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 :افتتاحية العدد

***             ***             *** 
بالعدد الثال من مجل امدون نكو قد خطونا خطوة جديدة وأرسينا       

لبن أخر في مسيرة طويل لن تنثني بدو شّك بفضل طاق عاهد نفس 

ّ كثيرا من  عل عدم انطا إّا مواصل امسير فقد عّلمتنا التجارب أ

فالطريق  ببل في إرادة وضعف في العزيممملتامحاوا با بالفشل ل

ة العل ا تأتي إا بالشقاوة والنكد والّنص ،محفوف بامكاره ا محال ّ بب ول

إرادة وما استأنس  هي خطوة طبعا في مسيرة ألف ميل ما توّفر تلك

ا العدد حت  ببب فقد سابقنا الّزمن من أجل إخراج ه طاق امجّل بالعزيم

ين راسلونا وبعثوا إلينا بمقااته وهو  نكو عند حسن ظّن إخواننا ال

، وسنبقى أوفيا له ولغيره  تشجيع منه مجّل فّتي أصدرناها به وله

 مّمن سيراسلوننابب

ا من امدون وهو يحتضن مجموع متنوع       يطّل علينا العدد الثال ه

ة جامعيي من مختلف جامعا الوطن،  أدبي والنقديمن امقاا  أسات

جا لتسّد فراغا وتغّطي جانبا مهّما من الّدراسا الحديث في اللغ وأدب 

ف تستحق الجهود اّلتي مما قد يغني القارئ عن غيرها بما يجد فيها من إضا

لت في جمعها وانتقائها وتحكيمهاببب  ب

ا يسعنا في أخير إّا أ نتقّدم بجزيل الّشكر لكّل من راسلنا، ساعدنا،    

ا العدد في انتظار أعداد القادم اّلتي  ّجعنا عل مواصل الّدرب وإخراج ه
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وامعرف في جامع نتمن أ تكو في مستو ما يتطّلع إلي رّواد العل 

ببب والسام عليك ورحم هب  البليدة أو في غيرها من جامعا الوطن الحبي

 
 رئيس التحرير                                                                            

 



ثر في انسجام النص   ةالمدون                                التناص 

ّنة"   النقديةمخبر الدراسات اأدبية                                مجلة " المد  11 

 التنا وأثره في ان جام النص

 -دراسة تحليلية  -

 بوعمامة نجادي  د/                                                            

 تيسمسيلامرك الجامعي ت                                                            

 :  باللغة العربيةملخص  

ا البح         :  دراس مصطلح التناص من يتناو ه                                                      ناحيتي
أما الناحي أول : فتضطلع بتوضيح مفهوم التناص، ابتدا من نشأت عل أيد 
، إل أ تطور مفهوم بعد التأثر بامدار  النقاد العرب ،تحت مس السرقا أدبي

،  ب لساني البلغاري تجوليا كريستيفاتالاسيما  الغربي

ا امفهوم من دالت امعجمي التي ل تخرج عن            دحام لقد تحر ه  ،دال ا
، ، والتحريك، والبرو راك ، والظهور، والجمع، واستقصا إل استقرار معناه في  وال

خر، عل اعتبار كل امنظور النقد امعاصر حي أصبح يعني استحضار نص ما، لنص 
 ، ، والتجاور، مجموع من النصوص امهاجرة إلي نص قائ عل التداخل، والتشار

راوح بي الظاهر، والخفي ب   وامستقرة في ، وفق درجا مختلف ت

جام الن ي فتعمل عل إظهار مد مساهمت في تحقيق  وأما الناحي الثاني: ان
لك من رأ امنظر د  ،امقامي و التناص إعامي و يعز  ال  بيو جراند وننطلق في 

  بما يتصل بالسيا اماد والثقافي واجتماعي امحيط بالنص إل

Text summary  

This research examines the term intertextuality in two ways: 

 The first point: take care for the clarification of the concept of 

intertextuality, starting from its inception at the hands of Arab critics, 

under the name of literary theft, to the evolution of its concept after 

the influence of Western schools, especially Bulgarian linguistic "Julia 

Kristeva" . this concept has moved from lexical connotation that did 

not come out for significant congestion, visibility, and accumulation, 

appearance, and the combination, and the survey, and stirring, to the 

stability of its meaning in the contemporary critics opinion where it 

became a means to present a text for another text, considering all 
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based on the overlap text and sharing, and juxtaposition, to a group of 

migrating to the texts, and stable in it, according to different degrees 

ranging between the surface, and hidden.  

The second point: working to show the extent of his contribution in 

harmonizing the text and proceed in that of De Pew Grand opinion 

theorist (Robert Alain De Beau grand) who connects the 

intertextuality, to the physical, cultural and social context surrounding 

text. 

*** *** *** 

 مقدم
وا ينشأ من فرا ،إن عادة ما يكو  ،إ امصطلح النقد ا ينحت من عدم كا     

امتدادا لنفس الدال الفلسفي والفكري التي تعيشها الحضارا عل اختافها ،والتي 
ت أدب كبقي لك أ ، وأدبي في غير انفصام ، ، واللغوي ح عل الدال النقدي  تن

را  فروع النشا إنساني ، يبن الحاضر في عل أسا اما ي ،وينتفع الخالف ب
السالفبببببببكل متسلسل ،متعاو ، يتولد بعض من بع ،في صورة متعاقب ،ايمكن 

                                        تلاحق منها أ يتقدم عل سابق ، وا لسابق أ يتأخر عن احق بت
ا الحاضر في إ ، لئا يعمل ه ن ابد من استناد الحاضر عل أسس ثابت من ماضي

، وأدب، والنقد بل وكل فروع أنشط  فرا أو يصو عل غير هد من قواعد وأصو
ومركزهاب                     اإنساني ا يمكنها أ تنفصل عن ماضيها مطلقا، وتتنكر مرجعه

ناصف: ت لباب النقد العربي با جدا هو البح عن الحاضر  يقو الدكتور مصطفى
ال يتفاعل مع اما ي، أو الجديد ال يعانق القدي أو الجد ال ا تستقي في 

بت                                                2دعو الخاف دو دعاو القرب وشب اتفا
 قدي :ظاهرة التناص في تراثنا النقد ال

من  التبكير، وكالقد عرف تراثنا النقد مصطلح ت التناصت من وقت مبكر شديد 
تعدد فيها وجها نظره كل  النقاد، حيأخطر امشكا أدبي التي تعر لها 

ا امصطلح قد عرف بأسما أخر كالسرقا أدبي  ياهببيد أ ه بحس توجه و ر
، والتضميبأقسامها،  ا، والعقد، والحل، واقتبا ما سنعر ل في  والتلميحب وه

ب          بحثنا أوا بأو
اني في تمطول تأ السرق نوعا ،ظاهر وغير  -ت السرق أدبي : ير التفتا

 ظاهر ب                             
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:القس  كر منها :                    أو                                                                                                   الظاهر وينقس بدوره إل عدة أقسام ن
خ امعن كل مع اللف كل ب وينقس إل قسمي وهما:                                                            -ت أ ي

خ امعن كل مع اللف كل مع  -أ   اعتماد التغيير في النظ                                                                             أ ي
ا النوع سرق  -ب خ امعن كل مع اللف كل دو تغيير في النظ ، ويس ه أ ي

خ وانتحا ب  موم أنها ن  محض وهي م

ب   -2 خ امعن كل مع بع اللف  أ ي
 خ امعن كل دو اللف ب                                                                                     أ ي -3

ومن شواهد ما ل يغير في النظ ، إا بتبديل بع الكلما كلها أو بعضها أو ما  
 ب    3يرادفها

نك أنت الط  ***دع امكارم ا ترحل لبغيتها      اع الكاس ي ب واقعد ف
ه مطلبها       ثر ا ت كل الابسب                                                        ***ر ام نك أنت  واجلس ف

رتي كما جا في قو  ومنها أ يبد باألفا ما يضادها في امعن ،مع رعاي النظ وال
 ب 4حسا أنصار ر ي ه عن

ش أنوف من الطرا أو ب                                                        ***وه كريم أحسابه بي الوج   
خر ب                                                            ***سود الوجوه لئيم أحسابه  فطس أنوف من الطرا 

لك إغارة و  ي  ا أخ بع اللف س :                                                             5يكو عل ثاث أقسام، وهيأما إ
، ا توجد في أو كحسن السبك  -ت أ يكو الثاني أبلغ من أو اختصاص بفضيل

ب     واختصار وإيضاح أو الزيادة في امعن
 أ يكو الثاني مثل أو ب -2
  أو ب  أ يكو الثاني دو  -3

لك     :  تومن أمثل 
 أبو إسحا إبراهي الغز :  قا  

بسمر القنا والبي عينا وحاجبا ب                                                            ***خلقنا له في كل عي وحاج    
يوف حواج ب                                                                                                                 عيونا لها وقع الس  ***قا ابن نبات : خلقنا بأطراف القنا في ظهوره 

اني :ت فبيت ابن نبات أبلغ وينقس إل ما يلي  8القس الثاني :  غير الظاهر يقو التفتا
،حي وقع الطعن والضرب عل اختصاص بزيادة معن ،وهي إشارة إل انهزامه 

 :                                                                                                  ثظهوره بت
 أ يتشاب امعنيا أ معن البيتي معاب  -ت
ر :  -2 خر ب ومن قو البح  أ ينقل امعن إل محل 
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 فكأنه ل يسلبوا ب  مجمرة  ***وأشرقت الدما عليه 
 أ أ الدما امشرق صار كاللبا له ب     

 ومن قو أبي طي امتنبي :   
من غمده فكأنما هو مغمد ب                                                                    ***يبس النجيع وهو مجرد       

ل غمد للسيف  فنقل امعن من القتل والجرح إلي                                             أ أ الدم اليابس صار بمن
بومن قو جر :                                                                         -3           أ يكو معن الثاني أشمل من معن أو

ا غضبت عليك بنو تمي  كله غضابا ب                                                             وجد النا   ***إ
 فكأنما بنو تمي تقوم مقام النا كله ب  

    أ يجمع العال في واحد ب                                                                   ***ومن قو أبي نوا :     ليس عل ه بمستنكر    
 تاح أ بيت جرير اختص ببع العال )النا ( أما بيت أبي نوا فشمله جميعاب                                  

 ومن القل أ أ يكو معن الثاني نقي أو ب      -4 
ا النوع قو أبي الشص :    ومن ه
ة     ي كر فليلمني اللو   ***أح امام في هوا ل م ب                                                              حبا ل

 ومن قو أبي طي امتنبي:                                                                        
ب  ***أأحب وأح في مام     إ امام في من أعدائ

 ب                                                                أمرين محبت للشخص ومحب للمامع بي فااستفهام إنكار في البيت يرجع لجم  
ن ير أ ا سرق في امعن العام، وا في امعن الخاص ال    أما صاح الوساط ف

ا ما يظهره بوه9صار كالعام ،وا في اللف امتداو بولكن السرق في استعما أصيل
:ت فتفصل بي السر والغض ،وبي إغارة  ر ،ال يقو في ا النص النقد ال ه
ر ال ا يجو ادعا السر  واختا ، وتعرف إمام من اماحظ ،وتعرف امش
ه امبتدئ فملك ، وأحياه  ، وامبت ال ليس أحد أول ب ،وامختص ال حا في

يا تابعا ،وتعرف  السابق فاقتطع ر محت ، فصار امعتد مختلسا سارقا ،وامش
ح أ يقا فيها هي لفا دو فا  ،ونقل ،والكلم التي ي اللف ال يجو في أخ

 ب                                                                                               ةتت
قد الحدي وامعاصر: سوف نعالج من خا توجهي ظاهرة التناص في الن

جام النص  :التناص في الفكر الغربي والتناص في الفكر العربي،ونبي أثره في ان اثني
، لكو التناص في منظورها يسه في تفكيك النص ،ا  ،مستبعدين امدرس التفكيكي

جام اسيما عل يد كل من جا دريدا  وغيره ب                                                                  2تيف ريدجو ، وبار  و تتفي ان
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يرتبط التناص في الفكر الغربي باللساني البلغاري تجوليا   التناص في الفكر الغربي:  -ت
  عملي أ ;أخر  نصوص من استبدا عملي في نظرها  النص يمثلكريستيفات التي 

ة عديدة أقوا تتقاطع النص فضا في( إ Inter Textualite) تناص  نصوص من مأخو
        3تونقض خر البع بتحييد يقوم بعضها يجعل مما أخر 

تقو جوليا  : تترحا للنصوص ، وتداخل ن ي ،ففي فضا ن ي معي تتقاطع وتتناف 
اتا يقو ليت : ت إ النص   4تملفوظا عديدة مقتطع من نصوص أخر ت ليس 

مستقل ، أو مادة موحدة ،ولكن سلسل من العاقا مع نصوص أخر ،ونظام 
ثار وامقتطفا من التاري ت ح إليها كما من                                                                                                                 5تاللغو مع قواعده ومعجم ت

ا أ النصوص تشير بالضرورة إل نصوص أخر ،ومنت النص ا ينتج من  ومعن ه
ن ما من نص إا ويتسرب إل داخل نص  فرا إنما ينتج من وسائل أساف ، وعلي ف

 أ استطاعت فلقد روا بارأما ت  تتخر مجسدا مدلوات سوا عل وعي أم دو وعيب

،مف ويعمق امصطلح يطور  لك أدخل إل هوم  لوعي وجعل عنصرا فاعا القارئ  جان 

 واحدا ل يصبح النص منت أ كماكثيرة ،  ومراجع ثقافي حقو  عل وانفتاح بامدلو 

ا  لجعسي مما دريدا عند وإرجا واختاف والتعدد لالتأوي فا عل النص فتح ما وه
ر  النص   بثتانهائي ختلفم وتأويا اقرا عل مفتوحا ال

ا البح عل أ النقد  مفهوم التناص في الفكر العربي: لقد سبق لناوأ أكدنا في ه
ا  العربي القدي عرف مصطلح التناص متمثا في ظاهرة السرقا أدبي ،ول يعرف ه

رب العرب ، وكا أو من نقل إل ال ي امصطلح إا بعد أ تبلور في نظري مكتمل أركا
ب  الناقد امغربي ت محمد منيست كما تشير بع الدراسا

 العربي اللغ إل امصطلح نقل من وأو رمضا ت  الفتاح عبد إبراهي يقو الدكتور       

 بنيوي دراس امغرب في امعاصر الشعر ظاهرة : كتاب في محمد بنيس الناقد الشاعر

عنده ث  التناص مصطلح مرادف وهو الغائ بالنص وقتها ترجم وقد م 9ث9عام  تكويني
ا ( كتاب في النص هجرة مصطلح واستعمل م 988ت سن في عاد ،ث  )حداث الس

 ، الحدي العربي الشعر (:كتاب في م 989ت عام في الن ي التداخل : مصطلح استعمل
ا امصط  18"( امعاصر الشعر ، وإبداتها بنيات لح في الدراسا إن ومن خا تتبعنا له

ننا ل نجده يختلف عن مفهوم عند الغربيي ،وكل ما رأيناه ا يكاد يخرج  ،ف العربي
،وعلي فالتناص عند محمد بوعناني هو :تالعاق بي نصي أو  رجم عن التعري وال
ثار نصوص  ة النص امتناص ،أ ال تقع في  ثر في طريق قرا ر،وهي التي ت أك

، أو أصد ها تأخر  ب  9تا
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ن ا يعرف إا من خا ترجمت لكتاب تبوجراندت )            النص أما تمام حسا ف
( حي ير أ التناصوالخطاب  يتضمن العاق بي نص ما ونصوص أخر  وإجرا

                                    بة2مرتبط ب وقعت في حدود تجرب سابق سوا بواسط أم بغير واسط
لك إل عدة  ن يفضل القو بمصطلح تالتفاعل الن يت معزيا  أما سعيد يقطي ف
أسباب يقو الدكتور سعيد يقطي :ت نفضل )التفاعل الن ي( باأخص أ التناص في 

                                                                  ت2تحديدنا ال ننطلق في من )جنيت ( ليس إا واحدا من أنواع التفاعل الن ي ت
 : 22إل ثاث أقسا م وهي في نظره وينقس التفاعل الن ي

رك مع بني نصي أصلي في para textualitéامناص : ) -ت ( وهي بني نصي تكو مش
مقام وسيا معيني ،وتكو مجاورة لها محافظ عل بنيتها امستقل ،كما تكو 

ب وامناص عل أو تعليق عل مقطع سرد أو حوار ر ، وتأتي كهاممتنوع من شعر ون
،والخارجي تكو خارج ب أما الداخلي فتكو داخل النصقسمي داخلي وخارجي

 ب  واماحق ،وكلم الناشر والتعليقالنص كامقدم 
د التضمي ،بمعن أ تتضمن بني نصي ما التناص: وفي يأخ التفاعل الن ي بع   -2

عناصر سردي أو تيمي من بنيا نصي سابق ،وتظهر وكأنها جز منها ،وتدخل معها 
 في عاق ب

ا بعد نقد بحت بحي تدخل في Meta textualitéاميتانصي  ) - 3 ( :وهي مناص 
 عاق بني نصي طارئ مع بني نصي أصل ب

ا إل أ    عل من  ،توا بجديد في تشكيل نظري التناص الدارسي العرب ل يأوبه
، اسيما في ما تعلق بظاهرة السرقا أدبي ،وما  الرغ من ثرا النقد العربي القدي

 أ وهو مه أمر إل هنا رمضا تونشير الفتاح عبد إبراهي يقو الدكتور ب إلي انقسمت

 مجرد فهي  ي في الغربيي تعريفا عن كاد تخرجت ا للتناص العرب النقاد تعريفا

ه التعريفا وترجم تعري أو لها تكرار ين العرب النقاد بع من نجده سو ما له  ال

ا هض استطاعوا     23. "به خاص تعريف امنه وإضاف ه
                                 يت التعالق الن ي وفق كيفيتي مختلفتي وهما :           :النص يكيفية التعالق    
 بالعفوي وعدم القصد -ت
فالعفوي وعدم القصد تكو ناتج عن انعدام القصد والوعي بالصياغ  - 2  

القصدي ،حي يت التسرب من النص الغائ إل النص الحاضر في غيب الوعي بوأما 
خ ر وتتحدد إل درج القصد والوعي فتكو الصياغ في النص الحاضر تشير إل نص 

ي قديما بالسرقا أدبي ،والتضمي ب                                                            24التنصيص ، حي يظهر إل السطح ما س
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يقو الدكتور محمد مفتاح :تفالتناص إما أ يكو اعتباطيا يعتمد في دراست عل 
ا يوج امتلقي نحو مظان ،كما أن قد يكو معارض اكرة امتلقي ،وإما أ يكو واجب

 ب25مقتدي أو ساخرة أو مزيجا بينهما ت
ع بي الظاهر  لتناصا درجا     ،وتتو : يتحقق التناص في النص بدرجا مختلف

 ، والخفي وتكو كالخواص الشكلي ،وأبني امقطعي ، واقتباسا ، وامعارضا
يقو الدكتور محمد مفتاحت التناص هو تعالق )الدخو في والسرقا أدبي ب    

ت ه ت2عاق (نصوص مع نص حد بكيفيا مختلف  تتمثل في :  الكيفيات وه
اة في السير  -ت : وهي عل نوعي مقتدي وساخرةب وتعني امحاكاة ، وامحا امعارض

 ،وتتخ معن نقديا عاما ،وهو محاكاة أ صنع أو أ فعل ب
2-  : ر فيها إخفا امسرو بوهي ا تخرج عن السرق وهي نوع من امعارض لكن يش

را وامحاكاة ب   النقل واق
ا امعن معن نقديا  -3 امناقض :أ أ امعارض تعني أحيانا امخالف ،ويتخ ه

ه أنواع إا أ أهل اللغ قد  يعرف بالنقيض ب وعل الرغ من القو به
ك نوعي أساسيي من التناص وهما : امحاكاة الساخرة أ اتفقوا عل أ هنال

 ب ث2النقيض وامحاكاة امقتدي أ امعارض
 درج في كلها تقوم ا النصي التحوا أ عليقو الدكتور صاح فضل:ت          

فهنا   .الن ي التحليل إلي يقودنا أ يمكن مما للتناص عديدة هنا درجا بل .واحدة
ا إيقاعا مثل محددة شكلي خواص مثا  أنما ومثل .امقطعي وأبني وأو

 في تفرض ما اعتبار عل.للتناص  أدنى كحد استخدامها يمكن التي وامواقف الشخصيا

 وتتمثل .أدبي أجنا من جنس امتصل بكل التقليدي أعراف مجموع استخدامها

 كانت سوا،غير امباشرة وانعكاسا امتضمن شارافي إ  التناص من الوسطى الدرج

 للتناص فعلي كمجا ب يعتد معها مما تتعالق أخر  الرف لنصوص أو بالقبو 

 التي اقتباسي اممارسا تلك فيها فتقوم التناص من القصو  الدرج أما ،الحقيقي

 مجموع الشفرا عل يحيل وامعارضا مما   Parodie )ا)البارود ي في مثا نراها

 القارئ  عل يخفى ايمكن  أ بشكل سابق نصوص في امستخدم والباغي أسلوبي

                                                                        28  "ي القد العربي في النقد السرقا أبواب تمثل ال المجا وهو ،امتوسط
 لتماسك الن ي :أثر التناص في ا

النص هو مقطع لغو موحد ،يج أ تتوفر في النصي ،وهي عبارة عن        
ا ما يمي النص عن كل  خصائص معين تعد سم في النصوص، وتنعدم في غيرها،وه
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رابط  Robert Alain De Beauب يقو روبر أا د بيو جراند ) 29متتالي جملي غير م

grandصل يلزم لكون نصا أ تتوفر ل سبع معايير للنصي (:تالنص حد توا
ه امعايير ت ا تخلف واحد من ه ا الوصف إ ، ويزو عن ه ه   ة3مجتمع وتنقس ه

: تي  امعايير إل أقسام 
: ما يتصل بالنص في -ت                         الحبكب                                                            -2السبك-تات

القبو ب                                                                 -2القصد  -تما يتصل بمستعملي النص )منت ة متلقي(: -2
 -2إعامي  -تما يتصل بالسيا اماد والثقافي واجتماعي امحيط بالنص :     -3

 التناص ب   -3امقامي 
 ما ناحظ في شرو النصي عند بيو جراند أ ت التناصت كشر أساس ي من إ        

شروطها جا منتميا إل ما يتصل بالسيا اماد والثقافي واجتماعي امحيط بالنص ب                     
ح أثره في تماسك النص من خا نصي قرنيي ،إ الجميع  و يطي لنا أ نو

نظام متألف من أنظم كالنظام الصوتي والصرفي والنحو والدالي أ اللغ يعل 
، باإضاف إل  ه أنظم تخضع أصو وقواعد ،وكلها تتضافر إنتاج امعن ،وكل ه
ركيبي كالنبر والتنغي ،وقرين السيا بكل أركان ،وقرين التناص ت  القرائن فو ال

علما تفسير القر الكري من قبل بقوله أضف إل كل ما سبق قرين أخر عبر عنها 
                                                                                                ت3: القر يفسر بعض بعضا ،وعرفها امعاصرو باس )التناص(  ت

 32وما أعجلك عن قومك يا موس   النص أو : قا ه تعال :

 للتعج أم لاستفهام ؟   تما أعجلكتأهي 
ن            إ نحو الجمل يبيح احتمالي معا )التعج ، استفهام( ،أما نحو النص ف

، قا  ، ويساعدنا التناص ودال السيا عل تحديد امعن يقلل من احتمالي الدالي
ما أعجلك ( رحم بموس   (: ابن عبا ر ي ه عنهما :ت كا ه عاما ولكن قا 

:) ه أوا ا القو ،وتسكينا لقلب ،ورق علي ،فقا مجيبا لرب  عل وإكراما به
يقو الدكتور أحمد محمد عبد الر  :ت يكو التناص عنصرا مهما من  33(تأثر 

د دورا أساسيا في الربط بي أجزائ ،فحينما يتضمن النص  عناصر النص ،حي ي
كر ما يفصل الواحد  عب حها ،أو يتضمن أمرا مجما، ث ي كر ما يو ارة غامض ث ي

ه احتماا ،أو  كر ما يعي ه ر من احتما دالي ،ث ي ،أو يتضمن تركيبا يحتمل أك
كده بت ا كل يحدد امعن وي كر جواب ،ف  ا ،ث ي         34يتضمن س
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ين قا ه تعال :النص الثاني :  يبتغو الكتاب مما ملكت أيمانك فكاتبوه إ  وال
(أم هو مصدر الفعل  35 علمت فيه خيرا ا تالكتابت في النص هل هو حقيقت )ال

( ؟    )كات
ن يقلل من احتمالي         إ نحو الجمل يبيح احتمالي معا ، أما نحو النص ف

لك بتناص كلم )كتاب ( مع الدالي وا يبيح إا احتماا واحدا،مصدر الفعل  ( و )كات
ا يكو التناص  ا ،وبه ي مصدر وليس اس  كد أ )كتاب ( في  ) كاتبوه ( إ ي

 ب ت3وسيل في الربط بي أجزا النص الواحد بوبيانا للمعاني امتعالق
أنها يقو القرطبي : ت الكتاب وامكاتب سوا مفاعل مما ا تكو إا بي اثني       

: قاتل قتاا  معاقدة بي السيد وعبده ،يقا :كات يكات كتابا ومكاتب كما يقا
ي مصدر كالقتا والجاد والدفاع وقيل الكتاب هاهنا هو  ومقاتل ،فالكتاب في 
ا كاتبوا العبد كتبوا علي  لك أنه كانوا إ ، و الكتاب امعروف ال يكت في الش ي

لك ك تبوعل أنفسه ب     ث3تابا ،وامعن يطلبو العتق ال يكت ب الكتاب فيدفع إليه
ه الصورة         ه الدكتور تمام حسا  -به يكو للتناص دور في نحو  -حس ما 

النص حي سيقوم بتحديد الروابط عل مستو النص الواحد من خا عاق 
ا ،وعاق امفسر بامفسر ،وخدم امع ن بتقليل احتمالي الدالي ب الجواب بالس

لك مبدأ التناص بي  يد بع بعضا ،فا اختاف في ،والدليل عل  تولكن القر ي
   38ت بيات ،يشهد عل التأييد ا عل التفنيد

:  هوام
ي ضيف، مكتب الدراسا أدبي ،دار امعارف ،مصر -ت  تثت،ص 2ت9ت تفي النقد أدبي ، د،شو
ة -2  3تص  ت98ت  تثاني لشعرنا القدي ،د ، مصطفى ناصف ،دار أندلس بيرو لبنا ،قرا
اني، تحقيق د،عبد الحميد هنداو ،دار -3 امطو ، شرح تلخيص مفتاح العلوم ،سعد الدين مسعود بن عمر  التفتا

  2تث، ص  3تة2 3الكت العلمي ،بيرو لبنا ،

  2تث، ص  امرجع نفس -4
  2تث، ص  نفس امرجع -5

  2تث، ص  نفس -ت
  2تثص ،  نفس -ث

  9تث،8تث،8تث،ثتث، ص  نفس -8

يع الجزائر ،ص  9-   ة22ينظر : الحرك النقدي عل أيام بن رشيق امسيلي ، د،بشير خلدو ، الشرك الوطني للنشر والتو
و الفضل إبراهي ، دار القل ،بيرو ،لبنا الوساط بي امتنبي وخصوم ، الجرجاني ،تحقيق علي البجاو ،وأب -ةت

 83ت،ص

ل يعد جسما كتابيا مكتما ،أو مضمونا  -في نظر الفيلسوف الفرن ي دريدا -النص في نظر جا دريدا :إ النص -تت
ثار التي تشير بصورة ا نهائي إل أشيا غير نفسها ،إ ثار بحدوده وهوامش ،إنما أصبح شبك مختلف ،ونسيجا من  ل 
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ب  لك يجتاح النص كل الحدود امعين ل ينظر امرايا امحدب من البنيوي إل التفكيك ، دب عبد العزيز )اختافا أخر وب
     (   ثت3حمودة، عال امعرف الكويت ص 

يف ريد أ النص أدبي إما هو  -2ت يف ريد :وير جو البسيط ،ليس فقط بامعن  تناص لعالنص في نظر جو
 ، احت لنصوص أخر اتها يعكس إ القائ عل أ العمل نشأ دائما داخل امجا التاريخي لأساف،إ لع اختافات 
ا أ النص السابق يصبح  ب ومعن ه وإعادة تملكها ، ويمهد الطريق أمام النص النقد الضرور ال يج أ يكمل

، تقوم عل الفصل بي الدا ات مدلوا مراوغا لعام هي النص الحاضر ا تكو انهائي الدال ومراوغ امعن ، وبه
،وينتهي إل انهائي التفسير وخطأ الدال امستمرة واستحال معرف الحقيق ينظر امرايا امحدب من البنيوي )  وامدلو

 (                                                         9ت3ب  ص  تإل التفكيك ، دب عبد العزيز حمودة، عال امعرف الكويت 
 2ت2ص 992تعال امعرف ،فضل صاح .النص د الخطاب وعل ينظر: باغ  -3ت

 ت2ص   ت99ت  تتوبقا للنشر،الدار البيضا امغرب  عل النص ،جوليا ، ترجم فريد الزاهي ،دار-4ت

ام-5ت   289ص    تةة2 تي ، امركز الثقافي العربي الدار البيضا امغرب ،الخطيئ والتكفير ،عبد ه الغ
امي ، امركز الثقافي العربي الدار البيضا امغرب-تت  289ص   تةة2   ت ينظر: الخطيئ والتكفير ،عبد ه الغ
 اتحاد عن الصادرة العامي دابمجل   ، خليل اموس  / د ، الغرب في البنيوي بعد ما نقد في ومرجعيات ينظر: التناص-ثت

 ث5ص  ةتة2صيف  ، 143 العدد ، العربي الكتاب
 رمضا  ، مجل الفتاح عبد امصطلح  ،  د إبراهي ببليوجرافيا في تأصيلي امعاصرة دراس العربي الثقاف في التناص-8ت

  58تص   2013 نوفمبر / هـ 1435 محرم ، الخامس والعربي ، العدد إسامي للدراسا امحكم العامي الحجا

  ت4امصطلحا أدبي الحديث ،د محمد عناني ،ص-9ت

 4ةتد بيو جراند ترجم تمام حسا ص وإجراالنص والخطاب -ة2
، امركز الثقافي الدار البيضا ،امغرب ،-ت2 ي ، سعيد يقطي   92ص تةة2 2انفتاح النص الروا

22-،   99ص امرجع نفس
 رمضا  ، مجل الفتاح عبد امصطلح  ،  د إبراهي ببليوجرافيا في تأصيلي امعاصرة دراس العربي الثقاف في لتناصا-23

  59تص   2013 نوفمبر / هـ 1435 محرم  الخامس والعربي ، العدد إسامي للدراسا امحكم العامي الحجا
   53تاني ،د ة محمد عبد امطل ،صينظر: قضايا الحداث عند عبد القاهر الجرج-24

راتجي التناص ،محمد مفتاحتحليل الحطاب الشعر -25 ، 992ت 3، امركز الثقافي العربي الدار البيضا امغرب  إس
    32تص

    ت3ت، ص  امرجع نفس-ت2
    22ت، ص  نفس  -ث2

 222ص992ت  تفضل  عال امعرف  صاح .النص د الخطاب وعل باغ-28
جام النص ،ينظر لساني النص  -29  ب 2تص  ،محمد خطابي،مدخل إل ان
ي جامع الكويت  ،سعد مصلوح  ،أفا جديدة ،الباغ العربي وأسلوبيا اللساني  -ة3  3ةة2 تمجلس النشر العل

 225ص  
 تتتاجتهادا لغوي تمام حسا ص -ت3
32-   :  83ط

 2تتصتتتفسير القرطبي، ج-33

  ت8تص تتة2 تعايير النصي في القر الكري ،أحمد محمد عبد الر  ،مكتب الثقاف الديني القاهرة ،ام-34
 33النور: -35

 84ينظر : نحو النص دة أحمد عفيفي ص-ت3
  3تتص2ت تفسير القرطبي، ج-ث3
   ثت3اجتهادا لغوي  ،دب تمام حسا ،ص-38
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 إنسان بين الفعل والافعل

 عند مال بن نبي

جا /أ                                                                           خليل 

 جامعة تيار                                                                          

 :  باللغة العربيةملخص  

نسا  م ض عا للنظش الفلسفي من اجل فهم    تق ي  نظشه   سل ك  لقت شكل إ        
اح  الفشد    الجماعي في حيات    بعت ممات ، تعتب  مساهم  مالم بن نب  في  ما في  

ناها ب ستلهام  للي ا  الفلسفي ه ا الباب من امساهماإ البارن  في الفلسف   هي الت  ب
 ب  التين    من خا  معاينت  ل اقع   

لقت ظل م ض   إنسا  منظ را شلي  في شم ليت  مغم را في فلسف  مالم بن نب    ل  
فلسفت  عل  أرائ  اميتافي يق  ينل ما يستح  من البحث   النظش ،   ت  الي كي  في 

قضايا ج ئي  في الفلسف  النظشي  ، عل  العم م ل  تل  فلسفت  العملي  العناي  الت    
 ل  تبحث بحثا شم ليا في كل أبعادهابلقيتها النظشي    

   من اجل ال ق ف عل  البعض منها نت قش عنت ضبط بعض امفاهي  هي كاأتي :
 ه  إنسا ؟ ماهي حق   الفاعل؟  ه  الفاعل؟ ما ماهي الفاعلي  ؟ ما

résumé 

 

   Le but de cette étude fut l’analyse de opinions de MALEK BEN NABI concerant << le 

phénoméne Homme>>. 

 بne théorie qui fut l’abjet de beaucoup d’ouvrageص
MALEK BEN NABI a établi une analyse approffondie et objectif , témoignage de spécialistes 

et autres. Il considére que le probléme et lié  a la civilisation. Alors, il présente un projet de 

civiliation dans le but de créer des tranformations dans la société a travers la reconstruction 

de l’étre humainب 
Cette reconstruction sera établie sur de bonnes bases profitant ainsi de l’éxpérience des 
différents mouvements et tendances islamiques ainsi que de leurs lacunes. 

MALEK BEN NABI a par ailleurs utilisé le résultats des sciences humaines pour aboutir a ses 

idées ont donné naissance a quelques théories dont voici quelques unes. La civilisation se 
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construit sur trois bases : la terre , le temps et l’hommeب Ce dernier contitue a lui eul l’élément 
essentielب Il est d’ailleurs considéré comme l’élément de base de toutes civilisationب 
Le défi auquel le monde islamique fait face depuis l’ére des moujahidines est celui de trouver 
des hommes qui peuvent faire usage de la terre, du temps ainsi que des dons acquis afin de 

réaliser leur but dans l’histoireب 
*** *** *** 

لقت شكل إنسا  م ض عا للنظش الفلسفي من اجل فهم    تق ي  نظشه   سل ك       
اح  الفشد    الجماعي في حيات    بعت ممات ، تعتب   مساهم  مالم بن نب  في ما في  

ناها ب ستلهام  للي ا  الفلسفي ه ا الباب من امساهماإ البارن  في الفلسف   هي الت  ب
 التين    من خا  معاينت  ل اقع  ب   

لقت ظل م ض   إنسا  منظ را شلي  في شم ليت  مغم را في فلسف  مالم بن نب    ل  
ي كي  في فلسفت  عل  أرائ  اميتافي يق    ينل ما يستح  من البحث   النظش ،   ت  ال

قضايا ج ئي  في الفلسف  النظشي  ، عل  العم م ل  تل  فلسفت  العملي  العناي  الت  
 لقيتها النظشي    ل  تبحث بحثا شم ليا في كل أبعادهاب

   من اجل ال ق ف عل  البعض منها نت قش عنت ضبط بعض امفاهي  هي كاأتي :

 ؟ ماه  الفاعل؟ ماه  إنسا ؟ ماهي حق   الفاعل؟ ماهي الفاعلي  

 .مفهوم الفاعلية:

الفاعلي  هي النشا ، أ  اممارس ، أ  استختام الطاق ، فنق  : فاعلي  الفكش أ  
أطل  »نشاط ،  ه  مفه م حتيث النشح ، يق   شبشاهي  متك ر في مفه م   نشحت : 

أقسام عل  النفس، فقيل الفاعلي  أ  ه ا اللف  في أ ائل القش  اما   عل  قس  من 
(،  هي تشمل البحث في الظ اهش النفسي  امتعلق  بالن عاإ، Vie Activeالحيا  الفاعل  )

 الغشائ ،  العاداإ،  إراداإ، ث  أطل  بعت ذلم عل  كل عملي  عقلي ، أ  بي ل جي ، 
ي، أ  عل  كل عملي  عقلي ،  أ  حشكي  تمتان مت قف  عل  استختام طاق  الكائن ال

 ب(1)«بالتلقائي ، أكر  منها بااستجاب 

ليبا فيق   في مفه م الفاعلي :        تطل  الفاعلي  في عل  الطبا  » أما جميل 
( ه  الق   ش   ج هش الحقيق  ه  الفعل،  له ا ام هب Activisme م هب الفاعلي  )

السل ب، من جه  اتجاه   جانبا : جانب عملي،  جانب نظش ، فحما العملي فيبحث في
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شل  تحقي  اشيا  في الخار ،  أما النظش  فيبحث في الفكش، من جه  ما ه  مبن  عل  
 ب(2)«العمل، متعل  ب ، بحيث يك   العمل مي انا ت ن  ب  قيم  الفكش

ا ب   من الفاعلي  الفعل  الفاعل  الفع 

 أبمفه م الفعل: الفعل ل  عت  تعاريش منها ما يحتي:

الفعل حشك  إنسا ،  شحتا      من عمل، أ  غي ه،  التحثي  »   أحمت رضا: بيقت
 ب(3)«من جه  مؤثش في فعا ،  أفعا 

 ب(4)«الفعل كناي  عن كل عمل متعت، أ  غي  متعت»بيق   ابن منظ ر: 2

الفعل ه  الهيئ  العارض  للمؤثش في غي ه، بسبب التحثي  أ ا، كالهيئ  »بيق   الجشجاني، 3
طال النحا  ما د   عل  معنى في نفس  الح ل  للقاطع بسبب ك ن  قاطعا،  في ا ا

مقي   بححت انمن  الثاث ،  قيل الفعل ك   الش    مؤثشا في غي ه كالقاطع ما دام 
قاطعا،  الفعل العا  ما يحتا  حت ث  شل  تحشيم عض ، كالضشب  اشت ،  الفعل غي  

 ب(5)«،  الفن  العا  ما ا يحتا  شلي  كالعل 

ليبا: 4 طال الفاسف  يحخ  عت  معا : في امعنى العام »بيق   جميل  الفعل في ا
يطل  عل  ك   الش    مؤثشا في غي ه،  مثال  أفعا  الطبيع  كتحثي  النار في التسخي ، 
فه  فاعل   امتسخن منفعل،  أفعا  الصناع  كقاطع، مادام قاطعا،  من  تحثي  

ه ر،  تحثي  امشبي في الطفل،  تحثي  الطبيب في الشفا ،  يطل  في عل  الخطيب في الجم
اخا، عل  التحثي  الصادر عن ام ج د العاقل، من جه  ك ن  متعلقا بغش  كفعل 
ي لتحقي  غاي   الشجا ،  يطل  في عل  النفس عل  الحشك  الصادر  من الكائن ال

يق م ب  إنسا  عن ر ي ،  فكش،  شما أ   معين ،  ه  شما أ  يك   شراديا كالفعل ال  
 ب(6)«يك   غي  شراد ، كاأفعا  امنعكس   افعا  الغشي ي 

طاحي :»بيق   أحمت نكي: 5  يحخ  الفعل عنت علما  اجتما  ا

(  ه  مجم ع  حشكاإ منظم ، تتج  شل  التغيي  في العال  Actionالعمل أ  إجشا  )
،  يقا  من الناحي  اجتماعي  عمل مشي ب  عمل الخارجي،  تستهتف غاي  ما

( ه  كل Activitéجماهي  ،  هي اعما  الت  يشي ب فيها مجم ع  من افشاد النشا  )
ي،  تمتان بالتلقائي   عملي  عقلي ، أ  سل كي ، أ  بي ل جي  مت قف  عل  طاق  الكائن ال

 ب(7)«أكر  منها بااستجاب 
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 ل  عت  تعاريش أيضا  منها:ببمفه م الفاعل: الفاعل 

الفاعل  ما أسنت شلي  الفعل، أ  شبه  الفعل عل  جه  قيام  ب ، »بيق   الجشجاني: ت
أ  عل  جه  قيام الفاعل بالفعل، ليخش  عن  مفع   ما، ل  يس   فاعل ،  الفاعل 

ح  أ  يصتر عن  الفعل، مع قصت  شراد   ب(8)«امختار ه  ال   ي

ليبا: 2 الفاعل في عل  اخا، ه  ام ج د، الحش، امسؤ   عن أفعال ، »بيق   جميل 
ياإ مجشد ،  ص  شل  كل  من حيث ه  الق  ، الت  تقلب معطياإ الحس  امفشد ،  امشخ 
ال أرسط ،  أطلق  فاسف  إسام عل  العقل امباشش،   العقل مصطلح  ضع  شش 

اا أن  يهب الص ر للعقل إنساني،  يؤ  ثش في  حتى يشفع  شل  درج  العقل  س   فع 
ا  من ل  القتر  عل  الفعل أ  ما يتصش بالنشا ،  امستفاد،  الفاعل، أ  الفع 
ا  أ   ا  أ  شاف،  رجل فع  ، نق  : د ا  فع   الفاعلي ،  يطل  عل  اشيا   انخا

ا  في عل  الطبا  عل  الشخ  امتصش باانفعا ، أ  باميل ش ل  نشيط،  يطل  الفع 
 ب(9)«التحمل،  الفاعل ما يحت  أثشا

 .مفهوم إنسان:3

ى، أ  غي  الجن   إنسا  جمع أناس  ،  أناسي ،  أناس،  ناس،  ه  البشش لل كش  ان
 اماب،  إنس ال احت شنس  ،  أنس    إنساني  ما اخت  ب  إنسا ،  أكر  

