب بت

يعـــــّد تحديـــــد مفهـــــوم أي علـــــم مـــــن العلـــــوم مطلبـــــا ملحـــــا، و لـــــح لتخطـــــيط  
مناهج ه ا العلم واشتقال أهداف التدر سية، وتحديد مهارات الازمـة لكـل ميحلـة 

ّ تحديــد مفهــوم النحــو هــو   ل الطــيل تعليميــة، كّمــا يســّهت  واســ  اتيجيا ب  ولــ ا فــ 
مطلــ  ضـــيوري لتحقيـــق أهدافـــ التعليميـــة ومهــم  ـــي تحديـــد مهـــارا  النحـــو الازمـــة 
لكــل ميحلــة تعليميــة، ولــ لح فقــد حظــي مفهــوم النحــو باهتمــام البــاحثي واللغــويي 

منـــ  نشـــا   العـــيب وغيـــ هم حيـــث تعـــدد  التعييفـــا  وتباينـــ  عنـــد مختلـــن هـــ اء
 ه ا العلمب

تناول مفهوم الّنحو تناولنـا بعـل تعييفـا  قـديما وحـديثا، أ. النحو لغ    .ت لت
فقـــد عـــّيف ابـــن منظـــور مـــادة تنحـــات باّنـــ لغـــة: تالقصـــد والطييـــق، و نحـــو العيبيـــة، و 

ب و عّيتف ابـن فـار  بإّنما هو انتحاء سم  كام العيب  ي تصييف من إعياب وغي هت
: تال ا نحـو بقول نو والحاء والـواو كلمـة تـدل علـ  القصـد ونحـو  نحـوه ولـ لح سـ

ّنــــ يقصــــد أصــــول الكــــام فيــــتكلم علــــ  حســــ  مــــا كــــا العــــيب يــــتكلمت         (ت)الكــــام؛ 
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ت عـــّدة نـــ كي منهـــا: القصـــد، الجهـــة امثـــل، امقـــدارب  فـــالّنحو  ـــي اللغـــة العيبيـــة لـــ معـــا
تب وك لح القسم كقولح ه ا اموضو موز   عل  خمسة أنحاءتأقسام

نجد اختافا مفهوم الّنحو لد  النحاة، فمنهم من ب. النحو اصا  ا             
ّ أفضل تعيين مفهوم النحو هو تعيين ابن  ب فاشّح أ ع يضّيق ومنهم من يوّست
جناتببب هو انتحاء سم  كام العيب،  ي تصيفهم من إعياب وغي ه كالتثنية 

في  والتكسي  وإضافة والنس  وال  كي   وغي   لح ليلحق من لي  والجمع، والتح
للغة العيبية باهلها  ي الفصاحة فينطق بها وإ لم يكن منهم وإ شّد بعضهم 

 .(2)عنها ورد بهم إليهاتب
فــــــالّنحو عنــــــد ابــــــن جنــــــا يعــــــد أســــــلوبا أو منهاجــــــا يســــــّيت  وفقــــــ كــــــام غيــــــ  النــــــاطق     

، كمـا أّنـ جمــع بالعيبيـة، فيصـي  عيبـي ال لســا ويضـبط وفقـ كامــ عنـد الز  ـغ عنــ
ّ الغايــة مــن وضــع هــ ا العلــم وســيلة ولــي  غايــة،  بــي النحــو والصــيف معــا، وبــّي أ

حيح والنطق الّسليمب  وسيلة للتعبي  ال
ّ النحو هو قانو اللغة و مي ا       : ت ا نزا  ي أ ويضين القلقشندي قول

: تعلم يعي  بها أحوال ال  اكي  العيبية من و ع   ب(3))  تقويمها ّيتف الجيجاني باّن
إعياب والبناء وغي هما وقيل الّنحو: تعلم يعيف ب أقوال الكلم من حيث إعال 

إ  كا العيب يعّدو  . (4)  وقيل: تعلم باصول يعيف بها صحة الكام وفسادهت
ف تعلم إعيابت عل  تعلم النحو عنوا ثقافتهم وفصاحتهم، ول لح أطلقوا ل

النحوت  ي باد  أمي، ول لح انحصي تعييفهم  ي مفهوم النحو عل  أّن التغّي  
حيث يقصد من الّنحو  لكلمة من حيث إعياب أو البناءال ي يطيأ عل  أواخي ا

 : دراسة أشكال أو العاما  إعيابية التا تع  ي أواخي الكلما   كما قال سيبوي
حو هو علم قواعد الكلم وه ا التعيين ينطبق عل  اللغا  جميعا وهي تجيي تفالنّ 

  عل  ثماني مجاري: النص  والجي واليفع والجزم والفتح والضم والكسي والوقن
ويمّثل ه ا امفهوم وجهة النظي التقليدية للنحو، من حيث اقتصار عل   ،( 5)

ومستويا ها، وما بينها من عاقا  أواخي الكلما  فقط، وإهمال ال  اكي  اللغوية 
غلوا  مة النحو عندما أو  فاصلة، وه ه النظية عل  علم الّنحو كان  مقصورة عل  أئت
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، ولقد عاب إبياهيم مصطفى عل  تعيين علماء النحو مفهوم النحو  ي   ي جزيئات
ّ لكل كلمة معن  خاصا تتكفل اللغة ببيان ، إ   قال: تأ   .(6) . كتاب

ّ تحديــــد مصـــــطلم النحـــــو لـــــم يكـــــن مســــتقيا ومعيوفـــــا عنـــــد بدايـــــة وضـــــع هـــــ ا       إ
ّ العــــيب كــــانوا يتحــــّدثو العيبيــــة بفطــــي هم فلــــم يكونــــوا بحاجــــة إلــــ  هــــ ا  العلــــم، 

 العلم الحديثب
الهدف م  تعليم  .2  أهمي تعليم النحو في مناهج التعليم 

نهــــــــا أداة التفكيــــــــ            والتعبيــــــــ ، وأداة التواصــــــــل  هــــــــتم أمــــــــم بتعلــــــــيم لغا هــــــــا؛ 
والتفـــاهمب وتتميـــ  اللغـــة العيبيـــة بخصـــائ  فييـــدة؛ ناهيـــح علـــ  أّنهـــا لغـــة القـــي  
يم إنسانية رفيعـة، ومّـا كانـ  اللغـة العيبيـة  الكييم بما في من عقيدة سامية  وقت
به ه أهمية وج  عل  أهلها أ يعطوها من العنايـة مـا يليـق بهـاب ويحقـق بقاءهـا 

هـــا فهـــا امســـ ولة عـــن حفـــ تـــيارهم الثقـــا ي والحضـــاري، فـــاهتم ال  بويـــو وحيويت
بتعلــــيم النحــــو  ـــــي امنــــاهج التعليميـــــة اهتمامــــا كبيـــــ ا مــــا لـــــ مــــن أهميـــــة بالغــــة  ـــــي 
اكتساب اللغـة وتوظيفهـا  ـي الحيـاةب لـ لح  يهـدف تعلـيم النحـو إلـ  تمكـي امـتعلم 

الكتابــــة والتعبيــــ ، وغي هــــا مــــن مــــن أدوا  امعيفــــة اللغويــــة، وأساســــية للقــــياءة و 
أدوا  التواصــل اللغــوي، لــ ا فمــن أهميــة يبنــ  مــناج النحــو بحســ  احتياجــا  
امتعلمي و اهتماما هم، و أ يكو مائما لهم  ي أي ميحلة يميو بهـا سـواء علـ  
مستو  اموضوعا ، أو عل  مستو  العي   وإخـيا ، واّبـد أ يخـدم  امـتعلم 

والعمليـة، وأّا تكـو هنـا  فجـوة بـي مـا يتعلمـ التلميـ  داخـل  ميـة ي حيات العل
    صفوف الدراسة وبي ما يتعي  ل من خب ا  و مواقن خارجهاب 

طوار الدراسي2  .أ. تعليم النحو في مختلف 
تختلـــــن أهـــــداف تــــــدر   النحـــــو مــــــن ميحلـــــة أخــــــي ، فالقواعـــــد النحويــــــة  

ابتدائيــة بهــدف تعييــن التلميــ  بــي اللغــة  تــدر   ــي الصــفوف العليــا مــن اميحلــة
العيبيــة و تســمية الكلمــا  والجمــل باســمائها، كامبتــدأ والخبــ  وامفــيد وامثنــ  والجمــع 
بانواعــــ امــــ كي الســــالم وام نــــث الســــالم وجمــــع التكســــي ، وصــــيغة منتهــــ  الجمــــو 

 ــــي تلــــح الجملــــة اســــمية والجملــــة الفعليــــة وغي هــــاب كمــــا يهــــدف تعلــــيم هــــ ه امــــادة 
اميحلـــة إلـــ  تعييـــن التلميـــ  بالحيكـــا  التـــا تميـــ  كـــا ممـــا ســـبق، عـــاوة علـــ  تدريبـــ 
علــــ  اســــتعمال بعــــل القواعــــد امبســــطة  ــــي صــــورها امختلفــــة كاســــتعمال أســــماء 
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الخمســـة وإدخـــال أدوا  النصـــ  علـــ  الفعـــل امضـــار  وحـــيوف الجـــي علـــ  أســـماء 
ّ  لـح يسـاعد التلميـ  وغي   لح أيضا من أسـ  التـا تبنـ  اللغـة  العيبيـة عليهـا، 

خـيين، كمـا يسـاعد علـ  الكتابـة بطييـق صـحيحة بعيـدا عـن   ي حديث ومخاطبت ل
 الخطا واللحنب   

ّنــ يحتــا  إلــ  كثيــ    ولــ لح يــتم تــدر   النحــو  ــي نهايــة اميحلــة ابتدائيــة، 
علــم  لــحب وقــد مـن التجييــد والتصــورا  ال هنيــة، والســن الصـغي ة ا تســاعد علــ  ت

أثيـــ  جـــدل كبيـــ  حــــول تعّلمـــ فـــبعل اراء ت كـــد أّنــــ ا مجـــال لدراســـت  ـــي اميحلــــة 
ابتدائية، وهنا  رأي مخـالن يـي  أ يبـدأ تعلـيم النحـو مـن هـ ه اميحلـة بالـ ا ، 
ّ القدرة الفكيية للتلميـ   ـي هـ ه  حيث يي  أبو الفتوس التوانس ا وعلي الجمباطي أ

رتبــــا  بامحسوســــا  إلـــــ  التفكيــــ  امجــــيد، و ســـــي  خــــط النمـــــو الســــن تنتقــــل تمـــــن ا 
( 7)صـــاعد  ـــي القـــدرا  العقليـــة مـــن اســـتقيار واســـتنبا  واســـتدال وموازنـــة وحكـــمتب

و ـــي الصـــفي الثالـــث واليابـــع يبـــدأ التاميـــ  بدراســـة امبـــاد  القواعـــد بصـــورة ســـهلة 
أســماء اســتفهام  تســاعدهم علــ  بنــاء أســالي  وال  اكيــ  اللغويــة، امختلفــة مثــل:

وأســـــماء إشـــــارة وأقســـــام الكـــــام وأنـــــوا الجمـــــلب ويبـــــدأ التاميـــــ  بدراســـــة القواعـــــد 
ي، وحت  اميحلة الثانويةب   بصورة منتظمة من الصن الخام  ابتدا

 . ب. الهدف م  تعليم النحو 2
ّ الســــ ال الــــ ي يجــــ  علــــ  امــــدر  أ يطيحــــ علــــ  نفســــ عنــــد تناولــــ   إ

أدر  النحــو؟ فيقــول محمــود كامــل ناقــة: ت قبــل أ نقــوم بتقــديم النحــو، هــو مــا ا 
؟  أّي جزء من القواعد علينا أ نسال أنفسنا: هل ما نقدمـ مفيـد ونـافع للدارسـي
هــل مــن  ضــيوري لتحقيــق أهــدافهم مــن تعلــم اللغــة؟ هــل هــ ا هــو الوقــ  امناســ  

؟ ما ا ندر  النحو به ا امحتو  وبتلح الطييقة دو غ  ( 8) ي هاتبلتقديم
ّ الهــدف هــو انتهــاء مــن كتــاب النحــو امقــير واختبــار   وقــد يجيــ  الــبعل بــا

، وهـو هـدف ا ييلـ  إلـ  الجّديـة الحقيقيـة، وقـد يجيـ   الطاب وإعطائهم درجـة فيـ
ّ الهــدف مــن تعلــيم النحــو هــو تعييــن التلميــ  بقواعــد النحــو التــا تحكــم  الـبعل بــا

ادة مـــن تلـــح امعيفـــة عنـــد اســـتخدام مهـــارا  صـــاحية مـــا يقـــال ومـــا يكتـــ  واســـتف
اللغــــة امختلفــــة وهــــو الهــــدف الــــ ي ا بــــد أ يطمــــح لتحقيقــــ مدرســــو العيبيــــة، أّمــــا 
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تـــدر   امصـــطلحا  النحويـــة وإعـــياب فهـــ ا الهـــدف أســـا  عنـــد الغالبيـــة إ  لـــم 
ــ  امبتــدأ مــن الخبــ    تكــن عنــد كــل مدرســ ا العيبيــة، فالتلميــ  الــ ي ا يســتطيع أ يمّيت

أو أثــي كــا أو إ وأخوا هــا علــ  الجملــة اســمية تجعــل مــن الطالــ  هــدفا لتعليقــا  
بـــــل امعّلـــــم، ولطامـــــا تلـــــح التعليقـــــا  ســـــب   ـــــي الصـــــدود عـــــن النحـــــو  ســـــخيفة مـــــن قت
ّ هـــــدف تـــــدر   النحـــــو لـــــي  تحفـــــي الطالـــــ   فيقـــــول رشـــــدي أحمـــــد طعيمـــــة: ت إ