 استعمالها للمحامت من نح  الج د،  كشم اخا،ب

طال العلما  فيختلش مفه م  من فشي  آخش،  يجمع ه ه اختافاإ جميل  أما  في ا
يق   الفاسف  إلهي   ش  إنسا  ه  امعنى القائ  بجهت البت ،  ا »ليبا بق ل : 

متخل للبت  في مسماه، فاإنسا      مغايش لجمل  أشيا  البت ،  لكن جمه ر 
ن ه ه البني  امخص  ، امحس س ،  هن ه ا امتكلمي  يش   أ  إنسا  عبار  ع

الهيكل امجس  امحس س،  الح  أ  إنسا  مك    من ه ه الجمل  الجسمي  
ف  من حااإ متتاخل ، كاانفعا ،  ر ،  من تلم الجمل  النفسي  امؤل  امص  
ل،  إراد ، فه  شذ  جس ،  عقل،  يش  بعض الص في    إحساس،  إدراب،  التعق 
أ  إنسا  الكامل الحقي  ه  الب ن بي  ال ج ب  إمكا ،  امشآ  الجامع  بي  

ف  الحتثا ،  ه  ال اسط  بي  الح   الخل   ب(10)«فاإ القتم،  

 .حقول الفاعلية:ت
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الفاعلي  عنت مالم بن نب  تعن  عنصش الحشك  التافع  في إنسا ،  تعن  أيضا أ  
ستختاما مباششا مؤثشا،  ا  يب   أق ى جهت للشفع يستختم إنسا  ما تحت يتي  ا

 من مست   حيات ب

 تمتت حق   الفاعلي  شل  كل   سائل التفكي ، كما تشمل كل ام اقع من البيت      
 اسش ، شل  امترس   الناد ،  سائش مشاف  الحيا ،  يظل الفشد ه  الحقل ا   

بنا  الحضار ،  ل لم يش  مالم بن نب  أن  للفاعلي ، أن  امح ر اساس   في عملي  ال
يجب أ  نصنع رجاا يمش   في التاريت مستختمي  الي اب،  ال قت،  ام اهب في 

 تحقي  أهتافه  الكب  ب

 ش  شيجاد هؤا  الشجا  يك   عن طشي  ت جي  افشاد  تشبيته ،  ش  البنا  اجتماعي 
الفشد يمت الجماع  بالفاعلي ،  ه  حصيل  تفاعل متباد  بي  الطشفي ، حيث ش 

ح  ابن نب  بق ل :  حي  نحلل الطاقاإ » يستمت منها بت ره فاعليت ،  ه  ما ي 
اجتماعي  بصف  عام ، نجت أنها تتضمن أ ا،  قبل كل     الفشد كحدا   هتف، 
فالطاقاإ اجتماعي  تنتن عن الفشد  تع د شلي ، فالفشد الصالح يشارب في بنا  

ع،  ش  عمل  يع د شلي  في  ر  ضماناإ اجتماعي  تكفل ل  ت جي  طاقات  امجتم
 ب(11)«الفشدي 

ال عقيتت    أما أ   مشحل  من مشاحل بنا  إنسا  الفاعل في نظش مالم بن نب  فه  
ليست امشكل  أ  نعل  امسل  عقيت  ه  اجتماعي،  هي تنخش » تحشيكها حيث يق  : 

فكار السلبي  افكار اميت   افكار القاتل ، فاأفكار اميت  مجتمعاتنا،  يقصت باأ 
 افكار القاتل ، فاأفكار اميت  هي تلم افكار العقيم  الت  ا تقبل التغيي ،  من ث  
تعشقل مسي   النم   التقتم،  يق   عنها ابن نب : تش   كل مجتمع يصنع بنفس  افكار 

ذلم في تشاث  اجتماعي أفكارا ميت ، تمثل خطشا أشت علي   الت  ستقتل ، لكنها تبقى بعت
من خطش افكار القاتل ، شذ ا ل  تظل منسجم  مع عادات   تفعل مفع لها في كيان  من 

 ب(12)«التاخلت

 أما افكار القاتل  فه  تلم افكار الت  نستعي ها من  خشين أ  الت  تنتقل شلينا عن 
 ب اخش ،  ينقلها شل  مجتمعنا في أكر  احيا  السائ أ  طشي  احتكاب مع الشع

في –التاجش،  هما بمقتض ى  راثتهما عنتما يسافشا  شل  البلتا  اخش  ا ي هبا  
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شل  امهت ال   ت لت في  الحضار ،  ا شل  امصنع ال   تصنع في ،  لكنهما  -الغالب
 تقطش فيها، في هبا  شل  الحاناإ  اماهيبي هبا  شل  اماكن الت  تتعفن فيها، أ  الت  

 يش  ابن نب  أ   افكار السلبي  أشت  خطشا  أشت فتكا من استعمار،  من القابلي  
لاستعمار،  ه ه افكار قت انسلخت عن ج  رها،  انحشفت عن مثلها العليا،  ل لم 

لي ب  امشكل  امي  تب  عن عاقتنا بالثقاف  ا نجت لها ج  را في العصار  الثقافي  ا
الغشبي  ا تتعل  بالثقاف  الغشبي  نفسها،  شنما تتعل  بسل كنا نحن اتجاهها،  العق   
السطحي  في بلتاننا تلتقط الج   اميت من تلم الحضار  أنها تقع في خلط بين   بي  

  يمتلكها، شنما الثقاف  الغشبي ،  ه ه افكار اميت  تتح   في مجتمعاتنا شل  أفكار قاتل
 ب(13)«امه  أ  نشد شل  ه ه العقيت  فاعليتها إيجابي   تحثي ها اجتماعي

 أما رد الفاعلي  شل  عقيتت  فتك   بتع   ه ا إنسا  شل  العمل  تحصيل العل ، 
 الي ام باأخا،،  بص ر  أع  نعمل عل  تغيي  نفس ، أ   تغيي  ال سط اجتماعي 

ش   ه ا يغي   ما بق م حتى مشتبط بتغيي   النفس،  ه  ما يعب  عن  الن  القشآني: 
 ب(14)يغي   ا ما بحنفسه 

ال عقيت  الفشد تحتي مشحل  بنا  الفكش الفاعل،  تشتبط بها الفاعلي    بعت ش
ش   من ال اجب أ  نش  ه ا النشا  في »اجتماعي  للفكار،  عنها يق   ابن نب : 

ن الفشد القتر  عل  التكيش حسبما يعش  ل  من ام اقش، ث  ه  حي يت ، نشاه يم
ينتقل تحت رقاب  نظام انعكاسات  شل  امجتمع ال   يحيل  نشاطا مشي كا بفضل شبك  

 ب(15)«عاقات 

 .عوائق الفاعلية:2

ش   الع ائ  الت  تعي  فاعلي  إنسا ،  تقش في  ج  كل  انطاق  صحيح  لإنسا  
شل  ن عي ، ن   ذاتي داخلي  آخش  -في نظش مالم بن نب –لبنا  تشجع نح  الحشك   ا

 خارجي،  كل انطاق  صحيح  تقتض   التخل  من منها جميعاب

 أ.العوائق الداخلية:

يش  مالم بن نب  أ   الع ائ  التاخلي  الت  تمنع فاعلي  إنسا  تتمثل في افكار 
ع النفس  ،  ا  مشا  ذاإ الطابع  يق   ابن نب  في ذها  السلبي ،  امشا  ذاإ الطا
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يتمثل في  ر  النظش شل  اشيا  عل  أنها سهل ،  ه  قائت  اشم »السه ل   خط رت : 
ى كما كانت الحا  في قضي  فلسطي   ب(16)«شل  نشا  أع

 من امشا  الشبيه  بال ها  ما يسمي  ابن نب  الطمحنين  اخاقي ،  في عامنا 
فا ها من  أمت بعيت، ل  يعت أحت يؤنب نفس  أ  يتحثش من  إسامي مل فقتإ النفس 

خطيئت  أ  يبكي عل  ذنب   خا  القاد   ام جه  ، فقت خي   عليه  الشع ر 
 بالطمحنين  اخاقي ب

ه ا  الشكا  من أشكا  » يضع ابن نب  ال ها   الخيان  في مشتب   احت  فيق  : 
ا أ  يتمثل الخيان  يتمثا  في العال   إسامي الحتيث في  ر  ن عي  من ال ها ، ف م 

في  ر  النظش شل  اشيا  عل  أنها سهل ،ببب  غما أ  يحخ   ر  النظش شليها عل  أنها 
 ب(17)«مستحيل  فيصاب النشا  بالشلل

 تبت  انم  الصبياني  في مجتمعنا في سل كاإ بعض افشاد، كح  نجت من يست رد فش  
تاإ الباه  الثمن  ه  في صحشا  العشب، حتى شذا أرادإ السيتاإ استعمال  لجح الس ي 

فاإ اله ا  في درج  الصفش،  ا  تش  مثا في امصالح العام  فشيقا من  استعما  مكي 
الناس يلبس القبع ،  فشيقا آخش مانا  يشتت  الطشب ا،  نفه  من ه ا أننا في مجتمع 

،  عنتما يسقط انا ا شع ريا في الن ع  الب ج اني  ل  يحتد بعت اختياره ب ض ل
يبت  بسبب عتم القتر  عل  دارس ا يتف   مقتضياإ الحاضش  امستقبل،  ب لم أ

بحت متنفسا ل   ب(18)افكار بظاهش  التشبث باما  ، كحنما قت أ

لمي ، في الطاغيتي  عل  اعما  ادبي   الع- يش  ابن نب  أ   ن عت  الجتا   التب يش
جعلتا امثقش يهت  بالتفا  عن امجتمع  تب يش اخطا ،  -عصش  انحطا   النهض 

شه ممن قشؤ ا كتاباإ افغاني  كتاباإ شكيب أرسا ،   كا  الجيل ال   عا
 غي هما، كان ا في الحقيق  يقشؤ   أعماا للتفا   التب يش،  ليس من أجل البنا  

  الت جي ب

(، Psychoseلي  أيضا امشا  ذاإ الطابع النفس    هي ال ها  ) من مع قاإ الفاع
  امشا  شب  الصبياني ،  القابلي  لاستعمارب

ح ب بخلل في  سائل التكيش اجتماعي  امن   التين    ال ها  مش  نفس   م
حب    باضطشاب عام في ال ظائش العقلي  كاإدراب  الحك   استتا   غي ها،  ي

 ي  في السل ب  الشخصي باضطشاب عم
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 ال ها  امعش ف في العال  إسامي ن عا : ذها   ذها  الصع ب   ذها  السه ل ، 
 ذها  الصع ب  في الج ائش قام عل  ق اعت ثا  هي: » يبي  ابن نب  الن   ا   فيق  : 

ننا لسنا بقادرين عل  فعل     أننا جاهل  ،  لسنا بقادرين عل  شنجان ه ا العمل أ 
 ب(19)«فقشا ،  لسنا بقادرين عل  تص ر ه ا امش أ  استعمار في بادنا

 يش  ابن نب  في اليابا  نم ذجا من البلتا  الت  استطاعت التخل  من افكار اميت ، 
 تمكنت من اقتباس افكار امثمش  من الحضار  الغشبي ،  قت كانت انطاقتها الحضاري  

ش   عامنا إسامي  اليابا  قت تتلم ا »ل  إسامي حيث يق  : مي امن   انطاق  العا
م في مترس  الحضار  الغشبي ،  الي م ها هي اليابا  الق   ةت8تس ي   ح الي عام 

اقتصادي  الثالث  في العال ،  افكار امميت   في الغشب ل  تصشفها عن طشيقها، فقت 
 ب(20)«هابقيت  في   لثقافتها  لتقاليتها  ماضي

 يعتقت ابن نب  أ  لاستعمار د را في نشش افكار القاتل ،  ششاعتها في باد امسلمي  
بهتف شل  فاعلي  أفشاده،  شضعاف الجهان امفاهي  إسامي بحيث يس د التخلش 
الفكش ، ال   يؤثش بت ره عل  الحيا  اجتماعي ،  ل لم كانت أمني  ابن نب  أ  تق م 

سامي  رابط  من امثقفي ، تحمل عل  عاتقها مهم  الكشش عن هجماإ في الباد إ 
 استعمار عل  الجبه  الفكشي ب

 ،  ي كش ابن نب  أ  أعشا  الضعش امفاهي  تبت  في الن ع  شل  الفخش،  امتي
 التب يش،  الجتا  ال   يمي  ثقافتنا،  هي من  سائل التغلب عل  مشكب النق  ال   

ا  امسل  شنا  سلطا  الحضار  الغشبي ،  يبي  ابن نب  اثش السلب  للمتي اعي   إنس
بحت ثقاف  أثشي ،  ا يتج  العمل »فيق  :  حيث اتجهت الثقاف  شل  امتتال اما   أ

الفكش  فيها شل  امام، بل ينتكس شل  ال را ،  كا  ه ا اتجاه الناك  امسشف سببا في 
في –ابع التميي  بي  عال  أشيائ   عال  أفكاره، ف    ه ا السل ب انطبا  التعلي  كل   بط

بياني  -نظش مالم بن نب  ا يعت  أ  يك   مشضا شب  

 عنتما يسقط انا اشع ريا في الن ع  الب ج اني  بسبب عتم قترت  عل  التميي  بي  
أ  يك   مشضا عال  أشيائ ،  عال  أفكاره، ف    ه ا السل ب في نظش ابن نب  ا يعت  

بيانيب  شب  

لكي نتحشر من » يش  ابن نب  أ  القابلي  لاستعمار أشت أثشا من استعمار حيث يق  : 
أثش استعمار يجب أ  نتحشر أ ا من سبب ،  ه  القابلي  لاستعمار، فك   امسل  غي  



الافعل   المدونة                     الك بن نبيعند م اإنسا بين الفعل 

ّنة"      النقديةمخبر الدراسات اأدبية                             مجلة " المد  
29 

ستعمار، حائ  جميع ال سائل الت  يشيتها لتنمي  نخصيت ،  تحقي  م اهب  ذلم ه  ا 
 أما أا  يفكش في استختام ما تحت يتي  من  سائل استختاما مؤثشا،  في ب   أق ى 
الجهت لي فع من مست   حيات  حتى بال سائل العارض ،  أما أا  يستختم  قت  في ه ا 
ا مهما، يكفل نجال الفني  استعماري ،  السبيل، فيستسل  لحظ  شفقاره  تح يل  كم 

 ب(21)«ستعمارفتلم القابلي  لا 

 القابلي  لاستعمار عنت مالم بن نب  يقابلها استعمار التاخلي عنت محمت الغ الي،  ه  
 نعن  بااستعمار التاخلي »في نظشه يمهت لاستعمار الخارجي،  يبي  ه ا امش فيق  : 

فقتا  ام  القتر  عل  حك  نفسها بمن تختار من أبنائها،  سق   أنم  الحك  في 
  احايي  بي  أناس تمقته  الجماهي ،  تتمنى ن اله  أنه  يؤثش   شه اته  عل  أكر

به ،  من ث   فه  يستتيم    مصالحه ،  ا يملك   كفاي  حقيق  للبقا  في منا
تإ  حكمه  باإرهاب  احتيا   غي  ذلم،  نجال استعمار الغشبي في أقطار الشش، مه 

 ب(22)«ل  ه ه اح ا 

نب   ه  يعتد أمشا  امجتمع امعيق  للفاعلي : الشيئي   التكتيس  غياب   ي كش ابن
 من أجل التفا  عن »الت جي  الجمالي  امنط  العملي،  يق   عن مش  الشيئي : 

ياإ اشيا   العال  إسامي كانت امشاكل ت ضع ضمن حت د كمي ، أ  باعتبار كم 
ل  أ   جميع الهن د –ل   يق   في  الضش ري ،  قت كا  نفس شعار جما  التين ا

يشي  شل  أ   النهض  كانت  -يبصق   معا أغشق ا الج ر الب يطاني  في بحش من اللعاب
 ب(23)«تن ل  في طشي  الشيئي 

 أما مش  التكتيس فيبت  في اقتنا  ال سائل د   الحاج  شليها،  ه  تكتيس للشيا ، 
   أ  تك   من  رائ  ضش ر ،  يبي  ابن  يتعتاه شل  ن   آخش ه  تكتيس انخا بت

ش   امكا  ال   يجب أ  يشغل  خمس  م ظفي  أ  »نب  ه ا الن   من التكتيس فيق  : 
مستختمي ، ي ضع في  أحيانا خمس  عشش أ  عشش  ، بطشيق  ت د   بها مشكل  

د   البطال  العادي  مع بطال  خا  ناشئ  عن ال اقع اماثل في استختامنا م ظفي  
 ب(24)«أ  نستحت   ظائفه 

 امنط  العملي في تعشيش ابن نب  ا يعن  ب  ذلم الش    ال   د نت أ ل    ضعت 
ق اعته من  أرسط ،  شنما يعن  ب  كيفي  ارتبا  العمل ب سائل   معاني ، أ  استخشا  

 أق ى ما يمكن من الفائت  من  سائل معين ب
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ملي يعن  عنت مالم بن نب  كيفي  ارتبا  العمل ب سائل   معاني ، أ   امنط  الع
ن ،  ش   غياب امنط  العملي في  استخشا  أق ى ما يمكن من الفائت  من  سائل معي 
مجتمعنا يتمثل في افتقادنا الضابط ال   يشبط بي  عمل  هتف ،  بي  سياس  

،  يق   مالم بن نب  في ه ا الصتد:   سائلها،  بي  ثقاف   مثلها،  بي  فكش   تحقيقها
ش   سياستنا تجهل  سائلها،  ثقافتنا ا تعشف مثلها،  ش   ذلم كل   ليتكشر في كل عمل »

نعمل ،  في كل  خط   نخط ها،  لقت يقا  ش   امجتمع إسامي يعيش طبقا للقشآ ، 
ج د امنط   مع ذلم فمن ا ب أ  نق  : شن  يتكل  تبعا مبادي القشآ  لعتم   

 ب(25)«العملي في سل ك  إسامي

 ب.العوائق الخارجية:

يمثل استعمار أحت مع قاإ الفاعلي  في الباد إسامي ،  ه  يفش  عل  حيا  الفشد 
عاما سلبيا يسمي  مالم بن نب  بامصطلح الشيا   )امعامل(،  يش  ابن نب  أ  

رها من الطف ل  شل  البل   الشج ل ، حيث استعمار يؤثش في حيا  الفشد في جميع أط ا
ينسج امستعمش بتهائ   خبث  شبك  مسم م  من احقاد  افكار تحط  قيم  الفشد 

 يستعمل استعمار  سائل متعتد  في مقا م  افكار  تحطيمها، فه  ف  تعشقل مصالح
شل  سال اما ، يستختم الق  ،  إغشا ،  لغ  التين،  يستعمل جهل الجماهي ،  يلجح 

 ذلم حسب الظش ف  امابساإ، كما يستختم خفايا أ  سيك ل جيا،  طش، ا مشئي  
في شل فاعلي  الشع ب،  يمنع الق   امناهض  ل  أ، تتجمع،  يعمل عل  تج ئتها، 

  للص   شل  أهتاف  يعتمت مبتأ  الغم    الفاعلي ب

 .محركا الفاعلية:3

إنسا  تحشكها شما فكش  أ  مفه مي ،  افكار قت تك    يش  مالم بن نب  أ   فاعلي 
 ديني   يسميها افكار امطب ع ، أ  تك    ضعي ب

 أبد ر  الفكش  التيني  في تحشيم فاعلي  إنسا :

نش  أن  ينبغي قبل البحث في د ر افكار  عاقتها بالحضار  أ  نحتد مفه م التين، 
  الفكش  التيني ب

ش   كلم  التين أخ إ عن الفعل )دان ، يتني (، أ  »في مفه م التين:  يق   الباحث   
 ب(26)«من الفعل)دا  ل (، أ  من الفعل )دا  ب (
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 التين لغ  يعن  املم  التصشف  امحاسب ،  ي م التين يعن  ي م امحاسب   الج ا ، 
طاحا  ا  ه  الحك  القا  ،  أما ا يعن   دا  نفس  يعن  حكمها  ضبطها،  التي 

الخض    الطاع   العباد ،  كلم  )التين ه( تعن  الحك  ه  الخض   ل ،  من 
معاني  أيضا: ام هب  الطشيق  الت  يسي  عليها امش  نظشيا  عمليا، فيقا : ه ا دين  

  ديتني أ  ه ا م هب   اتجاهيب

ي   في اللغتي  إنجل» يق   حسن مصطفى عن مفه م التين في اللغاإ اخش : 
ين ) ( مشت  أساسا من الاتيني ،  يشي  شل  مفه م العباد  Religion الفشنسي  الت 

 ب(27)«القائم  عل  الخش    الشهب   احي ام

هي ت جي  الناس نح  معب د غيب ،  ل  » يق   مالم بن نب  في تعشيش الفكش  التيني : 
جشه كا  من ن   نمن  أ  في  ر  مشش   بعيت امل مثل بنا  م جتمع جتيت يضع 

ل بنا ه اجيا  امتتابع   ب(28)«ا   جيل،  ت ا

 الفكش  التيني  به ا امفه م هي كل فكش  تحف   إنسا ،  تنقل اهتمام  شل  عال  القي  
 امثل،  تسم  بال اإ شل  عال  امستقبل،  يعطي ابن نب  للفكش  التيني  تسمياإ أخش  

 حي ي بفيسميها الش ل،  الطاق  ال

سمت بالفاعلي   إنجان  اها الحس التين  ات   قت ثبت تاريخيا أ  الساحاإ الت  غط 
م،  ه  ما يؤكته ج ستاف ل ب   بق ل :  ش   امعتقتاإ الت  تخش ب أحيانا  تبت  » التقت 

ست د   التاريت  دعائ  الحضار  الصادق ،  ل ا امعتقتاإ ما عاشت ام ،  غالبا، أس 
 ب(29)«امعتقت الق   يقي  ا ي ع ع      ينشح عن 

 قت كا  ابن خلت   أ    من أبشن د ر الفكش  التيني  في تك ين الحضاراإ حيث قا  في 
شذا كا  التين بالنب   أ  ال اي  كا  »تبيي  د ر التين في بنا  ال ان  اخا ي عنت العشب: 

 ب(30)«  فسهل انقياده ال ان  له  من أنفسه ،  ذهب خل  الكب   امنافس  منه

ش    را  كل  حضار  من الحضاراإ » يق   ت ينب  في د ر العقيت  في بنا  الحضار : 
القائم  الي م ديان  عامي ،  إنسا  شذ ينشش عقيت  ر حاني  شنما يؤد  فعا 
ح ل  تحقيق  باستختام الطشائ  امادي  البحت ،  للعقائت  اجتماعيا، عظ  بكثي  مما يتهي 

 ب(31)«د ر خطي  في مجشياإ التاريت - ف  رأي –
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 يش  ابن نب  أ   التحليل التاريخي يت   عل  أ   امشكب ال   راف  د ما تشكيب الحضار  
س  هي  ش مكت  في التاريت ه  الفكش  التيني ،  حي  تبتأ الحضار  ا يك   ثم   شا عنا

عنصش خارجي ه  الفكش  التيني ،  إنسا   الي اب  ال قت،  ا تب  الحضار  شا بتخ   
  حيثما فقتإ الش ل سقطت الحضار   انحط تب

ش للث ر  الفشنسي :  ش الفشنس   )د  ب نالت( امعا نع الث راإ ه  » يق   امفك  ش   ما 
 ب(32)«د ما الكتاب من إنجيل شل  اميثا، اجتماعي

نا عاق  الفكش  التيني  بالفاعلي :  الفكش  التيني  تحف   إنسا  » يق   ابن نب  مبي 
للبنا ، حي  تستنهض همم ،  تحش ب فاعليت ،  تحت  تغيي ا في الحال  النفسي  لل اإ 

 ب(33)« تح    حيا  الفشد  امجتمع شل  حيا  ذاإ معنى  دال 

 شذا كا  بعض الباحثي  يعتقت   أ   الحضار  الحتيث  ظهشإ بفضل تمجيت إنسا  
شإ  للعقل  رفض  لقي د التين  تعاليم ،  يش   أ   أ ر با شهتإ تط را م ها م  تنك 

للتين، ف    ابن نب  يشفض ه ا الشأ  أن  مبن  عل  تحليل غي  م ض عي،  يش  أ  
الحضار  الحتيث  ذاإ ج  ر ديني ،  أما الجانب الادين  فيها فما ه  شا مشحل  تاريخي  

حا: أفشنتها تط راإ امجتمع امتف   بشحن   لقت خلش اختفا  »ديني ،  يق   م 
إمب اط ري  الش ماني  في ال اقع جميع مك ناإ امجتمع الش ماني، من أنخا  أفكار 
 أشيا  عل  حا  من الف  ى، كانت هي السم  الظاهش  ما يطل  علي  اس  العص ر 

 ب(34)«ال سطى

ل» يضيش ابن نب  قائا:   يتفكم،  بام اد  بقتر ما كا  مجتمع غشب أ ربا يتحل 
امتخلف  عن ه ا التحلل ذاتها استطاعت امسيحي  أ  تبن  امجتمع الجتيت خط   

 ب(35)«خط  ،  ه  امجتمع ال   يطل  علي  في ه ه ايام امجتمع الغشبي

ما ه  -في نظش ابن نب – ش   التعار  ال   يبت  بي  الفكش  امسيحي   النهض  ا ر بي  
 ، يختفي حي  نع د شل  ال را  قشني  أ  ثاث  قش  ، أ   كلم  أ ر بي شا تعار  مفي  

ذاتها تختفي،  يستنت ابن نب  في تقشيش ه ا الشأ  عل  شهاد  امؤر )غي  ( ال   يق   
لي  للحضار  »في كتاب  تتاريت الحضار  في أ ر بات:  تلك  هي السم  العظيم  ا
، ا ر بي  من  أ  تط رإ تحت تحثي   إنجيل، تحثي ه الخفي الظاهش، امنكش  امش   

 ب(36)«حيث عاا القهش  الحشي   كب ا معا

  من محشكاإ الفاعلي  امفه مي  أ  ايتي ل جياب
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اغ  )ديست إ »يق   حتاد سلي  في تعشيش إيتي ل جيا:  ه  مصطلح حتيث النشح  
ل  عل  عل  الظاهش  العقلي ، د تشاس( في نهاي  القش  الثامن عشش،  كا  يقصت ب  التا

 ه  عل  عقلي لنقت التقاليت في نظش مؤلف ،  مع ماركس د   مفه م ايتي ل جيا عل  
ال عي الخاطئ ال   ينج  عن ام قش الطبقي للفشاد اجتماعيي ،  مع ليني  استعاد 

تي  مفه م ايتي ل جيا مفه م  ال ضعي، فقت اعتب  ليني  ايتي ل جيا أسلح  عق
 ب(37)«تتمتع بها الطبقاإ اجتماعي 

ط  مجم ع  من افكار » يعشف عبت ه ششيط ايتي ل جيا بق ل :  شنها بص ر  مبس 
 امبادي، الت  تهتف شل  تنظي  حيا  مجتمع ما، في اميادين السياسي   اقتصادي  

 ب(38)« الثقافي 

   امفه مي  ليست   أفكار ش» يق   عبت الع ي  الخالت  في تعشيش امفه مي : 
ه  ال   يعي   للجماع  طشيقها في التاريت  ب(39)«شتيت ،  لكنها مسي    للطاق ،  الس 

 أما مالم بن نب  فا يش  أ   جت   من تحتيت معنى امفه مي  شذا كا  يق   عل  
نسا  الحشفي  أ  عن طشي  امماثل ،  اه  عنته أ  نتسا   عن عاق  امفه مي  باإ

  بالفاعلي ب

ن العال  أهمي  » يق   مالم بن نب  عن أهمي  امفه مي  في القش   اخي  :  لقت تفط 
بحت تك    ج  ا من ظاهش  القش  العششين،  ش    امفه مي ، بل ش   امفه مي  أ
ت عن عاقاإ الق   لي ذ معايي  افكار، بحيث  البششي  بعت الحشبي  الك نيتي  تخل 

بح ل ف ات لجميع التساتي  ال طني ، أ ت التيمقشاطي   اشي اكي   السام تشك 
 تطبع اتجاه ال   يتج   ب  تط ر البششي ،  يبت  أ  افكار الثا  تك    مبادي 

 ب(40)«مفه مي  عامي 

س  » عن الفش، بي  التين  إيتي ل جيا يق   ابن نب :  ن مفاهي  مقت  ش   التين يتضم 
مي ،  تك   إيتي ل جيا عنتما يك   ثم   نظام للقي  أ  بص ر  أع   أ  متسا

للمعتقتاإ، ا يستتعي من جه  مفاهي  مقتس  أ  متسامي   من جه  أخش  يعالج 
 ب(41)«بشكل خا التنظي  اجتماعي  السياس   للمجتمعاإ أ  بص ر  أع  مستقبلها

ب  مثا بالث ر  الج ائشي  الت  قامت  عن عاق  امفه مي  بالفاعلي   د رها يضشب ابن ن
  قام بها الشعب الج ائش  عنتما ت فش ششطا :
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ل في استعمار الفشنس  ب- ل  امتمث   ا  :  ج د الباعث امعل 

 الثاني:  ج د مفه مي  للفكش  امتمثل  في الحشي   استقا  عن استعمارب-

ن إدراب إنساني،  حض رها ينتن  ش   غياب امفه مي  يجعل افكار غائب  عن جها
عن  شنسا  العقل،  ل لم ف    مشكل  إنسا  امسل  بتأإ من غياب امفه مي  ك طار 

 محش ب لق اه العقلي   الش حي   النفسي ب

ها امعلل ه  استعمار بينما كا  استقا   فالشعب الج ائش  قام بالث ر  الت  كا  باع
ا حصل استقا  تشاجع إنسا  الث ر   حتثت العطال  مفه مي  عام ،  لكن م  

 لغياب امفه مي  في ه ه الحال ب

 يفسش ابن نب  ذلم ام قش التاريخي ال    قفت  النسا  الج ائشياإ في أعقاب اسي جا  
ي  هب  حاهن في بتاي  »بادنا للسياد  ال طني  قائا:  ش   النسا  الج ائشياإ الا

 ب(42) «أ امش مثل ه ا العمل الحاف  بخلقهن لج ه امفاهي ببب استقا  أطعن

م  قادتهما شل  945ت امفه مي  هي الت  حشكت شعب  أمانيا  اليابا  امنه متي  سن  
 حظائش اشغل، فانتهش العال  بنه ضهما العجيب بعت سن اإ قليل ب

حتا  العامي ، حيث يق  :  يش  محمت الغ الي أ  إيتي ل جيا كا  لها د ر كبي  في ا 
ش   امؤرخي  يتفق   عل  أ   انطاقاإ السياسي   العسكشي  الكب   ابت  أ  يك   »

 را ها فلسف  )أيتي ل جي ( معن ي ، أ  أدبي  أ  تششيعي  أ  اجتماعي ، فالتتار ملك ا 
رب العال ،  لكنه  ملك ه في معارب  حشي  سشيع ،  تخل   العال  منه  خا  معا

سشيع  أيضا،  ل  يي ك ا أثشا أن  ما كا  يسي  ه     ،  محمت علي باشا كاد أ  يش  
ل شل   الخاف  العثماني ،  لكن أ   امسحل  كانت ذاإ ق   عسكشي  فقط ما  

 ب(43)«   

نا د ر امفه مي  بق ل :  الث ر  الفشنسي  كا   را ها كتاباإ » يضيش محمت الغ الي مبي 
اإ جاب جاب ر س ،  م نتسكي ،  غي هما،  التغيي  إسامي الك ني كا  فكشي ، كتاب

 را ه القشآ  الكشي ،  ه ا سش  نجاح ، فخا  قش  امتت في العال  امعش ف آن اب كل  ، 
أما بعت أ  بتأإ تتقل  فلسف  القشآ  الكشي ،  تتقل  دع ت ، ف    ام  إسامي  

تتار، تقاتل با فلسف   بت    عي،  انتهى امش شل  ما انتهت شل  أم  أشب  بامغ    ال
 ب(44)«انتهى شلي 



الافعل   المدونة                     الك بن نبيعند م اإنسا بين الفعل 

ّنة"      النقديةمخبر الدراسات اأدبية                             مجلة " المد  
35 

 حيثما كانت امفه مي  كانت الحشك ،  حيثما غابت كا  الفشل  التحخش،  لنا في التاريت 
ا شاعت فلسف  الجب   هي فلسف  عطلت  ش اهت كثي   منها ما  قع لعامنا إسامي، فلم 

لت  في السن  الك ني  فتخلفنا في عمار  ار ، قان   السببي  تعطيا كاما ،  قت عط 
  عطلت  في السن  النفسي  فسادنا الت اكل  انطفا  الفاعلي ب

 ليس غشيبا أ  نجت جميع التياناإ تهت  بامفه مي  كشش  ضش ر  لتع   إنسا ، 
عل   فالجث   قبل أ  تك   دارا للمؤمني  بعت ام إ هي مفه م  جتاني يحت  ال اإ

 العملب

 .مظاهر الفاعلية:2

ش   الفاعلي  تنم  تتريجيا مع تعقت امصلح  العام ،  النشا  الفشد  بمقتار ما يك   
م ل  ضماناإ اجتماعي ،  ه ه الضماناإ يعطيها  م جها للمصلح  العام  بمقتار ما تقت 
ا يختلش عن نظشي  اقتصاد الس ،  تختلش عن النظشي   ابن نب  مفه ما خا

ش   كل طاق  اجتماعي  تصتر حتما من د افع »اركسي ،  يتخل  مفه مها في ق ل : ام
،  كل نشا  اجتماعي مشكب من «القلب  من مب راإ  ت جيهاإ العقل  حشكاإ اعضا 

ش،  الفاعلي  تك   أق   في ال سط ال   ينتن أق   الت افع  أق م  ه ه العنا
 ب(45)الت جيهاإ  أنشط الحشكاإ

ش ال  فاعلي  مشتبط  باإنتا  يلعب في  الت تش د ر امكثشب عنا

ه  مصطلح » قت جا  تعشيش الت تش في امعج  الفلسفي مجمع اللغ  العشبي  مايلي: 
ر ا ي، يقصت ب  الجانب التطبيقي ال   يمن الش    انسجاما  اف  طبيعت ، س ا  كا  

ش امادي ،  ب  تم يل النفس نح  اشيا  لتعشفها ذلم في النفس إنساني  أ  في العنا
 ب(46)«معشف  حق   أ  لتعص  ذاتها  تتحصن ضت امؤثشاإ الخارجي 

عنتما ننظش شل  اليت  القلب  العقل عل  أنه  » يق   مالم بن نب  في تعشيش الت تش: 
أساس الفعالي ببب يمكن أ  نشد امب راإ،  الت افع  اسباب القشيب   البعيت ، الت  

 ب(47)«خل  نشا  فعا  شل  حال  خا  هي الت تشتتفع شل  

فاليت تحخ  ببطش  عنش في حال  » يضيش ابن نب  في ت ضي مفه م الت تش قائا: 
ي خ  الكتاب بق   يا ي ،  نشا  (48)الت تش الت  يشي  شليها القشآ  في ق ل  تعال : 
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عن حال  العقل  القلب مع حشك  اليت تخل  امعج اإ في ظش ف معين ، تعب   
 ب(49)«الت تش

ا عن عمل اليت في الحال  النفسي  الت  تكمن  را ها ق     يقتم ابن نب  مثاا حي 
الفاعلي ، بالحادث  الت   قعت للغمام ابن باديس حينما حا   مجشم متف   من قبل 
خ  الجس ،  لكن  الشيت بيته النحيل ،  ا  استعمار اغتيال ،  كا  ذلم امجشم فظ 

بعي الخنجش، مسم امجشم حتى أتت  النجت ،  منعت امجشم من   هي أضعش من أ
ت  إجشامي ب  تنفي  خط 

 للت تش مظاهش مختلف  تجستها د افع القلب  ت جيهاإ العقل  حشكاإ اعضا ، 
 فهناب الت تش النفس    اخا ي  السياس    اقتصاد ب

مقتار الت تش امتفجش في ضمائش ثاث   من أمثل  الن   الت تش النفس   ما أبشنت   ي  من 
حاب   حيث جا  في خاتم   ي :  عل   -تخلف ا عن غ    تب ب امشه ر –من ال

الثاث  ال   خلف ا حتى شذا ضاقت عليه  ار  بما رحبت،  ضاقت عليه  أنفسه ، 
 ب(50)الشحي  ظن ا أا ملجح من ه شا شلي ، ث  تاب عليه  ليت ب ا، ش   ه ه  الت اب 

كا  دفا  امجتمع » يضشب ابن نب  مثاا آخش من أمثل  الت تش النفس   حيث يق  : 
إسامي بق   السال حينما تهتدإ قترت  بعت  فا  الشس   بحادث  الشد بب  ل  يكن 
ب سع امجتمع أ  ي اج  تلم الشد   ل ا أن  احتف  ب رادت  البكش أ  ب لم الت تش 

 ب(51)«نح  شياه إلهام القشآني  تعالي  الشس   التاخلي ال   م

 من الت تش اخا ي ما أقتمت علي  تلم امشأ  العشبي  في عهت الشس   بمحض شرادتها، 
 د   شكشاه، حيث طلبت شقام  الحت عليها اقي افها الفاحش ،  ك لم سل ب عمش بن 

ح  التق ي ، شذا رأ ا من    انحشافا أ  اع جاجابالخطاب عنتما طلب من رعيت  الن

ش   جميع الق   اقتصادي  من » من أمثل  الت تش في امجا  اقتصاد  يق   ابن نب : 
شنتا  ميكانيكي  شطاراإ فني   فعالي  رؤ س ام ا ، تشتبط من حيث التحثي   الفاعلي  

 ينق  بحااإ خا ، تتصل بالع امل إنساني  حتى ش    ل  اميكانيكي  ذاتها ي يت 
 ب(52)«شنتاجها حسب ما يعي   ال سط إنساني ال   تعمل في  من حااإ ت تش أ  فت ر 

 شذا كا  ابن نب  يش  في الت تش بحشكال  مظهشا للفاعلي  عنت إنسا ، ف    ت ينب  يش  
أ   التحت  ه  التافع الحي   شل  نش   الحضار ،  ه  مظهش الفاعلي ، أن  سبب هام 
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، حيث يستف  الجماع  لتنهض  ت اج  ظش فها  عت ها، كما يعتب  ت ينب  في استجاب 
 في اإ التحت  في اإ خي  للجامع ، أنها تعيت شليها شبابها  فاعليتهاب

:  هوام

                                                           

فلسفي، ص:  - 1 معجم ا ور، ا  .837-839إبراهيم مذ
فلسفي، ج - 2 معجم ا  .848، ص: 08جميل صليبا، ا
مجلد  - 3 لغة، ا  .589، ص: 05احمد رضا، معجم متن ا
مجلدابن منظور مح - 4 محيط، ا عرب ا سان ا  .8888، ص: 08مد، 
تعريفات، ص:  - 5 جرجاني علي بن محمد، ا  .74ا
فلسفي، ج - 6 معجم ا  .843-848، ص: 08جميل صليبا، ا
علوم ااجتماعية، ص:  - 7 ي، معجم مصطلحات ا  .89بدري أحمد ز
تعريفات، ص:  - 8 جرجاني علي بن محمد، ا  .78-70ا
فلسفي، ججميل صليبا،  - 9 معجم ا  .839، ص: 08ا

مرجع نفسه، ص:  - 10  .849ا
ك بن نبي، مياد مجتمع، ص:  - 11  .78ما
ة، ص:  - 12 معر ك بن نبي، في مهب ا  .859ما
م اإسامي، ص:  - 13 عا ك بن نبي، وجهة ا  .52ما
رعد، اآية:  - 14  .88سورة ا
ك بن نبي، مياد مجتمع، ص:  - 15  .78ما
مصدر نفس - 16  .20ه، ص: ا
مصدر نفسه، ص:  - 17  .27ا
م اإسامي، ص:   - 18 عا ك بن نبي، وجهة ا  .45ما
مصدر نفسه، ص:  - 19  .20ا
م اإسامي، ص:  - 20 عا ار في ا لة اأف ك بن نبي، مش  .848ما
سابق، ص:  - 21 مصدر ا  .27ا
ي، اإسام وأوضاعنا ااقتصادية، ص:  - 22 غزا  .808محمد ا
ك بن - 23 برى، ص:  ما قضايا ا  .57نبي، ا
مصدر نفسه، ص:   - 24  .48ا
نهضة، ص:  - 25 ك بن نبي، شروط ا  .99ما
دين، ص:  - 26  .02حسن علي مصطفى، نشأة ا
مرجع نفسه، ص:  - 27  .09ا
نهضة، ص:  - 28 ك بن نبي، شروط ا  .48ما
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حضارة في اإسام، ص:  - 29 خطيب، أسس مفهوم ا  .87سليمان ا
مرجع - 30  .79نفسه، ص:  ا
مرجع نفسه، ص:  - 31  .77ا
رة اإفريقية اآسيوية، ص:  - 32 ك بن نبي، ف  .88ما
نهضة، ص:  - 33 ك بن نبي، شروط ا  .78ما
ك بن نبي، مياد مجتمع، ص:  - 34  .44ما
مصدر نفسه، ص:  - 35  .44ا
سابق، ص:  - 36 مصدر ا  .44ا
علم ااجتماع، ص - 37 نقدي  معجم ا  .25: حداد سليم، ا
تنمية، ص:  - 38 وجية وقضايا ا لة اإيديو مش  .95عبد اه شريط، ا
برى، ص:  - 39 قضايا ا ك بن نبي، ا  .83ما
سابق، ص:  - 40 مصدر ا  .93ا
علم ااجتماع، ص:  - 41 نقدي  معجم ا  .24حداد سليم، ا
برى، ص:  - 42 قضايا ا ك بن نبي، ا  .804ما
يف نتعامل  - 43 ي،  غزا ريم، ص: محمد ا قرآن ا  .888مع ا
مرجع نفسه، ص:  - 44  .883ا
ك بن نبي، تأمات، ص:  - 45  .39ما
عربية، ص:  - 46 لغة ا مجمع ا فلسفي،  معجم ا  .47ا
ك بن نبي، تأمات، ص:  - 47  .34ما
 .88سورة مريم، اآية:  - 48
ك بن نبي، تأمات، ص:  - 49  .34ما
توبة، اآية:  - 50  .882سورة ا
ار، ص: ما - 51 لة اأف  .54ك بن نبي، مش
ك بن نبي، تأمات، ص:  - 52  .43ما



النفسية أناشيد اأطفا  ةالمدون                        السياقات اللغوية 

ّنة"   النقديةمخبر الدراسات اأدبية                              مجلة " المد  39 

 السياقا اللغوية والنفسية أناشيد أطفال

 في امرحلة ابتدائية

 علية بيبيةد/                                                                               

جامعة تبسة                                                                                  

 املخص:

الفعا  في نم  عقل الطفل  انتماج  في ال اقع ما تمتان ب  من قي   انش د  اثش مثل ت

نبيل   شيقا  م سيقي  خيا  ساحش  نحن في ه ه التراس  نحا   الكشش عن فاعلي  

ه ه انش د   عن سياقاتها امتعتد  من لغ ي   نفسي  لنحا   من خا  ه ه 

قي ال   تبث  انش د  في نفسي  الطفل باعتبارها السياقاإ الكشش عن التعبي  الحقي

 ن عا ممي ا من أن ا  أدب الطفل شل  جانب مثياتها كالقص   امسشحي ب

Text summary  

      Chant représentent impact effectif sur la croissance de l'esprit de l'enfant et son 

intégration dans la réalité que ce sont les valeurs nobles et le rythme de la musique et de 

l'imagination d'un magicien et nous dans cette étude nous essayons de détecter l'efficacité de 

cette chanson et multi-linguistiques et psychologiques des contextes d'essayer à travers ces 

contextes révélant l'expression vraie qui a été diffusé chanson la psychologie comme un type 

spécial de la littérature pour enfants ainsi que ceux Kalgosh et le jeu enfant. 