مـــــا مســـــاعدت علـــــ  فهــــــم مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد امجـــــيدة أو ال  اكيــــــ  امفـــــيدة، وإنّ 
التعبي  الجّيد وت ّوق وتدّرب عل  أ ينتج صـحيحا بعـد  لـح، ومـا فائـدة النحـو إ  
لـــم يســـاعد الطالـــ  علـــ  قـــياءة الـــن  فيفهمـــ أو التعبيـــ  عـــن  ـــ اء فيجيـــد التعبيـــ  

، وقـــال كـــ لح مـــدكور: تالهـــدف مـــن دراســـة القواعـــد النحويـــة هـــو تقـــويم  (9)عنـــ ؟ت 
للســــا أي بمقــــدار الفــــيد علــــ  اســــتما والكــــام والقــــياءة والكتابــــة أ  والقلــــم وا

 (ةت)  بطييقة صحيحةتب
    الجانب اميدا ا 
ـــا كـــا موضـــو البحـــث يتعلـــق ب شـــكالية واقـــع تعلـــيم  .مجعععاا البحعععا اميعععدا ات : مت

الّنحـــــو العيبـــــي، ارتاينـــــا وضـــــع مجموعـــــة مـــــن أســـــئلة اســـــتبيانية بالنســـــبة للّتاميـــــ  
ة، وهــ ا حتــ  نــتمكن مــن معيفــة واقــع تعلــيم الّنحــو  ــي اميحلــة امتوســطة ، وأســات 

 وراعينا جوان  تخدم البحثب
العينــة هــي مجموعــة مــن أفــياد مــاخو ة مــن امجتمــع الــ ي ينــوي . ينعع البحععا  2

ّنهـــا تمّثــــل خصــــائ  امجتمـــع كّلــــ لكّنهــــا  ، وأخـــ  العينــــة عشــــوائيا  الباحـــث دراســــت
 سي للصدفة وب لح تقّلل إمكانية التحّي بت    اختيار امدرو 

( تلميـــ ا 1ث2اشـــتمل  عّينـــة التاميـــ  علـــ  ). أ. خعععاع دععععدم الت ميعععن امععععا ني   2
 وتلمي ة من متوسطة اليازي بمنطقة البي ينب 

سعاتنا امععا ني 2 : واشـتمل  عّينـة أسـات ة امعـايني بمنطقـة . ب. خاع دععدم 
  ا وأستا ةب وهم أسات ة لخمسة متوسطا  بامنطقةب ( أستاة2البي ين بالجلفة )

امعععا  البحعععا  3 أجييــ  هـــ ه الدراســـة  ـــي متوســطة الـــيازي بمدينـــة البيـــ ين .مكععا  
كيلـــو م ـــ ا اتجـــاه الشـــمال،  ة1توايـــة الجلفـــة، التـــا تبعـــد عـــن مقـــي الوايـــة بمســـافة 

  و عود اختيار هات إل  أسباب التالية:
 مديي وأسات ة ه ه امتوسطةبوجود سهولة التعامل مع _ 
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ســـات ة اللغـــة العيبيـــة  ـــي هـــ ه امتوســـطة فاغتنمنـــا الفيصـــة  _ أيضـــا صـــادفنا نـــدوة 
 ووزعنا استبيا عل أسات ة اموجودينب

_إمكانيــة التطبيــق واســتبيا بحضــورنا وهــ ا راجــع إلــ  مقــي إقامتنــا بــالبي ين حيــث 
 ي بداية شهي أفييلب   2تة2/تتة2تّم تطبيق  ي الّسنة الدراسية 

وبعـــد توز ـــع اســـتبانة علـــ  أفـــياد العينـــة وتقـــديم التوضـــيح الـــازم بكيفيـــة  
إجابــة  وتوضــيح كــل غمــو  يواجــ كــل تلميــ  أو أســتا ، ثــّم مــنحهم الوقــ  الــازمب 
وتـــــّم هـــــ ا  ــــــي مـــــدة أســــــبو بعـــــدها جمعتـــــا اســــــتبانة وشـــــيعنا  ــــــي عمليـــــة إحصــــــاء 

 والتحليلب 
يعتبـــــ  امـــــناج هـــــو الطييـــــق أو امســـــلح امـــــ دي إلـــــ   م فعععععي البحعععععا .امعععععنسج امسعععععتخد4

الكشــن عــن الحقيقــة  ــي العلــوم بواســطة طائفــة مــن القواعــد العامــة،  هــيمن علــ  
تســـــيي  العقـــــل وتحــــــّدد عمليـــــا  حتــــــ  يصـــــل إلــــــ  نتيجـــــة معلومــــــة حيـــــث اســــــتخدمنا 

 أسالي  إحصائية كالتكيارا  والنس  امئويةب
سائا البحا  5 . 
، ويــتم وضــعها  ــي اسععابان  أ. هــو مجموعــة مــن أســئلة اميتبــة حــول موضــو معــّي

اســـتمارة تيســـل لأمـــخاح امعنيـــي بالب يـــد أو يجـــيي تســـليمها باليـــد للحصـــول علـــ  
أجوبة أسئلة الواردة عنها، إ  وضعنا ثاثة استبيانا  واحـد خـاح بتاميـ  السـنة 

سات ةب أول  والثانية و خي خاح بتامي  السنة  الثالثة و اليابعة واخي خاح با
اسـتخدم  الباحثـة  ـي هـ ا البحـث التقني إ صائي امسعتخدم فعي البحعا  بب 

تفســـــي  وتحليـــــل النتـــــائب امتحصـــــل عليهـــــا بالنســـــ  امئويـــــة التـــــا تعتبـــــ  مـــــن الوســـــائل 
إحصــائية التــا تســتخدم بكثــ ة  ــي البحــوث مــن أجــل تفســي  النتــائب؛ ويــتم حســاب 

النســـبة امئويـــة     النســـبة مـــن خـــال تحويـــل النتـــائب إلـــ  تكـــيارا  نحـــو مـــايلي : هـــ ه
 ن عدد أفياد العينةب  ةةت× عدد التكيارا  

تحليلهعععععععا   6 عنـــــــد قياءتنـــــــا لنتـــــــائب اســـــــتبيا الخاصـــــــة باقســـــــام .  عععععععرئ النتعععععععائ  
 السنوا  أربعة من التعليم امتوسط اتضم لنا: 

 لنحو العربا بامتوسا الجزائري . موقف الت مين م  ماما ا6.ت
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   هعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا تو عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد م تبععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع فعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي الب ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع    

 
مــن تاميــ   92%ونســبة  71,11%بعــد إطاعنــا علــ  نتــائب اســتبيا وجــدنا نســبة  

مـــن تاميـــ  الثالثـــة واليابعـــة ا يملكـــو  75,71%و  85,71%الســنة الثانيـــةب ونســـبة 
خــل البيــ  أمــي مهــم جــدا، مكتبــا  من ليــة، وهــي نســ  جــّد عاليــة، فوجــود مكتبــة دا

فهــــا تــــوفي أدوا  تســــاعد علــــ  تثقيــــن أواد  ــــي مختلــــن امعــــارف وكــــ لح لتنميــــة 
اميــــــــــــول واليغبــــــــــــا   القيائيــــــــــــة لــــــــــــد  أبنــــــــــــاء وتحقيــــــــــــق أســــــــــــلوب الــــــــــــتعّلم الــــــــــــ اتي 
وامســـــــتميبفامكتبة امن ليــــــــة إ ا تـــــــوفي  فيهــــــــا مصــــــــادر امعيفـــــــة امتنوعــــــــة ستســــــــاهم 

ّ امكتبــة تزيـــد  ـــي حــّدة التنـــاف  بـــي ب يجابيــة  ـــي التعلـــيم الحســن ل لتاميـــ  ب كمـــا أ
التاميـــ  لزيـــادة إقبـــال علـــ  القـــياءة وتوطيـــد عاقـــا هم بالكتـــ ب بينمـــا نجـــد نســـبة 

مــن تاميــ  أولــ  والثانيــة  24,28%ونســبة  14,28% ونســبة  08% ونسـبة  11ب21
، وهـــــ ا عامـــــل والثالثـــــة واليابعـــــة امتوّســـــط علـــــ  ال  تيـــــ  يملكـــــو مكتبـــــا  من ليـــــة 

سيســـــاعدهم علـــــ  تنميـــــة قـــــدرا هم الفكييـــــة ويزيـــــد  ـــــي حصـــــيلتهم اللغويـــــة وتيفـــــع  ـــــي 
مســـــتو  إتقـــــانهم للقـــــياءة والكتابـــــة كمـــــا أّنهـــــا تعـــــّودهم علـــــ  اســـــتثمار أوقـــــا هم فيمـــــا 

 يستعملونها رغم وجودها  ي البي بيفيدهم، ولكن أغلبهم ا 
ب  م الدراسيي   ما هو مستو  
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جـزء أخيـ  مـن أسـئلة تـم اعتبـار الوالـدين امتعلمـي مـن الثانويـة  ي هـ ا ال 

 والجامعة أما الغي  متعلمي فكانوا إما أميي أو تحصلوا عل  الشهادة ابتدائية
ّ نســـبة   مـــن ابـــاء  28,88%بعـــد اطاعنـــا علـــ  نتـــائب الجـــدول اتضـــم لنـــا أ

 64%ميا ، وك لح نسـبة من أمها  تامي  السنة أول  أ 44,44%أميي ونسبة 

مــن أمهــا  أميــا ، وهــي نســ  عاليــة جــدا حتــ   ــي ســنوا   54%مــن ابــاء ونســبة 
، ونسـبة أميـة   28,57و  37,5%السـنة الثالثـة واليابعـة فقـد بلغـ  نسـبة أميـة أب 

ي،   45,71%و  41,07%أم إل   وهي نس  متقاربة لنس  مستو  الوالـدين ابتـدا
ّ نســبة ا  بــاء وأمهــا  الغيــ  متعلمــي هــي أكبــ  وهــ ا يــ ثي ســلبا علــ  ممــا ياحــ أ

ـا لكونهــا هــي  دراسـة الطفــل وعلـ  حياتــ بصـفة عامــة ، وخاصـة مســتو  أم التعلي
م تعتبـــ  مدرســـة  ، فــا أقــيب إليـــ وأكثــ  ارتباطـــا بــ إ  يكتســـ  الطفـــل ثقافــة أّمـــ

ب الطفل أول  ف  ا كان  ه ه امدرية تتمي  بالضعن سي    ّثي سلبا علي
مــــن  بــــاء تاميــــ  الســــنة أولــــ  قــــد أجــــازوا  24,44%بينمــــا نجــــد نســــبة       

مهـا هم ، ونسـبة   22,22%اميحلـة الثانويـة ونسـبة  مـن أبـاء تاميـ    26%بالنسـبة 
الســـنة الثانيـــة قـــد أجـــازوا نفـــ  اميحلـــة بينمـــا للتاميـــ  الســـنة اليابعـــة فقـــد بلغـــ  

بالنسـبة   22,85%ونسـبة   37,14%ا اميحلـة الثانويـة إلـ  نسبة ابـاء الـ ين تجـاوزو 
ــــــا للوالــــــدين ومســــــتو  طموحهمــــــا  ّ هنــــــا  ارتبــــــا  بــــــي مســــــتو  التعلي مهـــــا هم،إ
 ّ بنائهما، وينعك   لح عل  طموس أبنـائهم  ـي التحصـيل الدراسـ ا، كمـا أ بالنسبة 
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 الجـــــــّو ابـــــــاء امتعلمـــــــو يشـــــــجعو علـــــــ  امطاعـــــــة ويقتنـــــــو الكتـــــــ  لهـــــــم ويـــــــوفيو 
امناســـــــ  اســـــــت كار أبنـــــــاءهم و حـــــــل وظـــــــائفهم امن ليـــــــة، وطبعـــــــا همـــــــا سيســـــــاعدا 
أبناءهما عل  ت ييل الصعوبا  النحويـة وبفضـلهما سيكتسـبا معـارف قبليـة حـول 
القواعــد النحويــة تســاعد التلميــ  علــ  فهمــ للــدرو  النحويــة امق  حــة  ــي الب نــامب 

  الدراس اب
س   باء وأمهـا  الـ ين دخلـوا الجامعـة، فقـد والنس  التا كان  أقل هي ن 

مهــــا  الســــنة الثالثــــة، وبلغــــ    03%مهــــا  الســــنة اليابعــــة، و  01,42%بلغــــ  
مـــن  بـــاء الســـنة الثالثـــةب فكلمـــا ارتفـــع  08,92%آبـــاء الســـنة أولـــ  ونســـبة  %15,55

مســـــتو  التعلـــــيم لـــــد  أبنـــــاء وأمهـــــا  كّلمـــــا زاد  قـــــدرة الوالـــــدين علـــــ  مواجهـــــة 
 اكل أبناء وإمكانية التعامل بها بطيل سليمة وصحيحةب مش

 ما هو رم فعا الوالد    للنتائ  الجيدا  الس ئ 

 
ّ نســـــبة   مــــن  بـــــاء  95,55%بعــــد اطاعنــــا علـــــ  نتــــائب الجـــــدول اتّضــــم لنــــا أ

  76,78%و  90%تاميـ  السـنة أولـ  يكـافئو أبنـائهم علـ  النتـائب الحسـنة ونسـبة 
مــــن  بـــاء تاميـــ  الثانيــــة والثالثـــة واليابعـــة علــــ  التـــوالي يكــــافئو   87,14%ونســـبة 

أبناءهم ك لح عل  النتائب الجّيدة، وهـ ا عامـل محّفـز لأبنـاء علـ  مواصـلة النجـاس 
 بــاء الســنة الثالثــة ا يبــالو بنتــائب أبنــائهم مــن   23,21% ــي دراســتهم، ونجــد نســبة 