 امصطلحا امفاتيح في الدراسة:     

:-ت  السيا
يمثل السيا، شحت  النظشياإ الت  تتنا   امعنى  تح ات  اللغ ي   غي  اللغ ي   ه       

 مساعت عل  فه  النص   كشش  انسجامها  اتساقهاب
« عاق  لغ ي   خار  نطا، اللغ  يظهش فيها الحت  الكامي» السيا، في أد، تعشيف  ه  

(  معنى ذلم أن  امحيط اللغ   ال   يسب   يلح   حت  معين  داخل اللغ  ت)
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 خارجها شذ يتعل  بتتابع الكام مع مشاعا  الساب   الاح  علي   يعتب  هاذين 
 امصطلحي  ركنا السيا،ب

 السيا اللغوي:-2
للغ  ه  امحيط اللغ   ال   يشمل الي كيب  التضام بالنسب  للكلم   يعشف  علما  ا

النظ  اللفظي للكلم   م قعها من ذلم النظ   ه  يشمل عنته  »امحتثي  بحن  
 (ب2«)الكلماإ  الجمل السابق   الاحق  للكلم   الن  ال   تشد في 

معنى ذلم أ  ال حت  اللغ ي  تشتبط فيما بينها فتشكل كل منها معن محتدا  يفه  من 
لفا  عل  امعاني، فله ه ال حت  اللغ ي  أ  خا  أدا  امقا   بالتالي معشف  دال  ا

الكلم  معنى معج  بتغي  بتغي  السيا،  فقا للي كيب ال   تتجا ر في  الكلم  مع 
يغ  من »مثياتها فيغي  معناها  فالسيا، ا يقبلها ماد  خام  ل لم ا بت أ  تصا  في 

فيطشأ تعتيل عل   الصيغ حسب متطلباإ  الكام  ه ه الصيغ  تضفي عليها معناها
لي ث  يحتي د ر النح  ال   يحتد م قعها من الكام فيضفي عل  معناها  امعنى ا
الجتيت معنى آخش ه  امعنى النح   للجمل أضش شل  ذلم امعنى ال   يقصته امتكل  
من كام  هل استعمل اللف  استعماا حقيقيا أم مجانيا،هل يقصت امعنى أم معنى 

 (3«)امعنى
 السيا النفس ي:-3

السيا، ال   » يشمل مصطلحاإ عت  منها السيا، العاطفي  السيا، انفعالي  ه  
 (ب4«)يت ل  الكشش عن امعنى ال جتاني  الي يختلش من نخ  شل  آخش

 تتمثل مهم  ه ا الن   من السيا، في تحتيت درج  الق    الضعش في انفعا  امتكل  
  اعتتا   ظيفت  تكمن في تحتيت طبيع  استختام مما يقتض   تحكيتا أ  مبالغ  أ

الكلم  بي  دالتها ام ض عي  العام   دالتها العاطفي  الخا ب فبالشغ  من اشي اب 
ل امعنى شا أ  دالتها تختلش مثا  ذلم الفش، بي  الكلمتي    حتتي  لغ يتي  في أ

الكلمتا  فهنا ششار  شل  درج   اغتا   قتل باإضاف  شل  القي  اجتماعي  الت  تحتدها
العاطف   انفعا  الت  تصاحب الفعل ف ذا كا  ا   يت  عل  أ  امغتا  ذ  مكان  
اجتماعي  عالي   أ  اغتيا  كا  لت افع سياسي  ف   الفعل الثاني يحمل دااإ 

قت  مختلف  عن ا    هي دااإ تشي  شل  أ  القتل قت يك   ب حشي   أ  آل  القتل
 تختلش عن آل  اغتيا  فضا عل  أ  امقت   ا يتمتع بمكان  اجتماعي  عالي ب
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 أنشودة:-4
تعتب  انش د  جنسا من أدب الطفل فه  تي ب أثشا بالغا في نفسي  الطفل بما تمتان ب  
من شيقا  م سيقي ج اب  أهتاف تشب ي  فعال  تساه  في شنما  فكش الطفل  رقي  

 شنساني  نبيل  في ب   ذلم بغشس قي 
 انش د  بالترج  ا ل  هي شعش مخص  للطفل ل لم فه  تشمل مقاطع قصي   
شعشي  تتا م مع عال  الطفل شضاف  شل  إيقا  ام سيقي ال   يحق  متع  فني  تشتال 
لها نف س اطفا   تعجب بها،فالشعش  اناشيت يشكا  ع اطش  أحاسيس في حيا  

 أثش عمي  في نفسيت ب الطفل فه  ذاإ
ما يي ن  ب  من الكام ام ن    غي ه  الجمع » للنش د  ارتبا   ثي  باأغني ،فاأغني  

(  عل  ه ا اساس ف نها تتمي  بقصش 5«)أغا   الغنا  التطشيب  الي ن  بالكام ام ن   
ي الكلماإ  هت   م سيقاها لتتا م مع  جتا  الطفل  مي ات  فه  ب لم تض  ف

ي الج اب أذ  السامع  امناسب لنفسي  الطفلب  ثناياها ذلم إيقا  الش
فاأغاني شذ  من إبتاعاإ امنظ م   هي شكل من أشكا  الشعش الت  يتعامل معها 
الطفل فتص ر ل  ج انب الحيا   تن   الع اطش إنساني   تصش الطبيع   تشس  

تلتقي الكلماإ  ام سيقى  اللحن مع »  الطشي  شل  امثل  القي  في أسل ب ج اب شذ
ش تتضافش  ا اإ  ادا ، امش ال   يثمش شيئا أليفا للنفس  ال جتا   ه ه العنا

 (بت«)لتقتم ماد  ممتع  للطفل
 مفهوم أنشودة:

تحمل انش د  من الناحي  اللغ ي  معنى السؤا   امنادا   الطلب،جا  في كتاب العي  
فانا شذا قا  نشتتم باه أ  سحلتم  النشيت الشعش امتناشت بي  نشت ينشت فا  » 

نشتإ الضال  شذا ناديت »( جا  في لسا  العشب ث«)الق م ينشت بعض  بعضا شنشادا
 سحلت عنها  أنشتها عشفها  الناشت الطالب  الناشت   ال ين ينشت   إبل  يطلب   

يت رفع الص إ، النشيت الشعش امتناشت الط ا  فيحخ  نها  يحبس نها عل  أربابها  النش
 (ب8«)بي  الق م ينشت بعضه  بعضا  النشيت من اشعار ما يتناشت 

طاحي  فه   نظام شعش  أ  نر   شيقاعي منظ  يتغنى ب  اطفا  »أما من الناحي  ا
 (ب9«)بعت تلحين   تميل انش د  شل  البساط   الي كي   إيقاعاإ الص تي 

تنتر  ضمن جنس الشعش امفع  بام سيقى ذاإ إيقاعاإ امناسب  لسن فاأنش د  
الطفل  نفسيت   مي ات  فه  تساعته عل  مخاطب  ع اطف   تن  في  قترت  عل  

 استغا   ت   تعليم  مخار  الحش ف بص ر  صحيح ب
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 معايير أنشودة الطفل:
 من ث   جب مشاعا  نفسيت  ش  كلماإ  مقاطع انش د  م جه  للطفل بالترج  ا ل  

  مي ات  ل لم فكتاب  أبياإ اناشيت  تلحينها يتطلب عت  معايي  منها:
أ  تفيض أناشيت اطفا  بكلماتها  ألحانها بامشل  التفاؤ   أ  تك   طافح  باآما  -ت

 الق    الشق  بعيتا عن كل ما يثي  أح ا  الطف ل   يتع ها شل  اتكالي   الخم   
 (ب  نضشب مثاا عل  ذلم ه ه امقاطع القصي   من أنش د  العيت:ةتتحسش) ال

 أيها العيت مشحبا    بم يا عيت من جتيت
 أنت أقبلت نائشا      فلبسنا لم الجتيت

 فلتتم فشح  لنا       ليتم  جهم السعيت 
 (تتأيها العيت مشحبا      بم يا عيت من جتيت)

   ه  يستقبل   العيت  يهلل   ل   يفشح   مجيئ  فاأنش د  تص ر لنا مشهت اطفا
 ما يلبث ا شا أ  يتمن ا أ  يع د ، فالعيت عنته  يمثل  قعا في نف سه  فه  يلهمه  
الفشل  السعاد   التفاؤ  ،شن  يعيت له  الحيا  الجتيت  الت  من خالها تتجتد أفشاحه  

  طم حاته ب
ي شضاف  شل  امست   أ  تناسب اناشيت الت  يؤديها اطف-2 ا  مع امست   ادا

( معنى ذلم أ  الحا   ادا  مشتبط بفي   عمشي  تتا م مع  الطفل 2تإدراكي لها)
 عل  ه ا اساس يت  اختيار الحا  ذاإ امقاطع القصي   غالبا لتسهيل ادا  

ي ه  في السن  الثالث  من التعلي  ا - الحف ،فعنتما ينشت الطفل   ه ه  -بتتا
 انش د  مثا:

 لنا  طن رعاه ه       باأر ال نفتي 
 جميل في ش اطئ        جميل في ر ابي 

 (3تفجناإ  أنهار            أطيار تناجي )
ف ن  يؤديها  يحفظها بسشع  نظشا لقصش مقاطعها  تتابع ألحانها   فقا  لقتر  شدراب 

صيت  تتعار  مع سن  أ  مست اه التعلي   الطفل لها فا يج ن مثا أ  نعلم  ق
 امبتتي كح  نحفظ  مثا:

ج  ه في الكائناإ  ج ائش يا مطلع امعج اإ      يا 
 (4ت يا بسم  الشب في أرض       يا  جه  الضاحم القسماإ)

  ذلم لصع ب  ألحانها من جه   ط   مقاطعها من جه  أخش ب
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منحا تشب يا خا   ك نها في امشحل  ابتتائي  أ  تك   انش د  هادف  أ  تنح ا -3
 هي امشحل  اساسي  الت  يك   الطفل فيها في أ لياإ تعليم  ،فاأنش د  هنا لسان  
الخا الكاشف  له يت   من بي  ه ه اناشيت الهادف  ما يتعل  بال التين  ه  طاعتهما 

ثاا عل  ذلم انش د  الت  بيي   ما يتعل  باأخا، الفاضل   العمل امتقن   نضشب م
احبها: ش الطبيع   الت  يق   فيها   أيتينا  عن انها )طبيب  حينا( في  

ها شفا     يخفش ال   حتي
   جهها ضيا      يطارد السق 
 كحنها اماب       تنا   الت ا 

 (5تتحا ر امشيض    تحق  الشجا )
ي  السيا، النفس    فاأنش د  في مجملها رسال  تشب ي  هادف   هي متل  ثنا  لطبيب  ال

هنا حاضش بق   من حيث التش ي  شل  ه ه امهن  النبيل  الت  يحل  بها اطفا   الت   
 يطمح   شليها ما فيها من العمل إنساني الشافي من اسقامب

( معنى ذلم أ  تت«)أ  تتنا   م ض عاإ  نخصياإ  أشيا  محبب  للطف ل »-4  
بحشيا  محل ف  لت  الطفل يتع د عليها في ي ميات  ،تحمل معي ه ه امقط ع  من  تشتبط

 أنش د  ما أطيب الحليب:
 ما أطيب الحليب    ما أطيب الحليب
بال أششب      ك با من الحليب  كل 

 (ثتما أطيب الحليب)         
سيا حاضشا ه ه انش د  تبي  لنا تعل  الطفل بفط ره الشئيس ال   يمثل سياقا نف

باحا مشه   به ا الفط ر ال   يغ ي   يق ي   يمن ل  النشا   بق    فنه ض  
  الحي ي   ق   الجس ب

 من الشخصياإ امحل ف  لتي   شل  جانب ال التين  ما يحظيا  من طاع   حب الجت  
 فه  بطل  الحكاياإ  را ي  احتا  تحمل معي ه ه امقاطع من انش د  :

 ليس لها نهاي      لجتتي حكاي 
 شذا أتى امسا      رحل الضيا 
 تضمن  شليها      بتف ساعتيها

ال     في أرضنا فال  تق   يا 
 يمض   شل  الحق       بفحس  الجميل

خ را       ي ر  الب  ر   ليطحن ال
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 شاهت في امسا      ساحش  في اما 
 (8ت سكت الكام         فجتتي تنام)

  حكاي  الجت  يمي   في ذلم العال   يتص ر نفس  بطل الحكاي  فالطفل من خا
فشخصي  الجت   هي تش   الحكاي  ت هب بالطفل شل  عال  الحق    اما  ،شل  حيث 
ل   خيا  الطفل يشحل معها بعيتا بعيتا  ه  يخلت  الطبيع  الغنا   الحكاي  مت ا

 للن م ب
( فالطفل كما سلش ال كش 9ت«)لنفسي أ  تشاعي انفعااإ اطفا  الشخصي   ا» -5

طم ل لل    شل  أحام  فنحن حينما نتاعب   ناعب  نش  في عيني  ذلم الب ي  من 
ح  امل ش  ل  نقل ال ق ف في  ج  كل من يتصت  شلي    انش د  الت  بي  أيتينا ت 

احبها:  ذلم شذ يق   
جش  سقش بيت  حتيت     ركن بيت  

  انتحب يا نجش  فاعصفي يا ريال   
ي يا غي م       اهطلي بامطش   اسب

 (ة2 اقصفي يا رع د        لست أخش ى الخطش)
فاأنش د  تعب  عل  لسا  الطفل بصيغ  انا معنى ذلم أ  هناب تحت   ق   تمنع  
من استسام  ال ق   في الخطش  ه ا يمثل الثق  في النفس  ه  جانب مه  في السيا، 

ل يشيت أ  يتصت  للمصائب  اخطار  ه ا يمثل لتي  إراد   الع م عل  النفس   فالطف
 امض   قتما نح  ما يشيته  ما يطم شلي ب
 السياقا اللغوية والنفسية لأناشيد:

يبي  تمثل اناشيت في ه ه امشحل   ابتتائي  حيا  الطفل فالطفل في ه ه امشحل  
عاقات  مع اسش   ما يحيط ب  من أفشاد  يتترب عل  امتثا  للق اني   ال اجباإ 
 تظهش رغبت  في اللعب   اكتشاف ما ح ل  كما يبتأ تتريجيا في شدراب التتابع ال من  
 امكاني للحتا    ي داد خيال   دق  تشكي ه من خا  سما  أنغام م سيقي  مقاطع 

لي مي   ه ه هي اناشيت الت  نحن بصتد بيا  ما تخلف  السياقاإ يعيشها في حيات  ا
 اللغ ي  من أثش نفس   عل  الطفل  من ه ه السياقاإ اللغ ي :

 سيا أمر:
شار  عل  فعل الش    د   شراد   ش  امش ال   نحن بصتد الحتيث عن   ليس ه  إ

شلي  في  ه ه امشحل   من الشخ   لكن  تش ي   حث عل  لطائش يحبها الطفل  يميل
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مثا  ذلم اللعب ال   يكشش في  الطفل عاما من امغامشاإ يتمنى ال    شليها تحمل 
 معي ه ه انش د :

 هيا نلعب    قبل امغشب
 أمسم كفي    أجش خلفي

 أبعت عن      أقشب من 
 نشط جسمم     شغل عقلم

تش ي   هي في بنيتها اس  فعل أمش فقت بتأ امقطع ا   بلفظ  )هيا(  هي أ   مشاحل ال 
بمعنى تعا   ال   يحمل من اللهف   التحبيب  التش ي  الش    الكثي ،فه ه اللفظ  هي 
بتاي  انطاق  جتيت  شل  عال  يكشش امغامشاإ  يلج شل  عال  الطفل ال   يشيت أ  

للعب ( فات2«)فعل الصبيا  يعقب التعب»يكشش ما ح ل   اللعب في أد، تعشيف  ه  
ه  اله اي  ا ل  للطفل فقت يجت نفس  حشا طليقا يتعشف عل  ال اقع مثلما شا   فه  
يقلت   يقف   يتهافت هنا  هناب  يجش   غي ها فعال  اللعب بالنسب  ل  ممتع   متن   
فه ا عال  التمى  ذاب عال  الكش   ذاب عال  العاب الحتيث   غي ها كثي بفاللعب 

لش  يتضامن  يمت يته للكبار  ممارس  للطفل  هي امشحل  ا ل  بالنسب  للطفل فه  يت
في ممارس  اللعب حيث تحسس  العائل  بج ه اللطيش امؤنس لكشش عال  اشيا  
،شنها امشارك  ال جتاني  بين   بي  ذ ي ب انظش مثا تقليته  للكام في الهاتش النقا  مع 

تشاف     جتيت خا   نحن في عصش كل   خشين فه ا الن    من امشارك   اك
 الكي  نيب

كما ناح  في البيت الثاني ال   يحخ نا شل  عال  الشف   اما    ه ا اللعب يك   
ب مساب الكش  الجش   خلش الشفا، أ  حتى الكبار  يتصترها فعلي امش) أمسم(  

ف مساب الكش ه   )اجش( ففي ه ا امقطع يقش الشاعش مناجيا  مناديا شل  بش اما 
التضامن  ه  التحدي  الفعلي  في ه ا ال قت  ه ا الجش   ه ا اكتشاف ه  امشارك  

 في ه ه الحشك  امسلي  في القف  هنا  هنابب
كما نجت في امقطع ام الي دال  الحشك  السشيع  )ابعت عن (  )أقشب من (  هي ثنائي  

كل  فشل  أنس فاأنش د  في مجملها شيقا   الهش ب اطمئنا  ،هش ب ث  ع د  شل  عال 
م سيقي يساعت الطفل عل  الحف  من جه   تعل  نط  الحش ف   جه  أخش ب نجت 
ت الي افعا  اخش  نشط،شغل  غي ها للتال  عل  الحشك  الت  تنشط الجس  أثنا  

 ي  باللعب  ك لم  يكتسب افكارا جتيت  تؤد  ب  شل  التطلع نح  أشيا  جتيت   كث
 سيا الربط وارتباط:
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يعتب  الشبط  ارتبا  من العاقاإ السياقي  الت  تحك   بنا  الجمل   الت  تعي  عل  
التماسم بي  اج ا  امك ن  للن  ، من  تجلياإ الشبط حش ف العطش ال   يق   في 

ا شحنها عبت القاهش الجشجاني: يك   في الجمل ما تتصل من ذاإ نفسها بالت  قبله
 اعل  أنم شذا »( ث  يق  :22«) تستغن  بشبط معناها لها عن حشف عطش يشبطها

رجعت شل  نفسم علمت علما ا يعي ي  الشم أ  ا نظ  من الكام  ا تشتيب حتى 
 (ب23«)يتعل  بعضها ببعض  يبنى بعضها  عل  بعض  تجعل ه ه بسبب من تلم

عاقاإ الشبط  ارتبا  الت  يت   فالن  يق م عل  تشكيب الجمل  ه ا الي كيب تحكم 
في   الحالي   بحش ف العطش  الضمائش القبلي   البعتي   عاقاإ إسناد  ال 

  غي هاب
 سياقاإ الشبط  ارتبا  مجست  في أناشيت اطفا   نضشب مثاا عل  ذلم ه ه 

 انش د :
لي  نسب   أمي  أبي         أ

 لهما حب           لهما أدبي
 أمي         ربت جس سهشإ 

 غ إ عقلي          كشفت ه 
 انت خلقي          نانت نطقي
 فليحفظهما            رب الخل 
  أبي تعبا             ذا، النصبا

 رب احفظ              احف  أمي
 (24فهناؤهما              أغل  حل )

 قض ى »  فيهما ق ل  تعال :ش  ه ه انش د  هي ربط   ثي  بي  نخصي  اثني  ذكش ه
 كاُهما فا ربم أا تْعُبُت ا شا شياُه  باْل التْين شْحساًنا شما يْبُلغن عْنتب اْلكب  أحُتُهما أ ْ 

ٍ  ا تْنهْشُهما  ُقْل لُهما قْ ًا كشيًما
ف 

ُ
 23آ إسشا  «تُقْل لُهما أ

شنهما  ال التا  الل ا  سهشا عل  رعاي  ا اد  ب ا قصار  جهتهما عل  شسعاده  
  تلبي  رغباته ب

 يبتأ مطلع انش د  بق   الشاعش:
لي نسب   أمي  أبي     أ

في ابط امعط ف  امعط ف علي  في ه ا السيا، ب اسط  حشف ال ا  يفيت معنى الجمع  
ل حش ف العطش أنها ا »شي اب  الجمع  ال ا  هي أ  من معانيها يفيت مطل  ا  أ
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ت جب شا اشي اب بي  شيئي  فقط في حك   احت،أما بقي  حش ف العطش ف نها 
 (ب25«)ت جب نياد  حك  عل  ما ت جب  ال ا 

فاأم  اب مشتبطا   مشي كا  فهما يشكا  تلم الشابط  الحميمي   ال جتاني  بينهما 
غش الت  تنش ئ الطفل  تسهش عل   بي  الطفل،شنها  أسشت  الت  تمثل امجتمع ا    ا

ل معنى ذلم أنهما الصلب  رعايت   هما يمثا  مصتر الفخش  اعي ان بحك  أنهما ا
 هما الل ا  انتجا الطفل  هما من يشبيان  عل  طبيعتهما  مسؤ ليتهما اتجاه ا اد 

 تتالنسا  آ« يك  ه في أ ادك ي  » كثي   يق   تعال  في محك  تن يل 
 قت بتأها الشاعش باأم فه  الشكن اه  في الي بي   في تماسم اسش   ق تها  ذلم ما 

 لها من الت ر الفعا  في التنشئ  حيث قا  فيها الشاعش:
 (,ت2ام مترس  شذا أعتدتها      أعتدإ شعبا طيب اعشا،)

عا   هي دال  عل  حشك  سشيع  تجست تعب  سهش  ما يمي  انش د  أيضا حشك  اف
سهش في الليالي، حماي  جس   ام  كح  به ه افعا  تجست مشاحل الي بي   التنشئ ،

ج   ذلم القلب ال     تغ ي  عقل ،ه ه الص ر  الشعشي  الت  تت  عل  نم  فكش  نا
فت ه ت يح   م اطن اسشار  كشش الحل   الصعب   إنقاذ من امصائب تكش

 الكلم  الطيب  الحل   امسلي  الت  تسلي   تج ب  شليها كثي ا  تساعته عل  النط  بما 
 فيها من مخار  تحليش الكلماإ  الجمل  غي هابببب

كما أد  ضمي  الغائب في أغلب ابياإ د را فاعا حيث يبت ا أ  ام  اب غائبا  
 الشاعش  ذلم في ق ل : مكانيا  لكنهما ماثا  مث ا طاغيا في  جتا 

 فليحفظهما    رب الخل 
 فهناؤهما أغل  حل 

 فاأم  اب بمثاب  امترس  ا ل  الت  ينهل منها الطفل   من خالها تبنى نخصيت ب
 السيا الصوتي:

تتن   ا اإ في أناشيت اطفا  ما بي  جهش  همس  تنغي   غي ها تبعا لنغمها 
 ش اطفا   يغشس فيه  ر ل امشل  الفشلبام سيقي ال   يتغت مشاع

 ففي أنش د  هيا نلعب الت  يق   فيها الشاعش:
 هيا نلعب    قبل امغشب

 شل  ا  يق  :
 نشط جسمم    شغل عقلم
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نجت أ  ا اتا متن ع   ردإ فيها دال  عل  النشا   الحشك  ،شضاف  شل  التتابع 
الت  نجت فيها ثنائي  الهش ب  اطمئنا   إيقاعي الجميل في ق ل : ابعت عن  ،اقشب من 

،هش ب ث  ع د  شل  عال  كل  فشل  أنس ،فاأنش د  في مجملها شيقا  م سيقي يساعت 
 الطفل عل  الحف  من جه   تعل  نط  ا اإ  معشف  مخارجها من جه  أخش ب
شي   ما كا  امش يتعل  بالحش ف  ا اإ ن كش من ه ه امثل   إ السي   ال

،فالسي   إ مهم س يت  معناه عل  الخفي من الص إ ال   ا تت ب ب ا تار 
الص تي  في النط  ب   ذلم في ق ل :أمسم جسمم، كما يت   إ الشي  ال   ه  
في   عل  امتتاد  اعتبار ما سيك   في ق ل  : نشط، شغل  في ال قت نفس    إ 

ب اطفا  بقتر ما ينشط الجس   يق   أفعا  أمش دال  عل  الحشك  فبقتر ما يلع
 التفكي   اكتشافب

كما استعمل حشف البا   ه  حشف شف   مجه ر يت  عل  الت ان   التفاعل بي  
اللعب  نفسي  الطفل ،كما نجت حشف القاف في لفظ  قبل  ه   إ له   يصتر من 

 ت   هي  قت اللعبباعما، دال  عل  ط   امت  ال مني   في ال قت نفس  بي  ه ه ام
ل امكس ر  امتمثل في   يكشش القاري ك لم فائت   تي   هي ت ظيش الشاعش ال 
ا ينسج  مع  كلماإ :كفي، عن  ،من   قت أضفى ه ا الص إ امكس ر شيقاعا خا
إيقا  الص تي للتال  عل  التبعي   امشارك  في تلم الحشكاإ الت  تتع ا شل  الله  

 لي   الفشل  الجش ب امتاعب   التس
 خا  الق   ش  ه ه السياقاإ اللغ ي    النفسي  ما هي شا دااإ عل  أهمي  
الكشش عن فاعلي  انش د   تحثي ها في نفسي  الطفل فه  الت  تنمي   تساعته عل  

 استثمار كل ما ح ل   تجعل  يكتشش أشيا   أشيا  في عام  الصغي ب

:  الهوام

داب القاهرة ط(فريد عو حيدرت) 51ت  ت:علث الدالة،مكتبة   

م،ط 2) ن الكريث،دراسة دالية،دار ابن ح ويل اللغوي في القر   282،  5ةة2، ت(حسين حامد الصالح:الت

  28ت،  ةتة2، ت(محمد الهادي عياد:الكلمة دلراسا في اللسانيا امقارنة،مرك النشر العلمي منوبة،ط 3)

  ة6تث الدالة  (فريد عو حيدر:عل2)

  665،  ت،  992ت(امعجث الوسيط:مجمع اللغة العربية،امكتبة اسامية للثقافة والنشر، تركيا،دط، 5)

  69، 998ت، ت(عبد التواب يوسف:ماقبل امدرسة،دار امعرفة القاهرة،ط6)

،ط (الخليل بن أحمد الفراهيدي:كتاب العين،تحقيق عبد الحميد هنداوي،دار الكت  1) ،  3ةة2، تالعلمية بيرو
. ت22،  2  

مادة )نشد( 82ت،  6(ابن منظور:لسان العرب م 8)  

386(اسماعيل عبد الفتاح:أدب أطفال امنظوم،9)  
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228، 2(هادي نعمان الهيتي:أدب أطفال،الهيئة امصرية العامة للكتاب القاهرة،طةت)  

خرون:الكتاب امدر  ي السنة التت) ي، (شريفة غطا و ت6ثالثة ابتدا  

228(هادي نعمان الهيتي: أدب أطفال 2ت)  

خرون :الكتاب امدر  ي 3ت)   ت6(شريفة غطا و

ائر  2ت) سسة الوطنية للكتاب، الج ائر،ام ة الج كريا:إليا 9ت(مفدي   

:الكتاب امدر  ي 5ت)   19(شريفة غطا

  228(هادي نعمان الهيتي:أدب أطفال  6ت)

خرون:الكتاب امدر  ي (شريفة غ1ت)   19طا و

  23(امرجع نفس  8ت)

لط :أدب الطفل،دار هبة النيل ،القاهرة،دط،9ت)   31ت  9ةة2(أحمد 

خرون :الكتاب امدر  ي  ة2)   91(شريفة غطا و

،مكتبة لبنان،طت2)   2ة2،  ةةة2،  ت(الشريف الجرجاني:كتاب التعريفا

،دار الجيل بيرو ط (عبد القاهر الجرجاني: دائل إ22)   221،  992ت، 3اجا

55(امرجع نفس  23)  

خرون: الكتاب امدر  ي  22)   6تت( شريفة غطا و

:شرح امفصل،إدارة امطبعة امنبرية القاهرة، 25)   962،  6(ابن يعي

  282،  ت(حاف  ابراهيث:الديوان،دار الجيل بيرو دط، 26)
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ة في امحيط العام غة العربي   الل 

  يوسف مقران /د                                                          

ةتي -امرك الجامعي                                                             با

 مقدمة

ئش ش    ضع العشبي   في امشهت الخارجي ه  مخجل  في معظ  مت  الج ا

قاإ  ب  ه   ضع  ا ُتحست علي  شذ نشاهت الا فتاإ  الا  عل  الخص 

 ل حاإ إشهار  التشهي  في الش ار  حيث ا لغ  تعل  عل  الفشنسي   ــ  حتى 

بحت محظ ظ  في أيامنا اخي  ب  هما لغتا  يطغيا  كلغتْ   إنجلي ي   أ

ل إشهار   في امحا إ التجاري   الش  اقي  منها  البسيط   ك ا الت ا

د  ساإ الت ل   غي هاب  تظهش العشبي  باستحيا   هي مشغم  عل  مجش  مؤس 

نسو الص إ الفشنس   أ  إنجلي   بحشفها ال   تطال  أخطا  إما  في 

الغالب احيا ، بل حتى ما ُيشاد أ  ُيكتب بالعشبي   تا  حشفًا سليمْي  

تها أجه   ي قع في خطح نقل   رسم  عل  ا لجترا  أ  الا فتاإ الت  ا تتعه 

ال ال ضع أ  عل  اقل في  ش ام اطن ش الت ل  بامشاقب   التنظي   ا ُيفك 

 التنتيت بمثل ه ه إسا اإ امخل   بالعقل البشش  نفس ب

ميائية:. نمو ت  الدراسة الس ِ

ش ك ميائي  له ا ال ضع ابت ستكشش عن تخل  بي  في فالتراس  الس 

اممارساإ  عاق  الفشد الج ائش  )العشبي( مع لغت  العشبي  في محيط  البيئ  

ذ باإسا   شليها به ا  ي من   امسم  ، كح   ام اطن يتل    اجتماعي امش
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تين ب  نقشأ الي جماإ  الشكل ام ر ،  في الا فتاإ حيث يطغ  الحشف الا 

استعما  الت  تشتف  بكل  سلع   د ا  العشبي  الت  ت ضع في مقابل شرشاداإ 

ي من  بالن ر القليل من الجهت امب    من أجل   م اد استهاكي ، ما ي 

الش ي بالعشبي   شل  مست   اللغ  الت  ُتفه    ُتفه ب ش   شعار تعمي  استعما  

ي  حتى عل  مست    فًا في تطبيق   انتكاس  في تبن  غ  العشبي   يشهت تخل  الل 

  ثائ  إداري   الت  تنظ   العاقاإ داخل امؤسساإ  خارجهابال

د: أين د ر العمل الجمع     نحن نتسا   من ه ا ام قع الجامعي  ننت 

بحمل  ت عي  للقياداإ السياسي   ال   من أضعش إيما  أ  يق م

خفيش من  طح  املصقاإ  العلمي   الجهاإ التاعم  ، من أجل الت 

غ  العشبي  بالعش ائي      الت  ا تحي م كشام  الل 

ينا ام ض عي   في دراس  ه ا ال ضع  اخي نا أقل  الا فتاإ   شذا تحش 

قاإ شلحاقًا بالضشر ال   يستهتف اللغ  العشبي ، تلك  الص ر    الا 

امستشهت بها  الت  تظهش عل  الشاش  )الصفح  ام نع  عليك (،  قت 

دت  احتكاب بتل ك  الص  ر   هي تعيش بينك   ألفتم ها شل  درج  تع  

ب في التعامل معهاب ماهي معها  التسي   الت 

طاحي ، بعضها أدل   لغ ي   ن ه ه الا فت  عاماٍإ تتضم    بعضها  ا

الت  تحيل عليها كما تشد في ( للشيا  الخارجي ) خش رس م محاكي  للص ر 

ل  بتاا  إ رم ي  قائم  أ  تابع  أ  تشفش ال اقع امحس س،  لكنها محم 

ق  ب الت  تسعها  تنتمن فيها  ُتفكم  ف  الثقاف  ل  هي ا يشاد بها الت ا

ل مع ب مع جمه ر ال بائن  لكن هل  فقت الافت  به ه الي كيب  أ  تت ا

ل في ال ب    أفشاد اسش  الج ائشي ،  شذا حا لنا تحليل عاق   ال   يتمث 
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ق ، نجته مستهتفبالسلع   ال ب    بطشيق  ا تشاعي  اً امش   لها عب  ه ه الا

ها تحل  بنظام اللغ  الي ا   اللياق  اللغ ي  لي  ب ذلم أن  باق  الت ا  ا الل 

 الشخصي   ال طني   للفشد الج ائش   ت ر  بمقام  الت لي )شل  جانب ام (ب 

عي  من مشاعا  لسيا، الحا  الج ائش  التعت   د مع ما تت  د  أقصت التعت 

دا   امسيئ   اللغ  ، شنها لعش ائي   ا تكش س س   نفسها،  ا تختم شا  الش 

 شل  امتني  ذاتهاب

ة: تبت ة اللغوي   أدل 

ا ادل   اللغ ي   فه  تكاد تك   مستقش   شذ تحيل شل  نظام اللغ   أم 

قاإ إشهاري   ــ ، العشبي   ي  بيت أن   ــ  كشح  كل  الا ُتتخل شيئًا من الض 

غ ،  نجت في ه ه الص ر  أ   الضي  شمل العشبي  في حش فها  طشيق   عل  الل 

نظمها  ك ا الفشنسي   في حش فها ) هي شسا   م د ج  للم اطن الج ائش  

ش امن لي( امبن  بنا  )امنع إ  ب النعت  )امنظ  امسكي ب فما عتا امشك 

ش امنس ب ا النعت ام ها ن    ال ا نس ب شلي ( فكل  ادل   اخش  قت مس 

نها الخطاب إشهار  حيش  الي ييش  ه ا ليس عل  الطشيق  الت  قن  من الت

ل  حيش ه  أ   تتسل  اب  يظهش أ   العيب في ه ا الت ال   مي   ك كا ك ا عامي 

تين ، ف في أ اإ   استعمااإ  غشيب  شل  العشبي   عب  تحثشها بالحشف الا 

يان (  ع أ   ينا  الص ر  اجتهاد من قبيل  ضع كلم  ) ا نت ق  ال قت ال   كن 

ل فعلت   مسخ  حيث   تكشيسها كعام  تجاري  ،  جتنا التعشيب ي ا

يان (،  بت   التفكي  في استثمار ه ه القشاب  في  اني( عل  ) ُتفضل كلم  )

لك  الكلم  اقتبم  ا اإ  ا عناي  بجمالياإ العشبي  الت  تكفلها ت

اني(  يان  أ  الص  ، شذ  نق   القشاب  في ا اإ بي  ) الحتيث  أ  
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 من  Saniالت  اجي أإ فصارإ  (Sanitaire)الت  جا إ من الكلم  الفشنسي   

أ  نقي ،  منها أيضًا (Saint)ناحي  التحثيل تشجع الكلم  شل  

(Assinissement)  ال فا  بالنط   ف  النظام ؛  من الناحي  الص تي  ناح

اد( كحشف ُيتمن الصائت   (A)الخا باللغ  الفشنسي  ب أ  استعما  )

ع   )س(  نحن نستغشب التع يل عل  تسمي  الفاكه  )الليم  ( بالحشف 

تين   غ  الفشنسي   دائمًاـ بينما يمتنع ذلم عل  (Citron)الا  ،  ف  نظام الل 

بعت الل   قت لعب د ره في الشس   الحشف العشبي،  عل  الشغ  من أ   

ا  دال  خا  ب  لكن السؤا  ال    ي حيث جا  بالل    اخضش الت  الخط 

يفش  نفس  عل  ججال  من أمشه ه  :كيش ا ُيسنت ذلم شل  الحشف العشبي 

س  بمعال  الجما  الخا ب، ث  ُيستظهش بالل   اممي   امناسب   ه  حشف يت 

ش  الحيا   النضج  النقا   ببالوب في ال قت ال   أ كل في  للمقام  ه  العط

تين ب  امش للحشف الا 

ع( شل  كلم   ق  ه  تح يل كلم  )نا  أه   ما يثي  انتباه في ه ه الا 

ا تقل  شيحاً  منها  هي )ناصح(ب غي  أ   الش    ال   يح   في النفس ه  أ   ما 

ي   لنظام اللغ  الفشنسي  ، حيث أ   نعشف بح   تحك   في ه ا اجتهاد شا  التبع

الص إ ) ( غي  م ج د في النظام الص تي العشبي، استبت  ب  الحشف )ل( 

 ه  غي  م ج د أيضًا  لكن يعمت الفشنسي   شل  شعما  ال قش شنا  كلماإ 

 مخت م  بص إ )ل(،  ُيستهجن  إ ) (ب

ر رس  كلم   ً  أخش  بي قيها  (NASSAH) تكش  ً  بتفخي  الحش ف،  مش  مش 

(NASSAH)  ب ما يي ب  قعًا ي ه  بش    من تعليمي   الحشف الفشنس  ب بقي أ

 نتسا   هل قصت ذلم بالفعل أم ل  ُيقصت !
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ة والصور  ت.2 ة العاما أيقوني   :التشخيصي 

سب  للعاماإ ايق ني    الص ر، فه  تت  عل  اشيا   ا بالن  اد اإ أم 

ها  نظيش، كالكناس   الب ميل   ر  الفاكه ب كل  امستعمل  في أشغا  الت 

شاإ  ي بسيا، النظاف   النقا    الخل  من الش ائب،  هي من مؤث  ت 

السلع  الخاجي  ،  هناب اهتمام  بتميي  امساح  امنظف ،  عاماإ تت   عل  

 الب ي  بالبيا ،  كلها تت   عل  النصاع ب

فش  الل    انر،،  ك ا  ع ل  مست   ال ا ، فقت ُفش  الل    ا

الل    ابيض،  كلها تشم  شل  النقا    ك لم الل   اخضش ال   يت   عل  

ح  الجستي    السام  البتني  ب  هي من انعكاساإ النظاف   اللياق   ال

 البتني ب

مكين في الا ِصقة:. 2  محاوا الت 

ا محا ل  شدما   بت   تحسيس، فمصطلح )أساس( غي  مكشس لغ ي 

ًا، بمعنى  طاحي  أ  التعشيت ،  ه ه لفت  ذكي   شذا كانت  (Composant) ا

مقص د ، حيث يي ب اللف  العشبي يفش  نفس   ُيشهت عل  نج ع ، بت   

ى  أ  ُيشف  دائمًا بلف  غشبي مقابل )بالفشنسي  أ  انجلي ي (ب  ه  ما يس 

مكي    للمصطلح العشبيببالت 

 سو الخاتمة:

 الت   ردإ في أسفل ايق ن  اخي  ،  (Merci)هناب كلم  

غ   لل ب   هل ه  أحاد  اللغ  أم م د     هنا نتسا   ما امقام الل 

ب حقيق  ال عي أ  عتم ال عي به ه الحقيق ب  اللغ  ؟ أ  ا ينبغي أ  نغي 



 المدونة                                    الّلغة العربّية في المحيط العام 

ّنة"      النقديةمخبر الدراسات اأدبية                             مجلة " المد  
55 

ائر:. 3  امشهد اللغوي في الج

ٍ متمي     ليت ش   ام غ   في الج ائش ــ باعتباره نتاجًا ل ضٍع تاريخي  شهت الل 

اهش  منسجمي  في ال اقع،  جغشافي   خا   ــ يتمي   بمظهشين متناقضي  في الظ 

ُف  بت   معشف  التاريت   هما التعايش  الصشا ب له ا فليس من السهل  

ق   ه ا التعقيت أدناهب بينما  السياس   الثقاف ب سنحتي شل  تفسي  تلم امفار 

2 Le plurilinguisme, en Algérie, s'organise autour de trois sphères 

langagi     غ ينتظ  ح   ” الج ائش  “يه   هنا التحكيت عل  أ   ذلم امشهت الل 

 ثاث  فضا اإ كب   هي:

اللغ  العشبي  الفص  )امشي ك ( بمختلش لهجاتها الشاسخ  في 

ل،  تعت اللغ  العشبي  اللغ  الشسمي  من  امجت مع الج ائش   امكشس  للت ا

 ،2ت9تاستقا  الج ائش في 

ش إقشار بمقامها ال طن  شل  غاي   هجاإ امانيغ  الت  تحخ    2ةة2الل 

، عل  الشغ  من ت اجتها العشي   استعمالها 1 بالتالي ب ضعها التعلي 

ي   مخ  نها الثقا ي  ح لها  امنادين الشاهن  ال في الر  ،  ك ا انصار املتف 

 ب2بها كمطلب ششعي في آخش امطاف

اللغ  الفشنسي  كلغ  ثاني  تحظى بمشتب  أ ل  ضمن اللغاإ اجنبي  

 لكنها ا  امع   عل  تعليمها في الج ائش،  ذلم نظشًا مكانتها التاريخي  أيضًاب

ل حال  من اند ا  اللغ   ش ل  جانب اللغ  العشبي   الفص ،  شذا ما تشك 

قيست مع  ضعْي ت نس  امغشب الل  ين ُيعتت  بالفشنسي  فيهما عل  أساس 

أنها لغ  شداري  عل  نفس امشتب  مع العشبي   ما فش  عليهما انضمام شل  

م  الفشنكف ني   ب3منظ 
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عن في  شذا كا  ال اقع يشهت عل  أ   كل  فضا  من ه ه الفضا اإ ُيم

خت اعتقادًا ب ج د  د الفضا اإ قت رس  انغا، عل  نفس  ف    حقيق  تعت 

ش أيضًا  غ   في الج ائشب  لكن ه ا ال ضع الخاد  خل  د الل  حال  من التعت 

ارإ تشفض أ   غ ي    دي  الل  م في التعت  بحت تشك  فئ  من الناس أ

غ ي   ما با ل الج ائش م طنًا لاحتكاكاإ الل  لم بالتعايش اللغ   ُتشك 

 التفاعل الحش  بح  يتعت   شل  ما ُيتع  في أدبياإ اللسانياإ اجتماعي  

بالتعتد اللغ    عل  طشيق  س يسشا  كنتا  بلجيكا ببالو،  ذلم نظشًا لغياب 

س عل   سياساإ الي قي  اللغ ي  في الج ائش الت  كا  من امفش   أ  تتحس 

عشبي ) حتى استعمار  ــ ما ا !(  لقل    ج د استلهام الي ا  امانيغي  ال

د  ل ما بي  الفضا اإ الثاث  ام ك ر ب ث   ش   فكش  التعت  جس ر الت ا

تًا شل  اذها ب فهل ت اجت لهجاإ اجتماعيا  ها ل  تصل جي  غ   يبت  لنا أن  الل 

أليس من  مع أحادي  لغ ي  في إدار   التعلي  يعت  ن عًا من التعتد اللغ   ؟

س   التنظي  أ  تصتر قشارإ تعمي  العشبي  في إدار   ل  شل  جانب 

 الفشنسي  ث  ا نجت في  اقع استعما  شا  ه ه اخي   ؟
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 Mohamedفي ه ا الصتد ثم   م اقش متن ع  فثم  من تحسش  هناب رد د فعل عنيف ، ُينظش:   1

, Editions istique: Histoire d’un traumatisme lingu Langue et pouvoir en AlgérieBenrabah, 

 ب9ةبp ,999ت ,Les Colonnes d’Hercule(,  Paris بéguier )Collص

 Plurilinguisme et identité au MaghrebdalilaMorsly, Tamazight langue national, in ُينظش: 2

(Actes du colloque tenu à Mont-Saint-Aignan les 2 et 3 mai 1996, dans le cadre de la 

convention entre les universités de Rouen et de Tizi-Ouzou, éd. FouedLaroussi), Ed. 