ّ كـــــّل عملـــــ  الجّيـــــدة، وهـــــ ا ســـــيخّلن حالـــــة الاتـــــواز  ـــــي مخصـــــية التلميـــــ  فكــــــا
 ومثابيت  ي الدراسة  هب  سد ب 
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صــحيح أّنـــ يجـــ  علـــ  ابـــاء اهتمـــام بنتـــائب أبنـــائهم الدراســـية ولكـــن لـــي  بـــا     
ب نــــاء أنفســــهم كمــــا لــــو كانــــ  هــــ ه النتــــائب _ ــــي يبلغــــوا حــــد قــــد ينســــيهم اهتمــــام با

ّ حـــــ  والديـــــ  ّ ابـــــن  ـــــي هـــــ ه الحالـــــة يشـــــعي أ نظـــــيهم_ أهـــــم مـــــن أبنـــــاء  حتـــــ  إ
وعطفهمــا عليــ ميهــو بنتائجــ الدراســية ممــا يجعــل عاقتــ بهمــا معيضــة لاه ــ از 

 وعدم الثبا ب 
نـــائهم مـــن  بـــاء تاميـــ  الســـنة أولـــ  يعـــاقبو أب 86,66%بينمـــا نجـــد نســـبة  

مــن  بــاء تاميــ  الســنة اليابعــة كــ لح، وهــ ا  71,42%علــ  نتــائجهم الســّيئة ونســبة 
مــن  بــاء تاميــ   17,85%عامــل مســاعد مثــّبط  ــي نفــ  الوقــ  للتلميــ  ونجــد نســبة

مـــن آبـــاء  28,57%الســـنة الثالثـــة ا يبـــالو بنتـــائب أبنـــائهم الدراســـية، ونجـــد نســـبة 
ضـا بنتـائب أبنـائهم الدراسـية السـّيئةب فهـ اء ابـاء تامي  السنة اليابعة ا يبـالو أي

 يلج و إل  اتخا  موقن الامبااة من نتائب أبناء السلبية
إ  أّنـ يضــعن لـد  أبنــاء الحــوافز التـا تــدفعهم إلــ  بـ ل أي مجهــود، وبــالعك      

ســيكيهو كــل مــا يتعّلــق بامدرســة وســينفيو بالتاكيــد مــن القواعــد النحويــة مثلهــا 
 مثل أي مادة أخي ب 

ّ بعــــل التاميـــ  ا يكتفــــو بالعقــــاب أو الامبـــااة عنــــد حصــــول       كمـــا أ
أبنــائهم علــ  نتــائب الســّيئة بــل ينتهــزو كــل الفــيح لتــ كي  أبنــاء بفشــلهم وتخّلفهــم 
 ــي الدراســة متناســي مواقــن النجــاس التــا قــد حّققهــا أبنــاء  ــي اما ــ ا، وهــ ا يــ ثي 

 امي  الدراسية امقبلةبتائب التسلبا  ي ن
ستا  اللغ الةصح  ماخا القسم    ها يستعما 

  
ّ نســـبة           مـــن تاميـــ  الســـنة  14,28%بعـــد دراســـتنا لنتـــائب الجـــدول اّتضـــم لنـــا أ

اليابعة أجابوا بــتات عـن اسـتعمال أسـتا  الفصـح  داخـل القسـم، وهـي نسـ  رغـم 
 100%تعـّوده علـ  الفصـح ب بينمـا نجـد نسـبة قّلتها ت ثي سـلبا علـ  التلميـ   ـي عـدم 
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مـــن تاميـــ  الســـنة أولـــ  والثالثـــة أجـــابوا بــــ تنعـــمت عـــن اســـتعمال أســـتا  الفصـــح  
داخــــل القســـــم، وهــــ ا عامـــــل يســـــاعد التلميــــ  و عـــــّوده علــــ  اســـــتعمال الفصـــــح ، ا 
ّ اســـتخدام الفصـــح  هـــو  ســـيجعل منـــ عـــادة وا يجـــد صـــعوبة فيهـــا، ونحـــن نعلـــم أ

ســــــ  لتعلــــــيم النحــــــو ويف ــــــ   علــــــ  أســــــتا  اســــــتعمال الفصــــــح  وحــــــّث الهــــــدف أ 
، ويطّبقـــ  ّنـــ ممـــا ي كـــد  و عـــزز مـــا يتعّلمـــ التلميـــ    ـــي دروســـ التاميـــ  علـــ   لـــح 
كــ لح ولكــن هــ اء أســات ة ا يســتعملو الفصــح  إّا أثنــاء شــيس أســتا  الــدر ، 

سـتا  هـو الـيكن  أساسـ ا  ـي تعلـيم اللغـة العيبيـة فهم دوما يلج و إل  العاميةب فا
بصفة عامة وقواعد النحـو بصـفة خاصـة، فهـو لـم يـ دي دوره  ـي اسـتمالة التاميـ  
إلـــ  اللغـــة العيبيـــة متجـــاهلي مـــا يســـبب هـــ ا مـــن اخـــتال  ـــي القـــدرا  اللغويـــة لـــد  

 التلمي ب

ستا  العامي في  د ث أثناه الدر    :ها  دم  

 
مـن أسـات ة  84,29%ونسـبة  98%تـائب الجـدول وجـدنا نسـبة عند ماحظتنـا لن       

الثانيــــة واليابعــــة يــــدمجو العاميــــة  ــــي شــــيوحهم،وهي نســــ  عاليــــة ولهــــا تــــاثي  بــــالغ، 
ســــتا  يلجــــا إلــــ  العاميــــة لضــــعن حصــــيلة مــــن قواعــــد اللغــــةب ممــــا ا تملكــــ مــــن  فا

ســـتا هم، الحـــديث بساســـة، وهـــ ا يـــ ثي ســـلبا علـــ  التاميـــ  لكـــونهم يتـــاثيو بلغـــة أ
 ّ مما يكّو لديهم حاجز نفس ا بينهم وبي محاولة الحديث بالفصـح ب ونحـن نعلـم أ
التلميـــ  ا يجـــد بيئـــة تســـاعده علـــ  الـــتعّلم الحـــديث بالفصـــح  إّا البيئـــة الدراســـية 
وعنــدما يلجـــا أســـتا   ــي الشـــيس إلـــ  العاميــة ف ّنـــ يضـــعن قيمــة العيبيـــة  ـــي نفـــو  

فقـــــدا اليغبـــــة لـــــديهم حتـــــ   ـــــي تعّلـــــم لغـــــتهم الفصـــــح  هـــــ اء التاميـــــ  ويـــــ دي إلـــــ  
والحــــديث بهــــاب وهــــ ا العامــــل يعتبــــ  مــــن أهــــم الصــــعوبا  التــــا تع ــــ ي تــــدر   النحــــو 
العيبـــي  ـــي منطقـــة الجلفـــةب وأســـتا  الـــ ي يشـــيس الـــّدر  بالعاميـــة دليـــل علـــ  عجـــز 

ف ــ اه امعّلــم وعــدم القــدرة علــ  الحــديث بهــا، وضــعن إفهــام الطــاب باللغــة العيبيــة 
يلجـــــــا إلــــــــ  العاميـــــــة، فالعاميــــــــة إ ا مازالــــــــ  تنـــــــاف  وتــــــــزاحم الفصـــــــح   ــــــــي قاعــــــــا  
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 سـ ليجعـل مـن نفسـ الدر ،فوج  عل  أستا  اللغة العيبية تن  العامية  ـي تدر 
 قدوة لتامي ه

سععععععععععععععععععععععععععععععععتا  أخاععععععععععععععععععععععععععععععععع اه الت ميععععععععععععععععععععععععععععععععن أثنععععععععععععععععععععععععععععععععاه القعععععععععععععععععععععععععععععععععراها هععععععععععععععععععععععععععععععععا   عععععععععععععععععععععععععععععععع   

 

تاميــــ  الســــنة أولــــ    مــــن 100%عنـــد اطاعنــــا علــــ  نتــــائب الجــــدول وجـــدنا نســــبة     
ــحيح أســتا  أخطــاءهم أثنــاء القــياءة ونســبة  88,57الــ ين أجــابوا بـــ ت نعــم ت عــن ت

ّ التلميــ  إ ا اكتشــن  % مــن تاميــ  الســنة اليابعــة، وهــ ا عامــل يســاعد التلميــ  
ـــــحيح  ـــــي  هنــــ وهـــــ ه الطييقـــــة رأيناهــــا  ـــــي القســـــم  خطــــاه بنفســـــ كـــــا مــــدعاة لت

ـــــــحيح خطـــــــا التلميـــــــ   تســـــــتغل دافعيتـــــــ النظـــــــيي )طييقـــــــة حـــــــل ام شـــــــكا (ب فبت
ّ أخطــــاء التــــا يحــــدرها التاميــــ   ــــي  وتســــاعده علــــ  تعّلــــم القواعــــد وتفهمهــــا أكثــــ  
قـــياءا هم تمكـــن للمعّلـــم أ يثيـــ  الدافعيـــة لـــد  تاميـــ ه نحوهـــا وتعـــديلها وتصـــويبها، 

ـــ   ـــي مســـتو  العـــا  الفـــيدي للتاميـــ   فتصـــوي  أخطـــاء  ـــي القـــياءة لـــ قيمـــة عظ
مـــن التاميـــ   11,42%بينمـــا وجـــدنا نســـبة  وهـــ ا أكـــد مـــا رأينـــاه  ـــي القســـم النظـــييب

ــهم أخطــاءهم القيائيــة وهــ اء عّللــوا  لــح بعــدم قــياء هم  ّ أســتا  ا ي أجــابوا بــا
 للنصوح أصا أمام أستا ب 

ستا  للتلمين باستعماا العامي ماخا القسم  :      ها يسم 

 
ّ نســـــب متفاوتـــــة بتفـــــاو  بعـــــد اطاع  نـــــا علـــــ  نتـــــائب الجـــــدول اتضـــــم لنـــــا أ

من تاميـ  السـنة أولـ  أجـابوا بعـدم  93,33%السنوا  الدراسية أربعةب إ  نسبة 



تعلم النحو   المدونة                                                  اقع تعليم 

بية و                         مجلة " المدّونة"         اسا اأ النقديةمخبر الد  
191 

مـــن تاميـــ   37,14%ســـماس أســـتا  لهـــم باســـتعمال العاميـــة داخـــل القســـم، ونســـبة
 الـــ ي يدّرســـهمب الســـنة الثانيـــة أجـــابوا نفـــ  إجابـــة بـــاليغم مـــن أّنـــ أســـتا  نفســـ

مـــن تاميـــ  الســـنة اليابعـــة يســـمح لهـــم أســـتا  باســـتعمال  62,85%ووجـــدنا نســـبة 
ّ أســـــتا  يســـــاعد علـــــ  محـــــو لغويـــــة  العاميـــــة داخـــــل القســـــم ، وهـــــي نســـــ  عاليـــــة 
ـــــم  التلميـــــ  الفصـــــح ، لكـــــو البيئـــــة التعليميـــــة الوحيـــــدة التـــــا يســـــتطيع التلميـــــ  تعّل

ولهـــــ ا يكـــــّو لـــــديهم حــــاجز نفســـــ ا بيـــــنهم وبـــــي الفصــــح  فيهـــــا وتعويـــــد نفســـــ عليهــــا، 
 ـي موضـع  التحّدث بالفصح ، بل أصبح من يسـتعمل الفصـح  داخـل القسـم يكـو 

ب  استهزاء أمام زمائ
القوا د  ستا  لدر  النحو   ها  ا وب التلمين ل رح 

 
ّ نسـبة   مـن تاميـ  السـنة أولـ  ا  95,55%اتضم لنا من خـال الجـدول أ

ونســبة  83,92%و  96% لــدرو  النحــو والقواعــد بصــفة عامــة، ونســبة يتشــوقو 
بالنســبة لتاميــ  الثانيــة والثالثــة واليابعــة علــ  التــوالي،  وهــي نســ  عاليــة  %87,14

ّ التاميــ  ا يحبــو مــادة  أكــّد  لنــا مــا ورد  ــي القســم النظــيي، والســب   ــي  لــح أ
ّنهـا  بة بعـل الشـ اءب بينمـا بلغـ  صـع - ـي نظـيهم-القواعـد النحويـة بصـفة خاصـة 

فقـطب  04%نسبة تاميـ  السـنة الثانيـة الـ ين يتشـوقو لـدرو  القواعـد النحويـة 
وهـــ ا راجـــع لطييقــــة تـــدر   أســـتا  لهــــم وتقديمـــ لـــدرو  القواعــــد، فهـــو الوحيــــد 

 ال ي يلع  الدور أساس ا  ي تحييح نفو  ه اء التامي  وتشويقهم للدراسةب  
ستا  ها  ةهم التلمين ال  در  النحوي مباشرا م  شرح 

 
  ّ عنـــد ماحظتنـــا لنتـــائب جـــدول فهـــم التاميـــ  الـــدر  النحـــوي اتضـــم لنـــا أ

مـــن تاميـــ  الســـنة  42,85%  مـــن تاميـــ  الســـنة الثالثـــة، ونســـبة 66,07%نســـبة 
اليابعة يفهمو الدرو  النحوية مباشـية مـن شـيس أسـتا ، وا يجـدو صـعوبة  ـي 
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وهـــ ه النســـ  ا تعكـــ  لنـــا مـــا رأينـــاه  ـــي القســـم النظـــيي، بينمـــا  ،الـــدرو  النحويـــة
مــن تاميـ  الســنة الثالثـة واليابعــة ا يفهمــو  57,14%ونسـيبة  33,93%نجـد نســبة

الــدرو  النحويــة مباشــية مــن شــيس أســتا  بــل دومــا يحتــاجو إلــ  إعــادة الــدر ، 
 وه ا راجع للفيول الفيدية بينهم ومعّدل  كاء كل واحد منهمب