Publications de l'Université de Rouen, 1997, (p.33-43), p.36-43. 

 Gilbert Grandguillaume, Le multilinguisme dans le cadre national au Maghreb, inُينظش: 3

Aignan les 2 et 3 -Saint-(Actes du colloque tenu à Mont entité au MaghrebPlurilinguisme et id

mai 1996, dans le cadre de la convention entre les universités de Rouen et de Tizi-Ouzou, éd. 

FouedLaroussi), Ed. Publications de l'Université de Rouen, 1997, (p.13-19), p.18. 
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  بنية الحد في رواية "بحر الصمت" لياسمينة صالح

 حميدي نجاة /أ                                                             

 جامعة بشار                                                                        

 :  باللغة العربيةملخص  

ي            ع قامت بها الشخصياإ في مكا  حه  الن  الش ا كي مجم ع  أحتا    قا
ي للعال   مت  تحثشه بامحيط ال   نش  نما  في ، ح معيني ، من خا  رؤي  الش ا

ي ال اقع يستعي  أيضا بالخيا   ب ال   ي يت من شبتاعي  الن   مثلما يقتم الش ا
فني   اأبعادتحمل  بمقارب  احتا  في ر اي  تبحش الصمتت نجتها ع ب ، دافئ ،  

ح  أيضا،  جمالي    بأحتا  طا  السك إ عنها  لكنها في ال قت ذات  مؤم ،  فا
الحت في ر ايتها ا ل  ه ه تششب كل مك ناإ السشد في   ب لم ألفينا الكاتب  تياسمين  

ي، حيث تبتعت عن   تشاهن عل  الجاه ،    التقتي  امضم ناتيناع  الحت  الش ا
غ ي ،  خلش الكامن لمضامي  امعشفي  ل متلقيمقارب  ا  امشكل  لشعشي  البني  الل 

  ا جهحي   امهتمي  بعال  الش اي   ه  الش    نفس  نجته عنت الخطاب السشد ب
يبه ا بحقيق    ال عي، السشد اهتمام بعملي  البنا    الجنس الش ا

 : الكلما امفتاحية

ي ة حكي ة رتاب  النس  ة البني  الح تثي  ة أحتا  مفت ح  ة الحبك  ة امي  الحكا
 ناع  الحت  ة خلخل  احتا  ة مقارب  احتا بمنط  احتا  ة تشابطا حكائيا ة 

La structure de l’événement dans la roman «  La mer de silence » 

de Yasmina Salah : 

La récit ( texte narratif ) est une simulation d’événements vécus par 
des personnages dans un cadre spatio- temporel définis par la vision 

du monde des romancier ainsi que par l’influence des milieu où il a 
évolué. 

   L’approche des événements  du récit en question est douce et 
chaleureuse de par les dimensions esthétique du texte, cependant, elle 

est également douloureuse  et scandaleuse à cause du fait qu’il s’agit 
d’événement long temps  gardés sons silence. 
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   C’est ainsi que « Yasmina Salah » convoque dans son premier 

roman, toutes les composantes  de la narration afin de créer 

l’événement romanesque en s’éloignant de la présentation du contenu 
et en pariant sur la réception du discours constitutif de la poétique du 

discours narratif qui fait l’objet d’étude des spécialistes du roman.  

*** *** *** 

ع قامت بها الشخصياإ في مكا   نما      ي حكي مجم ع  أحتا    قا     الن  الش ا
ي للعال   مت  تحثشه بامحيط ال   نشب في ،  مثلما  معيني ، من خا  رؤي  الش ا
ش السشدي   ي ال اقع يستعي  أيضا بالخيا ب كما أ  الت ليش بي  العنا يقتم الش ا

لت  هي سشد أحتا  تمثل شش البؤر  امشع  الت  يساعت في تحقي  شعشي  الحكاي  ا
تحشب القص  من أ لها شل  آخشهاب تتمي  ه ه بالتن    اختاف ال   يجت نفس  في 
ل لإنتا  القص   منظ م  اجتماعي  ما، في عصش عشف بالتط ر )  التعتد الحا

التاريت لها، بما جغشافي  ما، يشهت  النهض  ( أ  الضعش ) انحطا  (،  بالطبع في رقع 
ثش مسجل ، ا يمكن البت  دحضها أ  نكشا  تشا  أجتادها ثث بش  )ت(خلفت  من م

ي الكشش عن احتا  داخل  ، بينهاالعاقاإ الت  تشبط يؤد  شل  معشف  الخطاب الش ا
كما أ  طبيع  ب النس  ال   تظهش ب  احتا  بشكل عام في الش اي   الت  تصنع رتاب 

ي، الحت  في ال ي( مشدها شل  رؤي خطاب الش ا  تص رات  امنبثق  من  امبت  )الش ا
ي  مشجعيات   قناعات ب ت  الخا  الت  يمكن أيتي ل جيا بطبيع  الحا  لتي فالش ا

الت  هي نتا  تجارب  إبتاعي  يقتمها بلغ  رم ي  تش    ،الكشش عنها من خا  كتابات 
تتبنى ه ا ما يجعل الكتاب  الش ائي  ب   عالي الي  شعش الشاقي    الدبي  شل  مست   ا 

، مما يجعل نسين احتا   محل ف  معش ف مفه م العت   لتن ال عن كل ما ه  
   حياكتها أكر  شعشي ، تتع  امتلقي شل  شغش القشا  ب

يبت  أن  ا مجا  لاعتباطي  في دراس  امحكي، حيث يكاد يتف  معظ  النقاد عل     
م خا لتحليل امحكي  فه  مك نات ب ف ذا حا لنا مقارب  البني  الحتثي  ل   ج د نظا

من خا  بعض رؤ  النقاد، ممن أسهم ا في شعطا  نبض جتيت م ض   الخطاب 
ش نجتها ا تخش  عن  ) افعا  ة اعما ة ال ظائش ة اد ار ة تشكل  السشد  امعا

 بمنطقي للحكي (
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     للفعا  من مصادر فكشي  متعتد ، رك  فيها عل  مفه م  يستمت تغشيماست مفه م    
ا يمي  بي  ـــشد  عم مــــل الســـشش التحليـ ـث رأ  أ ـــت تفادميــش بــش بت، حيــــ  عنــــــال ظيف

 ااإ ـــالح
   ما بي Avoirأ  املم  êtreبيــن الحالــ  التال  عل  الكين ن    التح ياإ، بمعنى التميي 

ب فهــــ  يعتمــــت نظام الثنائياإ حي  نجته يقابل ملف   الحال  )2(امنجــ  ثث Faireالفعــل 
بملف   الفعل، ه ا التح   من حال  شل  أخش  داخل الحكاي  من شحن  أ  يسم 

 بقلب مجشياإ احتا ب
     شش  حتاإ  بحنها Programmes narratifsعب تغشيماست عن الب امن السشدي      

ها قابل  لانتشار  التعقيت الشكلي، بحيث ا يغي   ذلم من بنيتها الي كيبي   بسيط ، لكن 
ب  يخضع الب نامن السشد  لل ظائش الت  )3(امطبق  للحاجاإ السشدي  اكر  تعتدا ثث

 ضعها تفادمي  بش بتب كما ينج  عن تعتد افعا   تتاخلها تعتدي  سشدي  أساسها 
 اإ فيما بينهابارتبا  ال حت

ش  التحليل السشد  عنت تغشيماست  يعتمت عل  الب نامن السشد   يتحسس  ف  أربع    
 Performanceادا   ،Compétence، الكفا   Manipulationشش التحشيم  مشاحل  هي:

، تحق   بعتين: ا    ه  البعت امعشفي  تشكل  مشحلتا التحشيم  Sanction التق ي 
ل  مشحلتا الكفا    ادا  ثث التق ي      قت  به ه امشاحل )4(خش ه  البعت العملي  تشك 

شد  جمل ،  قت ي جت بعضها د    خشب  تجتمع في الن  الس 
  آخش شدماجي:  يحتد تبارإت قسمي  من ال ظائش: قس  ت نيعي   

 يعية  :Classe distributionnelle قسث الوظائف التو

طابع بشيت  مشتبط بالظشف، ال حتاإ فيما بينها، كق لنا: ششا  شش ما يجمعها ه  تعال  
فالكلم  م حي ،  )5(بالشسال ،  ه ه بصاحبها  بامشسل شلي  حي  يتلقاهاببب ثث  الظشف

 مجشد ذكشها قت يي تب عن  فه  عت  متعلقاإ بهاب
 قسث الوظائف إدماجية Classe intégrative: 

  معنى الحكايـ ب شش تتصل إشــاراإ باأحــ ا  هي ششاراإ ضش ري  تساه  في فه   
م أخبارا  ها تقت  فنــا بالشخصيــاإ  تصفها لنا، كما أن  بــا ، فهــي تعش   اشكــا     الط 
ها ا تقع في مست    تا للح ا  الج ي بببهي  ظائش شدماجي  أن  تخ   ه يتها  تعش  ر

احيتها،  مثا  تبار ت عن تب نتت يب ن  احت، بل ينظش شليها في مست   أعل  لكي نفه   
نفا من امشجعي  إداري  الت  تسم بالق  ، ش   مهنت  ا يستها  بها  أن   ليس 
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ال ظائش ليس ل  د ر تكميلي أ  جانبــي  شنمــا هــ   ب ه ا القس  من)ت(بالعامل البسيط ثث
ــت أجـ ا  الحكايــ ، كمــا أن     مل عل  مست   نا ي   احت  بل يتخ ا يع  أسـاس فــي ر

 ركنا مناسبا يساعته عل  الشؤي  ام ض عي ب
 الصو السردي:

 ه ا ارتبا   بها، مشتبط ارتباطا  ثيقاه  ف ؛الحت هي من تصنع ش  الشخصي     
ي،  بالتالي أهميتها في تشكيل عنصش  يجعلنا نترب قيم  الشخصي  في بنا  الحت  الش ا

ش  ه  أثش تحتث  الشخصي   أ  الحت شل  الق   ه ا يتفعنا السشدب أساس من عنا
ي  تتفاعل مع  لتنسج حيثيات ب  ب لم ف   الشخصي  هي من  داخل الخطاب الش ا

 ت جت الحت ،  هي أيضا من تعيش مجشيات ب
الحت في ر ايتيها، فقت تمكنت من التعبي  عن أفكارها     نكاد نشت  رائح  تياسمين  

  ألسن  نخصياتها الش ائي ، الت  سقتها من ر حها، لتبت  ب لم حي   يمكن  آرائها عل
ش  التص يش  يل مامحها، مما يت  عل  بشاع  الش ائي  في ال  للمتلقي تخيل تفا

شش مفاتيحــــ   أســــشاره بكثيــــش مــــن الت   جتناها تمــلم من تقنياإ السشد،   غي ها الح ار 
البنا   ــا ب هـ ا الحضـ ر القـ   للشا   ا يبي  لنا فقط  ر  عنالثقـــ   اطمئن

ــــــش لنا رؤي  سشديــــــذلم يكش امحك  كيش يلتقي مع طشيق  السشد  لكن  عا   عل    ــ
ي  ه  تيتماه ت مع الشا   ليجست لنا طشيق  في ــــ  يملكها الــــــ معشفي  ش ا

ب كل ه ا يحتا  شل  )ث(يسع  الكاتب شل  تقتيمها ثثالكتاب   رؤي  خا  للعال  كما 
لش ائيــ  جشأ  في الطشل  عش  القناعاإ   جهاإ النظش،  ه ا ما مسناه في أسلــــ ب ا

ــــي مع ام ضــــ  ب ســــ ا  في الكتابــ   من هنا أمكننا الق   أن   أ  في الســــشد  كيفيـ  التعاطـ
ي في تشتيب  أحتا  الش اي ، كلما كانت أكر  رتاب   تش يقا متابع  كلما أبت  الش ا

يب كما أ  الشا   كثي ا ما يي ب بعض  امتلقي، ال   يسع  شل  شدراب نهاي  الحت  الش ا
ي باعتباره ششيكا مهما  احتا  مفت ح ، رغب  من  في شششاب امتلقي في العمل الش ا

ي عاد   في ب  عل  الشغ  من مقارب  أ  مطابق  احتا  أحيانا لل اقع شا أننا نجت الش ا
يحش عل  الجانب الفن  لل اقع أن  يسع  شل  شنتا  عمل شبتاعي، يجمع بي  ال اقع 

  الخيا  معاب
ر اي ت بحش الصمتت يمكننا اكتشاف مت   طني  تياسمين ت  دفاعها عن انتمائها  في   

ماذا ا تتكلُ  ابنت   شش  : العشبي من خا  بطلها تس   سعيتت حينما جعلت  يتسا
بالعشبي  شا نادرًا، كنُت أجُت في فشنسيتها استف انا حقيقيًا لي، ا     س   أنها تتعمت 
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يغ  امش في لغتها، باإضاف  شل  مصطلحاإ أرفضها ك ني أعتب ها مصطلحاإ 
 س قي ببأنا عل  الشغ  من كل     أرفُض أْ  

من  ابنت  بالفشنسي ب ه تها الج ائشي   لتكل  أرفُض أْ  تخاطبين  بغي   ؟العنيت تسمعي  أي 
 به ا تتكشش لنا مام نخصي  تياسمين ت  هي تقش خلش  )8(ثث ! العشبي ببه ا مبتأ

يضمن نسين  نخصياتها، لتعب  عن أفكارها  م اقفها  رآها ستار  ، ال   امبنى الحكا
انع   جتت  أكر  أمنا لسشد كل ما تحتبس  في أعماقه ا عن معاناتها  معانا  مجتمعهاب 

ياغت   تشكيل ب  ب لم أحتا  الش اي  الت  هي نظام يمكن 
ي  سبيل  في حالحبك  طشيق  ش       كلما أبت  في ذلم كلما الش اي ،  مجشياإكي الش ا

ي  كل خطاب يتمي   يخت  من ث  كانت احتا  ذاإ معنى  أكر  انسجاماب  عن ر ا
ي انطاقا من خطاباإ،  ذلم غي ه من    ال طشيق  الكاتب في بنا   نظ  امي  الحكا

الحت بسشد احتا    الشفع من الخا ب ب ففي ر اي  تبحش الصمتت قامت تياسمين  
تفاقمت فيها مجشياتها، مشكل  الحبك  حي  ا يجت ت س   سعيتت سبيا  حتتها شل  درج 

ي ال   تجتمع إرضا  ابنت ،  الظفش بسماحها ل ب  ب لم  ف   القص  هي الخام الحكا
أدا  أد ارها في بنا   كا ببب(ام ما ، الحتا ، ا شخصياإ، ال )في  مك ناإ السشد 

يب   ربما هيششببباحتا  في تشابطها  تسلسلهـا فـي عاقاتها بالشخصياإ الخطاب الش ا
بها امتلقي،  ه  يتتبع  ب كل ذلم يؤسس لنا القص  الت  يستحنس(9(في فعلها  تفاعلها ثث

ها،  أيضا  ه  يقشأ ما بي  سط رها  يت  فشاغاتهاب   أحتا
ه  منط  منبث  من قناعاإ ها، شكلنط  يمبني  احتا  أ  ي جت ل  من الطبيعي   

ي في كتاب   ، بحيث أدي ل جياإ كاتبها ششبببتحتدها امشجعياإ الت  ينطل  منها الش ا
تفسي    فه  منط  احتا   ناخا  ه ه امشجعياإ يمكنشذ من  ،(ةت(عمل  إبتاعيببب ثث

ي،امي  داخل  سي  راتها  بؤر  مما يمكن  مساعت  امتلقي عل   ضع اليت عل  الش ا
يبإبتا  الفن   جماليات    الت  ينبن   فقها كل خطاب ر ا

 ال حتاإ السشدي  للبتاي   النهاي :
الحت لش ايتها هي بتاي  مفت ح  عل   لكل بتاي  نهاي ،  البتاي  الت     أرادتها تياسمين  

يل  جميع أطشاف الســشد، حيــث أسنــتإ مهمــ  الســشد لبطلهــا ال   قام بسـشد تفا
ــ ا شل  نهاي  مشضي   الحكاي  ابتتا  من اما   الصعب،  مـــش را بحاضــش معقــت،   

للبتاي   النهاي  بما هما  حتتا  سشديتا ،   رنـاللبطــل عل  اقــل، شش  أجــل ذلم، تصـ
ار  ــا  من خــات لانتقـــا ممكنــ  تعامـــاقتضا  تحليلي ا يقش فقط عنت افي ا  البتاي

 ع شل  عال  ــا  من عال  ال اقــ ، أ  انتقــالن  شل  داخل
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ال  التخييل شل  امتخيل،  النهاي  انتقا  من داخل الن  شل  خارج ، أ  انتقا  من ع
ــــع، بل شن   اقتضــــال اق  عال   ار  ظيفتهما ــــا  يستتعي بحث اشتغااتهما النصي  باعتبــ

ب  فــــي ذلم تحــــت اختبـــار )تت(مساراإ الحت  نح  عت   احتمااإ ثث  ــــ  في ت جيــــالحكائي
ي امتلقــيب  مــا اهتمــام الش ائيــ  بي اكيبها مت  قـــ   الن  الســشد   قترتــ  علــى التحثيــــش ف

 ب ـــتا  ه ا التحثي ب ف ل  جانــب عنايتها باللغ   اسلـــرغبتهـا في شح السشدي  شا  دليل عل 
 حتاإ، تمثلت في تسع  عشش مقطعا مشقما، تجتمع لتشكل    شل ــــــقامـــت بتقطيع الحكاي

ي ا   تبحش الصمت  ال   ل  تخالش في  الش ائي  نمطي  بنا  الخطاب  تبعملها الش ا
ي التقليت  امعتمت عل  )  حيث: شش )أ( هي البتاي  الت   (؛ البتاي   العقت   النهاي الش ا

ش الش اي : الشخصياإ، امكا ، ال ما ببب، ث  ينتقل  فا عاما لعنا عاد  ما تك    
)ببب(، أما ) ( ف نها تت  عل  النهاي ببب الشا   شل  )ب( حيث  سط الش اي ، فيخل  عقت  

 ال   استتعت  الكاتب  للكشش عن ه ا البنا احتا   تي اك   ف   تنتظ ب )2ت(ثث
ي  منظ ر سشد  ب لكنالعال  الخارجي،  في التعبي  عن إبتاعي  هاشمكانات يشاعي خص 

 مما يجعل ،ال اقع بصت،العمل إبتاعي؛ ال   يتي في ال قت ذات  فش  الحكي عن 
  متعايش معها سشدياب أحتا  الش اي  قشيب منامتلقي 

قامت الشخصي  الشئيسي  الت  أ كلت شليها الش ائي  مهم  الشا   بسشد عت  قص       
، شذ شش تتناسل القص  ا بينهاحكائي اتشابطخا  سشدها للقص  اساس، محتث  ب لم 

غي   داخل القص  ا  ي مي ابط، ، )3ت(ساسي ببب ثثباقحام قص   الت  هي مجمع حكا
يب   تتباعت في  ج يئات   تقي ب  تتتاخل أحيانا، مشكل  امي  الش ا

ش  ي؛ قتر  الكاتب  إبتاعي  عل     ما يمكن ماحظت   بق   في ه ا العمل الش ا
يل   كحنها محلل  سياسي ، مما  اما    كحنها عايشت   الحتيث عن الحاضش بكل تفا

ش ــح  الحاضـــابها السشد  بـــا  خطـــتإ من خـــيت  عل  سع  ثقافتها التاريخي ب ه ا  أك
ل لحسن  أ  س   تسيي  ساب ب  ما ه  شا  تحصيل حا

 جماليا شعرية السرد:
ت عل  فضا ه الجمالي، الــ   تلبســ  الكاتب  ر حــًا     الـ يبن  الســشد عنت تياسمين  

تمنح  حي يــ  تفيض ب يحائي  اللغ ، امنفتح  عل  ذاكشتها الشعشي  امنبثق  جماليــ  
ا من ناحي  تقني  الكتاب ، فالش ائي  استح ذإ  من أسل بها الغار، في الشعش  امحسا ب أم 

ا اإ، فارض  نظامها الخا في  مصادر كل عل  الق   السشد ،  أحسنت شدار 
قليتي ت نيع اد ار، معتمت  في ذلم شيق  الت  ـــ  في ر ايـــــعل  الط    احتا ، حيث يت ل  ــــ

م بطشف الحكايــ   ر ايــ  احتا   حتـــــــى ــــــشد، فيمســـــام الســـ  نمــــالبطل الشئيس   للش  اي
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ا يت  عل  أ  هناب رؤي   احت  مشي ك  هي  ها، مم  شدار  الح اراإ عل  لسا  نخ 
ل السشد ب ل لم جا إ مست ياإ الح ار في الن  متقارب  بي  كل الت  تسي  العم

هـــ   ـــيبببكل  الشخصياإ، حيث نجت امعل  يتحت  فــي نفـــس مستـــ   الجـــت أ  ام أ  العام 
يتخلــــ   في حـــ ار مفتـــ ل يلقي في  كل  ذ  دل  بتل ه اسيما  أ   الخطاب الغالب ه  

 السياس   أ  اجتماعيبالخطاب التاريخي أ  
ي عن بنا   يكشش لنا    ، حيث تشي ب ابعاد الفني   الجمالي  للن الخطاب الش ا

الحت في ر ايتها  ي، أين ألفينا تياسمين   ناع  الحت  الش ا كل مك ناإ السشد في 
  تشاهن عل  مقارب  امتلقيالتقتي  امضم ناتي الجاه ،  ا ل  تبحش الصمتت تبتعت عن 

غ ي ،  خلش الكامن لمضامي  امعشفي  ل  امشكل  لشعشي  الخطاب البني  الل 
اهتمام   ا جهحي   امهتمي  بعال  الش اي   ه  الش    نفس  نجته عنت السشد ب

يبه ا بحقيق    ال عي، السشد بعملي  البنا    الجنس الش ا
ياغ ، ل ادبيللعم البنا  التاخليينصب اهتمام الش ائي   عل  عل  ه ا     امحكى   

ياغ   ي  ين تبتعت كل البعت عفني  جمالي    الش ا شش  امباشش،  الخطاب السط
ال    فقط الجاه  ا يكتفي ب، )4ت(ثثشذبببأض  تفكيم اماد  الش ائي  أمشا ذا شح  خطي 

 للحكي، متسائا في ال قت ذات  عن كيفياإ أدائ البحث في شل  بل يجا نه الن   ي كشه
الجنس  شش ،  ا شـم أ  عمل  إبتاعيالفني  الت  ي ظفـها الكاتب في  لياإ  اساليب 

ي يبت  أكر  اجناس ادبي  كفا   في ابتكار الكيفياإ الت  تتعتد بها  عب ها  سائل  الش ا
ي من ك ن  ماد  خاما شل  ك ن  فنا  عبار  عنالحكاي   كانتب  ما )5ت(ثث نقل امحكي الش ا

ال   تتشكل شش ف   امنط   ؛امح ر السشد  للش اي الت  تشكل  مجم ع  من احتا 
ي، فيقي  بنيت  محتدا لها  ب  حشك  نم  الفعل ه  منط  يمفصل العمل الش ا

امي  التمي  بي   يتي، مما ح لها الن    الت  تت ر أحتا  الحكاي  فه ب ب)تت(نمطاثث
كطشيق   احتا   الشخصياإ  الحبك كل من  تشي ب في تشكيلهاكماد   يالحكا

يل  يبلشؤي  تفا   البني  الحتثي  داخل امي  الش ا
      ف   شعشي  الن  ي، تنامالتط ر   ال عل  العم م تتس  بالقتر  عل  شذا كانت احتا  

ع امش ي ، رغ  ما يمكن له ه اخي   أ  تقتم من  شش ا تحتدها احتا   ال قا
يغ  مساهاماإ خطي   في ه ا امجا ، شنما تحتدها قبل كل     آخش طشيق  الش اي   
 مع كل ه ا يسع  جل الكتاب شل  العناي  بكل عنصش من ه ه  ب)ثت(ثثخبارالعش   إ 

ه  الشعشي  الخا ، الت  يمكنها شثار  ذائق  امتلقيب ش ليحقق ا لنص   العنا
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     منط  الي ابط بي  احتا   ي ه  كشش عنللمي  الش اش  الكشش عن البنا  التاخلي 
البؤر  الت  تتكشش ح لها كل ابعاد امعب  عنها  الشخصياإ باعتبارها شش تعيشهاالت  

ع  افعا  شضاف  شل  ذلم هناب ، )8ت(ثث داخل البنا  الخا أثشها  الت  لهاال قا
ي  التشكيل  غيا اساس في  ا الحت  تؤثش    طبيع ف   من ث ، للعمل ادبيالحكا

 بالتالي فه  تتحك  فيها، ل لم نشاها تار  ، البني      الش ائي بشكل عمي  في محال  
 تسي   ف  نظام منطقي للحتا ، بينما تصاب بخلخل  احتا   تتاخلها تار  أخش  ب

فصا مشقما، تش   بضمي  امتكل  ال   ه   9تر اي  تبحش الصمتت تتك   من     
عيتت    الشخصي  الشئيسي  في الش اي ، كل فصل يبتأ بتلم ام اجه  الصامت  بي  تالس

ا احتا  فه  عبار  عن فاا باب،  أب ججـ ن  ابن  متمــشد   ناقم  عل   التها، أم 
مثقل ب كشياإ ال من اما  ب  عب  كل فصل من فص   الش اي  يع د بنا تالسعيتت عب  

ي من حيات  شذا ما قبلت ابنت  ذاكشت  امثقل  بال كشياإ  اليم ،  الت  يتمنى أ  تم 
  !  تسام ؟ لكن هل تكفيها كلم  تأعت رت لتصف  .اعت اره

فس،      عل  الشغ  من هيمن  امن ل   ال   عاد  ما ي ائ  الب ل للي   ي عن الن 
نجال  أمامائقا  بالتالي سيطش  انا السارد  عل  مساح  السشد شا  أ   ذلم ل  يشكل ع

يب يبت  ذلم من خا  قتر  الخطاب السشد  عل   الش ائي  في البنا  الفن  لعملها الش ا
ع، متجا نا نمطي  السشدب  شثار  فض   امتلقي متابع  احتا   ال قا

بي  ع اباإ اما     عنيفـ إشاعـا منالـ اإ الشا يـ    عل  الشغ  مما تعيش    
السشد ه  فشش   ؛تحقي  ذاتها  ه يتها   طنيتهاشل  تسع   ا أنهاش شخفاقاإ الحاضش، 

تها عب  استختام اللغ   ال منب  قت  شثباإ ل ج د ال اإ أمام عال  اشيا   تحكيت ه ي 
هـا متماثلـ   د  ظـاهـشيا، غيـش أن  تإ ه ه اممارس  عب  التاريت البشش  بمظاهش متعت  تجس 

خشافــاإ  الش ايــاإ، فــي رؤ  تشتبـط بال عـي  ال جـ د  البحث ج هشيـا، مثــل اساطيــش  ال
اإ   خشةامحيط بقضاياه امختلف  ثث  ب)9ت(عن فه  تاريخي ابيستم ل جي للنفسةال  

ح  رشي ،  لغ  غني  م حي  بامعاني  التااإ،  عميق  عم  رؤي  اد،   ا  بتعبي  
الحت عملها بشعش  ـــــي  تش   شل  مستالكاتب ، قتمت تياسمين   ــ ــ     ــ

 
     أسل بها ال   يعتمت عل  جمل قصي  ،  شاعشي  ذاإ نب   ذائق  متلقيها، يبت  ذلم في 

تيقـــي  أرس   عين   شش  غنائي ، يالــــي امقفــــش بببيا  تي  الل  شل  البحشبببها البحش، 
بببكيش هــي اح ا  عنتب  أنت مستيق  أمام ال يل  ال اكش ؟ يا بحش ذاكشتي، ال فــــي  ل 
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مت   أح انيببب نجتها ع ب ، دافئ ،  لكن في  ه ه الش اي ب بمقارب  احتا  في )ة2(ثث 
ح بنجتها أيضا  ال قت ذات    مؤم ،  فا

ش  ع  سلس،  هي تحا   أ  تجعل من أحتا  قصتها عنا الحت أسل ب طي      لـتياسمين  
ياغ ،  بالتالي تفسح امجا  للمتلقي ليشاركها  مبعر  ، بحاج  شل  شعاد  تشكيل  

العمل، فا يكفي  في ذلم التسلي  بما يسشد علي  من أخبار، بل يسع  شل  قشا   ما بي  
الكلماإب مما يسم ل   ه  يت  ، ه ه  السط ر،  التنقيب عن امعاني امت اري  خلش

بتاعيا مبنيا عل  التجتيت، اكتشاف الت  تتعاطاها الكاتب  تعاطيا ش اللغ ،  سيل  إيحا 
 سيطش  ال ظيف  الشعشي  عل  الن  أكر  من غي ها شل  جانب ال ظيف  انفعالي ب 

متت حال  فني  سشدي  شملت جميع الشخصياإ النسائي ؛ جميل  شكلت      تبحش الص 
النسا ،  أ  إيما ب أما با ي ال  ج ة ابنتها الحاقت ؛ تمثلت في الح ار ب اسط  إشار 

قل ، فقت اكتفت الشا ي  بسشد مق اتهن القليل ب  عل  الشغـ  من كل ذلم       هن 
مـت في الش اي  أ  تك   أبلغ من لغـــ  الخطاب، خا  حينما تك    استطاعـت لغ  الص 

 سيلتها نظشاإ اعي ب تماما كما حت  مع  ر  تم نيلي ات الت  أقيمت ح لها 
متها مح التراساإ  البح   في   ابتسامتها امستف  با ل  لفه   تحليل هت ئها  

الحتما استتعا        ح شا دليل  حاضشه  تس   سعيتت ا   البطلم ت ياسمين    ا
، الت  تمكنت من الكشش عنها في بني  هم م  عابعل  استا ،  قترتهاب اقعه اعل   عيه

 اطلعنا علي  في،  ه  تهاد را رئيسا لتحشيم مجشياالشخصياإ  حتثي  تؤد  فيها 
تص يش أين تجستإ بشاع  الش ائي   قترتها عل  ت بحش الصمتت  ن  ل ي قاطع السشدام

عل  تشاب  طن  عل  امتتاد حقبتي  من ال من، مختلفتي   الج ائش   إنسا محسا  
من  الش ائي  سشد احـــتا  بكـــل شفافيـــ ،  بشـــي ، ل لم آثشإ تماما من حيث الظش ف

التمي  عن القص  التاريخيــ  الت  ألفناها، حي   قفت عل   اقع إنسا  الج ائش  
الناق  عل  ماضي   حاضشه معا، ذلم إنسا  ال   ل  يعت يحمل س    في نيل العف  

 من ابنت   الع د  معها شل  حيات  الشيفي  البسيط  بقشيت ب 
    
ت ألفينــاه ناخــشا بححــت   نحــن نحـــا   مقاربــ  العالــ  ا    الــ لش ائـــي لـ تياسمين  

أساليـــب الســشد  التشكيــل اللغ    التمشد عل  امحل ف، مما يؤكت الثقاف  العالي  
حا من خا  عملها  للكاتب ، ه ا التن    ال خ  في استعما  الفا   امعاني يبت   ا

ي، ال   نجته تار  ذا  أخش  يعيش بي  أ اإ متعتد ب  بي  ه ا ،    إ  احتالش ا
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ما   ذاب تجت الكاتب  ضالتها في سشد ما شا إ من أحتا  عل  لسا  نخصياتها، رب 
  لتق   ما ل  تتجشأ عل  ق ل  في العلنببب

  :هوامال
نادي  ب شفش : معال  سيميائي  في مضم   الخطاب السشد ب دار امل للطباع   النشش  (ت)

 ب38الجتيت ب تي    ن ب   الت نيعب امتين  

 ب38 امشجع نفس  (2)

ش: في الخطاب السشد ب نظشي  غشيماسب التار العشبي  للكتابب ت نسب  (3) العج  محمت النا
 ب 48ب 993ت

 ب42نادي  ب شفش : معال  سيميائي  في مضم   الخطاب السشد ب  (4)

 ب2ت امشجع نفس  (5)

 ب2تامشجع نفس   (ت)

بي  الجتيت  ) ال ج د  الحت د (ب سلسل  السشد العشبي سعيت يقطي : قضايا الش اي  العش  (ث)
 ب45تب ةتة2ب ت(ب رؤي  للنشش  الت نيعب  ت)

الح: بحش الصمتب  (8)  بت5تياسمين  

ش  )التحفي   (9) مشاد عبت الشحمن مب  ب، آلياإ امنهج الشكلي في نقت الش اي  العشبي  امعا
:2ةة2(، تطباع   النشش، ) نم ذجا تطبيقيا(، إسكنتري : دار ال فا  لتنيا ال  بث2، 

بشي  محم د ، بني  الحت   طبيعت  في الش اي  الج ائشي  )البحث عن ال ج   خش نم ذجا(،  (ةت)
دراساإ ج ائشي  تد ري  محكم  يصترها مختب  الخطاب ادبي في الج ائشت، جامع   هشا ، 

:5ةة2، مارس 2   بت3ت، 

طاب في الش اي  العشبي  ) الي كيب السشد  (ب ششك  عبت الفتال الحجمش : التخييل  بنا  الخ (تت)
 ب223ب 2ةة2ب تالنشش  الت نيعب امتارسب التار البيضا ب امغشبب  

عا  سنق ق ، امتخيل  السلط  )في عاق  الش اي  الج ائشي  بالسلط  السياسي (،  (2ت)
:ةةة2(، تمنش راإ اختاف، )   بت24، 

النصش الثاني من القش  العششين(، ام قش ادبي، محمت ع ام، الش اي  في حلب، )في  (3ت)
:3ةة2، 382   ب49، 

عبت امالم مشتا ، تحليل الخطاب السشد  )معالج  تفكيكي  سميائي  مشكب  لش اي : تنقا،  (4ت)
:995ت) (، ،امت،ت(، دي ا  امطب عاإ الجامعي ، الج ائش  ب9ة، 

ش ، منش راإ شتحاد كتاب نضا  الصالح، الن    اسط ر  في الش اي  العشبي  ا (5ت) معا
:تةة2) (، ،العشب، دمش   ب3ت9ت، 

ي في ض   امنهج البني  ، بي  إ: دار  داب، )  (تت) (، تيمنى العيت، تقنياإ السشد الش ا
:999ت  بث2، 

: ت99ت(، تسامي س يتا ، في دائلي  القص   شعشي  السشد، بي  إ: دار  داب، )  (ثت)  ،
 ب3تت
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ي الج ائش  )بشي  ب يجش  محمت، بني (8ت) (، تجمالياإ ت98ت -ةث9ت  ال من في الخطاب الش ا
:2،  2ةة2-تةة2 ششكالياإ إبتا ت، دار الغشب  النشش  الت نيع،    بة2ت، 

كاهن  دحم  : اله ي   سلط  السشد في الش اي  امحلي ب مقا  في منش راإ الش اي  بي    (9ت)
 ب5تتب تتة2ئشب ضفت  امت سطب امجلس اعل  للغ  العشبي ب الج ا

الح: بحش الصمتب  ب ة2     ثت3،ةتةتةتياسمين  
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 "سلطة النقد أدبي"                                 

 أ/نريمان بوشنقير                                                                 

 جامعة عنابة                                                                   
 املخص:

الخيا  مجتمعي  معا شب رسال  أبتعها الفكش   خلف  العأجمل ما من أحسن    لعل      

هي رسال  تادبت، شذ يعت ادب من  أقتم العص ر العم د الفقش  لكل ام  من ام ، 

ت ه ا ر ل الشغش   البحث عن خبايا ه ه اعما  إبتاعي     ما كا  امش ك لم  ل 

 ادبي ب

اح  النقتي   تظافش العتيت من امناه    ج النقتي   الت  تحا   هي اخش  شهتإ الس 

ال ل   ضمن أسشار اللغ  ادبي ، كيش ا؟   أ  النقت ادبي بمثاب  ا كسجي  للدب 

ها شل  ساح   ص  ادبي    رد  قت في شعاد  تفعيل الن  احب ،   يتجل  د ر الن    

 امعشك  بعت أ  تفقت كامل ق اهاب

قت ادبي سلط  عن جتار      س الحقيقي للديب   لعمل  ادبي، من يعت  الن    فه  امؤس 

خا  ما يصتره من أحكام نقتي  معياري  دقيق  بعيت  كل البعت عن الت  ،ب ذلم أ  

النقت يشته  عاد  ب ج د ادب باعتبار العاق  التانمي  امتين  القائم  بينهما لترج  أ  

، فالناقت كما يق   بارإ يستحيل معها تص ر  ج د ا   د   الثاني   العك س صحي

قت( تطغ  ف ، لغ  ا ل  )لغ  ادب(  يضاعش امعاني   يجعل لغ  الثاني   )لغ  الن 

قت ليس ملحقا  للثش أ  أن   ينتن تاحما للعاماإ   ه  ما يعن  بعبار  أخش  أ   الن 

 سطحيا للدب   شنما ه  قشين  الضش ر  كما يق   ت د ر فب
Summary: 
    Perhaps one of the best and most beautiful legacy Arabs message created 

by thought and imagination combined together is the "literature" message, as 

it is literature since ancient times, the backbone of each nation, and being the 

case this spirit of passion was born and the search for the mysteries of this 

creative literary works. 

    Critical arena witnessed a combination of many cash curricula that are 

trying to access is the other part of the mysteries of literary language; how 

can it not? And that literary criticism as oxygen for literature and its owner, 
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and reflected the role of cash in the reactivation of literary texts and its 

response to the battlefield after losing the full forces. 

    The critical Authority is well-deserved real founder of the literature and 

literary work, by what standard issued by the monetary provisions of 

minutes far from the taste. The criticism usually Erthms the existence of 

literature as the strong comlementary relationship  between them to the 

extent that it is impossible to imagine the first presence without the second 

and vice versa, critic says Bart multiplies meanings and makes a second 

language (Monetary language) overshadows rthe first language (the 

language of literature)  for the impact of any that produces a coherent and 

signs of what means in other words that the criticism is not a supplement to 

the literature and superficial but it is a necessary companion as todorov 

says. 

 امقدمة:

  ش  كانت عبار  عن دراساإ -نشحإ التراساإ إبتاعي  ادبي  منت أقتم العص ر      

اإ أ  محا اإ من أجل الكشش عن مضم   العمل  ذ قي  ساذج  شا أنها تمثل شرها

، شذ كانت كل محا ل  تسع  شل  شيجاد طش، بما يناسب تطلعاإ   ت جهاإ ر ل -ادبي

  كل طشيق  أ  تقش عنت عي ب الطشيق  ا ل  حتى تتجا ن ، كما تحا  (*)العصش

 النق  ال   ل  تترك  الفكش  الت  كانت سائت  من قبلب

استطا  امبتع   من  القتي  أ  يعب   ا عن أفكاره    مشاعشه    ما يت ر في    

 نف سه  بحساليب   أشكا  أدبي  عكست الحيا  الفكشي    اجتماعي    السياسي  الت 

سيطشإ عل  عصشه ، كيش ا؟   أ   امبت  بن بيئت  يحيا حيا  مجتمع    يم إ شذا 

فشل مجتمع ، فه  العصب الحساس ال   ينقل لنا ما يجش  داخل مجتمع  عن 

 طشي  ق الب لغ ي  أدبي  شبتاعي  جاه  ب

 :   طبقا ل لم ُ جت ادب   ُ جت مع  مبتعي   لكن إشكا  الشئيس   امطش ل   

 مْن ال   يكشش لنا عن ادب؟ -

   ب اسط  ماذا نستطيع معشف  أدب ق م ما؟ -

ش   امش هنا يتعل  بشأ  آخش،   لكن ما امقص د بشأ  آخش؟ أا يكفي  ج د رأ     

ا  ! امبت  ش  امبت  يط    أفكاره   أفكار مجتمع  في ق الب شبتاعي  لتحقي  ادبي ب أم 

آرا  أخش  نقتي  معياري  تعتب  هي أيضا بمثاب  ُمعيناإ عل   ما يصاحب رأ  امبت  من
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الكشش عن أدبي  العمل ادبيب ذلم أ  النقت ادبي يعمل عل  تحليل   تفكيم العمل 

ادبي من أجل معشف  كنه  )أ  ج هش العمل ادبي(   حتى يتسنى ل  في اخي  ال    

 شل  قصت امبت  من  را  كام ب

الساح  النقتي  هي اخش  ت اتش العتيت من امناهج النقتي ، فبت ا بامناهج شهتإ    

السياقي  ) كامنهج التاريخي   النفس     اجتماعي(    ا شل  امناهج النسقي  )كامنهج 

الشكاني   البني  ببب( حتى نصل شل  امناهج الت  تحا   الكشش عن مضم   العمل 

بي  الن    السيا، بعتما عملت امناهج النسقي  عل  تهميش  ادبي من خا  التكافؤ 

ال اإ امبتع    ال اإ امتلقي    شلغا   ج د أ  تحثي  عل  الن  ادبي من خا  

ي   التتا لي                       الظش ف اجتماعي    السياسي    الثقافي  علي  ) كامنهج السيميا

فعاق  النقت باأدب هي عاق  جت  طيت    متين ، عاق  ق ي    التفكيكيببب(،   بالتالي 

ب شذ :  شذ يستحيل  ج د ا   د   الثاني   العكس صحي

 ما امقص د بالنقت ادبي؟ -ت

 كيش تك   عاق  ادب بالنقت؟ -2

 كيش تتجل  سلط  النقت ادبي؟ -3

قد أدبي:  مفهوم الن 

قت ادبي من الفن   ادبي  الت     ظهشإ في الساح  إبتاعي  من  أقتم يعت  الن 

م تعشيف  مصطلح النقت: االعص رب    يمكن أ  نقت 

لغ : عشف  بن منظ ر بق ل :ت النقت خاف النسيئ    النقت   التنقاد تميي   -أ

تها    التراه    شخشا  ال يش منهاببب قت نقتها ينقتها نقتا   انتقتها   تنق 

 أ  قبضهاب  نقته شياها نقتا أعطاه فانتقتها،

  النقت مصتر نقتت  دراهم ،   نقتت  التراه    نقْتإ ل  التراه  أ  أعطيت  

فانتقتها، أ  قبضها،   نقْتإ التراه    انتقتتها شذا أخشجت من ال يشب   في حتيث 

جابش  جمل ،   قا : فنقتني ثمن ، أ  أعطاني  نقتا معجا،   التره  نقتب أ   ان  

شذا ناقشت  في امشبببالنقت السفُل من الناس   قيل النقت بالتحشيم  جيتب   ناقتإ فانا

 جنس من الغن    قصار من ارجل قبال ال ج ه تك   بالبحشينب
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يقا  ه  أذ  من النقت   أنشت، ببب   النقت البطى  من الشباب القليل الجس ،   ربما 

 ( تقيل للق   من الصبيا ب ال   ا يكاد يشب نقتبت)

نستنتن مما سب  ا  ماد  نقت يختلش مفه مها ففي معج  لسا  العشب اخ إ معاني   

كثي   فجا إ بمعنى التراه    التميي  بي  التره  الجيت من التره  الشد  ، كما 

 أشارإ أيضا شل  م انن  الكام لتبيي  جيته من ضعف    غي ها من امعاني اخش ب

طاحا:  -ب  ا

قت ه  قس  من أ    قسام عل  ادب ذلم أ  عل  ادب يبنى عل  ثاث  أقسام:الن 

قت -ت  الن 

 النظشي  ادبي   -2

 اجناس ادبي  -3

قت ه  ت تعبي  عن م قش كلي متكامل في النظش  شل  الفن عام ، أ  شل  الشعش خا ،   الن 

، أ  القتر  عل  التميي    يْعُبُ  منها شل  التفسي    التعليل   الت حليل   التقيي             يبتأ بالت   

]   التق ي  ش، خط اإ ا تغن  شحتاها عن اخش ،   هي متترج  عل  ه ا النس ، كي 

ا عل  ق اعت  حا، مؤ مؤيتا بق   املك  بعت  -ج ئي  أ  عام -يتخ  ام قش نهجا  ا

 (2ق   التميي بت)

قت يعت ركن من أركا  عل  ادب فه  العص       ب الحساس ل  باعتباره   بما أ   الن 

ب أ  أعمانا الغش ر        حي ق   معشفي  تع د بنا شل  الص اب شذا ما انحشفنا عن الطشي  ال

  اله   الل ا  ينتلعا  في متاهاإ النفس إنساني ب من هنا ف   النقت رسال  نبيل    

ال مهم  شنساني  ششيف  س ا  أكا  النقت أدبيا أ  اجتماعيا أ  سياسيا، ي  ي شل  ش

الفشد أ  امجتمع أ  الت   الكب  بأ  أ  النقت يهت  بتراس  اعما  إبتاعي    يفسشها 

  يحللها   ي اننها   يعمل عل  الكشش عن ج انب الق     الضعش فيها بل   يقي ل 

 الحل   امناسب  لهاب

أ  تك   متباين                (**)  تجتر إشار  هنا شل  أ  أحكام النقت تختلش باختاف مادت    

  متضارب  كما ا يخفى هنا اختاف أذ ا، حكام ، ذلم أ  نقت ادبا    الشعشا  غي  
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نقت ا ليي    ه ا اخي  غي  نقت الفقها ،   لكن ما يقارب بينه  ه : رغبته  في تبيا  

 العي بب

 تت ن  الفن   ادبي  شل  مجم ع  من ان ا  فمنها:   

 لشعشا -

 القص  -تالنر :  -

 الش اي  -2                        

 امسشل -3                    

  نتيج  اختاف الفن   ادبي  تختلش اذ ا، النقتي ، فهناب النقت الشعش ،                

يب ظهش النقت ادبيب ي   امسش    القص     الش ا

 النقد أدبي: - 

دبي بتراس  الفن   ادبي  إبتاعي    العمل عل  الكشش عن يهت  النقت ا     

مضامينها   محا ل  شيجاد ما يعاد  ذلم في ال اقع، جا  النقت ادبي بت اتش معاني 

ي ب اقع شما متحنم أ   اقع  الفن   ادبي    باختافها، ذلم أ  ما يق ل  العمل ادبي ي 

تتها   عاد ب ذلم أ  رسال  العمل ادبي ت عت رسال  مست حا  من رح  الظش ف الت   ل 

ا لهاب  جعلتها أم 

نشح النقت ادبي نتيج  لحاج  النقاد شل  معشف  ما يحمل  الن  ادبي من أفكار     

كانت   انالت تل   ب اقعهاب فالشاعش ا يق   شعشا شا شذا كا  قت عاا تجشب  شنساني  

 لم الشا   ا يكتب ر اي  شا شذا أراد أ  يعب  عن جعلت  مبتعا من الترج  ا ل ، ك

 بعت أيتي ل جي ساد فكشه إبتاعي   هك اببب

يعمل النقت ادبي عل  دراس  اعما  ادبي    تحليلها   م اننتها بغي ها ث  الحك      

        عليها لبيا  قيمتها   درجتها، خا    أ  تالعمل ادبي ه  م ض   النقت ادبيب     

  الحتيث عن  ه  امقتم  الطبيعي  للحتيث عن النقتببببفتحتيت معنى العمل ادبي، 

غايت ،   قيم  الشع ري ،   التعبي ي ،   الكام عن أد ات ،   طشائ  آدائ ،   فن ن ، هي 

( نفه  مما سب  أن  ا ي جت فش، بي  النقت 3نفسها النقت ادبي في أخ  ميادين بت)

 العمل   ادبي بل أ  النقت ادبي س العمل ادبيبادبي  
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 ش  ه ه النتبيج  تق دنا ا محا ل  شل  معشف  ما امقص د بالعمل ادبي؟    

كثي ا ما انساقت التراساإ النقتي  ادبي  شل  ال ل   ضمن خبايا العمل ادبي   ال   

( لنقش عنت ه ا 4حي ت)ه ا اخي  يعن  تالتعبي  عن تجشب  شع ري  في  ر  م  

 التعشيش   عنت كل كلم  من ب

التعبي : يقصت ب  طبيع  العمل ادبي، بمعنى كيش يص ر لنا العمل ادبي مشاعش -

 امبت ب

تجشب  شع ري : هي الشكي   اساسي  الت  تتفع شل  التعبي ،   لكن ليست هي العمل -

 ي عنها ب اسط  الفا بادبي ما دامت مضمش  في النفس، أ  ل  يت  التصش 

  ر  م حي : ش  التعبي  عن التجشب  الشع ري  إنساني  يقتض   منا أ  نق م بشس  -

 (5 ر  لفظي  م حي  لانفعا  ال جتاني في نف س  خشينب)

سب    أ  أششنا شل  أ  ادب ه  عل  يهت  بتراس  الفن   امختلف  من: شعش،    

-شلو،   كل ه ه الفن   ينطب  عليها تعشيش العمل ادبي قص ، ر اي ، مسشل، رس ببب

 ، فغايتها دائما: التص يش   التحثي  -باعتباره تعبي  عن تجشب  شع ري  في  ر  م حي 

 التص يش: يك   بتص يش جمل  من احاسيس   ال جتاناإ   امشاعشب -ت

 ا أنفسه  التحثي : يك   بالتحثي  فيمن يطالع   ه ا العمل ادبي حتى يعيت -2

 (تشعاد  تمثيل التجشب  الشع ري ب)

ساه  النقت ادبي بص ر  أ  بحخش  في شعاد  تمثيل العمل ادبي من نا ي  آخش  

تختلش بتاتا عن ال ا ي  ا ل ، ذلم أن  استطا  أ  يكشش   أ  يقش عن حقائ  

  لكن ه ه  جتيت  ل  يق  الن  ادبي بالتصشي عنهاب ه ه هي مهم  النقت ادبي،

ارم  تحا   كل  امهم  ا تكتمل شا ب ج د مناهج   مصطلحاإ   مفاهي  أدبي  نقتي  

 مش  أ  تصشل عن الجتيت ب:

 Aestheticismالجمالي  

 بعض امصطلحاإ   امفاهي  ادبي  النقتي ب       poeticsادبي ة الجمالي  

  imaginationالخيا  

  imageالص ر  
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 امنهج الفن    -ا ما يتعل  بامناهج ن كش منها:   أخش  منه

ت قطبب)-                                                  قت للسي  اريخي  مناهج الن   (ثامنهج الت 

فس  ب-                                                    امنهج الن 

ارم  ين قت ادبي مفاهي    مناهج  عهاب  هك ا فللن   بغي علي  أ  يتتب 

قد باأدب:  عاقة الن 

قت   ادب هي عاق  ا يستحيل معها تص ر  ج د ا         العاق  ام ج د  بي  الن 

ما ه  قشين  اساس   عل   قت ليس ملحقا سطحيا باأدب   شن  اني، خا     أ  الن  د   الث 

اقت يضاعش امعاني   (***)حت  تعبي  ت د ر ف يجعل لغ  أ ل  تطغ  ف ، لغ  ، فالن 

قت مشته  باأدبب الي فالن   ثاني ،   بالت 

اقت ينقت ه ه امعاني   يعمل     امبت  يبت  في تص يش أفكاره   شعطا  معاني  جماا   الن 

اإ امبتع    الن    عل  شيجاد معاد  م ض عي لها،   ذلم من خا  شعاد  قشا   ال  

قت ادب م ض عا إبتاعي معا   محا ل  ربطه تتها، بحيث يحخ  الن  ش ف الت    ل  ا بالظ 

قت يق م بتحليل القطع  ل  بينما م ض   ادب ه  الحيا  إنساني    الطبيعي ب الن 

 ادبي     تقتيش ما لها من قيم  فني  ب

قت ادبي س العمل ادبي  الن 

قت س ادب  الن 

اقت س اديب  الن 

الي ف    عاق   شين بتعشيف    بالت  قت باأدب هي عاق  تانمي ، مما أد  ببعض امنظ  الن 

بك ن  خطابا ف ، خطاب أ  ميتالغ ،   ه  يقصت   ب لم تباعيت  امطلق  للخطاب 

بعملي  إبتاعي ا     تم قع  ال ماني بعتهب بمعنى أ  امبت  الثاني )الناقت( يق م 

القشا   للن  ادبي   لكن ه ه القشا   ا يجب أ  تتمخض فقط من الن  ادبي 

الخال  ادبي  بل لكل النص  التيني    الفلسفي    السياسي ،   عل  الناقت أ  

ش للم ض    د   ش ر  مجش  يؤكت بح   القشا   الثاني  هنا ا ينبغي أ  تك   بالض 

غتت  منتمج  مع ،   ذاإ  ضع كامل في ، شذ هي نفسها )الن  (، من الخار    ش  ت

 (8تستحيل شل  شبتا  يكتب ح   شبتا  آخش فيتكامل مع ب)
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ه ا يبي   لنا العاق  التاحمي  ام ج د  بي  الن   إبتاعي ا     الن   إبتاعي  

اقت يمن للن   ا   حيا  جتيت  بعت أ  منحها امبت  لنص   انيب فالن  ، خا   الث 

اقت الحقيقي ه  ال    يبي   لنا بشاع  أ  فشل امبت  ا    في تص يش مشاعشه    الن 

أفكارهب كما أ   القشا   الثاني  للن   ادبي  اجب    ضش ر  لترج  أ  يستحيل  ج د 

العمل ادبي د   قشا   أخش  ل  تشذ الن   يحتمل ب ات  أكر  من قشا  ،   أن   ا قشا   

د ، شذ كل  قشا  ، في ن  ما، هي حشف ألفاظ ،   شناح  معاني بت)من     (9ه ، مجش 

قت ه  جست ثاني للجست ا   )الن   ادبي(،   عل  ه ا اساس   في مشحل     فالن 

قت  قت ادبي ما دام يستحيل  ج د الن  ش  مي امن  تاريخيا بمشحل  معشفته  بالن  متحخ 

ب امبت  ا      اخي  للعمل ادبي د    ج د العمل ا  اقت ال   أ دبي ُ جت الن 

اد ما سمعنا  ى يمنح  الش  ل   يشعل في دنيا إبتا ، كما أن   ل ا النق  إبتاعي حت 

اقت ه  ال    يمن للمبت  شهاد  امياد أ  شهاد  ال فا ب  بامتنب          فالن 

احب                 تت بالعمل ادبي: ل   ش ف الت   ل       الظ 

اإ امبتع  النقت ادبي: الحك  بال ج د أم بالغياب، انطاقا من: ال                   

ش ف امختلف  ال    ساهمت في شنتا  العمل ادبيبا   اإ امتلقي    الظ   ل  

قت أ   ق اعته     مستنتج                   تجتر إشار  هنا شل  أن   ل ا  ج د ادب ما ُ جت الن 

قت عل     مستقا  من دراس  ادب، شذ  فكاهما يكمل  خش   ا  ج د لسلط  الن 

قتب  ادب   لسلط  ادب عل  الن 

قد أدبي:  سلطة الن 

قت ادبي للدب،      لط  الت  نتحت  عنها    ليست سلط  مجب   عل  احتكار الن  الس 

حثي  ف ها بل سلط  بمفه م الت  ي  خش، سلط  بمفه م شحتا  تغيي اإ ج ري  في ال اقع، شن 

قت ادبي من ممارس  نشاط   ر  من جميع الع ائ    الح اج  الت  تمنع الن  سلط  متحش 

قت ادبي في م ضعي :  امعه دب يمكن أ  نحصش سلط  الن 

  لكن  الغاي : كثي ا ما نتحت  عن النقت   ادب   عن العاق  ام جت  بينها، -ت

قت، ه ه الغاي  الت  ساهمت    لها الن  ا يمكن أ  نغفل الغاي  الكب   الت  يتمث 
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نقت ادبي كما  قت ادبي،   غاياإ ال  ل  بطشيق  غي  مباشش  في تفعيل سلط  الن 

دها السيت قطب تتجل   في:  حت 

 (: يعن  التق ي  ام ض عي للعملةتتق ي  العمل ادبي من الناحي  الفني ) -أ

نا مهما حا لنا أ   ادبي،   لكن ه ه ام ض عي  مشتبط  بمفه م ال اتي ، أن 

اقت اتجاه ه ا العمل ادبي ف ن   ا يمكن أ  نق م  نفصل بي  ما يشعش ب  الن 

اقت ادبي أ  يق م بتفحي  العمل  بقشا   نقتي  جتيش  بااهتمامب ينبغي عل  الن 

عبي  عن تجشبت  الشع ري  في  ر  ادبي   تق يم  من خا  قتر  امب ت  في الت 

 لفظي  م حي ب

(: أ  في أ  م ضع يمكن أ  تتتعيي  مكا  العمل ادبي في خط سي  ادب)  -ب

ياد  أم  (*)نتر  في  العمل ادبي؟ هل ه  جتيت أم قتي ؟ هل ل  قيم  تمنح  الش 

 ا قيم  ل ؟

ش العمل ادبي بامحيط   مت  تح  -إ شه في )تحتيت مت  تحث  قت 2تث  (: يهت   الن 

ش   تحثي  العمل ادبي بالبيئ ، بمعنى ماذا أخ    ماذا  ادبي بمعشف  ما مت  تحث 

د ب لم مت  العبقشي    إبتا ،   مت   أعطى؟   انطاقا من ه ا يمكن أ  تنحت 

 (ب3تاستجاب  العادي  للبيئ ت)

احب العمل ادبي)  -  اق4تتص يش سماإ  ت ادبي أ  يهت   بالبحث (: فعل  الن 

في نفسي  امبت  ث  ينطل  شل  دراس  العمل ادبي   مال  من تحثي اإ  مؤثشاإ      

   أخش  مختلف ب

ا  في إنسا    لكن  يترس إنسا  في  (****)ففش يت     :تبحن  ا يترس الفن  نفس  يقش 

ا بت   (15)الفن 

قد:  -2  اتجاها الفلسفية للن 

ائت  في الفي   اخي   تلم لكل  فكش       أ  رأ  أساس ينبن  علي    لعل  أغلب اسس الس 

اسس الفلسفي  الت   سيطشإ عل  الفكش   جعلت  فكشا فلسفيا بامتيانب   من بي  

                                                           

ا أ ا؟ أدبية شي لنقدية و  حياة    (*) نقصد بالقيمة هنا: هل أضاف ل
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قت  ها ساهمت في شعاد  تفعيل لسلط  الن  قت   الت   كما سيتبي   بحن  اسس الفلسفي   للن 

 ادبيب

عش امختلف  من شعش   قص     ر اي       ف    قيام    بما أ   ال    قت يترس فن   الش  ن 

ف   ظش شل  ه ا الفن   لكن ب  عل  أساس فلسفي جعل  أكر  قتر  عل  ت سيع آفا، الن 

تعبي ا عن الحيا ، متصا بغاياتها العليا،   أهتافها العام  ،   ل  شحن  الخا في تفسي  

يل -الك ني  دخائش الحيا  إنساني      (16)- هي ماد  الفلسف  ا

حثي  عل  امجتمع كما   ا يغفى قترت   قت الق ي  في الت  من خا  ه ا يتبي   لنا قتر  الن 

أيضا في شعاد  كتاب  مجتمع جتيت مجتمع خا  من افكار الت   سيطشإ علي  من قبل 

د عل  سلط   خش يحا   أ  ي  ثبت  ج ده )ذات (ببل   أكر  من ذلم مجتمع متمش 

اني   ال    بيته      قت اساسي  دائما قائم  عل   ج  امبت  الث  خا     أ   مهم   الن 

الكلم  في شضفا  عل  ن  امبت  ا   جماا بعت أ  من امبت  ا   الفن   الجما  

قت ادبي يجعلنا ننفت الي ف    الحتيث عن سلط  الن   عل  جميع لنص   إبتاعي،   بالت 

فس   الي بي    عل  اجتما بببشلو من اميادين الت   امجااإ الفكشي  اخش ب من عل  الن 

 لها سلط  عل  امجتمعب

م      قت ادبي أهمي   كبي   أن   ي جت دف  إبتا    يساعته عل  الن  الي للن     بالت 

م،   يض    السبيل للمبتعي  امبتتئي  قت اندهار   التقت  اب الكبارب كما أ   الن      الكت 

ب كما يفشن الج د   ق ي    التقيي    يمي   م اطن الجما    م اطن القب يق م ب ظيف  الت 

ع فه  عبار  عن نظشياإ إبتا ب تصنيع   التصن  ش   ال   من الشدا     الطبع من التكل 

قت ادبي سلط  في حت  ذاتها، ماذا؟               أن  ، تيحتل  مكانا  سطا بي  العل         ش   الن 

نع  غ  اسط ري  كاما،   هي لغ   د لغ ،   يعطي الل    القشا  ب فه  يعطي الكام امجش 

، خا     أ   مهم   النقت ا تنحصش في  (17)العمل منها،   عليها تق م امعالج  العلمي بت

اقت تأ  ي   كلشعاد  تحليل الن   فحسب بل عل  الن   (*****)لت معنى يشتق   من الش 

كل ه  العملبت  (17)فالش 

ى يحتي بلغ  ثاني      قت ادبي تمتت  جت رها شل  تشطي  امعاني، حت  ي  الن  ش   غن 

فيجعلها تح م ف ، لغ  العمل ا ل ، أ  أن   ينس  بي  إشاراإب كما   امقص د 
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دبي من جه  أ ل  ا يهب نفس  أبتا شل  باختصار ه  شجشا  تش ي ب   ذلم أ   العمل ا 

ش ي  نفس  ه  عملي  تح يلي   مشاقب ب   تخضع  انعكاس مجشد   من جه  أخش  ف    الت 

ل  كاما،   ه  ا  ه ه ام ر شل  مقتضياإ بصشي : فما يعكس  العمل علي  أ  يح  

بع في  بعض الق اعت   الق اني  امعياري  الت   خ  في دراس  العمل يح   شيئا شا    يت  تت 

اث ب قت الث   (18)ادبي، ث   شن   يح   دائما في اتجاه  احت   ه ه هي ل انم الن 

قت ادبي   الت   حا لنا  :الخاتمة ق  في در ب سلط  الن  بعت ه ه الش حل  الشاق     الشي 

قت عل  الن   إ  ت بالبحث عن سلط ي  الن  بتاعي   من خالها أ  نثي  عت  قضايا اهتم 

حثي  في امجتمع، فكا  ام ض   جت  الغشب   العشبب  في قترت  عل  الت 

لنا بعت التراس  شل  النتائن التالي :    قت ت  

قت -ت  اساس ال    يشتك  علي  العمل ادبي ه  الن 

قت مستنتج    مستقا  من دراس  ادبب -2  ق اعت الن 

قت بت ر أساس   في نجال   ارتفا  شح  -3 يت  أ   يق م الن  العمل ادبي   ذي   

 في فشل ب

احب    عن شيتي ل جيت  في حي   -4 العمل ادبي جسش لغ   يعب   عن أفكار 

اقت ادبي عل  جسش العمل ادبي للمبت   قت جست ثا ، جست يعب   علي  الن  الن 

فشي  بينهما،    فيحت  تقاطع شب  تام بينهما لترج  أ  يستحيل معها الت 

 شي  شل  ه ا من خا  الش س  التالي:يمكن أ  ن

 

قاطع بينهماب                                                                  نقط  الت 

 

 جسش العمل ادبي  

 

 

 

قت ادبي                                            جست الن 
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ت  تعطينا ثا  نتائن: -5  القشا   النقتي   الجي 

   ا             يقابل         الن   الثانيالن   -أ

 لغ  الن   ا        يقابلها       لغ  الن   الثاني  -ب

اقت( -إ  (******)امبت  ا             يقابل         امبت  الثاني )الن 

قت ادبي يفش  سلط  لنفسهاب -ت  ش   مقتضياإ الن 

قت تتجل   في القشا   العميق  للعم -ث  ل ادبي عل  حت تعبي  ر ا  بارإبسلط  الن 

:  هوام البح
اي    بش ل التمشد   اناني    استقالي    تفكم الش ابط، فه   -(*) ر ل العصش يتمي  بشفض ال 

عصش انفصا  أ  رفض التقاليت القتيم  حتى أن  يشفض اخا، فه  متمشد خا    أ  الجانب 

ي قلببب  التين    الش 

ن منظ ر: لسا  العشبب تحقي : نخب  من العاملي  بتار امعارف: عبت ه علي الكبي    آخش  ب اب -(ت)

ة   ، د (بة5دار امعارف، القاهش ، دبإ، دب ، امجلت السادس، الج     ، اماد  )  ، 

 ب5،  تم،  983تشحسا  عباس:  تاريت النقت ادبي عنت العشبب دار الثقاف ، بي  إ،  -(2)

امقص د باماد  هنا أ  ام ض   امعالج   ه  متعتد قت يك   دين ، سياس  ، اجتماعي، فكش ، -(**)

 فلسفيبببشلو

 بتت،  8م،  3ةة2السيت قطب: النقت ادبي أ ل    مناهج ب دار الشش ،، القاهش ،  -(3)

 امشجع، نفس ب -(4)

 ب2ت، تتانظش امشجع، نفس ب    -(5)

 بة2تنفس ب  انظش امشجع،  -(ت)

 ب32ت،ت3تامشجع، نفس ب    -(ث)

مش، فيلس ف فشنس   بلغار ، يكتب عن النظشي  ادبي    تاريت الفكش 939ت] تشفيتا  ت د ر ف   -(***)

   Ar.wikipedia.orgانظش:    (Tezvetan Todorov) افي ب  نظشي  الثق

ش، بب مجل  الف-نقت القشا  –علي حشب: قشا   ما ل  يقشأ  -(8) م،  989تشبا ،  2كش العشبي امعا

 بت4

 بت4امشجع، نفس ب   -(9)

 ب29تالسيت قطب: النقت ادبي أ ل    مناهج ب   -(ةت)

 بة3تامشجع، نفس ب   -(تت)

 نقصت بالقيم  هنا: هل أضاف للحيا  النقتي    ادبي  شيئا أم ا؟-(****)
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 امشجع، نفس ب -(2ت)

 امشجع، نفس ب -(3ت)

 بت3ت، ة3تامشجع، نفس ،    -(4ت)

مشب طبيب نمسا  ، احت  بتراس  الطب العصب    مفكش 939ت-مت85ت] سغم نت فش يت-(*****)

التحليل النفس  ب اشتهش بنظشياإ العقل   الا اعي   آلي    (Sigmund Freud)حشب يعتب  مؤسس عل   

 التفا ب

تشجم : محمت ع   محمتب مجل  عل  النفس، عتد اسل أبش كش مب : ق اعت النقت ادبيب  -(5ت)

 ت3تم، نقا عن: امشجع، نفس ب  ت94تأكت بش 

 بت2ت، ة2تانظش السيت قطب: النقت ادبي أ ل    مناهج ب    -(تت)

، تم،  994تر ا  بارإ: نقت   حقيق ب تشجم : من ر عيا  ، مشك  إنما  الحضار ، مصش،  -(ثت)

 بتةت 

 صت بالشكل هنا: الخ ا اللغ ي  ال   عمل عليها امبت  في من نص  جماا   أدبابنق-(******)

 امشجع، الساب ب -(8ت)

 ب2ةتانظش: امشجع، نفس ب   -(9ت)

الناقت لكي يك   حقيقيا، فعلي  أ  يك   ستيتا   أ  يجشب شعاد  إنتا  بلغت  الخا ب          -(*******)

ي دقي ب انظش: امشجع، الساب ب    ا يك   ذلم ك لم شا   بتتتب خشا  ر 
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ائري امعاصر                             تـنا الشـخصيا في الشعر الج
جا  مصطفى الغماري أنمو

العربي حسين                 أ/                                                     
 جامعة امدية

  ملخص امقال:

التاريخيــ   لقــت تنــا الشــاعش مــع  نخصــياإ انبيــا ، شضــاف  شلــ  الشخصــياإ -
ــــعشا  الـــــ ين  ـــامي، كحســـــما  القـــــاد    الفـــــاتحي   الشـ ــــل  بـــــالي ا  العشبـــــي   إســ ذاإ الصـ
أخــــ  ا مكانــــ  متميــــ   فــــي اليــــ ا  العشبــــي،   التــــاريت إســــامي،  لــــت  امتلقــــي ،  ا يعتنــــ  
الشــــاعش بت ظيــــش هــــ ه الشخصــــياإ التاريخيــــ  ت ظيفــــا شــــعشيا فقــــط  شنمــــا ي ظفهــــا شلــــ  

ــــاني  ا ــ ـــــت امعــ لتفســــــــي اإ التــــــــ  يمكــــــــن أ  نخصــــــــي  تاريخيــــــــ  أ  تعطيــــــــ  مــــــــن معــــــــا  أبعـــ
 شيحــا اإ  مــن تــحثي ، شنـــ  يــنجح فــي شثـــار  ذلــم الت ظيــش  شلقــا  ام يـــت مــن اضــ ا  علـــ  
اض ا  عل  تلـم الشخصـياإ، بـل شنـ  يـنجح فـي شثـار  العتيـت مـن اسـئل  علـ  مسـتقبل 

ـــــتتعا ـــ  اسـ ــ ـــ  تـ ــ ـــــياإ التــ ـــــتد الشخصـ ـــــناح  عـ ــــ ،   لــ ـــــ ه امــ ؤها فـــــــي د ا يــــــن الغمـــــــار ، هـ
ــــل  ه عليــــ   ســــل  ـــــ إمــــام علــــي، الحســــي ، الحجــــا ، معا يــــ ،  كشخصـــي  الشســــ   ـــــ 
خالـت بـن ال ليـت، عقبــ  بـن نـافع، طــار، بـن نيـاد، هـار   الششــيت، كـل هـ ه الشخصــياإ 
التــــ  أدإ د را شيجابيــــا فــــي حيــــا  امــــ  أ  د را ســــلبيا، فــــ   اســــتتعا ها   التنــــا معهــــا 

فحاإ التاريت،  لكـن يجلب تا س   الت  ل نت  ريخا ط يا من انتصاراإ العشبي  أ  ام
ـــفا  هـــ ه امـــ     الجـــ    خـــش مـــن اســـتتعا  الشخصـــياإ العظيمـــ  اخـــش  يـــت  علـــ  

 عل  قترتها عل  العطا    الحضار ب 

ا يخفــــى علــــ  قــــاري شــــعش الغمــــار  أ  اســــتتعا  الشخصــــياإ التينيــــ   اعــــام 
 ادبي  تشد فيـ  بكرـ   تلفـت انتبـاه، شذا أدركنـا أ  ت ظيـش هـ ه الشخصـياإ التاريخي  

الي اثيــــــ  فــــــي الخطــــــاب الشــــــعش  يعتمــــــت علــــــ  شــــــفش ،  تكثيــــــش إشــــــار  يتمتــــــع بحساســــــي  
ــــي ، كــــ   هــــ ه الشخصــــياإ تتحمــــل تــــتاعياإ معقــــت  تشبطهــــا بقصــــ  تاريخيــــ  أ   خا

ـــ  شلـــ  ثقافـــاإ متباعـــت  فـــي ال مـــا  أســـط ري   تشـــي  قلـــيا أ  كثيـــ ا شلـــ  أبطـــا   أمـــاكن ت نت
ــــا ت ــ ، ثـــــــــ  ش  القـــــــــاري لتالـــــــــ  مثـــــــــل هـــــــــ ه النصـــــــــ  التـــــــــ  تقـــــــــ م بت ظيـــــــــش هـــــــــ ه (1) امكـــ

الشخصـــياإ يت قـــش علـــ  معشفـــ  امتلقـــي بهـــ ه الشخصـــياإ  شمكانيـــ  تعينـــ  لهـــا لـــن تـــت  
ســ   ب ســيل   حيــت ،  يمكنــ  ارتكــان عليهــا فــي تحتيــت الشخصــي  التــ  يشــي  شليهــا اســ   
امســتتع  داخــل الــن  أا  هــي ســيا، القصــيت ،  هــ ا مــا ســن اه مــع النصــ  الغماريــ  
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ـ في  ( م نعـ   الت  تب ن لنا من خـــالها نخصياإ ) ديني  تاريخي   أدبي   أسـط ري   
ـــل  بر  تـــ   ـــفحاإ د ا ينـــ  امتعـــتد ،  لكـــن ســـنقش عنـــت أكر هـــا  ر دا،  أكر هـــا  علـــ  

  حلم ب
 الشخصيا الدينية: -ت

ؤسس القشآ  الكشي  منبعا خصـبا ا تنضـب معانيـ ، فالشـاعش مصـطفى الغمـار  ي
ينهل مـن معانيـ  السـامي ،  مـن سـي  نخصـيات   رمـ نه  معانيـ  الشـعشي ،  يهـتف بـ لم 
شل  السم  بحبعاده  دااإ الشخصياإ الش حي ،  ل لم يكر  من شعاد  كتاب  سي  بعض 

ى جتيـتا يتناسـب مـع ر ل الحـت  التـاريخي الـ   انبيا   الشسل مضفيا عل  قشا ت  معنـ
ـــ  مشاتـــــب  ـــت  الجتيـــــت شلــ ـــاميا فـــــي ال قـــــت نفســـــ  بهـــــ ا الحــ ـــتنفش ك امنـــــ  الشـــــعشي   متســ اســ

  مصاف الحت  القتي ب
:  شخصية أنبيا

أبـــشن الشخصـــياإ التينيـــ  التـــ  تتـــ اتش فـــي قصـــائت مصـــطفى الغمـــار  نخصـــياإ 
قــــتي  بــــح  ثمــــ  ر ابــــط  ثيقــــ  تــــشبط بــــي  انبيــــا ،  ا غــــش  ت فقــــت أحــــس الشــــعشا  مــــن ال

ــــيل يحمــــل رســــال  أمتــــ   الفــــار،  تجــــشبته   تجشبــــ  انبيــــا ، فكــــل مــــن النبــــ   الشــــاعش ا
بينهمـــــا أ  رســـــال  النبـــــ  رســـــال  ســـــما ي ،  كـــــل منهمـــــا يتحمـــــل العنـــــت  العـــــ اب فـــــي ســـــبيل 

 (2)ه بت رسالت   يعيش غشيبا في ق م  محاربا منه  أ  في أحسن اح ا  غي  مفه م من
، من أكر  الشخصياإ شـي عا -ل  ه علي   سل  - لقت كانت نخصي  النب 

ــــفات   فــــي د ا ينــــ  د   أ  يتــــح   فــــي نخصــــي  الشســــ   الكــــشي ،  ينســــب لنفســــ  بعــــض 
ـل  ه عليـ   سـل   مـا ينبغـي أ  تحـا   انطاقا من نظشت  كمسـل  لشخصـي  الشسـ   

 ب  من قتاس ب
ـــ ـ ـــي  النبــــ   ـــل  دااإ متن عــــ  فــــي قصـــــائت  قــــت أخــــ إ نخصـ ل  ه عليــــ   سـ

الغمار  حيث يستعيته رس ا حتدإ النص  التيني  شطار نخصيت  في سيا، خا 
ـــــــف  نـــــــ ا  أساســـــــي   مـــــــن تحـــــــ   الشـــــــعش مـــــــن خالـــــــ  تعميـــــــ  الصـــــــل ،  باانتهـــــــا  شليـــــــ  ب 
ــــش  يســــتمت مـــن دالــــ  حضــــار   قــــ    للشخصـــي  امغــــايش  تمامــــا للنمـــاذ  إنســــاني  امعا

ال :   حماس  أ
عنا  ل ا محمتببب ل  تشش، طا

 (3) نادينا  -ل اه  - ا تغنى ب  
ل  ه علي   سل  عام  بارن  في ام ر     في بعض قصائته، يظهش لنا النب  
ـ ر  قائـت يسـ ، البشـشي  شلـ  التحـشر  الحضـار   التين  امخ    في أعمـا، الغمـار ، فـي 
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ــا فــي غيــ  هــ ا مــن اعمــا  ف نــ  يســتعيت نخصــيت  ضــمن دالــ  حــتدتها ثنائيــ  ضــت ي ، أم 
 علي  الصا   السام ببعتها الفكش   التين  العام كق ل :

ـــــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل  امـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتببب مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   محمـــ
 

ـــمحا ؟   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  الســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     (4) املــ
 

ــل  ه عليــ   ســل  تتمثــل فــي اندهــار  فهــ  دالــ  أخــش  حملتهــا نخصــي  النبــ  
ــــا  ال ـــل انطفـــ ــ ــــ  مقابــ ـــــي  تحلقـــ ـــــ   العشبــ ــ ـــــت اما ــــ  يجســ ـــــش، فهـــ ــــتتعا   –حاضــ ـــا  اســـ ــ ـــن خــ ــ مــ

امـــل القـــائ   الغـــت امشـــش،  يقينـــ  مـــن عـــ د  ذلـــم امجـــت مـــن جتيـــت،  –نخصـــي  النبـــ  
حيث يص ر الحل  امحمت  بالشبيع، أما أ  تنبعث دع   الشس   علي  الصـا   السـام 

 فتي  من جتيت لتعان  أحام اجيا  القادم :
 أنا الشبيع سش ببب فكا  محمت 
 سيبقى ال ج د حا   إيما 

 ها عتإ يا درب اله   فمحمت
 (5)دامببب  جشل محمت حفار

كمــــا يجعلــــ  امخلــــ  امنتظــــش للمــــ  مــــن آامهــــا،  هــــ ا  إنســــا  العشبــــي امســــل  
امهـــــــ  م غـــــــترا، الـــــــ   تكالبـــــــت عليـــــــ  قـــــــ   الغـــــــتر  الظـــــــام لســـــــلب  ذلـــــــم امجـــــــت الحافـــــــل 

  ل : ها عتإ يا درب اله  ببالبط اإ، حيث يس ، بشار  من خا  ق
شين يتحش  من التعبي  بشخصـي    ناح  أ  الغمار  كغي ه من الشعشا  امعا
ي مــن خالــ  بحفكــاره  ــل  ه عليــ   ســل  عــن ذاتــ  أ  يقـ م باتخاذهــا قناعــا يــ  الشسـ   
ــ  ) تحثمــا أ  ينتحــل لنفســ  نخصــي  الشســ   عليــ  الســام(     أ  أ  ينســب شليــ   الخا

ـــف ـــل  ه عليـــ  -اتها  لـــ لم فقـــت كانـــت القصـــائت التـــ  حملـــت فيهـــا نخصـــي ، بعـــض 
ـ  بشـاعش معـي  كمـا  - سل  دااإ عام  أكر  بكثي  من تلـم التـ  حملـت فيهـا دااإ خا

رأينـــا أ  الشـــاعش كثيـــ ا مـــا كـــا  يتحـــش  مـــن التـــح   فـــي نخصـــي  النبـــ ، حتـــى أ  كثيـــ ا مـــن 
يغ  التعبي  ع  أكر  منها بصيغ  التعبي  بهاب (6)نتبالقصائت كانت تقي ب من 

 مـــــن أهـــــ  انبيـــــا  الـــــتين احتلـــــ ا مســـــاح  جـــــت هامـــــ  فـــــي شـــــعش الغمـــــار ، نجــــــت 
،  فت استنفت كثي ا من ام اقش امتصل  بقص  -عليهما السام-نخصيت  م س ى  عيس ى 

ــشاعهما مـــع -عليــ  الســـام-م ســ ى  ،  ربمــا يـــت  هــ ا علـــ  شججابــ  بســـي   النبيــي   قصـــ  
 الشش كفشع   مع م س ىبرم ن 
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فاارتبــا  بشخصــي  م ســ ى مفســش بفكــش  الــشفض امطلــ   ام اجهــ ،  قــت يشجــع 
ه ا إقبا  عل  ت ظيش نخصي  م س ى شل  سجيت  الت  تنـ   شلـ  التحـت   الثـ ر ،  شلـ  

 شيمان  العمي  بح  الثباإ عل  امبتأ ا تقش أمام  الع ائ ب
صــــياإ الشســــل حالـــت د   ت ظيــــش هــــ ه شا  أ  نظـــش  الغمــــار  كمســــل  شلـــ  نخ

الشخصياإ بصيغ  )التعبي  بـ(  ذلم مـا تحـا  بـ  مـن قتاسـ ،بينما امسـيحي   لـ  يكـن 
لتيه  حش   تحث  في ت ظيش نخصياإ انبيا   الشسل في أعماله  الفني   ادبي ب  من 

نظــشا  ثــ  ت فلــ  يتحــش   شــعشاؤنا مــن الت ســع فــي اســتختام نخصــي  امســي عليــ  الســام
ــش،  نتيجــ  لــ لم  لغنائهــا بالــتااإ التــ  تــتا م  الكثيــ  مــن ج انــب تجشبــ  الشــاعش امعا

ــــي عا ت ـــ  شـ ــــي اكرــ ـــام هـ ــــ  الســ ـــي  امســـــي عليـ ـــــبحت نخصــ  رغـــــ  ذلـــــم فـــــ    (7)فقـــــت أ
يغ  )التعبي  بـ(، امش ال    الغمار  بقي يتحش  من استختام نخصي  امسي في شطار 

شلـ  الشسـل تتجلـ  فـي قصـائته، شذ ا يتـ ر  أ  يــستختمها بصـيغ   جعل الشؤيـ  إسـامي 
 )التعبي  عن( مثل ق ل :