ستا  ت مينه بت  ي التماري  النحو   ها  االب 

 
ــحيح  تطبيقــا هم النحويــة   بلغــ  نســبة أســتا  تاميــ  الســنة الثالثــة بت

ّ حـــل  67,14%و %87,5 بالنســبة لتاميــ  الســـنة اليابعــة، وهـــي نســ  ا بـــا  بهــا 
بق، التطبيـــــق أمـــــي مهـــــم إ  ييكـــــز علـــــ  امفـــــاهيم النحويـــــة اموجـــــودة  ـــــي الـــــدر  الســـــا

و ســــاعد التاميــــ  علــــ  اســــتخدام مفــــاهيم الــــدر  النحــــوي، وبالتــــالي ييســــخ لــــديهم 
 و ستفدو من أكث   ي تطبيق عل  أر  الواقعب

ـــــهم أســـــتا  لهـــــم   بينمـــــا بلغـــــ  نســـــبة تاميـــــ  الســـــنة الثالثـــــة الـــــ ين ا ي
بالنســـبة لتاميـــ  الســـنة اليابعـــة، فكيـــن س  ســـخ  32,85%و 12,5%تطبيقـــا هم إلـــ  

ـهم تطبيقـا همب فتلـح التطبيقـا  تعمـل علـ  القاع دة النظيية  ي أ هـانهم إ  لـم ت
تثبيــــــ  امعلومــــــا  النظييــــــة التــــــا تلقاهــــــا التلميــــــ ، وكمــــــا أّنهــــــا تعــــــّود أفكــــــارهم علــــــ  

حيحةب    التنظيم والتحليل وتدّرب عل  الكتابة ال
سعععععاتنا مععععع  معععععاما انحعععععو   2.6 الخاصـــــة بعـــــد قياءتنـــــا لنتـــــائب اســـــتبيا . موقعععععف 

 باسات ة التعليم امتوسط اّتضم لنا ما يلي : 
هععععععا محتعععععععو  برنعععععععام  اللغععععععع العرعيععععععع فعععععععي الاعععععععور امتوسععععععع م  عععععععجم معععععععع  جعععععععم 

 التوقي  
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ّ نسـبة      ّ 55%بعـد اطاعنـا علـ  نتـائب الجـدول اّتضــم لنـا أ مـن أسـات ة يــيو أ
الـزمن، بينمــا نســبة  محتـو  اللغــة العيبيـة للســنة أولـ  والثانيــة متناســ  مـع  جــم

ّ الب نــامب يتكــو مــن  %75 مــنهم يــيو أّنــ مناســ  أكثــ   ــي الســنة اليابعــة، و لــح 
، بينمـــا  وحـــدا ، وكـــل وحـــدة تتضـــمن عـــدة نشـــاطا  مقّســـمة علـــ  ســـاعا  أســـبو

ّ محتـو  بينـامب السـنة أولـ  والثانيــة  ا  45%بلغـ  نسـبة أسـات ة الـ ين يــيو أ
إ  يعــود ســب   لــح إلــ  عــدم تمكــن أســتا  إلــ  تقســيم  تتناســ  مــع  جــم الــزمن،

الب نـــامب حســـ  التوقيـــ ، لكثـــ ة اموضـــوعا   ـــي الكتـــاب امقـــير وكثافتهـــا، هـــ ا مـــن 
جهة، ومن جهة أخي  لغيابا  أسات ة امتكـيرة مّمـا جعلـتهم ا يسـتطيعو إكمـال 

 الب نامب السنوي امقّيرب
ر امتوسعع متناسععب  مععع ام اسععبا هععا محتععو  برنععام  اللغعع العرعيعع فععي الاععو 

 القبلي للت مين 

ّ نســــبة        ّ محتــــو  بينــــامب اللغــــة مــــن أســــا 80%تبــــّي لنــــا نتــــائب أ ت ة يــــيو أ
العيبيـــة  ـــي امتوســـط غيـــ  متناســـ  مـــع امكتســـبا  القبليـــة للتاميـــ   ـــي مـــادة النحـــو 
والصـــيف، و لـــح راجـــع لصـــعوبة النحـــو العيبـــي وعـــدم تكثيـــن الحصـــ  التطبيقيـــة 
ّ هنـــــا  بعــــل امواضــــيع النحويـــــة امقــــيرة ا يجــــوز تقـــــديمها خاصــــة  ـــــي  لــــ  كمــــا أ

من التعليم امتوسط، فها ا تتناس  مـع قدراتـ العلميـة والفكييـة السنوا  أول  
وله ا يجد تلميـ  امتوسـط صـعوبة مـع مـادة النحـو وا يسـتطيع تثبيـ  مفاهيمهـا  ـي 
 ّ ب علــــ  عكــــ  امطالعــــة والنصــــوح، فبلغــــ  نســــبة أســــات ة الــــ ين يــــيو أ  هنــــ

 الب نامب
 العدد        
 الفعل

 النسبة امئوية ال  دد

النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 والصيف

 20% 06 نعم
 80% 14 ا

 65% 13 نعم امطالعة
 35% 07 ا

 85% 17 نعم النصوح
 15% 03 ا
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مــــا لهمــــا مــــن إنمــــاء  بينامجهمــــا مناســــبا مــــع اســــتعدادا  القبليــــة للتاميــــ ، وهــــ ا
ّ تقييبـــا جـــل موضـــوعا   الحـــ  الجمـــالي عنـــد امـــتعّلم وحـــ  إطـــا خاصـــةب كمـــا أ
النصـــوح تـــدعمها صـــور تقـــّيب امعنـــ  للمـــتعّلم، فاغلـــ  امتعّلمـــي يميلـــو أكثـــ  إلـــ  

 حصة النصوح وامطالعةب 
ّ هــ ه النتــائب تعكــ  مــا رأينــاه  ــي القســم النظــيي، فمــن أســباب ضــعن   إ
مدينــة البيــ ين مــن مــادة النحــو ونفــورهم منهــا راجــع  إلــ  كثافــة الب نــامب وقّلــة تاميــ  

 التطبيقا  وعدم تناسب وقدرا  التامي  الفيديةب
هععععا الم نععععام  الم بععععوي للمكسسعععع يسععععم  بكععععا ال  ععععاطا المعععع  بويعععع امقم  عععع فععععي 

 الم نام     ماا امو ه  ماا التابيقي 
 دالعد                

 إجابة
 النسبة امئوية ال  دد

 15% 03 نعم
 85% 17 ا

     
      ّ ّ النظــــــــام ال  بــــــــوي  ة2أســــــــتا  مــــــــن أصــــــــل  ثتيّتضــــــــم لنــــــــا أ أســــــــتا  أكــــــــدوا أ

م سســــا  مدينــــة البيــــ ين ا يســــمح بالتكفــــل بكــــل النشــــاطا  ال  بويــــة امق  حــــة  ــــي 
ّ أعمـــــــال الب نــــــامب، خصوصـــــــا أعمــــــال اموّجهـــــــة وأعمـــــــال التطبيقيــــــة، خ اصـــــــة أ

التطبيقيـــة هــــي التـــا تعمــــل علـــ  تثبيــــ  أحكـــام اللغويــــة امتعّلقـــة بــــالنحو  ـــي أ هــــا 
التاميــــ  فهـــــ ه إحـــــد  أســـــباب امشـــــاكل التــــا تع ـــــ ي تـــــدر   النحـــــو  ـــــي ام سســـــا  

مــــن هـــــ اء  15%ال  بويــــةب وهــــي ت كـــــد لنــــا كــــل مـــــا ورد  ــــي القســــم النظـــــييب و نســــبة 
هـ ا راجـع لخبـ ة أسـتا  وقدرتـ علـ  توز ـع الحصـ  أسات ة يـيو أّنـ مسـاعد، و 

ســتا   أســبوعية ووضــع حصــ  تطبيقيــة لتثبيــ  امفــاهيم  ــي أ هــا تاميــ هم فا
النــا م هــو الــ ي يســتطيع غمــ  الــدر  النحــوي  ــي جميــع حصــ  اللغــة العيبيــة 

 أخي  عن طييق أمثلة، وت كي  تامي ه بالقاعدة النحوية  ي كل مناسبة لهاب
 ا ال  اطا امقم   مت ئم  مستو  الت مين النهني ه

 النسبة امئوية ال  دد العدد                 
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 الفعل 
 40% 14 نعم

 60% 06 ا 

    
      ّ ّ الّنشـاطا   60%بعد إطاعنا عل  نتائب الجدول رأينا أ من أسات ة ييو أ

، وه ه النتائب ت كـد مـا ورد  ـي القسـم امق  حة ا تتاءم ومستو  التامي  ال هنية
 40%النظيي الخاح بامشاكل والصعوبا  التا تع ـ ي تـدر   النحـو، بينمـا نسـبة 

ّ النشــــاطا  امق  حـــة متائمــــة مــــع مســـتو  التاميــــ  ال هنيــــة، ولكــــن  مـــنهم يــــيو أ
ّ هنــــا  فيوقــــا  فيديــــة بيــــنهم كمعــــّدل الــــ كاء وامعــــارف  حســــ  التاميــــ  باعتبــــار أ

 ية لكل واحد منهمب القبل
لي لأستا    ها امحتويا التعليمي م ئم للت وي  

ّ نســــبة          ّ  60%مــــن خـــــال نتـــــائب الجـــــدول احظنـــــا أ مـــــن أســـــات ة أكـــــدوا بـــــا
مــــنهم تكــــوينهم أّولــــي ا  40%هم أولـــي، ونســــبة محتويـــا  التعليميــــة تتما ــــ   وتكــــوين

 ّ يتناسـ  مــع محتـو  التعليميــة، وهـي نســبة عاليـة تــ ثي سـلبا علــ  نتـائب التاميــ  
تكـوين أسـتا  هـو جـزء مـن العمليـة ال  بويـة، وهـ اء أسـات ة عنـد امناقشـة معهــم 

هـــدافت  ـــي كيفيـــة أعلنـــوا لنـــا أّنهـــم ا يزالـــوا يطّبقـــو امقاربـــة القديمـــة تامقار  بـــة با
تفــــاو  إعــــداد معلــــم تقــــديمهم للــــدرو ب فمــــن صــــعوبا  تــــدر   النحــــو بامتوســــط 

اللغة العيبية، ولكل واحد منهم رؤية  اتية  ي تعليم اللغة العيبية بصـفة عامـة و ـي 
 تعليم النحو بصفة خاصةب

تي  أثناه تدريس اماما في الاور امتوس   ستا  بالر  ها  حس 

 النسبة امئوية ال  دد العدد               

 العدد                    
 الفعل 

 النسبة امئوية ال  دد

 60% 12 نعم

 40% 08 ا
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 الفعل

 95% 19 نعم

 05% 01 ا

ّ نســبة      مــن أســات ة يحّســو   95%بعــد اطاعنــا علــ  نتــائب الجــدول احظنــا أ
ــــدمهم  ــــي التــــدر   ا  بــــاليوتي أثنــــاء تدر ســــهم مــــادة أدب العيبــــي، وســــب   لــــح قت

دم تحلـــيلهم امـــادة، وكـــ لح ينقلـــو أكثـــ ، وهـــم بهـــ ا يـــ ّثيو ســـلبا علـــ  التاميـــ  بعـــ
ّ هـــ اء  لهــم إحســا  املــل بــدو أ يشــعيوا، هــ ا مـــن جهــة، ومــن جهــة أخــي  فــ 
أســــــات ة يدّرتســــــو القواعــــــد النحويــــــة بطييقــــــة  ليــــــة جافــــــة ا تســــــتثي  التاميــــــ  وا 
تستحفز هممهمب وه ا ما ورد  ي القسم النظيي الخاح بضعن طييقة أستا   ـي 

من أسات ة يحّسو بكامل النشا  أثناء التدر  ، وهـ اء  05%سبة التدر  ب ون
 هم أسات ة جدد  ي سلح الّتعليمب

 ما أسباب ضعف مستو  الت مين في البناه اللغوي 
 النسبة امئوية ال  دد العدد اق  احا 

 راجع لصعوبة اللغة  ا ها
 55% 11 نعم

 45% 09 ا

 راجع لطييقة التدر   امتبعة
 30% 06 نعم

 70% 14 ا
راجــــــــــــــــع لوجــــــــــــــــود درو  تفـــــــــــــــــول 

 امكتسبا  القبلية للتامي 
 65% 13 نعم

 35% 07 ا
    

ّ نســــــبة         ــــــم لنــــــا الجــــــدول أ ّ مــــــن أســــــات ة ييجعــــــو صــــــعوبة اللغــــــة  55%يو
العيبيـــة  ـــي حـــّد  ا هـــا هـــي التـــا  لـــ  إلـــ  ضـــعن مســـتو  التاميـــ   ـــي البنـــاء اللغـــوي، 

ّ أي لغــة مــن لغــا  العــالم   مشــكا  وصــعوبا  يواجههــا امــتعّلم  وهــ ه معقولــة

ّ ســــــب  ضـــــعن التاميــــــ   ا يكمـــــن  ــــــي  45%الصـــــغي ، بينمــــــا نســـــبة  مــــــنهم يـــــيو أ
ّ أســتا  هــو الوحيــد الــ ي يجعــل اللغــة صــعبة أم ســهلة  صــعوبة اللغــة العيبيــة، 
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ّ ســـب  مــن هــ اء أســات 30%علــ  أقــل  ــي نظــي التلميــ ، ونجـــد نســبة   ة يــيو أ
مـنهم  70%ضعن التامي   ي البناء اللغوي راجـع للطييقـة الّتـدر   امّتبعـة ونسـبة 

ّ أســتا  النــا م هــو الــ ي يســتطيع أ يســتعمل الطييقــة امناســبة  ينفــو  لــح  
 ــي الوقــ  امناســ ، فهــم ا يســتعملو طييقــة واحــدة  ــي تــدر   القواعــد النحويــةب 

من أسات ة ييجعو سب  ضعن التامي  إل  وجـود بعـل  65%بينما نجد نسبة 
(، 1تالدرو  تفول امكتسبا  القبلية لـديهم، وهـي ت كـد مـا رأينـاه  ـي الجـدول رقـم)
ّ أغلـــ  تاميـــ  مدينـــة البيـــ ين أوليـــاؤهم أّميـــو تأنظـــي الجـــدول رقـــم) (ت 1ةوخاصـــة أ

 رف القبلية حول امواضيع النحويبفمن أين يكتسبو امعا
 قم  ا امناسب لتحسي  تدريس القوا د النحوي  ما ام

 النسبة امئوية ال  دد العدد اق  احا 

حــــ ف بعــــل الــــدرو  اموجــــودة  ــــي 
 الب نامب

 35% 07 نعم
 65% 13 ا

 إعادة النظي  ي طييقة التدر  
 35% 07 نعم

 65% 13 ا

إعادة النظي  ـي بينـامب اللغـة العيبيـة 
 طككل  ي الطور امتوس

 85% 17 نعم

 15% 03 ا

ّ نســـــــبة        ـــــــم لنـــــــا الجـــــــدول أ ّ ّ حـــــــ ف بعـــــــل  35%يو مـــــــن أســـــــات ة يـــــــيو أ
 الدرو  اموجودة  ي الب نامب تعمـل علـ  تحسـي تـدر   القواعـد النحويـة، ونسـبة

ّ تلـح الـدرو  امق  حـة موضـوعة مـن طـيف لجنـة  %65 منهم ييو عك   لـح، 
يـ  أ يعــّود  هنــ علــ  اسـتقبال تلــح الــدرو  ليفهمهــا مختّصـة، كمــا أّنــ علــ  التلم

ّنــ  85%أكثـ  و سـتطيع أ يوّظفهـا  ـي إنشـاءات الكتابيـة أم الشــفويةب ونسـبة مـنهم 
ا يعطـــي الوقـــ  الكـــا ي لتـــدر   الّنحـــو كمـــا أّنـــ غيـــ  مبـــ مب فيـــ حصـــ  تطبيقيـــة 

يـيو أّنـ ا  65% تساعد عل  تثبي  امفاهيم والقواعد امدروسةب بينما نجد نسبة
ّ التوجــــ الحــــديث  ــــي  يجــــ  النظــــي  ــــي طييقــــة التــــدر   الحاليــــة امّتبعــــة، باعتبــــار أ
تدر   القواعد يدعو إلـ  تطبيـق امقاربـة بالكفـاءا   ـي تقـديم امعلومـا  واعتمـاد 
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، فيكتشـــن امـــتعّلم  ليـــا  اللغـــة  ـــي محيطهـــا الّطبي ـــي  علـــ  نـــ ت كامـــل قـــدر إمكـــا
تفيد منهــا  ــي تعبيــ ه، ويوّظفهــا مباشــية بعــد الــّدر  وا تبقــى عبــارة ويــتعّلم كيــن يســ

 عن قاعدة يحفظها ويخّزنها ثّم يهملها عند استعمالب
 الخاتم  

تحتّل اللغة أّم مكانة ميموقة  ي حياة امجتمع البشيي، حيث أّد  دورا مهما      
خي  وللغة العيبية أيضا مكانة  ي تحقيق امن لة العليا لإنسا بي الكائنا  أ 

خاصة  ي نفو  أبنائها، ما لها من أهمية  ي حيا هم وتعبي ا هم امختلفة، و عّد 
صل  ه  –النحو من أهم علوم اللغة العيبية  فب يفهم كتاب ه وسنة رسول 

وأشعار العيب ونث هم، وله ا اهتم  ب مناهجنا  ي الجزائي ،  –علي وسلم 
 ل الجها  امعنية حصصا دراسية أكث  من فيو اللغة العيبية أخي ب وحّدد 
  ، تهوتنا فكية البحث  ي معالجة موضو الّنحو وتعليم وبسب  ه ا اس 

 ، فيكزنا اهتمامنا عل  محاولة النظي  ي معيفة أهم امشكا  التا تع  ي تدر س
يبي، فقمنا باختيار منطقة وما ا تلمي  امتوّسط  يجد صعوبة  ي مادة الّنحو الع

 البي ين بالجلفة ميكزا للدراسة، و لح لقيبها من مكا إقامة الباحثةب
ت أستا ا ة2ت تلمي ا وتلمي ة و ت1ث2فجمعنا عّينة للدراسة، قد بلغ  ت 

وأستا ة، واتبعنا امناج الوصفي الّتحليلي  ي بحثنا، ه ا  إضافة إل  اعتمادنا عل  
 لدرجا  تمهيدا لتفسي نا وتحليلهابأداة إحصاء ورصد ا

توّصل  الباحثة  ي نهاية البحث إل  نتائب مهمة تمّثل   ي أهم امشاكل  
 التا تع  ي تدر   الّنحو والتا تتمثل فيما يلي:

تجاهل اللغة الفصح  والتعامل بالعامية داخل أقسام الدراسية  -
 ب وخارجها، مما أّد  إل  استغياب العيبية بي أبنائها

ا فيخو   ي  - عدم مياعاة امعّلم مستو  التامي  ال هنا والعل
 تفصيا  يصع  فهمهاب

مثلة التقليدية التا  - قّلة التدريبا  الشفوية والكتابية واكتفاء امعّلم با
 تعطي ثيوة لغوية وا ت وقا أدبياب
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اقتصار عل  عدد محدود من أمثلة ومحاولة استنبا  القاعدة منها  -
 ربط القواعد بفيو اللغةب وعدم

 حيح بعل أسات ة أ يحف التلمي  القاعدة وأمثلة دو فهمب -

  عدم مطالبة التامي  بتصوي  الخطا شفويا أو كتابياب -

ه ه كان  أبيز امشكا  التا توّصلنا إليها  ي تعليم القواعد النحوية،  
 واق  حنا ه ه الحلول للقضاء عل  تلح امشكا :

   ي عملّية وضع امناهج وبناؤها حس  امستو  العام للتامي   ي الّتدر  -
 مياحل امتوسطب

اهتمام بطيائق تدر   اللغة العيبية وتطوييها بما يتناس  مع  -
احتياجا  التامي  واهتماما هم ومستواهم، ومائمة متطلبا  العصي ال ي نعيش 

ب  في

م،  عي  يس ا للمعلّ العمل اليئهو  دري  والتميينأ يكو التّ  يج  -
دام  اللغة الفصح   وما السليقةكتساب القواعد النحوية نظييا ا ي دي إل  ا

م ف  امجال الوحيد استعمالها هو القس السول،البي  وا لغة ليس  لغة 
 فقطب امدرس ا

كما أ  امدّرت  يقن عل  مستو  كل تلمي  بدقة ليشي  امنافسة  -
بالشييفة بينهم بما يق ره لكل منهم من درجا  تكو باعثة عل  الجّدت والنشا ت  ّدت

ّ تعليم الّنحو  ي ميحلة امتوّسط يج  أ يقتصي ويكتفي بامعلوما   - إ
أساسية ويج  ابتعاد عن الشيوس الطويلة، ويج  إكثار من التطبيقا  

ّ الّنحو ال ي يياد تدر س هو ا لنو الوظيفي الكتابية والكامية وبعبارة أخي  إ
 والعمليب 

   هوامشال 

، تحقيق  بد الس م هار ، م تب  -1 اب  فار  أبو ال س  أ مد، مقا  س اللغ
، ع ي، القاهرا، م   .3ة4الخان

2-  ، ، مصر،  الخصائص، محمداب   ن ، ت، ج2، ط952ت  ي نجار، مار ال تب امصري
 .34ع
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،  إ  اه، امكسسالقلق ند  أ مد ب    ي، صب  ش  في صنا   -3 امصري العام
،ع  .67ت، القاهرا، م 

، ط ال ريف،الجر ا ا محمد  -4 ، مار ال تاب العربا، بي   .3ة4،ع2التعريةا

، ال تاب،  -5 ي، ط القاهرا، الس م محمد هار ،    بدأبا د ر  مر ب   ثما  ب  قنم  س بوي ، 1988، 1، ج3الناشر م تب الخان

   . 3تع

ال  ر، إبراهيم مصاةى، إ -6 الم  م   أ. ، ع937ت ياه النحو، القاهرا، لجن التأليف 

الم بي  -7 صوا ال د ث لتدريس اللغ العرعي  ،   ي الجمب طا،  أبو الةتوح التوا س 
، القاهرا، مار  ،الد  ي  .4ة3ال  ر، عمصر للابع  النهى

، تعلم اللغ العرعي للناطقي  باللغا أخر   -8 ، مداخل طرب محموم كاما الناق ، أسس
،  امع أم القر ،   .285، ع985تتدريس

، امنظم  -9 ، أساليب ، تعليم العرعي لغي  الناطقي  بها، مناهج رشيدي أ مد طعمي
، الرعاط،   الثقاف العلوم   .ة2،ع 989تإس مي للم بي 

، م تب الة ح، ال وي ،  -11  .249ع،984ت  ي أ مد مدكور، تدريس فنو  اللغ العرعي

 

***   ***   *** 
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ي القصي  ائ جام النص  في القص الج  ان
جا – في انم ا محم شن  –مح افت
 أب مزرام نور الهد                                                 

 طالبة دكتوراه ل م د                                                     
 2جامعة البليدة                                                      

 ملخص :
تعدد  امناهج العلمية التا تحاول دراسة الن  أدبي دراسة علمية قصد 
الولو  إل  عوام و كشن أسياره امستعصية فانفتح باب الدراسا  و انطلق 
متوسعا من الجلمة إل  الن  فاصبح انسجام النص ا موضوعا أساسا  ي 

منتظمة تحكمها  ليا  و عاقا  معينة تيبط  اللسانيا  الحديثة باعتباره بنية
بي متتاليا هاالجملية بحث تكو قابلة للقياءة و الفهم و التاويل ، خاصة 
النصوح إبداعية كاليواية و امسيحية و القصة بببسنحاول  ي ه ه الدراسة 
رصد أهم  اليا  التا تجعل من الخطاب القصص ا خطابا منسجما  تتداخل 

تويا  و تتوز فيها فضاءا  متباينة و مخصيا  متفاعلة و تتضمن في عدة مس
مقصديا  الكات  الصييحة منها و الضمنية بببااخ  بعي اعتبار تداخل 
النصوح فيها ) التناح( بب محاولي جب  فياغ باعتباره فضاء ما قيل و أيضا 

 للمسكو  عن ب
Résume  

De nombreuses approches scientifiques tentent d'étudier les 

textes littéraires scientifiquement afin d'accéder au monde et 

découvrir ses secrets d'étude incurable qui a ouvert la porte d'étude et 

commence à l'expansion a partir de la phrase jusqu'au texte , ce qui 

porte au texte une harmonie et donne un thème précis dans la 

linguistique moderne , et propose une structure régulière qui conduit 

au mécanisme et certaines relations qui reliés entre les séquences des 

phrases afin d'être compréhensible. Particulièrement les textes 

créatives par exemple les romans, les textes théâtrale et les récits. 

Nous allons essayer dans cette étude de contrôler les mécanismes les 

plus importants qui font le discours comme discours de fiction dont il 

couvre plusieurs niveaux, qui sont distribué dans différents espaces et 

personnages interactifs et qui comprennent la crédibilité de l’auteur. 
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On prend en considération l'implication d'autres textes 

(intertextualité) essayons de remplir le vide en tant qu'espace de ce 

qui a été dit et aussiqu’iln’a pas dit . 
ا  جام النص  في قص مح افت  ان

القصة التا وقع عليها اختيارنا هي تمحل اف  اء تمن امجموعة القصصية 
فيالتا تحمل العنوا نفس ، للقاح الجزائيي ت ب و هي عبارة عن (1)تمحم شن

 عشية قص  شغل  ستي  صفحة كاآتي :
ل اف  اء،الدنيا تقطمي ، عبد ه و العياف ،امّي ، الح اء، دوخة ،مح

 انفلت ، الطييق إل  قيية الطوب ، خطاب ، الغيي تب
ت ال ي رأ  خض جمعيقام بالتقديم له ه امجموعة القصصية أستا  ت

ارا  ي أداء بيامجها السيدية ،  ي مخصيا ها محورا للفعل السيدي بامتياز و انشط
من سا من الداخل غالبا ، و ااستقطابا للحيكية السيدية بتبئي  ه اء الفاعلي أسو 

الخار  أحيانا ، و ال  كي  عل  الشخصيا  ، ما يب ر حضور أقوال بكث ة  ي فضاء 
ريفي تقطع إشارة إل  امدينة مية أو ميتي عب  الزمن امتمدد ، مما يمنح ه ه 
النصوح فسحة النماء إل  غايتها اميسومة عب  اس  اتيجية متحكمة  ي الكتابة 

إل  عبق إنساني يبتغي إفصاس عن مكنونات :فاعلي ، فضاء ، قامو  ،  مي هنة
خاصمة كالس اجة و الخبث ، الح  زما ،بببم تلفة  ي كو تنتظم ثنائيا  مت

 ب(2)البغل الثبا  و التحول ، و من لة  ي حاضنة واحدة هي اليينو 
ية تمحل اف  اء ت تحتل امن لة السادسة  ي تيتي  امجموعة القصص

 جاء   ي ثماني صفحا  من الصفحة السادسة 
ب  و الثاثو التا مثل  صفحة العنوا إل  الصفحة ثاثة و أربعو

و تمي   عل  غيار بالي القص  بممي ا  من حيث انسجامها النص ا بابعاد 
تي :  نستشفها كما يلي  ي دراستنا كا