ببب  ما ه   كان ا امسي
 (8)شا امكب   الجباها

حيث يبي  حقيق  امسيحيي   عقيتته  ال ائف   حقـته  الصـليب  الـتفي  علـ  
  خي  دليل عل  ذلمبكل ما يمت بصل  شل  العقيت  إسامي ،  ما ممارساته  حاليا شا  

  قت يشد اس  محمت  عيس ى عليهما السام مقي ني  مثل ق ل :
  طا  محمت  ميهاد عيس ى

 (9)سم إ ففقت يا قتس   السما 
 فـــي ذلــــم تجســـيت لنظــــش  إســــام للشســـل  إقــــشار بشســــااته   هـــي تمثــــل شحــــت   

ع التــ   ا تقــش بغي هــا  ا تعتــت أركــا  إيمــا  فــي الشــشيع  إســامي  علــ  خــاف بــا ي الشــشا
شا بنفســــها، ففــــي ذكــــش محمــــت  عيســــ ى تشــــشيش للقــــتس التــــ  كانــــت مهــــاد عيســــ ى  مســــش  
الشســ   عليهمـــا الصـــا   الســام، فســـم   القـــتس مــن ســـم   النبـــ  شلــ  الســـما اإ العلـــ  فـــي 
رحل  إسشا   امعشا ،  من سم   عيس ى حي  سـما ه بـ   رفعـ  شليـ ، فعيسـ ى أظهـش مـن 

ى من أ  يتنس بكلم  س  :أ  يمس   بالصلب،  محمت أس
 يا طهش عيس ىببب يا رما  محمت 
 (10)من هتيها تتب ع  انتا  
كمـــــا يلجــــــح الغمـــــار  شلــــــ  اســــــتتعا  نخصـــــياإ الشســــــل الـــــثا : م ســــــ ى، عيســــــ ى،  

محمــــت علــــيه  الصــــا   الســــام، عــــن طشيــــ  الكنيــــ   هــــي ثالــــث فــــش   العلــــ  فــــي التقســــي  
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ي هـا بحنهـا تتكـ   مـن شـقي  يضـاف أحـتهما شلـ   خـش،  تمثـل النح  ، حيث تتميـ  عـن غ
ــيش ا تعيــي  ت،  يســاعتنا هــ ا  الكــــــني  مــن ال اجهــ  الســيم ل جي  ششــار  م د جــ  ت ت 

 مثل ق ل :  (11)في معشف  أسباب تفضيل الشاعش ت ظيش الكناي  في سيا، شعش  ما
 كيــــد ابــــن أحمــــد بــــابن مو ــــ   والتقــــى

 بنايســــــــــــود  مــــــــــــن غــــــــــــي  ع ــــــــــــ  أنســــــــــــا
 

 فــــــــــي الكيــــــــــد مــــــــــن م ــــــــــخوا الغــــــــــداة نصــــــــــار   
ار"  ة أن يســـــــــــــــــــ   " نـــــــــــــــــــ     (12)ويـــــــــــــــــــر  امـــــــــــــــــــرو

 
ـــــب فيـــــ     هنـــــا ششـــــار  شلـــــ  التحـــــالش اليهـــــ د  الصـــــليب  علـــــ  إســـــام فـــــي نمـــــن أ

نا بفعل الهيمن  الغشبي  إسشائيلي ب  اعتتا  مقن 
عب  ناح  أ  الشاعش استختم نخصي  م س ى علي  السام للتال  عل  الشـ 

اليهــــ د  امعتــــت   هــــ  تح يــــل أراه خاطئــــا بحيــــث ين لــــ  شليــــ  الكثيــــ  مــــن الشــــعشا ، أنــــ  فــــي 
معتقــتنا إســامي الشاســو أ  م ســ ى عليــ  الســام  احــت مــن أ لــي العــ م مــن الشســل بشــش 
بقــي  ســما ي  نبيلــ ،  تحمــل مــن عنــت اليهــ د الكثيــ ، كمــا أخبــ  بــ لم القــشآ  الكــشي ، ثــ  

ــش  مــن ش  القــي  التــ  جــا   بهــا م ســ ى عليــ  الســام تتنــاف  مــع مــا تمثلــ  الصــهي ني  امعا
عــت ا   طغيــا ،  عليــ  يمكننــا أ  نعتبــ  اســتختام  م ســ ى عليــ  الســام مقــابا تصــ يشيا 

 له ه الق   الصهي ني  امعتتي  من لقا فنيا لطاما  قع في  الكثي  من شعشائناب
ـــ ى  ــ ـــــي  م ســ ـــــ  لشخصــ ــــ  العامــ ـــــ ه التالـــ ـــــب هــ ــــ  جانــ ــ ــــعش   شل ــــي الشـــ ـــام فـــ ــ ــــ  الســ عليـــ

الغمار  أخ إ الشخصي  دااإ فشعي  كت ظيفها للتعبي  عن القي   افكار إسـامي  
ــــ   ـــ ى آنيـ ـــا  عصـــــاه، شا أ  معجـــــ   م ســ ـــن خــ ـــام مــ ــــ  الســ امســـــتمش  كمعجـــــ   م ســـــ ى عليـ
ل  ه علي   سل  فهـ  أبتيـ  خالـت  اسـتمع  ظشفي  ت لت من  عهته، أما معج   النب  

  :شل  ق ل
ـــــــــــ ى  فـــــــــــي كـــــــــــل  أر  لنـــــــــــا حـــــــــــ   كـــــــــــح  ع

 
ــــاإ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع  لغايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ى بحيماننـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     (13)م ســ

 
ـــي    ـ ـــا   -لكــــن اماحــــ  أ  العمليــــ  التنا ـــا  –هنـ ـــل فنيــــ   جماليــــ  أنهـ جــــا إ أقـ

تقليتيـــــ  نادهـــــا التشـــــبي  بـــــاأدا  بـــــش د ،  ش  حـــــا   الشـــــاعش تغطيـــــ  ذلـــــم بـــــش ل امبالغـــــ  
ب  نفسها  الت  ساهمت في تجفيش شعشي  التنا

ــــــالح     ــــ  اســــــتتعا  نخصــــــي   ـــح الشــــــاعش شلــ ـــام-قــــــت يلجـــ ــــ  الســـ ــــ  -عليــ ـــي عمليــ ، فـــ
ـي  يظهـش مـن خالهـا أ  درب كـل مصـلح مفـش ا باأشـ اب محفـ ف بامكـاره، يعــيش  تنا

 غشيبا بي  أهل ، كق ل :
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 لـــــــــــــث تـــــــــــــرع صـــــــــــــالحها ثمـــــــــــــود...ولث يكـــــــــــــن 
 

ثر       (14)فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغوف وا مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 

ـــطفى ال ــ ــــعش مصـ ـــا لشــ ــ ـــــت تتبعنـ ـــــت عنـ ـــــ ا نجـ غمــــــار  أ  الشخصــــــياإ امقتســــــ ؛ م ســــــ ى  هكـ
 عيســـ ى  محمـــت علـــيه  الصـــا   الســـام، قـــت أخـــ إ قســـطا مت انيـــا مـــن حيـــث الت ظيـــش 
عنــــــــت الشــــــــاعش؛ أنهــــــــا تجســــــــت فكــــــــش  الصــــــــشا  ضــــــــت الظلــــــــ   الطغيــــــــا   يعملــــــــ   لنصــــــــش  
ـل  ه عليـ   ســل   امستضـعفي ،  شقـشار شنسـاني  إنســا ب  قـت أخـ إ نخصـي  النبــ  

عــ   كثيــ   فــي قصــائت مصــطفى الغمــار  كبــا ي شــعشائنا امحــتثي ،  أكرــ  هــ ه دااإ متن  
الـــتااإ شــــي عا ت هـــ  اســــتختامها رمـــ ا شــــاما لإنســــا  العشبـــي ســــ ا  فـــي انتصــــاره أ  فــــي 

 (15)ع اب تب
فقـــت اســـتعملها الشـــاعش  فـــ  مـــا يتناســـب  -عليـــ  الســـام- أمـــا نخصـــي  امســـي  

اإ إســامي   امســيحي  تتفقــا  فــي بعــض الج انــب  امنظــ ر إســامي  أهتافــ ، فــالنظش 
، كحخاقــ   فضــائل  التــ  عــشف بهــا،  يختلفــا  فــي مســحل  )الصــلب( التــ   ــ  بامســي الخا

 أقشتها التيان  امسيحي   أنكشها إسامب
ـــــ ى   ـــــي  م سـ ــــا نخصـ ـــام-أمــ ــ ــــ  السـ ــــعش  -عليــ ـــي  شــ ــ ـــ   فـ ــ ـــــاح  معتبـ ـــــت مسـ ـــــت احتلـ فقـ

 شجعي بالغمار  كمعاد  للشفض  التحت   ال
 يمكـــن القـــ   أ  نخصـــياإ انبيـــا  التـــ  استحضـــشها الشـــاعش فـــي قصـــائته مـــن  

ـــل التناصــــ   مـــــع الشخصــــياإ الي اثيــــ  التينيــــ ،  قـــــت  ـــار العـــــام فــــي التعامـ ـــس إطـ خــــا  نفـ
ـــ    ردإ مشتبطـــ  بـــتااإ أساســـي  ليســـت بعيـــت  عـــن متطلبـــاإ الصـــشا  الـــ   عاشـــ   عب 

ــشار، الحلــ ، مــن أجــل عنــ  فجســتإ أفكــارا عتيــت  مثــل: الصــب ، ا لتحــت ، الصــشا ، إ
ـــشي  فــي م اجهــ  الباطــل بكــل أشــكال  د   تــشدد أ  خــ ف إبــشان قيمــ  خضــشائ   الحــ   الحـــ
 شبــشان شنســاني  إنســا   حقــ  فــي الحيــا  الحــش  الكشيمــ  التــ  نــادإ بهــا مختلــش الــتياناإ 

ـــ ـــا أ  الشـــــاعش يعتمـــــت علـــــ  ثقافتـــــ  التينيـــــ  مــ ـــما ي ،  قـــــت احظنــ ـــــ ر الســ ن أجـــــل تعشيـــــ  
القــــ   امهينــــ  ام يفــــ  داخليــــا  خارجيــــا  امقنعــــ  بقنــــا  افكــــار إيتي ل جيــــ  الغشبيــــ   أ  

 بقنا  التيان  امسيحي  اليه دي ،  ه  ما ناضل الشاعش من أجل شثباإ نيف ب
 الشخصيا امتمردة وامتجبرة:  -ب

ا اللعنـــ  لتمشدهـــا  نعنـــ  بهـــا تلـــم الشخصـــياإ التـــ  ارتكبـــت خطيئـــ  فحلـــت عليهـــ 
عل  شراد  ه مثل: الشيطا ، قابيل بن آدم، باعتباره أ   قاتل عل   ج  ار  متحتيا 
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شراد  أبي   شراد  ه،  أما الشخصياإ امتجب   فنجت عل  رأسها: فشع  ، نمش د  قار   
  السامش ب
اه أمـــا نخصـــياإ النــــ   ا   فنجـــت فـــي مقــــتمته  قابيـــل بـــن آدم الــــ   قتـــل أخــــ 

هابيـــل ليمنعـــ  مـــن الـــ  ا  مـــن أختـــ  التـــ أم بحيـــث أ  حـــ ا  كانـــت تنجـــب مـــن كـــل  حمـــل 
ت أمــا  لــتا  بنتــا، فكــا  كــل  لــت ا ييــ    أختــ  التــ   لــتإ معــ   شنمــا ييــ    فتــا  التــ أم 
ع أ  الفتــا  التــ   لــتإ معــ  كانــت أجمــل مــن   خــش، شا أ  قابيــل تمــشد علــ  هــ ه الشــشا

 من ث  رال يسع  ليحتج ها لنفس ،  م ا قاما بااحتكـام شلـ  أبيهمـا الت   لتإ مع هابيل، 
طلــب منهمــا أ  يقــتما قشبــاني   الــ   يقبــل قشبانــ  ييــ    الفتــا  امتنــان  عليهــا، فقبــل ه 

 (16) قشبا  هابيل، فقتل  قابيل ليمنع  من ال  ا  بحخت ب
ـــــش   شذا كانــــــت نخصــــــي  قابيــــــل قـــــــت  جــــــتإ ل نــــــا مــــــن تعـــــــاطش ادبــــــا  فــــــي  العصــ

ـــا ادبـــا  الش منســـيي  كتعبيـــ  عـــن الن عـــ  شلـــ  الحشيـــ ببب أمثـــا : بيــــ   ،  الحـــتيث، خص 
ف نهـــا قـــت أخـــ إ فـــي شـــعش الغمـــار  دالـــ  أخـــش  مختلفـــ  عـــن  (17)فيكتـــ ر هيجـــ   غيـــ ه ،

دالتـــ  الش مانســـي ،  قشيبـــ  مـــن دالتـــ  التينيـــ ، لـــ لم جعلـــ  الغمـــار  رمـــ ا لكـــل ســـفال 
حي ا  أ    ت  أخ ه: معتتبب خص 

 يختصنا الحقتببب ت قابيل ت عل  يته 
 (18)دم ت لهابيل ت جل  الجشل أح انا 

فالغمــــار  يســــتختم نخصــــي  قابيــــل عن انــــا للجــــاني، بينمــــا يســــتختم هابيــــل استحضــــار 
ــــ ر الضــــحايا فــــي بقــــا  الــــباد إســــامي ، كمــــا يســــتختم  للتالــــ  علــــ  القــــ   الباغيــــ  

 الجاني  مثل ق ل :
ـــش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا كلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــش  قابيلهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل ج يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بكـ

 
إ  كــــــــــــــــــــــــــل ج يــــــــــــــــــــــــــش  لــــــــــــــــــــــــــ  تجــــــــــــــــــــــــــشر       (19)جــــــــــــــــــــــــــش 

 
أمــا نخصــي  فشعــ   فــ    الغمــار  قــت عبــ  مــن خالــ  عــن القــ   امتجبــ   التــ   

تحـــــا   أ  تفـــــي  النـــــاس عـــــن معتقــــــتاته ،  أ  تســـــلبه  مقتســـــاته   تجبـــــ ه  علـــــ  تشكهــــــا 
  تشفض طغيانها  أل هيتها ال ائف ب

  فشع   يشحل في ذات  
 (20)ام بقاإ شلهاببب تصل  ل  

  يق  :
 رأيتم في ت مصش ت خلش الست د جهادا  
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ي  مصش رمادا     تفشع  ت 
  تفشع  ت عل  مصش الخن   
 (21) مارس قش  الطب    

 هك ا يظل فشع   اما   يتكشر في مسي   نمطي   سـن  ك نيـ  يـتا   بهـا ه ايـام بـي  
ط ال القشآني،  ليس للطبقي  في ه ا امتجب ين  امستضعفي ، كما يشد ذلم جليا في ا

كبيــــ  أثــــش، أننــــا ا نجــــت مــــن يصــــار  ضــــت تيــــار طبقتــــ ، فشعــــ   الــــ   يشيــــته الشــــاعش لــــيس 
ـــش  (22)فشعـــ   الـــ   قـــا :ت أنـــا ربكـــ  اعلـــ ت بـــل هـــ  فشعـــ   جمه ريـــ  مصـــش العشبيـــ  امعا

 ال   يقش في  ج  ت خضشا  تب 

فشع   ذليل  ليت ل  ع   فشع   لكن امفارق  العجيب  مع ه ا تالفشع  ت أن   
إلـ ، فهـ  لـ  يجلـب مصــش مهابـ   عـ   بـل سـامها الخســش،  باعهـا بـتراه  معـت د ، بعــت 
أ  نهت فيها،  مكن امغتصبي  منها،  به ا يعت التنـا القشآنـي امنتشـش فـي الـن  عنصـشا 

م ، مـا شلـ  لغ يا متعما لاستعتاد حيث يحل القاري شل  أج ا  السلط  الفشع ني  القتي
ــــــش التــــــ  تســــــاعت علــــــ  شيهــــــام امتلقــــــي ب طبــــــا، د ر فشعــــــ   علــــــ  الحكــــــام  ذلــــــم مــــــن العنا

شينب  امعا
  من الشخصياإ اخش  الت  يحيلنا شليها في شعشه نخصي  السامش :  

 فـــــــــــــــــــــتا  الســـــــــــــــــــــامش  عيـــــــــــــــــــــ   مصـــــــــــــــــــــش 
 

    (23) ش  شـــــــــــــــــــــــــــــــــقى العيــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
 

   يق   أيضا:
 فهـــــــــــــــــــــــــل شا   !  شـــــــــــــــــــــــــش ها للســـــــــــــــــــــــــامش  

 
ــــ د د  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل  التلمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيس إنجيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     (24)سـ

 
ــــي  يســــتمش  يتكــــشر فــــي نعمــــا  العــــشب   فالســــامش  مــــن خــــا  هــــ ه العمليــــ  التنا

الــ ين جعلــ ا مــن بعــض افكــار  الطش حــاإ مــا قــام بــ  الســامش  حــي  اتخــ  ججــا فارغــا 
ــــيل   يــــ هب بهــــا بعيــــتا فــــي تيــــ  النظشيــــاإ  لــــ  خــــ اره يفــــي  شــــع ب امــــ  عــــن فكشتهــــا ا

 الغشبي   الغشيب ب  الفلسفاإ
 نتيجــ  يمكننــا ماحظــ  مــت  ثــشا  امصــتر الــتين   مــت  غنــى  تنــ   مــا اســتمته  

ـــش بشـــتى أبعادهـــا  الغمـــار  مـــن نخصـــياإ اســـتطاعت أ  تســـت عب تجشبـــ  الشـــاعش امعا
ـــي   ـ ـــي ، بــــل هكــــ ا تبــــ ن امســــي   ال منيــــ  التنا الفكشيــــ   السياســــي   اجتماعيــــ   النفسـ

 تأ التاريت يعيت نفس ب ناقت  ال اقع  ف  مب
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 الشخصيا التاريخية: -2

ــ    ر حــ    ــ  اما يقــ   الــتكت ر طــ   اد  ت اليــ ا  جــ   مــن ال اقــع، شنــ  خا
تــا  تشــكا  عنصــش اســتمشار  ال جــ د امتجــتد أ  أمــ ، بلــ  أ  يكــ   أ  فــن كــ لم  الل 

ــ  ت) ــل  الشــا25ال اقــع ثمــش  لحشكــ  يســه  فيهــا اما عش بي اثــ  دائــش  (، لكــن قــت تتجــا ن 
اما   لتحتضن الحاضش أيضـا،  تتخطـى اسـتتعا  النصـ   م ر ثـاإ القـ   القتيمـ  
لتشــمل ت ظيــش اســما  التاريخيــ  كشمــ ن  أقنعــ   نخصــياإ،  قــت عــت  كثيــ  مــن النقــاد 
بح  الي ا  أحت أبشن مصادر استتعا  الشم ن الشعشي   الشخصياإ التاريخي ، باإضاف  

(  عليــــ  ف نــــم تجــــت أســــما  تاريخيــــ  كثيــــ   قــــت 26عيــــ   الا  عــــي  ال اقــــع،)شلــــ  رمــــ ن الطبي
أخـــ إ طشيقهـــا شلـــ  قصـــائت الغمـــار   ش  جامعـــا  احـــتا  يضـــع هـــ ه اســـما  تحـــت خيمـــ  
ــــ  أ  اتصــــــافها بالعــــــت   ـــن جهــ ـــامش  مـــ ـــهاد  امغـــ ـــ  اتصــــــافها بالتحــــــت   استشـــ ــــت ، أعنـــ  احــ

بـ  إ  الســلبي  مـن ناحيـ  أخــش ،  إنصـاف مـن جهـ  أخــش ، أ  اتصـافها بالطغيـا   الج
ش  تي ب   ه ا ما سن اه في العنا

 حكام وقادة منصفون: 
ــــنعت مجـــت الت لــــ  إســــامي  مــــن خلفــــا  أرســــ ا    تنـــتر  تحتــــ  نمــــاذ  بشــــشي  

دعائمها  رفع ا أل يتها بتاي  من الخلفا  الشاشتين، شل  كبار الق اد ال ين فتح ا مشار، 
ـــن نـــــافع  ار   مغاربهـــــا مـــــن أمثـــــا : ـــن ال ليـــــت،  عقبـــــ  بــ حمـــــ    جعفـــــش،  علـــــي،  خالـــــت بــ

ال التين اي بيب   طار، بن نياد، 
 مشد استتعا  شاعشنا له ه الشخصياإ يحتي فـي شطـار امفارقـ  التصـ يشي  إبـشان  

 ، حـــت  التنـــاقض بـــي  مـــا  مشـــش،  حاضـــش قـــات ، مـــا  عن انـــ  امجـــت  الع يمـــ   الفـــت
 التقـــــاعس،  مــــــن خـــــا  هـــــ ا التنـــــا علـــــ  مســــــت      اقـــــع ســـــمت  الضـــــعش  انكســـــار 

 الشخصياإ يتجل  لنا مت  عم  ه ه اله   الت  تفصل بي  امس  الي مب
ـــي  ـــي  هــــ ه الشخصــــياإ نجــــت إمــــام علـ م ه  جهــــ  - مــــن بـ ـــ  عنــــ  -كــــش  ،  قــــت عبـ

الشاعش بتااإ قشيب  من تلم الت  عب   عنها من خا  نخصي  الحسي ،  هي تـشد بكرـ   
ـــ ــ ــــي شـ عش الغمـــــــار ،  لكنهــــــا تحمـــــــل باإضــــــاف  شلــــــ  معـــــــاني الــــــتع    الجهـــــــاد معــــــاني أخـــــــش  فــ

 است عبها الغمار  في ذات ب
 ما نا  فينا ت علي ت يشت   أما 
 (27)يث ر ي ر، في أعماق  ال  

ـــ   ـــا لــــ ام  امصــــائب التـ فهــــ  يســــقط الشخصــــي  علــــ  ال اقــــع امعــــيش،  يجعــــل منهــــا قناعـ
شبيعانيها ر اد مسي   الصت،    الح  في عامنا امعا



 المدونة                 تـناص الشـخصيات في الشعرالجزائر المعاصر  

ّنة"      النقديةمخبر الدراسات اأدبية                             مجلة " المد  
91 

كمـا يتنـا   جانـب القـ   فـي اســتتعا  هـ ه الشخصـي ،  قـترتها علـ  إثـار  حتــى  
بحت أسط ر  خارق  في الضمي  الشعب  في العال  إسامي،  ه  ب لم يتين تقاعس  أ
امــــ   ســــلبيتها حــــي  تنتهــــم حشماتهــــا،  يصــــب أنبــــل مــــا فيهــــا كــــا  مســــتباحا مختلــــش قــــ   

  الفسادب الطغيا 
 (28)سيش عليببب في يت ،   تدر  الفار ،ت 
  السيش يصش في الجليت 
 (29)يا ذا الفقار 

 فـــي ضـــ   استحضـــار هـــ ه الشخصـــياإ، يمكننـــا أيضـــا أ  نلمـــ نخصـــي  الفـــار ، الـــ   
ب   دم  ثمنا لعتل ، حيث يش  فيـ  الشـاعش فجـشا  منقـ ا فـي عصـش ا يعـشف لهـ ه القـي  

 معنىب
 أمناببب عمش   نحن فجشببب يا  
 (30)شبب  في مقل  السني  ابتسام  

  ي ظش نخصي  الفار ، بصيغ  النتب  في ق ل :
 سجي  ه  الن رببب  ا عمشاه  
 (31) باسمم يا ن ر تعل  الحناجش 

فكلمـ  ت  اعمـشاه ت فـي هــ ه السـيا، تعـت فــاعا داليـا،  ش  كانـت مفعــ ا بـ  علـ  امســت   
ش  بنــ ره إســامي، شذ يشــي  مــن خــا  هــــ ا الســيا، شلــ  النحــ  ، فهــ  يشنــ ا شلــ  عهــت عمــ

امجــت العشبــي القــتي   يســع  اســتنها  ع يمــ  امــ   استشــار  بحيــث تنبثــ  فــي  جــتا  
يغ  ت  ا معتصماه تب  امتلقي 

    (32)ـ  أل ف من ف رها تسع نا   رب  مستصش غشيب أجابتـ  

ـــــاعش   ــــت  –فالشــ ـــــ ا البيـــ ــــي هــ ـــ –فـــ ــ ـــا  امــ ــ ـــن خــ ــ ـــــتف مــ    بـــــــي  الصـــــــ ر  الي اثيـــــــ  يهــ
ــــش  الي اثيــــ   ــــشخ  الفتــــا  العشبيــــ   بــــي  الصــــ ر  امعا للمعتصــــ  فــــات عم ريــــ   ملبــــ  
ـــــي  امعتصــــ  مــــن نخصـــــي  اســــتاتيكي  قتيمـــــ  تنــــام فـــــي كتــــب التـــــاريت شلــــ  رمـــــ  دينــــاميكي 

 للمخل  امنتظشب
   قــت يــشتبط اســتتعا  علــ  تــاريخي مــا، باســتتعا  مجم عــ  أعــام أخــش  م اكبــ  

لـ  في نفس السيا، الشعش ،  عنتئ  قت يك   الـشابط بـي  هـ ه اعـام رابــــطا تاريــخيا أ  
ـــ  مجم عـــ  مـــن الشخصـــياإ شلـــ  حقبـــ  نمنيـــ   احـــت  مثـــل:  م ضـــ عيا أ  فنيـــا، كـــح  تنت
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، حم   بن عبت امطلب، جعفش بن أبي طالب،  ر   -عمش بن الخطاب، علي بن أبي طالب 
 ب-ه عنه 

ن   أضشب بحم قا        (33)حامي ال مارعل  ال مار  جعفش            في الل 

ــ   ه عنهمـا امتــ اكبتي  تاريخيـا داخــل الــن ،       فت ظيـش نخصــيت  حمـ    جعفــش ر
يكــ   بمثابـــ  اســـتتعا  فنـــ   احــت قصـــت شثـــار  امشـــاعش  نــح  العـــ ائ ، عـــن طشيـــ  تـــ كي  

ــ  بهــ ه النمــاذ  امشــشق  فــي تاريخها،كمــا يســتغل نخصــياإ أخــش   تمــل قلبــ   جــتانا  ام 
 جــــــاا للهــــــتف نفســــــ   هــــــ  شبــــــشان امفارقــــــ  بــــــي  ر ل الجهــــــاد امتقــــــت  بــــــاأمس  بــــــي  ر ل 
ـــا يفتقـــته مـــن مثيـــل لهـــا فـــي  انكســـار الســـائت  الي م،بـــل ش   هـــ ه الشخصـــياإ تع ضـــ  عم 

ال التين:  نمن انتكاساإ، ه ه الشخصياإ هي:خالت،عقب ،طار،،
 حيا أغن  ال 
 بعينيم يمشل مهش الحيا  
 يمتت ت  خالت ت سيفا من ه 
 (34)يمتت شا  آإ 

فخالــــت الــــ   يتحــــت  عنــــ  الشــــاعش لــــيس ت ســــيش ه امســــل   ت القائــــت امعــــش ف، ذلــــم 
ـل  ه عليـ   سـل   قهـش أصـحاب الـشد ،  سـ   بـالي اب عـشا  ال   غ ا مع رسـ   ه 

أ  الشـاعش  –هنـا  –دم ال   ينتظش  ادت ،  ناح  فارس  الش م، بل ه  سيش ه القا
يتعامل مع ه ه الشخصياإ تعاما حض ريا، حيث يشك  شليها حاضشا تحباه تلم اعام، 
ــش باقتفــا  أثــش امعــاني التــ  تمثلهــا تلــم اعــام، فامســل    هــ  بــ لم يشــي  شلــ  ال اقــع امعا

ب مه  ما  سيف  مغمتا،  تح لت شعلت  ش أ امتقت  شلـ  الـش ل انه اميـ ، فهـ   امعا
 يتطلع شل  م لت ت خالت ت في  اقع مه  م  منهارب

 يا ابن ال ليتببب ضباب  ج  حاضشنا 
  (35) ظلم  في متاه ينته  البصش 

ـــن نخصــــي  مــــن نخصــــياإ هــــ ا  ـــ  مـ ـــي  أكرـ ـــي القصــــيت  ال احــــت  بـ ـــع الشــــاعش فـ  قــــت يجمـ
ال اقع الي اثي له ه الشخصياإ  بـي  مـن آ  الن  ، إبشان ن   من امقا م  الجماعي  بي  

شليــ  أمــشه  فــي الحاضــش، فيعــ د  يستحضــش نخصــي  طــار، بــن نيــاد شلــ  جانــب خالــت بــن 
ـفه  قـاد  ر حيـي  للفت حـاإ  الثـ راإ، فـاأ   ارتـبط اسـم   ال ليت  عقب  بـن نـافع ب 

 بفت انتلس  الثاني بامشش، إسامي  الثالث بامغشبب
 جبينم  شني أم في
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  (36)طارقاببب  ابن ال ليت 
ــــانعي الفـــت العشبــــي إســــامي للمغــــشب يعــــ د خــــار   ــــف  أحــــت  لكـــن نخصــــي  عقبــــ  ب 

  ر  القائت العسكش  بل داخل  ر  امؤسس لبنا  شامت ا ي    ب
 شي ببب يا عقب  الفت ل ساما 

 لم ه ا الغنا   التحنا   
 أنا ل اب ما نكت باد  
 (37)د ح  امجتببب ما انتش ى نيسا  
شا أ  الصـــــــ ر  ا تكتمـــــــل فـــــــي خـــــــاطش الغمـــــــار  حتـــــــى تت ســـــــع أكرـــــــ  فيضـــــــ  شليهـــــــا  

ـفه  مؤسسـي  للحضـار   نخصي  طار، بن نيـاد،  قـيس بـن نهيـ ،  م سـ ى بـن نصـي  ب 
الجتيت  في امغشب العشبي،  يصـب أسـما  هـ ه الشخصـياإ دالـ  م حيـ  حـي  يضـيفها 

ع مثل ق ل :الشاعش شل  ا  لفت ل  ال قا
 يستل عقب  أ هام ال  سكش ا  
 بالتي ببب  اعتنق ا الظلما   الصلبا 
  طار، يصنع التاريت ملحم   
 عل  امحيطببب  يلقي الشعب  الخطبا 
ع      قيس في درن ببب ت ه  طا
 (38)ما فار، السيش حتى نل   القضبا 
لـ  النصـش فـي هـ ه امـ  التـ  يمثلهـا فعقب   طار،  قيس نماذ  للق   القادر  ع 

ش  أ لئم الفـتائي   الـ ين يقـتم   حيـاته  للحظـ  النصـش امشجـ  ،  ا  في  رتها امعا
شـــم أ  هــــ ا اســــتتعا  قــــت أعطــــى لهــــ ا القـــي  بالنصــــش ل نــــا مــــن الشســــ   التحقــــ  عــــن 

ت، ه ا اليقـي ،  فـي ال قـت  طشي  شعطائ  ه ا البعت التاريخي ال   يق م شاهتا عل  
انت عاطف  الشاعش مـن الغنائيـ  الصـارخ ،  أضـفت عليهـا ن عـا مـن ام ضـ عي   نفس  

 ب عطائها  معادلها ام ض عيب
 تجـــتر إشـــار  شلـــ  أ  هنـــاب أســـما  أعـــام أخـــش  تـــشد فـــي شـــعش الغمـــار  ،مثـــل امثنـــى       

ــــ  باعتبــــاره بطــــل تحــــ ت، ضــــت  ســــعت، شا أ  لصــــال الــــتين ايــــ بي اســــتتعا  بنكهــــ  خا
 ق   تقليتي  ما نالت قائم  لحت الي مب

 ال التين سيش الكشام  مل  ماضينا 
  يا رافضا ت اثب في شفاه التهش حطينا 
قينا    (39) يا ض  ا تسافش عب  ذكشاه م
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ــال الـــتين  اســتغل مــا تملكـــ  هــ ه الشخصــي  مـــن      لقــت اســتتع  الشـــاعش نخصــي  
ط بهــا مــن دااإ فــي  جــتا  امتلقــي   عيــ ، حيــث قــتراإ شيحائيــ  ق يــ , ناجمــ  عمــا ارتــب

كانـــت نخصـــيت  مثيـــ   لـــتااإ عتيـــت   باعثـــ  لهـــا، فهـــ  ضـــ    حاضـــش،   عـــت  كشامـــ ، 
سـيها، فكلمـا ذكـشإ القـتس استحضـشإ الـ اكش  البطـل امحــشر  تسـتلهم  امـ  لتتجـا ن م

 ال   سي لت من رح  ال ب
ـــــاد   مـــــــن هنـــــــا ناحـــــــ  فـــــــي قصـــــــائت مصـــــــطفى الغمـــــــار  ش  ـــ  إشــ ــ ـــــا علــ ـــا ق يــ ــ لحاحــ

بالفاتحي  امسلمي  ا ائل مثل: عقب  بن نافع الفهش ،  حسـا  بـن النعمـا ،  قـيس بـن 
نهــش،  طــار، بــن نيــاد،  خالــت بــن ال ليــت،  ششــاد  بالغــ  بالحضــار ،  هــ  بــ لم يؤكــت علــ  

 ال ج  الحقيقي له ه ام ب
 الشخصيا أدبية و أسطورية.-2
 :الشخصيا أدبية-أ

عنتما ي ظش الشاعش شحت  الشخصياإ ادبي  داخـل بنيـ  قصـيتت  الحتيثـ   
ــش الــ   يشيــت التعبيــ  عنــ ، ف نــ  فــي حقيقــ  امــش  محــا ا الت فيــ  بينهــا  بــي   اقعــ  امعا
يحـــــا   الت فيـــــ  بـــــي  نـــــ عي  مختلفـــــي  مـــــن الخطـــــاب،: الخطـــــاب التـــــاريخي ت   ت الخطـــــاب 

 الشعش  تب
النـــ عي، اخـــتاف فـــي الخصـــائ  الفنيـــ  امتحكمـــ  فـــي   ينـــتن عـــن هـــ ا اخـــتاف 

الطبيعــــــ  البنائيــــــ  للخطــــــابي ، فالخطــــــاب التــــــاريخي محايــــــت  ظــــــاهش فــــــي مقابــــــل ت الخطــــــاب 
ـ   اتجـاه هـ ا  الشعش  ال اتي، ال   يتتخل في  الشاعش من خا  تعيـي  م قفـ  الشخ

 (40ب)التاريت ت
ـــت متنـــــافش   ــــ  تعــ ــــا  الكلمـ ـــي ت كيميـ   فـــــي قـــــان   اســـــتعما   شذا كانـــــت القصـــــيت  هــ

العـــــاد  للغـــــ  ت علـــــ  حـــــت تعبيـــــ  ت رامبـــــ ت، فـــــ   الشـــــاعش يســـــتطيع أ  يجمـــــع فـــــي قصـــــيتت  
الحتاثي  مجم ع  من الشخصياإ ادبي   الشعشي  منها خا ، لغاي  الن  التالي ، 
ــته مــن خــا  اختيارنــا لــبعض الشخصــياإ نم ذجــا لهــ ا التنــا عبــ    هــ  مــا نحــا   ر

  بهــ ه الشخصــياإ،  أهــ  هــ ه الــت ا ين ديــ ا  ت قصــائت منتفضــ  ت حيــث د ا ينــ  الر يــ
ي  تجمع بي  ت ه ت      ت أنا ت  ت نحن ت فـي  ي  م جاإ متعاقب ،  هي تنا تتما   التنا
ـــي  تي اســـل مـــع رمـــ ن الحضـــار  العشبيـــ   لقـــا  حمـــي  بـــي  خطابـــ  الشـــعش   بيـــنه ، فـــي تنا

   شذ يق  :إسامي   بي  رم ن الحضار  الي ناني



 المدونة                 تـناص الشـخصيات في الشعرالجزائر المعاصر  

ّنة"      النقديةمخبر الدراسات اأدبية                             مجلة " المد  
95 

ـــن يــــــتيه    -ســــــقشا  جــــــش   كحســــــا  –مـــ
 كفــــــــــــــــــــــش النــــــــــــــــــــــابغي فيــــــــــــــــــــــ  كمــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــ
  تمـــــــــار  العـــــــــاد   فــــــــــي تاملـــــــــم الظليـــــــــــ
ــــــــــــــى  جــــــــــــــش   فــــــــــــــي البيــــــــــــــا  تهــــــــــــــ مي ت أن 

ـــــت   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  أبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبت، شذ تشفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تحبيــ
ش مـــــــــــن شعــــــــــــ   تال ليـــــــــــتت الـــــــــــ    تـــــــــــحن 
 قــــــــــــــــــتر العبقــــــــــــــــــش  أ  يــــــــــــــــــش  البــــــــــــــــــؤس

 

ـــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الهائم نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقى بهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــحس يشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــش كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألــ
ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائش، العام نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ   البصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفش ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــيل هــــــــــــــــــــــــــــــــل يعلمــــــــــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــــــــــا يمش نــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت     يتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فن 
 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيع يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاره الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد نا
ـــق نا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  العاشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاكى أنفاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــش  حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  البا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بفن   (41) يغن 
 

ت تجليـاإ هـ ه الشخصـياإ فـي الـن   مـا تسـتتعي  فـي ذهـن امتلقـي    يمكن ر
رــ  حشيــ  لحشكــ  مـن دااإ متعــتد ، عبــ  عاقــاإ الحضــ ر  الغيــاب التــ  تمثــل منطقــ  أك

الـــ عي بــــي  ششـــاراإ الــــن   الخلفيـــ  الثقافيــــ  للمتلقـــي، أ  ت امعشفــــ  الخلفيـــ  امشــــي ك  
بعــــت  –، حيــــث يقــــ م التنــــا (42)ضــــش ري  اســــتقبا  الــــن  كمــــا هــــي ضــــش ري  إنتاجــــ  ت 

ــــ   ـــــياإ الغائبــ ــــتعشا  الشخصـ بــــــت ر الكشــــــش  فــــــم الشمــــــ ن لفضــــــح أ لئــــــم الــــــ ين  –اســ
  بااستعشاضـــــــاإ امنب يـــــــ ،  القصـــــــائت الن اريـــــــ  بـــــــل أظهـــــــش يتق لـــــــ   الشـــــــعش  يجنـــــــ   عليـــــــ

التنــا ذلــم البــ   الشاســع بــي  فــن  أ لئــم  أفــن هــؤا ،  هــ  مــا تجلــ  مــن خــا  لجــ   
الغمــــــار  شلــــــ  اســــــتتعا  الشخصــــــياإ الشــــــعشي  التاليــــــ : امــــــشي القــــــيس ) املــــــم الظليــــــل(، 

ي(،  ال ليـــــــت ) البحيـــــــ  ( النابغـــــــ ، الحطيئـــــــ  )جـــــــش  (، أبـــــــ  تمـــــــام )حبيـــــــب بـــــــن أ س الطـــــــا
  ه مي  سب

 قــــت مــــ   الشــــاعش فــــي هــــ ه ابيــــاإ نخصــــياإ أدبيــــ  متن عــــ  حيــــث حــــا   مــــن  
ـفها نمـاذ   ي أ  يفسح لها ساع  في الـ عي الجمعـي للمتلقـي، ب  خا  ه ا النس  البنا
عليــــا للفنــــ   ادبيــــ   القــــي  الســــامي ، فالنابغــــ   الحطيئــــ   البحيــــ    أبــــ  تمــــام يمثلــــ   

 اعش نماذ  شعشي  بعيت  عن التكلش  التشت،بلت  الش
فالشاعش يسع  من  را  اسـتتعا  هـ ه الشخصـياإ الشـعشي  شلـ  تعشيـ  حقيقـ   

بعض ا اإ ادبي  الضعيف   امه  م   الت  تحا   أ  تغطي ضعفها  تغطي شخفا، 
ـنع أمجـاد حقيقيـ  بكفـاحه ،  بـ لم تحـ   الشـاعش شلـ   بــ ، سـادتها الـ ين أخفقـ ا فـي 

 في ج قها يهلل انكساراتها  يمجت سق طها  يتغنى ب ب
 أين القصيت مضشجا بتمائ 

 يهت  اله يل شل  ت الخليلت  ما ل   
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه  اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارا 

 (43)غي  الـكام مســـنتا أســطارا
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  ق ل :
ترا   في قب ه ت الخليل ت ضا، 
 (44) !!  من لقيط عنك  تب أ 

ـــ ـــن الشـــــعشا  الـــــ ين كــ ان ا يمثلـــــ   قضـــــايا سياســـــي   اجتماعيـــــ  نجـــــت امـــــشْ  القـــــيس أمـــــا مــ
  عني   بن شتادب

فـامشؤ القـيس شـغل الشــعش  الشـعشا  فـي كـل عصـــ ر ادب  لـ  فيـ  مكانـ  كبيــ    
 ا شـــــم،  ذلـــــم لغنـــــى تجشبتـــــ  ادبيـــــ  الحياتيـــــ ،   ت تكـــــاد تكـــــ   نخصـــــي  امـــــشؤ القـــــيس 

حــــتيث، فطامــــا اســــتله  الشــــعشا  نخصــــي  نم ذجيــــ  فــــي رحلــــ  الشــــعش العشبــــي القــــتي   ال
شـعش امــشي القــيس بحســاليب مختلفــ   متعــتد   هــ ا بحـت ذاتــ  أمــش يشــي  شلــ  أهميــ  امــشي 

 (45)القيستب
 نحــــــن نعلــــــ  أ  رحلــــــ  امــــــشي القــــــيس كانــــــت إعــــــاد  ملــــــم مســــــل ب  هــــــ ا املــــــم  

مــا يشتحــل مـن أجلــ  الغمــار ، ملـم الخضــشا  إســامي   ار   –أيضـا  –امسـل ب، هــ  
ــــ   امــــ ن  بــــي  الشــــعش ام ــــ  مــــع رحلــــ  امــــشي القــــيس مشتــــتا للما ســــل ب ، لــــ لم جــــا  تنا

  الغاي  الت  كشس لها الشاعش حيات ، كما كشس امشي القيس حيات  من أجل قضيت ب 
ــش،   تلــم همــ م الشــاعش القــتي  تمتــت  تــتمطط فتحتــم مــع همــ م الشــاعش امعا