:-ت جام النص  ا  خلق لان  العن
بعد أ كا  خي لبنة  ة أول  لدخول عوالم الن ،يعتب  العنوا العتب

وضعها ام لن ، ال ي تغالبا ما يكو صادرا عن سي ورة  هنية ممتدة  ي الزمن ، 
و متضمنة لسي ورة من البحث عن الدليل إظهاري أكث  مناسبة للتاشي  عل  

  الزما أو فيكو العنوا تكثيفا محتو  الن  ف ما أ يدل عل(3)امعن  النص ا ت
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مامكا أو أحداث أو مخصيا  أو أ يجمع بينها مثل : )حدث( قتل)زمن( ي
عي ب غي  أن ا يمكن التوهم أ مدلوا  الن  معطاة مباشية (4))مخصية(ال

، فا يج  نسيا الوظيفة إيحائية التا يقوم بها ه ا أخي   من خال العنوا
  هنية و توظيفا معارف الخلفيةبمخاتلة القار  تفعيا آليات ال

"العنوا ال ي بي أيدينا عبارة عن تيكي  إسنادي نكية ت ا  مح  ت"افت
 : ـب التا توحي

إ ا عدنا إل  امعجم نجد أ دالة تمحلت هي: الش اء الخال  فيطلق 
امحل عل  اللب الخال  با رغوة ،ال ي لم يخالط ماء حلو،و رجل ماحل أي 

يبي محل إ ا كا خال  النس  ،و يقال فعل الش اء بمحل  و محل و ع
 (5)إرادت أي باختياره بو هي صفة يجوز فيها التثنية و الجمع  و التانيثب

أماتاف  اءت فها من في  يفيي فييا ،يقال فيي ك با فييا و اف  اه أي 
، و رجل فيي و مفيي أي قبيح و اف    فا الك ب يف  ي أي اختلق ،  اختلق

باجاء  ي التن يل العزيز اه ك ل افت ، و الفيّي جمع فيية ( 6)أم يق أي اختلق
و هي الك بة و أمي امختلق و العجي ،قال ه تعال  عل  لسا قوم مييم عندما 

مهاتعجبوا من أمي امولود ال ي أت  ب  ، فأت ب ق ي لق  تحمل ا يا م فقال
يا  (7)جئ شيئا ف

 حل اف  اءت معناها  : الك بة الخالصة و اختال أموربو علي فتم
يدفعنا الكات  من خال عنوا قصت للتساؤل من  أول احتكا  لنا معها  
، هل يتعلق ه ا  ، و ك ا  التساؤل عن ه ا اف  اء و نوع عن ماهية العنوا
حداث كلها أم حدث واحد،أم أن يتعلق بشخصيا  متخيلة أم  الك ب با

ننا أمام ن  منفتح بببب ؟خاصة و أن جاء نكية مما يفتح امجال أمام التاويا  
بعك  العناوين امعيفة التا تعنا ت أ امعن  محدد  ي الن  ، و ه ا ما قد يوحي 

 ب(8)أننا بمواجهة انغال من نو خاحت
بقدر ما يبعث فينا العنوا من تساؤا  و تشكيح حت  يدخلنا  ي دوامة 

ي ة بداية من السما  الدالية للعنوا التا تحيل عل  اختال أمور من الح
العجيبة و أكا ي  التا ا تبعث عل  التفاؤل ، و ابتعاد عن الواقع و الدخول إل  
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فالقصة تعبي  عن الكتابة امتخيلة ، حوادرها تدور حول مخصية  عوالم الحلم،
دا العودة إل  مدينت و امدرسة معلم  ي قيية نائية ت بنا ع رة تيحاول جاه

اميكزية التا عمل بها أول مية لخطبة فتاة أحبها اسمها ليل  لكن أموره تعسي  
-أو ه ا ما كا يعتقده –بسب  رفل امفتش التوقيع عل  قيار نقل تعسفا 

خاصة و أ ه ا القيار  يتعلق بزيارة امفتش ل أثناء قيام بالدر  ال ي لم تسي 
مور كما يج  ، و  كل الدائل كان  تشي  أ ه ا التقييي سيكو أسودا، أثنائ أ 
يعيش نوعا من الحز و الغب أصبح جياءها  غي  م   و هي الحالة التا  ما جعل

كان  أم رحمة تحاول إخياج منها ،ليعيش  ي  خي القصة حالة من التطّهي،و 
اء طبي ي و أ امفتش ا يعود لواقع الحقيقي و يكتشن أ ما يحدث مع   

 يتقّصده هو،و أحداث ما هي إا اف  اء محل اف  اءب
 و علي يمكننا تقديي أن وقع ح ف عل  مستو  العنوا نقدره كاآتي:

 القصــــة           محل اف  اء             ه ه القصة
 

 مقدر    مقدرالعنوا أصلي                          
  حي  ي اختيار تاويل له ا العنوا و ملء فجوات ، ف ما أ يجعل فالقار 

ت القصة محل اف  اءت أو يكو بعديا : تمحل اف  اء ه ه  قبليا فيصبح العنوا
 القصةت
امها :-2 خصيا القص مع ع جام   ان

تعتب  الشخصيا  أحد أهم مقوما  القصة ، فكل خطاب سيدي إا و ل 
، بغل النظي  عن طبيعة ه ه طبيعة الشخصيا  التا قد تكو مخصيات

إنسانية ، حيوانية أو شيئية من قبيل الكيس ا أو الطاولة بببفها عماد القصة و 
حدارها ب  امحي  الفعال 

 و تختلن تقسيما  الشخصيا  فنجد:
 الشخصية اليئيسية :و هي امحيكة أساسية للحدث ب

خصية اليئيسية  ي الن بو نجد الشخصية الثانوية:تعتب  امتمم لعمل الش
أيضا الشخصية الجاهزة امحافظة عل  نمطها من أول العمل إل   خيه و 

 الشخصية النامية مع أحداث بببب
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قصة محل اف  اء عمادها الشخصية بكل مقوما ها و انفعاا ها، مما يعلل 
ي من بداية القصة ،و التفافها حول نفسها و انسجامها مع ع امها حضورها الطا

 الحقيقي و عالم الحلم امتجلي فيها ب
أول مخصية يفتتح بها ام لن قصت هي مخصية حامد ال ي يتكلم 
بلسانها السارد ،التا تبدأ متضمنة  ي الكام دو التصييح بهويتها إنما اكتفى 
باإشارة إليها بضمائي امتكلم الواردة  ي الجملة العتبة التا توحي لنا من أول قياءة 

" حالة الشخصية ب جل عل العتب كا إحبا ق ه ضع  "ما 
سة بلغ منها  لح امنته  (ث7) ب تتبد  لنا مخصية حامد مخصية محبطة يا

،حت  وصل درجة الهدم و عادة ما يطلق ه ا اللف عل  الش اء امادي ليعنا 
 مصاب جلل السقو  و إباء ف  ا تعلق أمي باإنسا فيعنا كسي الظهي أي أ

 قاسم للظهيب
ه ه الجملة العتبة ا تعك  لنا بحق جوهي الشخصية اليئيسية          

التا اختار لها اسم تحامدت و حامد من الحمد أي الثناء و الشكي بالجميل و هو 
ضد الجحود،و جاء عل  وز فاعل ال ي يقوم بالفعل لكن الظاهي أنها مفعول بها 

،فهو (9)لهدم و الحامد أيضا هو ال ي كث   خصال امحمودةوقع عليها إحبا  و ا
رغم حالة الحز و الهم و الصم  و الضيا مما يدخل عالم الحلم و اف  اء و 
اختال القص  ، إا أن  ي كا العامي يتمتع بخصال حميدة و بالهدوء و 

عل ل يق حت الخجل لدرجة أن امتنع عن مصارحة ليل  بمشاعيه فهو 
ثتها )  ي بلطرغم أن عل  قناعة بانها تبادل نف  امشاعي ،  (73محا

ئا عل  امستشار،و يحيح عل  ا يظل  ،و مع تطور أحداث و  ي نهاية القصة ها
التا تنب فيها  إل  أن كا يتخيل و ا   اء حقيقي (10)يصل حامد إل  لحظة التنور 

خيل و ان إ كا قانعا حامدا عا  ، فدخل و أ ما حدث ل ا عاقة ل بما ت
 : فالكيس م  ي حالة من التطهي من تخيات ليعود لعام الحقيقي و يندمب مع

 ! يعمل حسابا لنفس
ك لسان ال كا ق التص بحلق : ب ح   بصع

بها في امطب ،عل الف )– ي أ اش  (ب  73أن عل ح يا أمي بببببأ
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صية تاتي  ي تيتي  أحداث اليواية بعد حامد هي مخصية أم ثاني مخ
)رحمة( التا جاء  م كورة بي مزدوجتي لعدل أفعالها عل  ما يحمل اسمها من 
معاني، فاليحمة صفة يتسم بها بنو  دم  و هي تدل عل  رقة القل  و العطن و 

مد ابنها و رحمة ه و إحسان و رزق و اليحمة تكو ممن هو من اليحم فحا
ما)حنا أم و عطفها يجعلها  اه مهم ( خاصة إ ا علمنا أ ث7ا تطي أ ت

لها كثي ا من البنا  و جاء حامد بعد طول انتظار، و بحنانها ستحاول التخفين 
عن فتمسم عل  رأس و تستميل حت  يقي بما يعكيه و يبعث  ي نفس الحز و 

فيل أسئلة لن يستطيع امقاومة و يبدأ  يدخل  ي دوامة من الصم ، و بهطول 
 ي اع  اف، تخفن علي و تاخ ه من يده إل  امطب  و تجلس عل  فيوة و يشيب 
، و كانها طبيب النفس ا ال ي يعيف دائ و تعود عل  كيفية العا   قهوت كعادت
 ووصن الدواء، لدرجة أ حامد يقي با أم عل  حق كعاد ها و ما تقول ينف ه

،و  » الب  بوالدت«دو ت مي و تيدد مما يجعلنا نكتشن صفة من صفات الحميدة 
تقابل مخصية أم رحمة  ي الن  اموازي مخصية القب ة بحنا أم و عطفها و 

 خوفها عل  صغارها و الس ي لتجنيبهم الضيرب
الشخصية الثالثة اليئيسية التا كان  سببا  ي حز حامد و فاعا مضادا 

هو امفتش، ال ي تم تغيي   -حس  تصوره -دو تحقيق حامد ليغبت  حال
اسم  ي كل القصة، دائما كا يشار إلي بلقب الوظيفي ما يدل عل  اليسمية و 
ابتعاد عن العاقة الخصوصية خاصة أ حامد يمثل امعلم و امفتش أعل  رتبة 

ية اجتماعية و ك ا من و لدي صاحيا  و سلطة علي مما ي كد عل  الطبق
 ل مكت أحم «اميتبة العلمية، و الكفاءة امهنية فهو يجل  باعتداد، 

ج ثقيل  ، ه ا امفتش حس  حامد هو ال ي سيكو الفيصل و  ، » مصق
الحكم فتقيييه باإيجاب أو السل  هو ما يحدد مصي ه باانتقال إل  امدرسة 

فتش ن كي مخصية امستشار، لع  امستشار اميكزية، باموازاة مع مخصية ام
ن من  سيعد  نف  دور امفتش فهو  ي صف  و عل  جبهت  ي الحيب ضد حامد 
التقييي بعد زيارت لحامد  ي القسم و طلب القيام بدر  القياءة و علي يتوقن 
مصي ه ، ه ا امفتش ال ي يتمي  بالــحزم و الصيامة فحت  لغت رسمية 
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ة(،و الشخصية اموازية لشخـــــــــــــصية امـــــفتشو امستشار  ي القصة هي )لغةإداري
 مخصية الفيل بكل صفا ها ب

رابع مخصية هي  تليل ت التا مثل  بغية حامد فها امحبوبة التا من أجلها 
دخل حامد  ي حالة الحز و ابتعاده عنها و عدم تمكن من بلوغها خاصة و أنها 

عن إنما تم إبعاده عنها قصيا بفعل القوة الغاشمة )امفتش،  ليس  من ابتعد 
 امستشار(ب اسم ليل  من ليلة

الليلة هي الطويلة الشديدةببب   و الصعبة و قيل هي أشد ليالي ولياء و  
الشعي ظلمة و ب سمي  اميأة تليل ت و يقال ليل  من أسماء الخمية ، و أم ليل  

 ب(11)نشوة و ابتداء السكيالخمي السوداء، و هي أيضا ال
ليل  كان  ربيع حامد ال ي غزا قلب بجمالها، و نغما  صو ها اميتعشة 
كانها قطعة موسيقية ، عيناها الناعستا فعلتا ب ما يفعل السحي ، ليل  كان  
جلها و هو ما جعلهما يتكلما عن  تضاهي حامدا  ي حسن أخاقها و تيفعها و 

تكلم  أوجز  والدليل هو حوارها و حامد ال ي لم يتعد طييق حوار صام ، و إ 
 الس ال و الجواب بعبارا  جد موجزة ب

ب-  بلغن
ا- ، ما  ؟! بلغ
(ببب- ي  أ أح )امغا
؟ ! يحبن- ل  أليس ك

ب تباك ا ا ، ت  تضح
اتب- ن يح   (ت1)! اطمئ 

م النشوة و ليل  فعل  بحامد ما تفعل الخمية بعقول شاربيها فادخلت عال
السكي و اله يا لدرجة عدم اتزا و حت  أصبح يف  ي و يختلق القص  و يبنا 
أحداث حس  تصورات لكن و كما أ السكيا ا بد و أ يعود لوعي عاد 
حامد لطبيعت و عام رغم كل ما مي ب من أحداث و  كا ليل  ليلة طويلة صعبة 

 لم تنت إا بشق أنف ب
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يضا التامي  ال ين يمتازو بالخفة و الطيش و عدم ال  ام حت  و هنا  أ
 ي القسم فهم يكث و اللغط و يغتنمو فيصة سهو أستا  لينتشيوا  ي القسم 
)طبيعة اطفال(، وصن وجوههم بانها صغي ة، و رغم صغي سنهم إا أ نظيا هم 

مي ضد امعلم، و من بي كل تامي  القسم  ماكية و شفاههم الصغي ة مقلوبة و تت
  كي ام لن ثاث مخصيا  فقط باسمائها:

السايح: ال ي يدل اسم كما هو  ي امعجم عل  الطائن  ي الباد للتن ه و 
غي ه إسقاطا عل  الشخصية الحقيقية ل فكانما ب يظل طوال العام سائحا 

ا، و ال ي كا أيضا عاما معيقا ، أثناء القياءة بافكاره بعيدا عن جو القسم العل
، و اماح أن  كيه ميققا  بوجود امستشار رغم اختفاءه طوال العام وراء زميلي

 و لم يقل )السائح(لي كد عل  البيئة الييفية بكل خصائصها ب
 عبد النور و فتحي: و اقتصي دورهما  ي القصة عل  اختباء السايح ورائهماب

واء من حيث  أسماؤها و من فشخصيا  القصة منسجمة مع عوامها س
التا تدل عل  أفعالها     و تداولها  ي بيئتها فتارة تعب  عن خصالها الطيبة 
امتجسدة  ي مخصية حامد و ليل  أو رحمتهاو تعاطفها عل  غيار أم رحمة و أنها 
تتمي  بالصيامة و اليسمية مع مسحة من الطيافة حت  ا ننس   البعد إنساني بها 

امستشار، و الطيش و الشيطنة و امكي )التامي ( فتجسد  فيها مثل امفتش و 
طيبة اليين، و خشونة  وضع و بساطة الحياة في فضا عن أكوام الحز و 

 الب   ما عضدت أسماء الشخصيا ب
7-: ما  امكا في القص جام ال  ان

تتحي  مخصيا  القصة  ي إطار منسجم مع  وا ها  عل  مستو  الوجود 
 ب(12)نامية الن  تستلزم فضاء يتحي  في و زمنا ينجز في  لح التحي فدي

تدور أحداث القصة  ي إطار عام ما بي اليين )بنا ع رة( و امدينة، و  ي 
أماكن خاصة مثل: امن ل )من ل حامد( امكتبة، القسم، امدرسة، الغيفة ، غي  أ 

 اهتمام انص  عل   الكات  لم يورد اهتماما بتفاصيل أماكن الدقيقة
 انفعاا  مخصيات  و دواخلها و كيفية تجليها عل  مستو  الن ب

فمن ل حامد  كي من تفاصيل عتبة البي  و امطب  و الغيفة فقط دو 
جل عل «وصن لدقائق ه ا البي ، و  كي امطب   ضع  ما 
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ببب) ، حينئ م ي غل امطب » « (ث7العتب ي أ «،  (ث7)» فتأخ أ
بها فيامطب مما يدل عل  التعلق بامطب  و ما يحمل ل من ألفة و  (17)» اش

راحة خاصة أ امطب  ي كيه بام و طبخها و قهو ها و حنانها و رحمتها، و ما  كي 
من لوازم امطب  فقط إبييق القهوة ال ي حملت أم رحمة إل  حامد،  ي  خي 

تدل عل  البساطة و البيئة الييفية، ه ه البساطة تتجل  التا  (13)القصة و الفيوة
أيضا  ي امكتبة، التا يف    حس  الكات  أ تكو العش البهيب ل و حامد هو 
، غي  أنها ا تبعث  ي  طائي  ي ه ا العش، فالفت مع امكتبة كالفة الطائي مع عش

نفاس نفس الفيس بل كان  مصدر اكتئاب و ضيا فاصبح  تضغط عل  أ
 لتشاحن الكت  علي من كل جان  مع كث  ها مما يدل عل  صغيها و بساطا ها ب

أما القسم فلم يختلن  ي وصف عن امطب  فقط  وصف بعموميا  ا 
تعدو أ تكو ممي ا  كل أقسام امدار  ابتدائية : ب  صفوف ، معلقة عل  

و قواعد  ي الحياة لت  سخ جدران رسوما  التامي  امتفوقي أو حكم و أقوال أ
ق « ي أ هانهم بها سبورة للكتابة لكن حامد  م السب  ل يستخ

 ب(12) » الض
: حم «أما مكت  امفتش فهو مكا رال يليق بمكانت مكتب 

ج الثقيل) ببب فهو مكا إداري يدل عل  رفعة صاحب فهو  »(ث7امصق
ب   من أرل  أنوا الخش ،  و يتمي  بان مصنو  من الخش  أحمي ال ي يعت

مصقول و الصقل هو الته ي  و التنميق و مكت  كه ا يعك  مكانة صاحب و 
ن يعتب  خاصا فهو الوحيد امخول ل فتح   وق  ، ل در  ثقيل ا يفتح سواه 

ب  و البحث في
مي امديي أما امدرسة اميكزية لم ي كي من قيائنها سو  محيطها ال ي كا يا

بتشجي ه، لكن من امفيو  أنها غي  امدرسة الجبلية التا تتمي  بالبساطة فامدينة 
 بها امتيازا  ا توجد  ي امناطق الييفيةب

باعتبار حامد -امدينة  كي منها مقاهيها الشعبية و لعل من عادة امثقفي-
يناقشو أمورا  أ يجتمعوا بها و يقضوا فيها أوقا  فياغهم يتحاورو و –منهم 

 مختلفة )ثقافية، سياسية، اجتماعيةبببب( و يقيؤو الجيائد اليوميةبببب
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أما قيية تبنا ع رةت هي قيية جبلية للوصول إليها يج  صعود الهضاب و 
اجتياز مسالح صعبة طولها ا يقل عن سبعة أميال و هي عجيبة حيث إ سكانها 

ليها«غي  متعلمي  ل  خ خلها العال ب  ب (ة1)» سي
أما إطار الزماني فهو غي  مضبو  فلم ي كي زمن أحداث و ا زمن وقو 
القصة ا السنة  و ا أيام و ا الدقائق أو الساعا  ما  كي فقط عموميا  من 

ا «مثل: اموسم الدراس ا  ي مقابل وجود العطلة  ل أ الليل ب نبه طيفها، 
فا يغ   و كا الليل بسواده يمثل رمزا لحزن ب(73) » لغ

بيع ببببليل عل العش«   » يا ل م 

ما ي كي من الزمن ان مي  خم  سنوا  من عمي حامد  ي تبنا ع رةت 
 عو  السنتي التا وعده بها امفتش،و اموسم الدراس ا  ي مقابل العطلةببببب

جامها مع القص-1 ي  ان ا  :النص ام
تعتب  قصة محل اف  اء مجموعة  تداخا  نصية  و شبكة عائقية من 
م  الخطابا  عضد ها نصوح موازية مما جعلها منسجمة معها منها ما هو وا
جلي مثل قصة القب ة و الفيل و منها ما هو متضمن مثل دالة ليل  التاريخية و 

 ك ا مقولة أقيب إليح من حبل الوريدب
اخل مع مضمو الن  أصلي هو قصة القب ة و أول ن  يتجل  لنا تد

الفيل التا كتب   بلوناسود داكن و بندعييل لتب ز و تتمي  بوضعها بي مزدوجي 
خاصة و أنها م كورة متشظية عل  طول القصة ، هي عبارة عن تناح مباشي أو 
ما يعيف بتناح التجلي عن قصة موجهة لأطفال من تالين: محمد شنو ي و 

و هي تحكي قصة فيل صغي  يعيش  ي مكا  (1ت)تالفيل الصغي  و العصافي ت عنوانها
أخضي جميل حسد العصافي  التا تستطيع الطي ا و هو ا  جسم ثقيل، 
أخب  أم بما يجول  ي خاطيه فنبهت  أ لكل مخلول ما يمي ه عن غي ه  و الطي ا 

شا فحاول مية لي  مي ت فهو أيضا يفعل ما ا تستطيع العصافي ،  لكن كا طا
أ يكو خفيفا ، دار حول نفس  ي عنن و قسوة فحطم كثي ا من أزهار و 
أعشاب و عكي بعل الجداول ففزع  العصافي  و طار  بعيدا فغض  الفيل و 

، حينها قير أ يثب  أ القوة أيضا تنفع ف ه  لعش (1ت)أضمي لها  ي نفس كيها
، تيجّت القب ة لكن أصي فسحق قب ة و أصي أ يضع رجل ل ي   إ كا يتسع ل
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العش، غضب  الطيور و أمجار و النهي و السوالي مصاب القب ة   و تضامن  
أ الظلم عواقب معها، فامتنع  عن الفيل الصغي ، و ما أح  ب لح أدر  

أ العطش كاد ي  ي فبكى و نزل  من عين دمو كبي ة أشفق  وخيمة خاصة و 
 الطبيعة التا ا تعيف الحقد فعاد النهي إل  الب وز و العصافي  إل  الغناء و علي

أزهار إل  التمايل فشيب الفيل حت  ارتو  و مأ خيطوم  سقى أزهار و اميو  و 
ب  عاد كل   اء إل  نصاب

صة مشابهة لها و إ ا عدنا إل  أدبنا العيبي القديم نجد  ي بطو الكت  ق 
و الفيل القصة أصل و هي قصة مقتبسة من كتاب كليلة و دمنة ة هي قصة القب  

( التا تشبهها  ي كل التفاصيل مع اختاف النهاية فنهاية الفيل  ي تتابن امقفع)
ي كاد  ل القب ة بالتعاو مع جماعة العصافي  و  كليلة و دمنة نهاية كل طا

ي، الضفاد حت  سقط  ي هوة عظيمة فيفيف  عل  رأس و قا ل : أيها الطا
ميي، كين رأي  عظم حيلتا مع صغي جثتا، عند عظم  ، امحتقي  امغ   بقوت

ب ه ا النو من التناح يدخل ضمن إطار التناح (ثت)جثتح و صغي همتح؟
الحواري، حيث يتم التحاور مع النمو   أصل ا عل  سبيل امطابقة و امماثلة 

بخلخلة لأصل و إعادة بناء بحيث  فيقوم(1ت)بل عل  سبيل اختاف و امغايية 
 يتولد لنا دائما شكل مغايي  ي الكتابة و معن  متجددب

هنا  نو ثا من التناح يتخفى عن  و ا تدلنا علي سو  القيائن )تناح 
الخفاء( أو التضمي و هو التناح ال  اثي بتوظين ال  اث القديم و الق  الشعبا 

 و الحكايا  القديمةب
تليل ت ل تاري  عييق عند العيب و  ي ثقافتهم و لطاما ارتبط اسمها  فاسم

بالح  العفين الطاهي و أشهيهم عل  إطال: فتاة من بنا عامي شغن بها قي  
 بن املّوس و جن بحبها، ما حال  التقاليد العيبية بين و بي اق  ا بها قال:

 (1ت)!   سير و حي طيبهافمكيم ليل  مكيمي، و مهينها***مهينا، و ليل
ك لح ليل   ي محل اف  اء حيل بينها و بي حامد لي  التقاليد و إنما 

 تعسن امفتش و امستشار ب بعاده مكانيا عنهاب
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(، ة1)ح  » إنها أقيب إليح من حبل الوريد«و هنا  أيضا تناح قي ني 
ا يدل عل  ،مم(ة2) » و نحن أقيب إلي من حبل الوريد«مقتب  من قول تعال : 

 تشبع الكات  بالثقافة العيبية و الدينيةب
و يحيلنا أيضا اسم تبنا ع رةت إل  كل ما هو ع ري و عفين وقديما قيل 
هو  ع ري، نسبة إل  تبنا ع رةت و هي قبيلة اشتهي  بالغزل العفين الطاهي و 

تبعد من استمد  امنطقة ع ريتها فها بعيدة عن العميا و التلوث امادي جبلية 
عن الطييق ام دي إليها سبعة أميال و ه ه الع رية اتسم  بها أيضا العاقا  
يء  إنسانية فها بييئة بعيدة عن الحقد و الغل و استبداد حت  أنهم قبل م

 حامد إليهم كانوا  ا يكتبو و ا يقيؤو و ا يعيفو شيئا عن الحياة العصييةب
حد سياقا  فحضور أي ن  فنا إل   هن الكات   يكو نتيجة مائمة 

الدليل السابق علي إظهاريا ببب و هي التا تشكل الظاهية التناصية التا تعالج  ي 
ه ا امستو  مثل اللوحا  أو الصور الطبيعية، أو مكتبة تب ز من خالها عناوين 

 ، فالسيال و تشاب أحداث هو ال ي(ت2)  كت  منتمية إل  اموسوعة الفعلية بببب
، و لقد نب  يستدعي النصوح اموازية إل   هن ام لن لتندمب مع نص
م كا انسجام و التاحم  تأمب توإيكوت ان  ي حالة عدم وجود مدار محدد وا

و  (22)بي النصوح ناتجا عن مدار اله يا ال ي يف    أ يكو موجها للن  
 اكب  دليل عل   لح عنوا القصة و انسجام مع سياقهاب

جام القص مع تيما-5 عاتي  ان ض ي ام ا  ها:تاستم
يعتب  تحديد جن  الخطاب أدبي حصيا لقدراتنا التاويلية  بمعيفة  
خصائص مما يسهل علينا ضبط تيمات بغل النظي عن تفيده كعمل إبداعي ل 

 خصائص الفنية و مقومات الجماليةب
تعبي ا عن إنسا وواقع ما تتمي  تتمي  القصة القصي ة بانها أقدر الفنو 