ــي  عــابش  لــن  قــتي  بــل هــي تقمــ   الــن  القــتي  ذاتــ ، شذ ا تقــل لتشــكل مشحلــ  تنا
ــــش يحــــا   أ   ــــش عــــن معانــــا  الشــــاعش القــــتي ،  كــــح  الشــــاعش امعا معانــــا  الشــــاعش امعا
يســتمت مــن اليــ ا  ت القــت    النمــ ذ  طم حــا شلــ  خاتمــ  مماثلــ  تليــ  بالشــاعش الــ   هــ  

 (46)في نظش بعض القتما  كاهن أ  نب ت
لعشبيـــ  اليـــ م، فـــامشؤ القـــيس يجســـت  لعـــل حالـــ  امـــشي القـــيس هـــي حالـــ  امـــ  ا 

ضـــياعنا  صـــح تنا بعـــت ضـــيا  مجـــتنا،  قـــت نـــخ  الشـــاعش هـــ ه الفكـــش  بم قـــش امـــشي 
القــيس حـــي  جــا ه ثـــ را  بنـــ  أســت علـــ  أبيـــ   قــتله  لـــ ، فقـــا  ق لتــ  الشـــهي  :ت ضـــيعن  

 (47)غي ا،  حمل  دم  كبي ا، ا صح  الي م  ا سكش غتا، الي م خمش،  غتا أمشت
ر   جت في رحل  امشي القيس  غشبت  ماد  يمكن أ  ي ا   فيهـا بـي   اقـع فالغما 

ـــــش،   اقـــــع امـــــشي  إنســـــا   غشبتـــــ  مـــــاد  يمكـــــن أ  يـــــ ا   فيهـــــا بـــــي   اقـــــع إنســـــا  امعا
 القيس  ه   اقع ا يعشف استقشارب

 مـــن أهـــ  الشخصـــياإ الشـــعشي  التـــ  نجـــت لهـــا حضـــ را ق يـــا نخصـــي  الشـــاعش  
ا  ففي شحت  قصائته امعن ن  بـ ت بي  يت  إقبا  ت يصاحبها شهتا  إسامي محمت شقب

 مطب   شل  الشاعش إسامي الكبي  محمت شقبا  في ذكش  مياده امئ ي ب
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 بين   بينم يا شقبا ببب عاطف   
  إ السما  بنار العش  يسقينا  
ع    أر  بها الحشفببب أفنى في بتا
قيا د ا ي   نا أنر  ال جت في الل 
 يا للمحبي ببب في آام ل ته  
  في سبيل اله  ببب يا ما يعان نا  
 أنا  شياب يا شقبا ببب ملحم  
 در بها الخضش من هت  النبيينا 
 فليس شا نسيماإببب تناجينا 
 قلبا  رفاببب  مارفا لغاني ب  
 (48) ا تصبت ه اناببب بنت دارينا 

 مــتي مــن خــا  العنــ ا   إهــتا ،  يمكــن للقــاري أ  ياحــ  مــت  امبالغــ  فــي ا 
ـــا،  ــ ــ ـــــا، تناجينــ ــ ـــا، يعان نــ ــ ــ ــــــقينا، د ا ينـ ـــــع ) يســـ ــ ـــــمي  الجمـ ــ ـــــاعش لضــ ــ ـــتختام الشــ ــ ــ ـــ   اسـ ــ ــ ـــــن كرــ ــ   مـ
ــــــــــــــ  يعبــــــــــــــ  عــــــــــــــن  جهــــــــــــــ  نظــــــــــــــش أبنــــــــــــــا  امــــــــــــــ    دارينــــــــــــــا( الــــــــــــــ   يجعــــــــــــــل الــــــــــــــن  يبــــــــــــــت ، كحن 
ي بااتحـــــاد،  الـــــ  با   ـــــ في  تـــــ  كلهـــــ   لـــــيس عـــــن فـــــشد  احـــــت مـــــنه ،  كـــــل  ذلـــــم بلغـــــ  

ت، الشدب اطمئنا  ش  ل  
 للشــــاعش شحســــاس عميــــ  شنا  هــــ ا امفكــــش الشــــاعش،  قــــت خصــــ  بقصــــيتتي  فــــي  

باإضــــاف  شلــــ  ششــــاراإ  تنجــــ   شقبــــا   ت  ت بــــي  يــــت  شقبــــا   تديــــ ا  ت أســــشار الغشبــــ ت همــــا 
أخــــش  فــــي د ا ينــــ   هــــ  يــــشتبط بــــ  ارتبــــا  الفكــــش  الشــــعش  إحســــاس بالجمــــا  فيخاطبــــ  

ــــل  ا لفكشيــــــ   الجماليــــــ   الش حيــــــ  الحميميــــــ  فــــــي البيتــــــي  ا   خطــــــاب امــــــ كش بهــــــ ه الصــ
  الثانيب

ــشار،    يخاطبــ  فــي م ضــع آخــش بهــ ا القاســ  امشــي ب مــن اهــتاف: الــشفض، إ
قا  الشيا ب  ال   ال  ام هش  الل 

 كانا يا غشيب التار، رفض يمضغ اما 
شارببب يشيغ دما   كانا، في التر ب الخضش، ش
 عل  أبعادها تنهل أمطار أبعاد  
قا  امطل  الشيا  أقمار   (49) ت هش بالل 

 فالتنا قش ب   حت بي  الشاعشين ه    أهتافا  معانا   متان  في الشابط  التيني ب
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ـــي  لنــــا مــــت  اهتمــــام الشــــاعش بت ظيــــش   ـــا أبيــــاإ القصــــيت  يتبـ  مــــن خــــا  تتبعنـ
اســـ   شذ فـــي اســـتتعا  الشخصـــي  الشخصـــي  قـــتر اهتمامـــ  بامتابعـــ  الشـــعشي  لل اقـــع السي

 استتعا  للحتا  ام اكب  لهاب
 ماذا أحت ببب يا شقبا  عن  طن 
 تشششت في  غاراإ امغي ينا 
  عن در بببب تعشإ  ج  باغي   
 للناظشينببب  ماخ را ال انينا 
  ينهش العار من أطهار ما ضينا 
 ماذا أحت  يا شقبا  عن  طن  
يل في أعما،  اد   (50)يناخناجش الل 
 يبــت  أ   ن عيــ  امنــاهج الســائت  فــي الســاح  ادبيــ  آنــ اب هــي التــ  تســببت فــي  

هـ ا الفهــ ، حيـث أ  هــ ه السـاح  لــ  تكـن قــت تخلصــت بعـت مــن آثـار تــش ين كـل  مــن طــ  
ـــ ر  امجتمــع مــن النصـــ   حســي   العقــاد للمــنهج الطبيعـــي الــ   يحــا   اســتخا 

 م من تتعي  الث ر  مبتأ الي ام ال اقعيب، كما أنها ل  تسل  ك ل(51)الشعشي 
لكــن الشــ    الــ   يمكننــا أ  نؤاخــ  عليــ  الغمــار  هــ  طشيقــ  ت ظيفــ    

للشخصـياإ حيـث يــحتي بعضـها فــي معـش  الحـتيث ) الحــتيث عـن الشخصــي  (  فـي مثــل 
ـــف  را يـــا للقصـــيت  ت ـــ إ الشـــاعش ب  فـــا يظهـــش  (52)هـــ ه الحالـــ  ت ا يظهـــش عـــاد  ســـ   

ــــشا ،  حيــــث  –أحيانــــا  –صــــي  امســــتختم  امســــتتعا  ــــ إ الشخ مطلقــــا،  ا ي جــــت 
ــفها م ضــ عا خارجيــا، يتحــت  عنــ  الشــاعش  تظهــش الشخصــي  امســتختم  فــي الــن  ب 

 من خا  ) أنا ال اإ ( الت  تهيمن عل  الخطاب في امست   الظاهش  الباطنب  

 تنا الشخصيا أسطورية:    -ب
ر  استحضار الشاعش بعض اسـاطي  القتيمـ    تــ ظيفها نعن  بالتنا اسط   

ش  يشاها الشاعش في القضي  الت  يطشحهاب  في سياقاإ القصيت  لتعمي  رؤي  معا
 تعتبـــ  اســــط ر  مــــ ردا ســــخيا للشــــاعش فــــي كـــل  عصــــش يعبــــ    بهــــا عــــن أفكــــاره   

لغــ امض شثــار   مشــاعشه   مســتغلي  مــا فيهــا مــن طاقــاإ شيحائيــ  خارقــ  باعتبارهــا أكرــ  ا
ــغ   يلجح شليها الشعشا  لتحقيـ  أحامهـ   التعبيـ  عـن تطلعـاته  الفكشيـ   الفنيـ ، أ  ت الل 
فــي اســتعمااتها الي ميــ  امعتــاد  تفقــت بالضــش ر  تحثي هــا  تشــجب نضــارتها،  مــن هنــا قـــت 
غــــــــ    يكــــــــ   اســــــــتعما  الشمــــــــ  اســــــــط ر ،  اســــــــط ر  الشمــــــــ  بمثابــــــــ  مناجــــــــا  لــــــــلدا  الل 
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ـــاحب  ب اســـط  التشـــكياإ الشم يـــ  شمكانـــاإ خلـــ  لغـــ  تتعـــت   تتجـــا ن يست نصـــب  فيـــ  
غ  نفسهاتب  (53)الل 

 عــــــال  اســــــاطي  باعتبــــــاره منبعــــــا للخيــــــا  الشــــــعش ،  معــــــادا م ضــــــ عيا للشؤيــــــ   
ـشين ثـشاؤه، شثـش اطاعهـ  علـ  نمـاذ  مـن الشـعش ا ربـي  الشعشي  انكشش لشعشائنا امعا

 (54)    يحاكم ن   ينسج   عل  من ال بالحتيث فشاح ا ي ظف ن
لكـــن الســـؤا  الـــ   يطـــشل: مـــا هـــ  م قـــش الغمـــار  مـــن اســـتختام الشخصـــياإ  

 هــــل لجــــح شلــــ  الشــــاعششل  هــــته الشخصــــياإ باعتبارهــــا غايــــ  تجميليــــ ،  اسط ري ؟ب
 أ أنها  سيل   أدا  تغيي   تط يش؟ب

ــح أ  معظــ  شــعشائنا    –الشخصـــياإ  فـــي بتايــ  محــا اإ اســتختام -مــن ال ا
لجـــح ا شلـــ  اســـاطي  اجنبيـــ ، فشـــاعت فـــي أشـــعاره  الشخصـــياإ اســـط ري ، إغشيقيــــ  

  الفينيقي   البابلي ب
شا أ  الغمــار  لــ  يكــن مــن جملــ  هــؤا  الشــعشا  العــشب الــ ين تــحثش ا بالشــاعش  

انجليـــــ   إبسبشليـــــ إ الـــــ    ظـــــش اليـــــ ا  إنســـــاني كلـــــ  لتشـــــخي  أمـــــشا  العصـــــش، 
 الشجــــا  الجــــ ف،  الحضــــار  ا ر بيــــ  اميتــــ ،  لكــــن شــــعشا نا بــــت  أ  يســــتلهم ا  مامــــ

اليــ ا  الــ   ينتســب   شليــ ، قلــت ا اليــ إ فــي الشمــ ن التــ  تيــ دد فــي شــعشه،  قــت كــا  هــ ا 
اســتختام  جهــا مــن ال جــ ه الســلبي  لتجشبـــ  اســتختام الشخصــياإ الي اثيــ  فــي شـــعشنا 

ـــ ـــي  الشــ ـــت  فجـــــ   بــ ـــــش،حيث أحــ اعش  جمهـــــ ره، حالـــــت بـــــي  الجمـــــاهي   اســـــتجاب  امعا
الســــشيع  لهــــ ه التجشبــــ ،  جعلــــته  ينصــــشف   عنهــــا أحاسيســــه  بغشبــــ  هــــ ه الشخصــــياإ 
عل   عيه   شحساسه ،  حتى أقشب ه ه الشخصياإ  شل  الي ا  العشبي  هـي نخصـياإ 

ـــل  إنســـا  العشبـــي بهـــا منـــ  نمـــن بع يـــت، ثـــ  أ  اســـاطي  البابليـــ   الفينيقيـــ  انقطعـــت 
ا بي  تاريت ه ه اساطي  ال ثني ب  الفت إسامي  ضع حتا  فا

فــي مقابـــل ذلـــم فـــ   اليـــ ا  الـــ   يســـتله  منـــ  الغمـــار  نخصـــيات ، لـــيس عامـــا  
ميتا في بط   التاريت   ثار البائت  فه  حاضش في الفكـش  نمـط الحيـا ، فمـا مـن أمـ  علـ  

ي شلــ  امـــ   جــ  ار  تتنكــش ماضــيها  تنفصــ  عنــ  ،  لكــن كثيــ  مــن امــ  امســتكب   تــ 
 سهل  اندرا   ابتا ب –عنتئ   –امستضعف ، أ  تفعل ه ا، لتك   

فالتاريت ال   ينهل من  الغمار  ثش  ا يمكـن أ  ذاكـش  شنسـاني  أ  تنسـ ى هـ ا  
  (55)الي ا  القي  بل  ال اكش  الشعشي  الت  تستحضش ال ج د  تستنطق  كل ب

 عليـــ  فـــ   الغمـــار  يـــنهج فـــي رمـــ نه نهجـــا متفـــشدا تمليـــ  عليـــ  هم مـــ  الكبيـــ  ،   
ــــح  امامــــ فــــي البيئــــ  الج ائشيــــ ،  ــــبحت  ا  رغبتــــ  فــــي رســــ  أبعــــاد مترســــي  شــــعشي  أ
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ــ   الشــشقي ،  مــن هــ ه اســاطي  التــ    عنــتما  ظــش اســاطي  اقتصــش منهــا علــ  ذاإ ا
ن الناحيـــ  الفنيـــ  ذاإ دالـــ  علـــ  الخصـــب  النمــــا ، ا يشفضـــها الغمـــار  لـــ اتها، أنهـــا مـــ

كعشــــي  إ البابليــــ ، لكــــن الشــــاعش يشفضــــها حــــي  تصــــب إشــــار  شليــــ  دالــــ  علــــ  تعميــــ  
اتجاه شل  الجاهلياإ ا ل ، بتيا عن إسام، ففي ه ه الحال  يقشنها بـ ت عاد ت البائت  

 بق ل :
 آهبب يا أحبابنا جنت مسافاإ البعاد 
  بنابببفاغي 
  لتينا من ضيا  ه ناد  
حشا  ت عشتار ت   ت عاد ت   (56)حي  غالت فطش  ال
ـبحت بـتيا عـن ضـيا  ه  –هنا  –فعشتار امستتعا    يشفضـها الشـاعش أنهـا أ

 ناده عنــــت أصــــحاب اتجــــاه  شــــ ر  فــــي العــــشا،،  ليســــت تلــــم اســــط ر  البابليــــ  ذاإ 
نفســـــــها تكفـــــــش بعاشـــــــقيها  مشيـــــــتيها مـــــــن ذ   اتجـــــــاه  الـــــــتااإ ام حيـــــــ ، بـــــــل ش   عشـــــــتار 

س   ش ر  ال ثن ، فتتح   عنت الغمار  شل  معش ق  ا تـؤمن بعشـ  ميـت م يـش مسـي 
: 

  عشتار تكفش بالعاشقي   
ي   ج  مشاإ   (57) كاهن  ال
فعشتار الغمار  ليست عشتار البياتي الت  تخش  الحيـا  مـن البـ ر   تعيـت د ر   

ـــي القلــــ ـــا آخــــش مــــن العــــال  اميث لــــ جي الــــتم فـ ب،  ا هــــي عشــــتار الســــياب التــــ  اتخــــ ها  جهـ
ـــح   إســـامي  التــــ   لفجيعتـــ  العصـــشي ، بــــل كانـــت عشـــتار فــــي شـــعش الغمـــار  معــــادا لل
تثـــ ر علـــ  هـــ ه ا ثـــا   تشســـ  طشيـــ  العـــ د  شلـــ  النبـــع، كمـــا ي ظـــش الشـــاعش نخصـــي  ت 

 هيانا ت من خا  ق ل :
 فا نج    ا أمل  بعيت عنم هياناببب 
  ا ض  ببب أذ ب من  أنسامي  أغتسل  
 تهاد  في متاه العاشقا  ال رد  القبل 
  أمطش في ضمي   همس ببب  اخضشإ السبل  
  ا ألحاني السمشا  منها ي ر، الغ    
 (58)فيسقيها أ ام الش ،ببب يجنيها اله   الخضل 
   كبـؤر  مشك يـ  لـ   هـي  الغمار  في ه ا الن  يستحضش الشخصي  اسـط ري 

ت هيانــــا اســــط ر  الباكســــتاني  ت التــــ  تســــتحيل فــــي شــــعشه شلــــ  رمــــ ن القــــ   ال اتيــــ  التــــ  
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تكمــن فـــي أعمـــا، العقيـــت  إســـامي  تعبيـــ ا عـــن م اجهتهـــا لكـــل التحـــتياإ، فالتفاعـــل بـــي  
ـــل علـــ  امســـت   الـــتالي، حيـــث ش  الشـــاعش  الـــن  الحاضـــش  الشخصـــي  اســـط ري  حا

ــــــشا شــــــبيها بــــــام قش اســــــط ر ،  هــــــ  يحمــــــل عــــــب  البعــــــاد  الثقــــــل  يجســــــت م قفــــــا معا
ــ   ت يكشــش لنــا بجــا  كيــش يتعــال  الــن  بغيــ ه  ــشار علــ  ام اجهــ ، فالتفاعــل الن  إ

 (59) ه  يبن  نصا جتيتا مستقا ب ات  من خا  انفتاح  عل  بنياإ نصي  أخش تب
لــــشاهن نلحــــ  تشاجــــع نســــب   بمقارنـــ  نصــــ  الشــــاعش ضــــمن امشــــهت الشــــعش  ا 

الشمـــــــ ن ذ اإ امشجعيـــــــ  التاريخيـــــــ  القتيمـــــــ  مـــــــا قبـــــــل إســـــــام أ  الشمـــــــ ن ذاإ امشجعيـــــــ  
ـــي  أخـــش  تضـــاف شلـــ  تميـــ ه  اجنبيـــ  كحســـاطي  إغشيـــ   الش مـــا ، ممـــا يكشـــش عـــن خا
 بنــا  تجشبتــ ، فهــ  ا يتكلــش ركــ ب م جــ  فنيــ  بــتع   الحتاثــ  بحيــث تصــب القصــيت  

ـــ  حـــتيث قـــت يلغـــي ســـماإ مغـــامش  أســـل  بي  أ  مغـــامش  تصـــ يشي  أ  جشيـــا  را  تشـــكيل فن 
 القصيت  الحقيقي ب

جـ   شلــ     بهـ ا يتضـح أ  الغمـار  ا يتكــئ علـ  اسـاطي  اجنبيـ  أنــ  يـش  أ  الل 
ه ه اساطي  الهنتيـ   الي نانيـ   إفشيقيـ   الفشع نيـ  يضـعش مـن أثـش النـبض الشـعش  

ج   في هـ ا  في  جتا  املتقى؛ أ  أذ اقنا ل  تحلش ه ه اساطي   ل  تتعايش معها،  الل 
اتجـــــاه شلـــــ  القصـــــ  الشـــــعب  أ  القصـــــ  التـــــ  تجـــــش  علـــــ  ألســـــن  الكائنـــــاإ الطبيعيـــــ  
ــــي ناني  أ   ـــ ـــ  تحكــــي عــــن  لهــــ  الـ الحي انيــــ   النباتيــــ  خيــــ   أجــــت  فنيــــا مــــن اســــاطي  التـ

ناحيــ  العقائتيــ  عنــتنا نحــن امســلمي  فشخصــيتنا معبــ داإ الهنــ د أ  فيهــا مساســا بال
 (60)امســلم  بمنــح  عــن التفكيـــ  الــ ثن  أ  التجــارب التــ  تســـتهجن بقتاســ  الــ اإ العليـــاتب

 هنــــاب شــــعشا  كــــا  لهــــ  اتكــــا  جلــــي علــــ  هــــ ه اســــاطي  الخارجــــ  عــــن مــــنهج الشخصــــي  
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ال ،  حشار  انفعا ،  تفشد  ال ، نشاها فاشل  أنها تفقت  هج ا بعيتا عن ال عي  ا
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اثي ني  إنجا الح د إضما بي التأصيل الق  الس

ليخ                                                                                    أ. حنطابلي 

ي                                                                                        جامع ام

ظهش مع الحتاث  ما س   بعل  الش اي  ث  عل  السشد، تحسيسًا عل   ج د أن ا              
ع   من النص  ادبي  الت  حصشإ  ظيفتها في شعاد  شنتا  ال اقع بمجم    قا
 نخ    العاق  الجتلي  الت  تشبطه  ببعضه ، ث  تقتي  ه ا امنتن في لغ  

فاإ أدبي ب يلي  ذاإ م ا  ت 

نا اتجهت القشا   النقتي  شل  البنا  التاخلي للن  السشد ، ليبتأ السشد ممارس   من ه
 ظيفت  من التاخل،  في ه ا السيا، ظهشإ بعض إشاراإ مصطلحاإ ما بعت 
الحتاث  من قبيل الح ار التاخلي  التفشيغ النفس    الضمي   إشار   امناجا   إضمار 

ببب  1 التكثيش  التتاعي الحش 

لت ذر تها فم ح  في بنيت    اإ  ا ن  بتاي  الخمسيناإ  الن  القص   يشهت تح  
يل حياتنا  ش،حيث تح   من فن الحكي شل  فن يست عب أد، تفا مع الن  امعا
  خب اتنا إنساني  في  ر  تقي ب ب  من الفن   اخش  الت  ا تشتك  شل  دال  جاه  

ي  تسببت في حت   ما يشب  الصتم  لتي  بعت أ  بقتر ما تثي  في امتلقي حال  سشد
اعتاد عتدا من العباراإ امحل ف  أ  الي اكيب اللغ ي  التقليتي ، شذ ل  تعت اللغ  في ه ا 
ب  السشد ـ ال   لحق  التغيي  ـ به ا الشكل امحل ف، بل أخ إ أشكاا أخش   أ

لم من امتناقضاإ الت  استختامها عل  نح  خا يختلط في  الحل  بال اقع  غي  ذ
ل  قارئ بب2تمي   في حال  شع ري  تخ   الن   ما يبحث عن  كاتب   ، ث  شل  ما يؤ  

ب للن  منطق  التاخلي الخا ب ،  ل  يعت التتابع الخطي محل فا في ،   من هنا أ
م تقنياإ حتيث  للتعبي  في مقابل تشاجع الش اي    ظهشإ اتجاهاإ عت   تحا   أ  تقت 

حت الش اي  الت قليتي  الت  يبت  مؤلفها فيها مسيطشا عل  العال  ال   يقتم ، فح
ل مع ، ذلم أ  جمالياإ  ش  تقتم لنا تجشب  متمي   تحي م  عي امتلقي  تت ا امعا
ش يعتمت عل  امتلقي شل  حت كبي  أ  ه ا اخي  يعيت بنا   التلقي قت تغي إب فالفن امعا

ي د قشا اإ العمل الن   مفشداإ الن  الش ا د امتلقي  يمكن أ  تتعت  ،  بقتر تعت 
أيضا، من خا  شفسال امجا  لاختاف  إبتا ، شذ ا يمكن تشجم  تجشب  أ  ن  أ  
أ  عمل فن  شل  دال   احت ،  ه ا اختاف في القشا   جعل من عملي  التلقي شبتاعا 
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ي بل ل من قيم  الن  الش ا تبي   لنا مت  تشاجع القي  الجمالي  ذاإ   مسؤ لي  ا تقل 
 الطابع التقليت  الت  تعتمت خطي  ال من  ف قي   الشؤي   ساس  الحت ب

ش  القص  بمفه مها العام قتيم  قتم البشش  لكنها كفن ل  تظهش شا في القش  التاسع 
د في عشش،  ب  ر ه ا الفن القص   م ج د  من  القتم  أكمل  ج  من  ج هها ما  ر 

القشآ  الكشي  من قص  انبيا   ام  الغابش ، شذ يعتب  القص  القشآني ذخي   غني  
بحر   اساليب القصصي   حتى الفني  الت  ل  تظهش شا في العصش الحتيثب فالقص  
، بل ه  يفيض د ما  القشآني ا تنقض   ججائب   ا تنته  منابع الجما  في  عنت حت 

ناف إججان عل  مش  انما   الته ر،  من أل ا  شججانات  بالكثي  من أل ا  ال جما   أ
ما يح ي  من نص  قصصي  بالغ  التق  في ادا  بليغ  الشق  في الهتف  ام عظ ، 

سع  معج   في نقل الحت  من حي  ب  ه ا ما نلحظ  عنت 3نمن  ضي  شل  أحيان نمني  مت 
ح ا يعتمت   عل   التاعب بمست ياإ السشد  تشمي  الش ائيي  الجتد ال ين أ

ش الكاشف   ابتسار ام اقش  ن ، مع إمعا  في شضمار العنا الشخ   إشاراإ امضم 
 احتا ، مما يتطلب من امتلقي  جهتا إعاد  شدراجها في منظ م  متصل ،  ه ا 
الع  ف عن الحكاياإ السهل  ال   يمي  اسل ب القص   الحتاثي يجعل القاري 

 دائما في د ر امنتن  امبت  الثانيبب

: يف إضما  تع

إضمار ظاهش  باغي  قبل أ  تك   تقني  فني ، تشتبط  شائجها بامتلقي  تخضع 
مست    عي   شدراك ،  ما كانت درج  امتلقي  متفا ت   متباين  بي  متل  ذكي فطن 

فا حسب تلم  لب   بي  آخش متحخش الفه  شارد ال هن، استل م أ  يك    الخطاب مكي 
 امقاييس الت  جبل عليها امتلق   ب

بببالضمي : السش   داخل الخاطش  ه  ال   تضمشه في قلبم،  أضمشإ في " في اللغ  
بت  شما بم إ  شما بسفش،  شضمار الش    شذا  نفس   شيئا أخفيت ،  أضمشت  ار  غي 

بت ب  أكر  امضمش في العشبي  ش  شئت جئت ب      4"ش  شئت ل  تحإ ب بببغي 

 إضماري  تغييب أج ا  مضم ني  معين  بقصتي  فني  عالي ، غايتها شششاب امتلقي في 
التح يلي  النصي  حيث تصي  القشا   ـفي ظلها ـ تح يا ما يقا   را  ما قيل،  ه ا مانجته 

تعتمت في الخطاب القص   القشآني، مما يتبي  لقارئ  أ  السشدي  الخطابي  في  
في كيبات  م س م  في العتيت من " بص ر   طيت  عل  تقني  إضمار أ  إيعان، 
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ي  اقتصادي  يكتفي فيها ام قش باإيماضي  الخطابي   إيما    ام اضيع بخص 
البياني ، الش    ال   يجعل امفاعل  بي  الن  القشآني  ذهن امتلقي مفاعل  شيجابي  

ل بها الخطاب القشآني عل  اعتبارها حلي   قائم  عل  مل  الفشاغاإ البياني  الت  يتجم 
 5"باغي  يتمي  بها الن  القشآنيب

غي  أننا نجت له ه التقني  السشدي  )إضماري ( حض را في آداب العصش الحتيث         
أ  تخفي عن النظار  الحقائ   ":أحم أميفي شكل رؤي  حتاثي ،  هي كما يش  

تعلق  باأنخا أ  الت افع  الح اد ، فتظل رغ  دخ لها في الحشك  الضش ري  ام
ع امل مخفي  مجه ل  ا نعشف  ج دها شا بنتائجها، ف ذا انضمت لها ه ه الحقائ  

 لعل ه ا ما ذهب شلي   6"امجه ل  فهمنا أسباب ما حت ،  كا  ل لم تحثي  عظي  علينا
تن ل، فحي  من أ  أحسن الش اياإ غامض ،    ا ما بح  التخييل شكل من الت ا

ر الكاتب التخييل من امعاني امحتد  ف نه  يفتح   امجا  أمام امشارك الشخصي   يحش 
للقاري في القص ، ليك   ذلم كمغامش  تعا ني   يسه  فيها كل من القاري  الكاتب 

 7بنصيبب

قاطع السشدي  من الن   تت  ه ه التقني  ـ السشد إضمار  ـ ب ضمار أ  تغييب بعض ام
ي أ  القص   عم ما، س ا  تعلقت ه ه امقاطع بحج ا  من الشبك  ال مني  أ   الش ا
ش أ  حتى الشخصياإببب  ه  يحتي في القشآ  الكشي  في شكل شضمار  الحت  أ  ال 
حشف أ  كلم  أ  عبار  أ  مقطع سشد  كامل في  ر  تؤد  شل  طشل العتيت من 

ا  ه ا الح ف، ليي ب ذهن كل قاري ينصشف التساؤاإ  ت قع  عت  احتمااإ من جش 
ا شل  حيث استقش  ذهن  في استبطا  تلم إضماري ،  هي ظاهش  تقني  تش   بها  حش 

ى الش اي  الجتيت  أ  القص  القصي   جتا ،  هي تشمي *الحتاث   خا  في مجا  ما يس
  السشدي  شل  فضا اإ رحب  يتسع شل  شششاب القاري في الن  بالخش   ب  من إطاري

 .8فيها امت  السشد  ليشمل البا   امتلقي معا

: ي  إضما في الق الك

يتج  أحيانا السشد القشآني شل  ح ف ج   معي  من الن  لينصب  اهتمام عل  الج   
باب دقي  امسلم لطيش امحخ  ججيب امش شبي  بالسحش، ف نم تش  "ام ك ر،  ه  

ح من ال كش  الصمت عن إفاد  أنيت لإفاد ،  تجتب أنط  ما  ب  تشب ال كش أف
، بشكل يمن الن  هامشا من عتم التعشي  9"تك   شذا ل  تنط   أت   بيانا شذا ل  تب 
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 الكشش امفض ل لكي يك   للمتلقي د ر في عملي  الفه   إفهمام، لنتبي   أهمي  
ش في ذهن امتلقي نحن  الح ف هنا من حيث شن  ا ي رد ا منتظش من الفا  ليفج 

ل ما ه  مقص دب  10فكشي  ت ق  ذهن   تجعل  يتخي 

 رأينا أ  ه تبارب " عل  ه ه الشاكل  انبنى الن  القشآني،  في ه ا يق   الجاح  
ي  الح ف،  شذا   تعال  شذا خاطب العشب  اعشاب أخش  الكام مخش  إشار   ال 

 العل   في ذلم  ،11"ائيل أ  حكى عنه  جعل  مبس طا  ناد في الكامخاطب بن  اسش 
ح ، فالعشب ه  معت  الفصاح   أسياد البيا ، كما أ  شججاني  القشآ  انبنت   ا
عل  اللغ  الت  ه  أهلها  ساطينها، كما أ  خطبا ه  قت جبل ا عل  التفن  في شرسا  

لغ   يغطي ام قش ال   ه  في ، الكام  ف  مقتضياإ تملي عليه  استختام نمط 
 فيطنب   في مقام إطناب  يقل    في م اقش إقا ب

سلنا  من أمثل  إضمار القشآني ما نجته في س ر  ه د في ق ل  تعال :  ْ جا ْ لق
ْ جا بعْجل   ا ساما قال ساْم. فما لب أ اهي بالبْش قال ْ  إْب فكلم  ، 12حني

ينض    را ها سشد ط يل يمكن استحضاره كما يلي:  )حني ( من ه ا امقطع القص  
اهي ) الكشم شيم  من شي  انبيا   العشب عام ، فبمجشد أ  حل  الضي ف عل   إب

ه  عل  اكل من  علي السام ( ب  شليه   ح  بادر شل  شكشامه  باستقتام ججل سمي  قش 
   أ  يتعش ف عليه ببفكلم  )حني (هنا تش   بتااإ كثي   كالج د  ن عيت  حتى من د

  السشع  في تقتيم ب

ي 13فخ مْنها خائفا يترَقْب   مثل ه ا الكام يقا  في ق ل  تعال :  فكلم  )يي قب( ت 
س ى)علي السام(بح   ش كا  خائفا م ع را يتلفت يمينا  شماا بي  حشك   ت ق  م

فيا كاما ُتشب   سشع   تباطؤ، لت ج  ه ه الكلم   حتها ـ في  ر  تكثيفي  ـ مقطعا  
 للقاري  حته من أجل أ  يستنبط   يتخيل ب

ا   من ذلم أيضا ق ل  تعال : م ْ إل الجَن  َبه ا  ْ ين اَتق ها سيق ال ا جا حتى إ
قال  ابها  نتها سام علْيك فتحْت أْب ْ خ يْن  له ها خال ْ فاْدخل فامضمش  14طْبت

هنا ما رآه امؤمن   ما فتحت أب اب الجن   ما أدهشه  فيها من أنجار  ثمار  أنهار  ح ر 
عي ببب  ما ل  يخطش له  عل  با ،  ه  شضمار مقص د بغي  تحقي  امتع  لت  القاري 

 بما للقاري من قتر  عل  ت  ، الن  ب  الن  امفت ل عل  إفضائي ،  ذلم بما يش   
القشآني  امشارب في تتبع   شتمام سشديت ب  ه  عمل ألفيناه حاضشا في القص   الش اي ب 
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كثي  من احتا  الهام  تاركا لامشيكي في ح ف   د باسعنت  ه جتناما من ذلم 
 عس ى أ  يك   القصت من تاف  من  را  شضمارهاب استنتاجها  النف ذ شل  أه للقاري 

ًا بي  الن   بي  امتلقي  15ب را  ه ا إضمار، ه  تحقي  الششاك  امشغ ب  جت 

استحضار للحال  الشع ري  لت  القاري،  ه  به ه  -في حقيقت  –فالسشد إضمار  
يفت شهي  بحيث  الص ر  يعتب  سشدًا )شيش سيا( أ  نصًا مثي ًا للمتع   الفض   

شن  سشد يسع  شل  تحسيس رؤي  نقتي  تتحسس  ، افي ا  استكشاف  امسا ل 
 .تم ضع القاري 

ْ   أيضا ق ل  تعال   ْ نْجعْل له م  ل ْ ها تْطلع عل ق ج ا بلغ مْطلع الَشْمس  حَتى إ
نها سْترا ف  تتعل  به ه الفئ  من حيث أ  السشد القص   ل  ي ك،16مْن د ش أ  

الناس ممن يقطن   عنت مطلع الشمس، س   أنه  ليس له  من د   الشمس ما 
يسي ه   يحميه  أ  يقيه  طل عهاب  له ا جا  السشد هنا سشيعا مكثفا ا يميل شل  

ش أ  إسهاب في رس   ر  عام  له ، بل مسارا مكتنـ ا حافا ببيا  نعم  ه  ال 
ده عن طشي  إشار   امجان، مشك  ا عل  أن  أنع  عل  فئاإ أخش  بالسي  من عل  عبا

 17الشمس في حي  كانت مشكل  لق م آخشين، أنه  ا سي  له  منهاب

ش  سيا، السشد إضمار  في ج هشه تسجيل للفت  تبليغي  تشبط  مباشش  بالقاري، غي  
يص  يقتضيها السارد، من ها ت ضي ثقل امفشد  القشآني  أ  عل   شخفائ  تشجع لخص 

امفت ح  عل  الت الت  إفضائي   الت  هي في نهاي  امش تبيا  لعظم  النظ  
 .18 شججانيت 

أما شذا تعل   امش بالخطاب ادبي فسيك   ل  الكثي  من اممي اإ الت  يحققها للبا  
منا أ  اق ا  امضمش  هي ن   من متضم   ناإ الق   تشتبط  القاري معا، ف ذا سل 

يقي   تحققها ال اقعي بسيا، الخطاب  ما ينتن عن  من  ب ضعي  الخطاب  مقام 
تح ياإ؛ فستك   أ   مي اتها أنها متغي   باستمشار، كما أنها ستار للمتكل  شذ أن  يصش ل 
بما يؤخ  قصتا عل  ظاهشه  ه  يقصت ما ه  مضمش تهشبا من مسؤ لي  التصشي 

ل شليها عن طشي  العملياإ استنتاجي  الت  تفت الحشفي، أما ام ي   الثالث  أن  يت 
ال  في شعاد  شنتا  الن  من امتلقيب  امجا   اسعا للمشارك  الفع 

 قت ا يحتي إضمار عل  مست   الكلم  أ  العبار  فقط بل قت يتجا ن ذلم شل  مقاطع 
هناب مظاهش ا تكاد تح ى "أ  نمني  تخالش ما ألفناه في القص  الكاسيكي ، شذ 



ني  اإنجا الحداثي   المدونة          السرد اإضمار بين التأصيل القر

ّنة"      النقديةة مخبر الدراسات اأدبي                           مجلة " المد  
109 

ي تبعا للح ا  الت    طشائ  ا تكاد تعت  للتعامل مع الشبك  ال مني  عب  الن  الش ا
ش مع ال من أ ا ث  تكييف  مع  تابس الشخصي ،  عل  مقتار بشاع  امبت  عل  التكي 

ع الشخصياإ  احتا  السشدي  اخش   نس من ه ا ما نشاه في قص  ، 19"طبا  ي
، فالسشد هنا ت جب ضش راإ إيجان في  أنماطا أ  أنساقا نمني  يمثلها )علي السام(

نس )علي السام(الح ف أ  القطع السشد ،  من أمثلتها شضمار سبب خش    من  ي
ها  فعل السق   في اما   مت    نين    ب الفلم،  ك ا سبب امساهم   طشيق  حت 

العشا  قبل إنباإ،  كلها تتج  داليا  ب الي كي  مك ث  في بطن الح إ  بقائ  ب
 ـلن  متار السشد في معظ  ام اضعب السشد  عل  مخالف  النب  في تشب ا ل  ـ التع  

 ظيفت  السشدي  امعش ف   جيرا جنيت له ا الن   من إضمار ـ إضمار الحتثي ـ حسب 
جا  الحتثي مفت حا للمتلقي يج   بما في تسشيع السشدببب   ظيف  أخش  دالي  تي ب ام

 20شا  مع معطيات  الحتثي   امكاني  لتحت  م يتا من التصاعت التراميب

 لعل إضماري  الت  نحصيها نحن هي ما يسميها بعضه  بمفه م التكثيش أ  اخي ا ، 
ش إمتا  ال هن   عنت أ  اخي ا  في أساليب القص  ن   من البنا  السشد  ال   يفج 

شا في ذاإ  امتلقي عل  نح  بالغ امت ، شن  يجعل امتلقي مسهما في الكشش الفن ، مفج 
 21ال قت تنقات  الفكشي  هنا  هناب، مر يا ال هن بشبط ش راإ احتا   تتاعياتهاب

ش من   شذا كا  إضمار عل  ه ه الحا  في القشآ  الكشي  ف ن  يعت  في السشد امعا
كر ها جتا ما تحيل شلي  من قشا    تح يلبب  ه  يشد تحت مسمياإ أحت  النظشياإ  أ

ها مصطلح الصمت، ال   بتأ مؤخشا في شثار  رغب  التارسي  للكشش  كثي   لعل أحت
 عن   عن باغت ببب

 لعلنا نتسا   هنا عن العاق  بي  إضمار ـ ال   أسقطناه عل  الخطاب القشآني ـ   
ي  منتن الصمت، شا أن  شذا كا   يا هناب يقي  بح  لكل خطاب مست يا  بنا  

شها ما ه  22دالي ،  ما كانت الش اي  منج ا لغ يا منط قا  مكت با ف   شضمار أحت عنا
خشب حيث تقصت بعض الش اياإ شلي  قصتا طامح  من  شا حض ر للصمت بشكل أ  ب

أمش الصمت   رائ  شل  تحقي  عت  غاياإ فني ،  ليس من شم في أ  الكشش عن
 23 البحث في  يمكننا من تعش ف خصائص    ظائف ،  ي يتنا بعال  الش اي  فهما  شدراكاب

ي  في "الصمت بحن علي عبي  يعشف  عملي  تخاطب،  اعي  كانت أ  غي   اعي ، متجل 
ر ششكالي متمي   من امكت ب  امنط ،، ا ينتن  الن   تحيل عل  التلف   مباشش ب شن   تص  
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ضا عن إنشا  ذا دال  ملف ظ يا متمخ  يا  بياضا  نقصا خط  ما فشاغا نص  ا  شن  ا لساني 
 . تسا   أ  تف ، دال  الكام امحي  

ش  ج ده بحمشْين اثنْي  هما العج   الش فض  قت       ا العج  فه  جج  امتكل   عن  .ُيفس  أم 
ا عن نق  لغ   أ  عي   تلفظي    تحقي  أمش تقتضي   ضعي   . يك   ناجما غالبا شم 

غ   الجاه  ال   ل  يعت يش ق   د امخاطب عل  الخطاب الل  ا الش فض فيتجل   في تمش   أم 
 .ه   ا مخاطُب 

نا نترب تماما أ   لش   ه ا الفشا الن    عام  مسا ي            ي  أن  لكام في اهم 
مت تيتكل  ت  أ   فصاحت  تلعب د را أساسيا في فن  الخطاب، بل قت يك   أخطش  الص 

يال ذات   24".حتى من الص 

ش ه في الخطاب  قت  حظي الصمت لت  الغشبيي  بنصيب  افش من اهتمام ،  تتب 
شدي   انشغل ا بالعاق  الت  تشت   اب ف ذا كا  الس  شد  خص  عم ما  في الخطاب الس 

من من حيث ك ُن  شسشاع تا ليي  درس ه من حيث الصمت شل  ال   ا ُمفشطا للمت   ف    الت 
ي  عل  أ   عملي   تح يل مق ل ُ  ا يمكن أ  تقتصش عل  ما يصش ل ب   الخطاب امُضمش نا 

ن  في خطاب  ما تتجا نه شل  ما يمكن أ  يضم  ُ   شن   بامتكل 

ي قصت  قت خص  ه ب ظائش هام  معتب ين شياه شكا جماليا يستهتف مخاطب  امتلق   
 به ا اعـتبار يغت  الن   م يجا من امصش ل ب   امسك إ عن ب فما استتعائ   شششاك ، 

ا يقتر امش  عل  ق ل  ب اسط  الخطاب امكت ب قت ُيتلي ب  بي  السط ر في دْف  
مت عنصش  في الخطاب ا استغنا  عن   بالكلماإ  في اعتباطي   فعل التلف  ب فالص 