ب من كثافة مقارنة مع اليواية التا تعتمد التفصيل  ي تتبع حيكية أحداث و 
نها ت    انطباعا واحدا عل  القار  و هو نابع من تيكي ه  (22)أحوال الشخصيا ، 

 ب(21)عل  أزمة واحدة و هو ما يجعلها أساسية ضمن بناء قصص ا مضبو  محكم 
ي لنا القياءة أول  للقصة غموضا و تشظيا و هو شعور تمنح لنا تظه

أمور  هنا  ب  ا و زعزعة  ي أحداث  القياءة الخطية الداخلية مما يصع 
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و الن  اموازي البارز الل ا يسي ا  لقار  إعادة بناء للن  أصلييتطل  من ا
ما يقودنا لبنيتها الكب   و  ي خطي متوازيي و إعادة ملمة شتا  القصة و هو 

يضمن لنا استميارية موضوعها إل  النهاية و ه ه استميارية هي التا تضمن لنا 
فهم الخطاب، فكل خطاب تغي  في ه ه استميارية و ا نجد في اليبط بي 
اموضوعا  امدرجة إا و يصع  فهم و بالتالي الحكم بانسجام لبلو 

و كما أ عملية إنتا  الن  تقتض ا انتقاء و تيكيبا و هدما  (21)اموضوعا  نهايتها 
 ب(ت2)و بناء لعملية فهم تحكمها اليا  نفسها

 و هو ثاثة أنما : Conflitالقصة كلها قائمة عل  الصيا 
عة التائهة بحثا عن وجوده بعيدا عن ليل  و - صيا حامد مع نفس الضا

الداخلي و بوصف السارد ال ي يدل هو جلي من بداية الن  من خال حواره 
علي الحضور القوي لضمائي امتكلم )امنفصلة و امتصلة( و ال ي يحاول التاقلم 

 مع نفس و معيفة موقع دو ليل ب
صيا حامد مع امفتش و امستشار و هو صيا القوة و الضعن، صيا -

 اليئي  و اميؤو  ، صيا امناص ببب
 ه محاولة من السيطية عليهم حتا يسي  الدر  صيا حامد مع تامي -

 كما يج  ببب
امفتش ف  ا نظينا إل  فيل و هو صيا مواز لصيا حامد و صيا القب ة و ال-

هي  ي ه ا الن  ميائية تتحكم في بنية عاملية، و الخطاب من وجهة نظي سي
 كاآتي:
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ا منجزة يحاول تحقد باعتباره ميسا و  اتا فاعلة و فحام يق بينامج القي

و هو خطبة ليل  معززا كفاءت بحواره معها  التا طمانت بخو  الحيب عل  جبهة 
أخي  و يحاول تحسي أوضاع  و إحداث التغيي   ي وظيفت باارتقاء بالتسجيل 
 ي ميكز تعميم التعليم ليصبح معلما و يحصل عل  شهادة الكفاءة العامة حت  

ا، لكن يستطيع أ يصل إل  درجة  امفتش )امعار ( لتحقيق بينامج القي
ا بقي ك لح حت  نهاية القصة  حامد ال ي كا  ي حالة انفصال مع بينامج القي

ب  و لم يحقق
باموازاة مع ه ا الب نامب نجد بينامب القب ة )الحفا  عل  العش( و قد باء 

الكفاءة سمح  بالفشل حيث إ امعار  )الفيل( تمي  بجملة من امواصفا   ي 
 ل بتحقيق بينامج امعتاد )تجيي  الخن(ب

ليعود حامد و يس  جع توازن إثي الخلل انفعالي ال ي حدث ل ليدخل 
حالة التطهي و يكتشن أ ما مي ب ما هو إا اف  اء، محل اف  اء: و هي حالة 

بدأ التسامح التّطهي نفسها التا وصل إليها الفيل الصغي  مع القب ة و ه ا تيسيخا م
 و نب  البغلب

بي:-5 سل جام   لغ القص  ان
احتفى الكات   ي قصت بلغت و أسلوب اللغوي ما يعززه تكثيف معاني 
جمل كثي ة سابقة عليها   و احقة و دقة النعو  و كث ة الصور البيانية و تياوحها 

، ك ما بي استعارة و الكناية  ، ) كا إحبا ق ه سئل ، في  بنا
، تنفتح  اجه السقا ا  ا يفي القنف  ، ما ث بالصم ، تت ت في الح مي
ه الكت تشاحن  ، ه ، تضغ عل أنفاس ، أن في امكتب عش البهي أن
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تع  ، ت بببأس ع ن بس ، ح ل ل عظام خ ق تغلغل  ، كا ال علي
، تستكي ال  ( بي أصابع ن )استما ، ح أ ا با  ، عصف ق أمام

عي  ض ، الص ام ف أ يغ الغ ، نبه طيفها، أ الليل ب ه ام ثقيل ه
بيع، كان الجما ال يصي ام  م ال الت تبح عنها، انتظ القب ق
ب من  ، ته ني تها في أ ا ص تعش ما  ، نغماتها م ، أس قلب بالح

، الكلما الت تسبب انط خمس بعينيها الناعستي ه الكلما ، أقنعت ه
، تسه في ص  ا الفيل الغاش ما ال استخ بعقل ا م عم ،ه سن
، أ الق  ، كن تجس غبن ا ل عال كن تخاف علي باستم  ، القس
، أ أن  ي عجيب خل ق ك نفسها، تصنع في م الغاشم جا ت

لي ب  ، أق ، تحج خلها العال تلتق أنفاس ي سي ، ق ي  م حبل ال
(ب اك ج ال ، ق ال ع ي جبلي   حبل ال

الحضور القوي و امكثن للصور البديعية و انسجامها اهتمام بالجان  
اللغوي، و أسلوبي  و مد  تفاعل اللغة مع عالم القصة و الصفا  التا تدل عل  

،تضغ عل أنفا)دقة الوصن و التصويي منها:  أس   إحبا ق ه  ،
ن  ، ح اضح ، تجس غبن ، مأتها بخ  ا ، يجلس باعت امثقل ك بنا
ه   ، يق ، تغص ب ي عجيب م، ق ، قا بح ، قل بلط ثقيل، أس قلب

ب( مل(،  ه يبتس  بيضا )
، تتاستخدام الكات  لصيغ تحيل عل  اصطنا و عالم الحلم مثل: ) خيل

م  ، ظلل تج ، كن تخم ا صام عي الت تبح عنها، ح ض الص ام
 ) حي، تتخيل نفس ، تعتق أن مس ، تستحض امشه ب و كلها معاني بأن 

 بقلبية غامضة و مجيدة
هنا  سمة أسلوبية أخي  هي الح ف و إيجاز فنحن أمام خطاب ناق  

فهنا  ح ف بم شي لغوي، و ح ف فتح امجال أمام القياء واسعا للتاويل 
باعتماد إطار، و هنا  مخصيا  معينة مثل: مخصية أب و حضور مغي  
لأخوا  رغم إشارة إليهن، ح ف  ي أحداث باعتماد ال اكية و ك ا ام شي 

 الكتابي و البيا  ا مثل:
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؟ببببا ب أ ينفتحب- اجه السقا ا  ا يفي التفاف القنف   لك ما
ب - أس امثقلببببع امكت  فع 
-  ، يا ي ال ببب فك في تق ا م عل الج س حمل في بع ال

:ببببأس ) ع ن بس  (بث7ح ل
بببب،ببببب لق أس - ف أ يغ الغ بببب، الليل ب ي ك س ام ام

ا صام بببببب، كا بينكما ح بببب، م عل! قلب ه الكلما قنعت ه ل  ببببب
يل كما ت   ! م ط

أ فيهاببببيا حض امفت س الت ب ل ام غاي ! أح أ أع 
،  كا يتسع لخفي قع عين عل الع بببب،  ا الفيل ! امتنا ببب ه

ببببب ، بببامفت يطلب ك كي تسم ، بببببتت  الغاش
   لح و أسماء عل  غيار الح ف  ي الزما و امكا كما سبق  إشارة إل

أو أعمار الشخصيا  ما عدا  ما توحي ب بعل الصفا ب و تجدر إشارة إل  أ 
الن  جاء عل  لسا سارد وحيد، تكفل ب  ي كل أجزاء القصة ما جعل يلتئم 
حول نفس و يدخل  ي استبطا عوالم مخوص بالتامل و التحليل  ي شكل حوار 

و علي من تفكح و تداخل بعوالم الحلم و داخلي ما جعل منسجما رغم ما يبد
اله يا و ك ا استعمال أسلوب الكام امباشي خاصة أثناء حوارات الداخلية و 
ي امائم  ي  مقام السيد و الوصن ما يعلل قلة  غلبة أسلوب الخب ي عل  إنشا

 صيغ أمي و النها و التعج ب
:-ث ي النصي  امقص

  القياء يحمل  ي طيات مقصدية سواء كان  كل خطاب أدبي موج إل
ضمنية أم صييحة مسبقة أم احقة  حت  ميكانيكية موجهة، ف نها تبقى رسالة 
الكات  امشفية التا يعمل القار  عل  فح تشفي ا ها،  و مد  وصول إل  إمسا  

رت بخيوطها يبقى رهينا بكفاءت و قدرت التاويلية و موسوعت امعيفية و مد  قد
 عل  التحليل و استنبا  و تفاعل مع الن ب

أول  مقصدية تتبد  لنا من خال القصة صورة التعاطن مع امعلم عن 
طييق الوصول إل  أبعاد الوجدانية و تحليل نفسية امعلم  ي تفاعل مع محيط 
ي إنما القصة هي فقط من  حت  و إ علمنا أ ام لن لم يعمل يوما  ي ابتدا
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سج الخيال و ليس  واقعة حقا إا أنها قص  تقع فعا و إ لم تقع فيحتمل ن
، ما ي كد العاطفة إنسانية و عاقا  ال  احم  ي  حدورها  ي أي زمن أو مكا

 الوسط اجتماعي الواحدب
تعهد ام لن قصة القب ة و الفيل ابن امقفع بالنقد و التحويي و اختاف 

يعنا انتقاده لنهايتها مع إحال البديل -لن  امتناح معالن  أصلي و ا-نهايتها
فعو  معاني الحقد و انتقام و لو بطييقة غي  مباشية التا حملتها القب ة  ي 
نفسها، لم ا يتدخل إنسا  ي حالة صلم و وئام و يتاقلم مع واقعة ليس  طيع 

 العيش، يتصالم مع النا  و مع  ات )مقصدية أخاقية(ب
ة فنية: كسي القيود الكاسيكية لبناء القصة و انتقال من تصويي مقصدي

أشياء إل  تصويي دواخل النف  و اهتمام باهوائها )الح ، البغل، استبداد، 
، العطنبببب(ب  الظلم، الحنا

ام :  اله
ل ، الت) يع الطبع  ني للطباع  النش  الت ا م ا ،  في : مح افت ائ(محم شن  -ج

 بثةة2
ع القصصي السابق ب-(2) ي امجم  ينظ تق
ا اختاف -سيميائيا التظهي-عب اللطي محف-(7) ، منش م ناش بي للعل ال الع

ائ ، -،بي لبنا  بت5ت،2ةة2-ة17ت،تالج
ب -(1) ي امص نجي محف ا عي لل م قتل ال  اي ي
ب"، اب منظ " لسا -(5)  بةت،7تالع
: -(ت)  تة2،ةتنفس
:-(ث) ي ، ي  ث2س م
ي –أم السع حيا -(3) ا جام الخطاب ال  2ة2–ليا ان
ا عك -(2) بي  معانيها -س سما الع ع  س سس ثقافي للطباع  –م بي م ا الفك الع

،لبنا  يع ، بي  بثةت7ةة2، ت النش  الت
، هي لحظ -(ةت) خ ا بالنسب لشخصي أ أ ش   التن هي تنب إنسا لحقيق ما، س

قفها م  ا ما تك لحظ تم بها الشخصي يح فيها تغيي حاس  فاصل لها في م لحظ كثي
ه الحقائ الت ا تفهمها أحيانا  ئ أيضا أن ه ال يفه ه الحيا أ فهم لهاب هي تتعل بالقا

ايالش : أيا  ي –خصي نفسهابينظ نس، مطابع الهيئ امص :من م جم القص القصي ت
، ة  بة22تالعام للكتاب ،

،  -(تت) ب«اب منظ  ب2ث7،  تت،   » لسا الع
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ينامي النص،   -(2ت)  :  بة1محم مفتا
ب-(7ت) با إبل أ الغن : كسا يتخ م جل أ أ  الف
يع،  » الفيل الصغي  العصافي«في: محم شن -(1ت) ني للطباع  النش  الت ا م  ب1ةة2، 
 بتةنفس ،   -(5ت)
، الباب  -(تت) ة  ، ة  ، ، لبنا ، بي ا مكتب الحيا ا  ، منش من ب امقفع: كليل  

 ب2تبة2بت2،  
،   -(ثت)  بت2نفس
ليا ك-(3ت) : ج اع ا محم مفتا تحليل ينظ في التنا  أن ستيفا في كتابها عل النص،  ك

ا البيضا ، بي، ال ك الثقافي الع ، ام اتيجي التنا يـ است  ب222ت، 7الخطاب الشع
، الجيالي ب الحا يحي  -(2ت) ، بلحس البلي ي ي للطاب :تألي علي ب ها القام الج

طني ل سس ال ، ام ي محم امسع ، تق ائ  بة23م،  ت22تةتت1ت، ثلكتاب الج
ي  -(ة2)  ،)  بتتس )
: -(ت2)  ب52،   » سيميائيا التظهي« عب اللطي محف
(22)-   ،  ب2تينظ نفس
(27)-  ، ، القص القصي اي  ب5ةتيان
(21)-   ،  بثةتنفس
ي،   -(25) ا جام الخطاب ال ن ليا   : : أم السع  ب275ينظ
ينامي النص،   -(ت2) ،  ب23محم مفتا
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