ش عن إيفا  بالقصتا جتا  ذلم أن   ال ج د إنساني ينط   ، ففي أ   الكام قا
سشار  امش  بحك  محت دي  لغت  الت  يستعمل ُي اج  عنت محا لت  كثي  من ا عل  

يُت الكلماإ ال   في ح نت   ا  ،إفصال عن تلم اسشار جمل  من الصع باإ فا ر
ا العاق  بي  حتى مناجات  التاخلي  ب مكانهما شماط  اللثا م عنهاب فالق   بطبيعت  يش  

ا   امتل    ي يعت    بقتر ما يظهش يبطن ،الت  ما ه   ، ه  بقتر ما يجل   كل  فعل كامي شن 
في الحقيق  نتا  تتاخل ظشفي بي  ما قت قيل  بي  ما ل  يقل بعتب  من ث   فما من ق   

امسك إ عن  ا بل من الصمتب  شا   ه  ناق  بالضش ر  أن   ينط   عل  ك   هائل من
فالكام، يق   كثي ا  مع ذلم ا يق   ما ينبغي ق ل ب فه  ا يق   شا  ما ه  قابل أ  

ا الج هش  فيتجا ن الكام شل  الصمت  شل  ما ا يقا   " قت عب   بطل تديتر  . يقا  أم 
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(Diderot) طيع التفكي ! بيت عن الصع ب  ه ه بق ل :ت آه! ل  أستطيع الكام مثلما أست
ر أ  ت دح  في رأس   اشيا   أا  ت اتين  الكلماإ شياليي  ".أن   كا  من امقت   ش   جل  الس 

يبمثا في ر اي  (Albert camus) ركاميألب تجشيبي  العششيناإ  الثاثيناإ   الغ

)L’Etranger( يي الش  ائيي  امحتثي  كـ ب غ  لي سانتا (Alain RobbeGrillet) أا 

(Nathalie Sarraute) ر   من الكام امستختم ها غشيب  عنه   يح   غ  كحن  يعتب    الل 
ذاهبي  شل  الق   بضش ر  شنشا  خطاب مغايش للسائت ناهض عل   سائل تعبي ي   بصشي   

مت  شا عل    ما  رب اعتبا فيمخص   تحخ  الص  كا  الكام مكت با أ  منط قا قا
مت م اكب  اش اإ أ  تلم الت  يتيحها ال ج د الخارجي ف    الص  يا  الت  تهجس في ال  

ف  الحاضش، بل ه   .ه  خي  معب   عنها فه  بح   تضمي  الكلم ،  امعنى الغائب في الل 
غ   25بتعم  الل 

 ي هب الباحث جهاد عطا نعيس  شل  الق   بح  أكر  اعما  الش ائي  حض را هي تلم 
ي ال   يجيت تصشيش اللحظاإ السشدي  ت الت  تعتمت عل  ذلم النمط من ادا  الش ا

خب  الصمت، فينتن كًا منهما بمقتار، في سياق  امناسب  بي  الحتين اعظمي  لل
 في لحظت  امناسب ؛ أ  الفن في أ  حقل من حق ل ، ه  قبل كل     حساسي  

ب   التناسب ال هبي  للك   الكيش جمالي  قادر  عل  إمساب التقي  بق اني  النس
عل  الس ا ؛   شا فه  قب  فجاج   شسشافب  أ  الش اي  هي ح ار مع العال ، يفسح 

غا   الصمت،  ليست مهشجانًا للر ثش  امتصل    في امجا  دائمًا اقتصاد الق    إ
ٍ    الت  تطل 

لخا  جتًا ه ه الحال  ا .مي سالعنا  لكل ما يعن  عل  البا  من غث 
م  جتًا من الشؤي  الش ائي  هي ما يختب ها الباحث  الناقت الفشنس     امتقت 

ماد  الش اي  ليست حكاي  " :تربمبألبي يست في كتاب  تتاريت الش اي  الحتيث ت حي  يق   
غي   مع  ل   ملتف  ح   نفسهاب ماد  الش اي  هي  ذاإ مقتماإ  عقت   حل، حكاي  

غي   أ  حادث همهم  الحباحب ال حي   ."صامت  الت  تصنع مئ ،  مئ  ألش حكاي  
ي الياباني تياس نار  كا اباتات ) (م، س ف نترب بتق  2ث9تـ  899تنقشأ أعما  الش ا

ي بلغ  هي أقشب شل  الهمس منها شل  الكام العاد ب  ب ا، ف   ما  معنى أ  يكتب الش ا
ج  نص    قلتها، ه  ما ا تستطيع يق ل  ه ا امبت  العما،، عل  الشغ  من  غش 

خبها، الت  تبت   كحنها تخ   رها   ق ل  آاف الصفحاإ من تلم الش اياإ امتخم  ب
 26".شثباإ  ج د دائ 
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ا  ه  يضشب مثا ل لم بحعما   نست همنغ أمام ح ار م ج  الت  تنجت أنفسنا فيها ا
 امعاني إنساني  في ال فا  تصاد  عب ه أنبلتجتًا ه  أشب  بخف  أنفاس هامس  

ل إنسانيببب خف  أنفاس هامس  ا أجت بتيًا   حف  الجميل  الي اح   دف  الت ا
اه    لإحاط  امفه مي  ب  من  طاحيًا أتهج  باغ  الصمت هي ما ت( بب باغ  الصم)ا

ي   من طشان تس  عم  معاني في أعما  همنغ ا  الت  تفيض بحكم  الصمت  يصادفنا
 ،(م،  بعض أعمال  القصصي  القصي  ت93ت(م،  تثل   كيليمانجار ت )925تالشبيعت )

عت   أعما  ذاإ نب   هادئ   مقتصت   عميق  امشامي، ب.تالشيت  البحش"شل  جانب را
ي أكر  مما تق   بكثي   27".ت 

 يجتر أ  ن كش ههنا أ  بعض النص  السشدي  تتعمت الح ف  تكر  من الغياب 
بيا ،  الهتف من ذلم ه  تحقي   ظائش سشدي  ربما يعج  الق   امثبت في الن   ال

 عل  القيام بها عل  أحس  ج ،  قت يتخل في ذلم سياس  الشا    من  رائ  امؤلشب

د عل  ق اعت السشد بترجاإ متفا ت  ين   شل  فم  الش ابط بي   ش  السشد الحتيث امتمش 
ياب العاقاإ بي  امقاطع في الحكاي ، في د امقطع مشاحل القص ،  أمار  ذلم ه  غ

منفصا عن سابق   احق  كح  الن  أج ا  بعضها منفصل عن بعض،  امش في 
 حقيقت  ضشب من التشتيتب

 لنا أ  نتسا   هنا أ  ليست ه ه نفس الطشيق  امتبع  في القص  القشآني،  ذاإ 
بالتح يل  استنتا ، فلطاما كانت  التقني  إضماري  الت  تسكت عن أشيا  ُتفه 

التراساإ القشآني  من  عق د مجاا لتخصيب كل قتي  أ  جتيت يظهش في ميتا  ما 
تر من  ر بنا  عل  ما  يصطلح علي  بالعل م إنساني ،  التارس الي م يستطيع أ  يقش 

ش  عل  القشآ  أن  ما من منهج  أ  نظشي  شسهاماإ متصل  بمجا  تطبي  امناهج امعا
حا في الترس القشآنيب تاها  ا  28معشفي  ظهشإ شا انعكس 

ي خا    شذا عتنا شل  ه ا التمظهش السشد  عل  مست   الخطاب ادبي عام   الش ا
ف ننا نستخل  أ  الصمت ـ بالنظش شل  اللغ  ـ  ج د غائب يثبت حض ره بغياب ، 

لت  امتين  بهاب  ه   يتجل   في كل ن  سشد  بل  يكشش   ق ع  خار  اللغ  ا يلغي 
ا من  نا أس  تا، فيغت  مك   عن مكانت  امتمي   في ه ه النص   الت  تتعمت السك إ تعم 
ين  مك ناتها ت يت دراست  شدراكا للخطاب السشد   ال ق ف عل  أ  امعنى حصيل  متضاد 

السشد  هما الق    عتم الق  ب  الصمت باعتباره خطابا يتخ  هيئتي  في الن  
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يغتي  متجا رتي   متتاخلتي ، فمن  ل   مشتبط  ثي   الحتيث أ  ه  يظهش تحت 
ارتبا  بالن  السشد  امطب  ، فيظهش في نق  الحكاي   إخفا   الكام امقتضب 
 امضمش،  من  ل   آخش يتجل  في البيا  امكاني البصش  يلح  بالعي   يظهش عل  

 29ب ؛ مثل نقا  ال قش  الشطببالصفح  فارغا خل ا من الكتا

 ه  )الصمت( ا يقتصش في  ج ده عل  الش اي  فقط بل انطاقا من  ـ  ظيفيا  جمالياـ 
استطا  ادبا  أ  يسهم ا في شبتا  شكل سشد  جتيت ه  ما يصطلح علي  بالقص  
القصي   جتا،  هي جنس أدبي يمتان بقصش الحج   إيحا  امكثش  النـ ع  القصصي  

ي  التلمي ا م ج    امقصتي  الشم ي  امباشش   غي  امباشش ، فضا عن خا
 اقتضاب  التجشيبب باإضاف  شل  سماإ الح ف  اخي ا   إضمار؛ ه ا اخي  

 ال   يعت  من أه  معايي هاب

ا شل  مك    الح ف  إضمار باعتبارهما من أه  اركا   شذ تستنت القص  القصي   جت 
لت   عقل  مل  الج   ل مع القاري  دفع  شل  تشغيل مخي  هشي  لها، من أجل الت ا

الفشاغاإ البيضا   تح يل ما يمكن تح يل ب حيث يعتمت القا فيها عل  ظاهش  الح ف 
 إضمار  إكثار من عاماإ الفشا  اختيار لغ  الصمت  التلمي بتا من الت ضي 

ش   باغ  إضمار  الصمت كبتيل  إفصال، لتحقي  ما يصطلح علي   النقاد امعا
 لباغ  اعي اف  الب ل الت  نجتها بكر   في الكتاباإ الكاسيكي  شعشا  نر اب

 في ض   كل ما سب  نستطيع أخي ا إقشار بح  كل ه ه امصطلحاإ الحتيث  
ش ؛ تستطيع أ  تجت لها  كلها في  النظشياإ الحتاثي  بل  إبتاعاإ ادبي  امعا

يل  إسهام في  ج دها من  نمن  الخطاب القشآني القص   نصيبا  افشا من التح
 بعيتبب

ففي ال قت ال   كانت في  الش اي  الكاسيكي  التقليتي  تضشب أطنابها عل  كل 
م فيها  امحافل ادبي   تلقي بظالها عل  أغلب ادبا   امبتعي  بطشيق  سلس  تقت 

ها ج ي  شضمارها السشد   غي  للمتلقي نص  اه  ؛ كانت القص  القشآني  بح فها البا
يل أدا اإ قصصي  جتيت  غايتها في ذلم  ذلم من التقنياإ اخش  تسه  في تح

لب عملي  إبتا  قشا    تح يا  شنتاجابب  شدخا  القاري  شششاك  في 
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ة نظرية  : والتلقي القرا

 .والفلسفية الفكرية والخلفيا امصطلح إتيمولوجيا

                                                            الدين محي بال/ أ                                                                       

                                                             .تبسة جامعة                                                                      

 : ملخص

 ايتيم ل جي  ج  رها في فالباحث التساؤاإ، من الكثي  التلقي مصطلح يثي         

 يكتشش أخش   ه ج  من  جه ، من اماني  النقتي  امنظ م  في انتشاره مام يصادف

ش  النقتي  النظشياإ من كثي  اهتمام م ضع القاري  نح  الت ج  أ   يمتت فه ب  امعا

 كلم   تشجع استيتيقي،   النظش   بعتي  في ح ل  ششاراإ تث    ثقافي  أنظم  شل 

ل شل RECEPTION  التلقي  استقبا  معنى تحمل الت   RECEPTIO الاتين  ا

ACTION DE RECEVOIR        الجانب من أما اللغ ي  الناحي  من ه ابالقب 

ي طا  كا  كب    تاريخي  انطاقاإ مصاحب   التلقي القشا   نظشي  أتت فقت ا

   نفسيت ،  بيئت  بامؤلش اهتمام بتاي  فكانت  فلسفي  فكشي  مساراإ في تح ا  رائها

 عل  النقتي   العملي  في قطبا  بصفت امتلقي شل     ا بالن ، اهتمام شل   مش را

 عل  يعمل  كل إبتاعي  للنص  مقاربتها في النقتي  امناهج تنا بت اساس ذلم

حي  شمعا  من السياقي  امناهج في   قفت فما  قبل ، ما  فيها  قع الت  الثغشاإ ت

حيح  البني ي   اسيما التاخلي ، امناهج جا إ الن  خار  في النظش  مقارب  في  لت

 حتثت ث   من الن ،  متلقي امؤلش ناب   امتن ع  بضش ب  الخار  تق   للن 

ب ال  ب امتلقي ب اتي  ادب بني  ح    الط ،  شحكام  حا لت الت  ا سع امناقل   أ

  التلقي القشا   نظشي   أسستب فج ات  عن  باحثا أغ اره مستكنها للن  ثانيا منتجا

 الظاهشاتي  الفلسف  شل  تع د فلسفي  خلفياإ  ف  امنهجي  مق اتها   إجشائي  آلياتها

  . التطبي   التفسي  الفه  مق اإ علي رك إ الت  الفلسفاإ ه هب التح يل  فلسف 
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Absract : 

                   The term "reception"  raises a lot of question. However,the 

researcher in the his etymological roots marks the features of his 

spread in German criticism system on the one hand, on the other hand 

discovers that the trend towards the reader of interest to many 

contemporary critical theories. He extends to the cultural systems 

which contain signals around him in the theoretical and aesthetic 

dimensions. The word RECEPTION is traced back to the Latin origin 

RECEPTIO that carryies the meaning of reception "ACTION DE 

RECEVOIR" and acceptance. This is the linguistic side. However, the 

terminological side defines it from reading and receiving theory 

associated with major historic breakthroughs which resulta shift in the 

intellectual and philosophical paths.The attention was given to the 

author first and then his environment and his psyche, passing through 

attention to the text, arriving at the recipient as a pole in the critical 

process.On that basis,critical curricula alternated in creatively 

approaching  the texts.Everyone works to correct gaps of his 

predecessors. The Internal curricula, especially the structuralism came 

out to correct the contextual curricula which made a careful 

considerationto the text by approachingitin a way that exludes 

anyexterior factorsstarting by the author and the recipient of the text. 

It then occurred broader transfers that have tried to tighten the ring 

structure of the autonomy of literature about the receiver who became 

a second producer of the text examining its intricacies and searching 

for its gaps. Infact, the theory of  reading and reception established 

procedural mechanisms and methodology quotes according to 

philosophical backgrounds back to the phenomenology of philosophy 

and the philosophy of interpretation. These philosophies focused on 

the categories of understanding, interpretation and application.                                                                                                                                      

 بمثابة تمهيد:
يحظى امصطلح باهتمام ملح   من قبل الباحثي    امجامع اللغ ي  عل  اختاف 
بيئاتها  ثقافتها فامصطلحاإ تخي   امفاهي    التص راإ الت  تنبن  عليها العل م ، شذ 
بها تقاس تط ر العملي   النقتي  '' أ  مفاتي العل م مصطلحاتها  مصطلحاإ العل م 

قص  ،  فه  مجمع حقائقها امعشفي   عن ا  ما ب  يتمي  كل  احتمنها عما ثمارها ال
طاحي    س اه،  ليس  من مسلم يت سل ب  انسا  شل  منط  العل  غي  ألفاظ  إ
حتى لكحنها تق م من كل عل  مقام جهان من الت ا  ليس متل ات  شا محا ر العل  ذات  
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ب ش  امصطلح قضي  ''تتعل  ماضيا 1  اق ا ت مضامي  قتره من يقي  امعارف  حقي
حي  بفه  ال اإ  حاضشا بخطاب ال اإ   مستقبا ببنا  ال اإ،  د   الفه  ال
نع الشخصي  امتمي   في  للما   لن نستطيع معشف  الحاضش   لن نستطيع 
ل  ا البنا  ب حكام  امستقبل،  بت   الفه  التقي   للمصطلحاإ ،لن تستطيع الت ا

 ب  يشي  ه ا شل  مت  انبثا، امصطلح من بيئ  التشكل الت  نشح فيهاب2ت
 لقت قيل '' ش  امصطلح ينت  د   ريب شل  امنظ م  الفكشي    الفلسفي  للمحيط  

يت  من  طبيع  الل   ال   يقتضي   يلي م   ال   ي لت في   يكتسب مناعت   خص 
 ب3''

 التحليلي  الفكشي    تنظي  العملي  ري  لضبط  ما كا  تحتيت امصطلحاإ مسحل  ضش 
ي بعيتا عن الف  ى    التفسي ي   تحطي  ممارساإ الفكش اجتماعي في سيا، منه

طاحي ،  الشتاإ ال هن ، ف ن  ا يمكن الحتيث عن ارتقا  ملح   ما شل  الترج  ا
ف  الت  معياري  اللغ حتى يتخطى  ش بكفا تها    يشيت  ج ده في كنش اللغ  ال ا ت 

التجشيتي   قترتها عل  تشكيل ع ال  مفه مي  مستقل  عن امنطلقاإ التالي  ا ل  
ل ا محيت عنها شحنها تشح   بحت مصطلحاب ش  امصطلح أدا  ت ا للكلم  الت  أ

ل  شل  انهيار '' بل لم فاامتيان 4اعمت  في البنا  ما ل   تست ف م ضعها ،ف   البنا  م
يحتف  ب  امصطلح في أنظم  التال  يجعلنا نؤكت ال ظائش التتا لي   ال  

ف   سيطا مشي كابي  مختلش   ابستم ل جي  الت  يمكن أ  ينهض بها امصطلح ب 
 اللغاإ   الثقافاإب

1- :  مصطلح التلقي في الثقافة الغربية بين تعدد الداا وهوية انبثا
تساؤاإ، فالباحث في ج  ره يصادف مام انتشاره في يثي  مصطلح التلقي الكثي  من ال

امنظ م  النقتي  اماني  من جه ،   من جه  أخش  يكتشش أ  الت ج  نح  القاري 
ش ، شضاف  شل  شحال  مصطلح التلقي  م ضع اهتمام كثي  من النظشياإ النقتي  امعا

  HANS ROBERTياو هانس روبرعل   عتيت من امتل اإ غي  ادبي  فقت انتب  

JAUNS   أشار شل  أ  قضي  التلقي '' يمكن أ  تبت ا للذ   9ث9ت*شل  ه ه امسحل  سن  
ب  لعل يا س تحش  ذلم انطاقا 5اجنبي  أكر  مائم  للتتبي  الفنت ي من  شل  ادب ''

 ، من كلم  استقبا  في معناها اللغ    ما ارتبطت ب  من سياقاإ اجتماعي   سياسي
'' مصطلح التلقي مقشا بانصياع  شل  حت منضبط أمش غي  متحإ holub''' هواب ناقش 

عن   RZEPTION، بحث ه ه القضي  في اللغ  اماني  متسائا '' كيش تختلش كلم  



 الدين محي با/ أ                                           المدونة

م5002هـ الموافق لـ: مارس ٦٣٤١جماد الثانية                 (30) ثالثالعدد ال  120 

،  ه ه غالبا ما تي ج  ب '' تجا بت أ  '' أثش '' ب تتعل  كلتا الكلمتي   WIRKINGكلم  
ح فصلهما بشكل تامت بحثش العمل ادبي في  ب6نخ  ما، ليس من ال ا

ي امطش ل في اللغ  ام فما بالنا باللغاإ    طا  ه ا ما ينبهنا شل  مسحل  امشكل ا
البيئاإ الت  يشتحل اليها امصطلح، شا أ  ه ا اختاف ل  يمنع منظش  نظشي  التلقي 

يمتت شل  أنظم  ثقافي  من محا ل  ضبط حت د ه ا امصطلحب  ش  مصطلح التلقي 
شل   RECEPTIONتث   ششاراإ ح ل  في بعتي  النظش    استيتيقي،  تشجع كلم  التلقي 

ل الاتين        ACTION DE RECEVOIRالت  تحمل معنى استقبا    RECEPTIOا
ضمن   9ث9تالقب  ، أما دالتها الجمالي    النقتي  فقت  لجت الثقاف  الفشنسي  سن  

من قبل الجمعي  الت لي  للدب  INSBRIKا  املتقى ال   عقت بحنسب يمأشغ
 IONALE DE Littérature comparéeضERNAضION INضOCIAصص’Lامقار  

ل ادبي   التلقي    COMMINICATION LITERAIRE ET RESEPTIONبعن ا  : الت ا
ا  تقشيبا بعت ح الي بحض ر امنظش اماني هانس ر بشإ يا س،  ه ا '' امؤتمش ال   ج

من طشف كل د   POUR UNE ESTITIQUE DE LA RECEPTIONسن  من تشجم  كتاب
لتت ال  العناي  شثش ذلم بنظشي  التلقي فاحتفي بها ت في 7ت  CLAUE MAILLARDميارد

مجا  التراساإ امقارن  امحت د ، ث  ظهشإ أعتاد خا  من امجاإ الفشنسي  
ض  ، بل ظهشإ مجل  مختص  تتع  )اعما  ادبي    النقت اكاديمي  اهتمت بام  

OUVRES ET CRITIQUES   ثث9ت خصصت بعض أعتادها لنظشي  التلقي ) 9ث9تسن-
تت  أيضا عل  استقبا  أ    RECEPTIONب أما في اللغ  انجلي ي تفكلم  : تل  8(ت8ث9ت

هنا أ  التلقي في معج  ب  مما ياح  9طشيق  رد فعل نخ  أ  جماع  اتجاه     مات
أكسف رد   ام س ع  الب يطاني    امعج  امشيكي  يسي يل  حتى في بعض معاج  

ب 10امصطلحاإ النقتي  تيشد معناه اللغ   بعيتا عن أي  دال  نظشي  أ  جمالي ت
 لتحتيت معال  البحث ف   هناب  ج د فش، بي  نظشي  التلقي  ما يعشف 

أ  ما يمكن تشجمت  شل  العشبي  بنقت استجاب  أ   readerRESPONSECRITISMب:
تت  تعل   readerتجا ب القاري، شذ نجت أ  في امعج  إنجلي   أ كسف رد أ  كلم 

فتت  عل   responseالشخ  ال   يقشأ خا  الشخ  ام لع بامطالع  أما كلم  
 ب11الج اب   التجا ب  استقبا ت

قت استجاب  القاري تق   جي   معشف  ما تمح رإ علي  أفكار ن
عنها '' شنها ليست نظشي  م حت  تص ريا، شنما ه  مصطلح JANP.TOPKINSببت مبكن 

ارتبط بحعما  النقاد ال ين يستختم   كلماإ  من قبيل القاري  عملي  القشا   
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PROCESS  استجاب  RESPONSE''  ب ا تتعل  12ليمي  ا حقا من حق   امعشف
  ما أكتت  ت مبكن  بنظشي   احت   شنما بعت  اتجاهاإ تختلش امسحل  من خا

 منطلقاتها  تلتقي كلها في تمجيت قطب  القشا     التلقي ب
 تحتد ت مبكن  بتاياإ ه ا الت ج  النقت  بحعما  قتمها مجم ع  من النقاد من أمثا  

شبا  عقت العششينياإ   د   RICHARDS'' أ  ريتشاردن
في عقت الثاثيناإ  LOUISe ROZENBLAT ل ي  ر ننباإD.W.HARDINGدبلي هاردنغ

في مقتم  كتابها:  SULEIMAN SUSANب  أحصت س نا  سليما  13من القش  اما  ت
 INGEالقاري في الن  مقااإ عن الجمه ر   التفسي  جمعتها بمعي  شنجكش سما 

CROSSMAN      ستقبالي بما ما يقارب ست عشش  مقال  تحتد  تست  متاخل للنقت ا
ي    البني   إشار  )السيمي طيقي (،الظاهشاتي  التحليل النفس      فيها البا

ب  لفه  ما قتم  هؤا  من أعما  استحضش ا فيها 14اجتماعي التاريخي   التح يليت
 انشغااإ ه ا النقت شل  مشحلتي  : فنسنت ليتالقاري يقس  

  تنشا  القاري عل  أن  أدا  فعال  في فه  ففي امشحل  ا ل : يص ر نقت استجاب
ي لاهتمام النقت  ه  الن ،   في امشحل   الن  ادبي د   أ  ينكش أ  ام ض   النها
الثاني  يتص ر نشا  القاري عل  أن    الن  س ا ، بحيث يصب ه ا النشا  مصتر 

 ب15اهتمام   القيم ت
التلقي ه  ال   يفسش ما أقبلت علي   ش  التباين بي  نقت استجاب  القاري  نظشي 

  ISER WOLFGANGأبحا  التلقي اماني  في أمشيكا ،حيث أخ إ أعما  أي ر   لفغانغ
حا شبا  أ اسط '' السبعينياإ  مت  عقت من  ذاإ ا   الظاهشاتي  اهتماما  ا

ى أ ائل ال ما  بينما ل  يح  عمل يا س ذ  الن ع  التاريخي  بالكثي  من العناي  حت
بعت سنتي  من نششه عام )القارئ الضمني(ب فقت تشج  كتاب أي ر 16الثمانيناإ ''

ت ره سن  2ث9ت  يقتم ليتش  8ث9ت،  تشج  كتاب  فعل القشا   أيضا بعت سنتي  من 
سبب تشجم  أعما  أي ر شل  أمشيكا ك ن  متخصصا في الش اي  إنجلي ي  الكاسيكي  

في تشييت قشا ت  للنص  عكس يا س ال   انصب  نهج  اسل ب الظاهشاتي  
 اهتمام  عل  افكار التاريخي    أدب اللغاإ الش مانسي ب

بنا  عل  ما سب  ف   نظشي  التلقي تتمي  عن نقت استجاب  القاري بك نها مفاهي    
  تص راإ مؤطش   منتظم  كما أ  التحثي  امتباد   بينهما غي   ارد : '' فباستثنا  أي ر 

ال   لقيت كتابات  تغطي  شامل  في كا امعسكشين ل  يكن هناب ا  اتصا  ي كش بي  
ب  مشد ذلم شل  اختاف امشجعياإ   الخلفياإ الفكشي    الفلسفي ، 17امجم عتي  ''
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فنظشي  التلقي اماني  تستنت في أ لها شل  الفلسف  التح يلي    الظاهشاتي   أما نقت 
 سياقها انجل ساكس ني تع د شل  أبحا  النظشي  السل كي ب استجاب  القاري في

ش  ما يثي  انتباه عنت البحث في الحت د بي  نظشي  القشا   التلقي   نقت استجاب    
القاري تصنيش ت مكن ل  لفغانغ أي ر من خا  دراست  تعملي  القشا   مقي ب ظاهشاتي 

ب   لتحكيت ذلم نجت 18م ض عا لكتابهات) ضمن خان  نقت استجاب  القاري ( ال   كا  
أ  أي ر عن   شحت  مقاات  بـ: آفا، نقت استجاب  القاري  كشش من خالها  عل  
اختاف الفكش  بي  نظشي  التلقي  نقت استجاب  القار   يق  :'' اشم في أ  ما يعشف 

ي  ب لم الي م بجمالي  التلقي  نقت استجاب  القاري ليس نظشي  م حت  كما ي 
ا 19اسمهات ب  يبقى مصطلح التلقي يثي  اللبس في عاقات  بمصطلحاإ أخش  خص 

ل بي  مفه مي التلقي  مصطلح التحثي  فقت'' ت قش يا س عنت التتاخل الحا
N RECEPTIO اثش EFFET اقي ل مخشجا ل لم بح  ربط التحثي  بالن    التلقي 

 EbRHARDTمن قبل ايب هارإ مشإ ب  ق بلت ه ه الفكش  20بامستقبل   امتلقي ''

LAMMERT  ل بالنقض ال   ارتح  أ  الحت ال    قتم  يا س  اقع تقبل فعل الت ا
الح ار  مثلما ه  معتاد كقتر  مانم  للن  من جه   حال  ممي   للجمه ر من جه  
ل  فسيك   تالتقا  الن   التلقي ال   ذكشه يا س عل  كل  ثاني ، أمابعتعملي  الت ا

 ب21ا  ه  امسبب لتحثي  الن تح
ة و التلقي :-3  أصول الفلسفية لنظرية القرا

شهت النقت ادبي في الغشب انطاقاإ تاريخي  كب   كا   رائها تح ا في مساراإ فكشي  
 فلسفي  فكانت بتاي  اهتمام بامؤلش  بيئت   نفسيت ،   مش را شل  اهتمام بالن ، 

ت  قطبا في العملي   النقتي  عل  ذلم اساس تنا بت امناهج    ا شل  امتلقي بصف
حي الثغشاإ الت   قع فيها   النقتي  في مقاربتها للنص  إبتاعي   كل يعمل عل  ت
ما قبل  '' فما  قفت في  امناهج السياقي  من شمعا  النظش في خار  الن  جا إ 

حيح   في مقارب  للن  تق   الخار  بضش ب   امناهج التاخلي   اسيما البني ي  لت
امتن ع  ناب   امؤلش  متلقي الن ،  من ث  حتثت امناقل  ا سع الت  حا لت  شحكام 

ب منتجا ثانيا للن  مستكنها 22الط ، ح   بني  ادب ب اتي  امتلقيت ب ال   أ
ياإ القشا   أغ اره  باحثا عن فج ات    يجتر بنا قبل البحث في ا   الفلسفي   لنظش 

  التلقي  التفاإ شل  اسباب الت  أدإ شل  التح اإ الفكشي    الفلسفي   السابق  شل  
 ه ه ا     الت  أثشإ عل  امناهج  السياقي   النصاني  ب
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لقت كا  منتصش القش  الخامس عشش منعطفا حاسما في تاريت الفكش الغشبي ليمثل 
ر  لها بعصش الن

ُ
هض  ال   أعيتإ في  مشك ي  إنسا  بعتما سلبت مشحل  جتيت  أ

لقش   عت  كا  الشج   فيها شل  التفسي اإ الغيبي ، فت  التح   من النقل شل  العقل 
جتهاد،  ف ذا كا  القش   من الفكش العقائت  شل  الفكش الب هاني  من التقليت شل  ا 

القش  السابع عشش دخل الفكش ف   مع    الش ماني،  إغشيقي عشش شحيا  للي ا السادس
الغشبي مشحل  جتيت  تحشرإ فيها ال اإ من أ  سلط  خارجها عتا سلط  العقل  
امتسلح بمبتأ التجشيب ال   فتحت أمام  آفا، غي  محت د  ت كانت سببا  نتيج  لفكش 
فلسفي جتيت يي ا ل بي  علمي  تعطي امعشف  الت  تبتأ بالعال  امحس س ثقا يضعها 

مشك  الك    بي  مثالي  فلسفي  تضع أساس امعشف  انساني  داخل العقل البشش  في 
ب  ت  ب لم تشبث ال اإ ا ر بي  23 تصنع إنسا  تبعا ل لم في مح ر ال ج دت

 بامغامش  الفشدي  ب
لت شلي  الفلسفاإ ال ضعي   التجشيبي  عن القشني  السابع عشش  الثامن عشش  فما  

يي  الظ اهش  ف  منطلقاإ  أسس علمي  كا  ل  اثش البالغ عل  العل م من تط ر في تس
إنساني  بصف  عام ،  عل  النقت ادبي بصف  خا ب  لشبط الصل  بي  النقت ادبي 
في القش   التاسع عشش  ه ه الفلسفاإ نجت أ  نقاد امناهج السياقي  )التاريخي   

امعي    انعكست كثي ا من امفاهي    النفس    اجتماعي( استفاد ا من ه ا 
ياغت  ح   ه ه  امصطلحاإ الفلسفي  في أعماله  النقتي ،  من أمثل  ما يمكن 

بق ل  '' أريت أ  تصب التراساإ  ادبي  قادر   saintebeuveالشؤ  ما أقشه سانت بيش 
م متحثشا ب  ه  ب ل24في ي م من ايام عل  أ  تصب  سيل  إقام  تصنيش ال هنياإت

بعل  احيا   بالتحتيت عل  ال راث  عنت منت  فقياسا عل  تصنيش عل  ال راث  
للسااإ البششي    الحي اني   النباتي  رال بيش يصنش ادبا   أدبه  شل  م اهب 
أدبي   متارس فني  لكل مترس  خصائصها الفني  الت  تقابل الخصائ  البي ل جي  

فحكت في مؤلف  فلسف   الفن منهج   تش  hippolytetaine عنت منت ب أما تي  هيب لي
ش ال   أحش عل  اتباع   ه  منهج بتأ يتخل في نطا، العل م امعن ي   امنهج امعا
يشتك  عل  اعتبار النتاجاإ إنساني   بخا   النتاجاإ الفني  ك اقع  نتاجاإ ينبغي 

ه  العل  عل  ه ا النح  ف ن  لن تعيي  خصائصها  البحث في أسبابها ا غي    شذا ف
، شن   سياح   يفسشت ب  ه  ب لم ثار ضت 25يك   من شحن  أ  يحشم   ا أ  يبي

الفكش العقائت  ال   ل م العص ر ال سطى  اتخ  من ال ه   سيل   شجشا ب أما بش نتيي  
   ه  في    أ  اجناس ادبي  مثلها مثل الكائناإ الحي  تنشح  تنم   تتط ر  تنقش 
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ل ان ا  لشارل  دار ين القائل  بح  البقا  للق  ، فالكائناإ  ب لم متحثشا بنظشي   أ
الت  تستطيع التكيش مع متغي اإ البيئ  ستبقى  تستمش أما الت  تفشل في تكيفها 
فتنقش   تم إب   لت ضي ذلم يمكن أ  نسح  عن مصي  املحم ، فقت سئل ج ر  

ش اي  فقا : الش اي  ملحم  بشج اني    ه  ما يعن  أ  املحم   ل كاتش مش  عن تعشيف  لل
  بانتششإ  ذابت في الش اي 

ه ه بعض الشؤ  الت  تحثش فيها نقاد امنهج التاريخي بالعل م ال ضعي  سعيا إيجاد      
تفسي اإ قائم  عل  أسس علمي  في البحث عن خصائ  الظاهش  ادبي  ب أما عن 

لت  قاربت النص  ادبي  من التاخل فكانت خلفياتها الفلسفي  امناهج النصي  ا
امتتادا ما شهته الفكش الغشبي من تط راإ أعيتإ فيها  مشك ي  إنسا  في تفسي  
الظ اهش، في   النقاد أ  الشكاني  اهتمت بالجانب الفن  الشكلي في دراستها للنص  

في مقا  عن  borisejechenbaumب مادبي   ه  ما أكته أ حت ر ادها ب ريس أيخن
'' ش  ادب مثل أ  نظام محتد آخش للشيا  ا  929تامنا ادبي نشش أ   مش  سن  

يت لت من حقائ  تنت  شل  أنظم  أخش   من ث  ا يمكن اخي ال  شل  ه ه الحقائ  
من  ه  ب لم يسع  شل  أ  يجعل من النقت أكر  علمي  م ض عي  عما كا  علي  26''

قبل فكا  أ  اعتنقت شجشا اإ امناهج العلمي  الت  ا يشغلها من الن  س   تتبع 
الج انب التقني   في مقارب  النص  بعيتا عن الع ال  الخارجي   ه  ب لم '' يعيت   
ما قامت علي  الحشك  العلمي  التجشيبي  في القش  السابع عشش عنتما طالبت 

شل  الفكش اميتافي يقي  ي البحث عن الحقيق  بت  اللج  باستختام التجشب    اماحظ  ف
 بالحال  

 الشكاني   شذ يفعل   ذلم ظنا منه  أ  ما جعل النظام اقطاعي  يفش        
سط ت  عل  الباد ه  شبعاد العل  عن الساح  الفكشي   جعل  ثان يا مقارن  بالتفاسي  

ت ر  فل  يكن أمامه  بعت الث ر  شا التاريخي  الت  ت يت من تج ر النظام التكتا
ب ب لم فالشكاني نسع ا 27الت سل بمبادي العل  التجشيب   في دراس  النص  ادبي ت

 ف  ه ه امنطلقاإ شل  البحث عن استقالي  ادب عن أي  حقائ  خارجي  باحثي  
ما عن جماليت   في شطار مقارب  محايث  تش  الن  مجم ع  من العائ  يحتد نظا

ديناميكيا يعشف معناه في نفس  ب ظهشإ حشك  النقت الجتيت لتبن  تص راتها م انا  مع 
ما أقشه  الشكاني   حيث جستإ الن ع  ام ض عي  في النقت ادبي  يقتم عبت الع ي  
حم د  تما أكته الناقت امشيكي آرتبي ما  ح   تحتيته للمعطياإ  اساسي  للتجشيبي  

نقاد الجتد ففي الفلسف  التجشيبي  كما يش  بي ما تت جت كل افكار  كل الت  تبناها ال
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مضم   العقل داخل التجشب    افكار اساسي  تحتي عن طشي  إدراب الحس   
ا بي  النقت ام ض عي الجتيت  ام هب التجشيب    التفكي   استبطا   شن  شذا ما قارن 

 سا منتجا خارجيا في حت ذات  فيجب أ  تخضع نق   أن  م ا كانت القصيت  شيئا محس
 ب 28لتحليل م ض عي من ناحي  البنا   معطياإ الشكلت

 تعتب  البني ي  من امناهج الت  سلكت ه ا امن  بع لها الن  عل  السياقاإ     
الخارجي  ساعي  ب لم في مقاربتها للنص  ادبي  باعتبار انتظامها بنائيا  متبني  

ناهج العلمي  الت  تسم ب عما  العقل في غيب  ال اإ الت  ا تخضع في منطلقاإ ام
نشاطها مبادي القياس التجشيب   حينما يق   البني ي   بح  محت   اللغ  ه  اللغ  
تف نه  ب لم يبتعت   عن امفه م الساذ  ال   يش  اللغ  أدا  محاكا   تمثيل تص ر 

اإ دااإ م ج د  خارجها،  فالي كي  عل  اللغ   ضع هؤا  في دائش  العلمي  فيها الت 
حيث أ  اللغ  يمكن ماحظتها علنا  قياسا بامعايي  التجشيبي  ل لم قيل أ  البني ي  

 يشجع اشي اكها في الخلفي  التحسيسي  شل  امنهج العل   نسخ  مط ر  من الشكاني 
السياقي  امتتادا  للفلسفاإ ب  شذا كانت امناهج النصي   قبلها امناهج 29التجشيب ت

ف   نظشي  القشا     9تشل  ، ثتال ضعي  التجشيبي  الت  دامت ثاث  قش   من ،ب
التلقي اختلفت سياقاإ  مشجعياإ  ظه رها فلسفيا عل  امناهج السابق  ش  ظه رها   

احب فلسفاإ ما بعت الحتاث  الت  نع عت أركا  اليقينياإ   ال ث قياإ  رفضت كل 
كا   غي  قابل للتبسيط،  أخ إ من الشم مبتأ أساسا أكر  شم لي   عمقا لقت ج هش 

بالختيع  ال   تمخض عن تجشب  إنسا   إحساسالشم في كل     ''  قت ارتبط 
مع العل   التكن ل جيا ب حساس جتيت باستحال  امعشف   خي   شم فلسفي جتيت عل  

 ب30العال  شم نيتش   مقبض  ف ض   ''
مشحل  ظه ر القشا     التلقي نهاي  الحكاياإ الكب   بمفه م لي تار،  كا  رد  تمثل 

ابت مجش  الفكش الغشبي ه  الع د  الكامل  لل اإ  الفعل النقت  له ه التغي اإ الت  أ
  ارتما  في أحضانها لكن ه ه الع د  ل  تكن تعن  ع د  الثق  في قتر  التاخل أ  

ب الشم   ارتياب ديت  نقاد ما بعت العقل  عل  تحقي  امعشف   بقتر ما أ
البني ي بشن  الخش   من سجن الن    ارتما  في ا نهاي   القشا اإ   السؤا  امطش ل 

هي امشجعياإ الفلسفي    ا   امعشفي  الت  أسس من خالها ر اد نظشي  القشا     ما
ت  التلقي أجه ته  امفاهيمي   مق اته  إجشائي  ؟  لإجاب  عل  ه ا السؤا  يمكن ر

 ا   الفلسفي  لنظشي  القشا     التلقي في رافتين:
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شذا كانت الفلسف  ال ضعي  ت لي :PHENOMENOLOGIEالفلسفة الظاهراتية-أ
ب لم أ  د ر لل اإ )ال عي امترب( في تشكيل م ض عاإ  اهتماما بام ض   داحض 

الي  تعلي من شح  التص راإ ال اتي   عل  حساب )العال   امترب(   شذا كانت امث
الحقائ  ام ض عي ، ف   الفلسف  الظاهشاتي  '' أتت  لتعيت النظش في العاق  القائم  
بي  ال اإ   ام ض    منادي  بالع د  شل  اشيا  في ذاتها ملح   عل  أ  ال اإ  امترك  

يمت  أ حقيقت  شا عل  نح  ما تتس  ب عي قصت  شيجابي  أ  ام ض   ا يعشب عن ق
 ب31يعني  في أفعا   عيها ''

لقت ارتبط ظه ر الظاهشاتي  بسيا، تاريخي  معشفي عشف تح ا مهما في نظشي  امعشف   
في مطلع القش  العششين ) فقت أد  تش ي البح    إنساني  يتجل  ذلم في أنم  العل م 

لحك  عل  شتى  را   افكار   الفلسفاإ السيك ل جي    اجتماعي    التاريخي  شل  ا
نر  )من سيك ل جي ،  باعتبارها مجشد  نتائن لفعل بعض الع امل الخارجي  امت
اجتماعي ، تاريخي  (  هك ا ما  علما  النفس شل  اخ  بالتفسي  النفساني امتطشف 

ي  تمسم التاريت بينما ما  علما  اجتما  شل  اخ  بالتفسي  اجتماعي امتطشف في ح
في تفسي   لقت اد  اختاف امناهج  تباين منطلقاتها 32بالتفسي  التاريخي امتطشف بببب(

شل  تعار  في فه  ه ه الظ اهش  ذاتها  بالتالي  اجتماعي  الظ اهش  فشدي   كانت أما
هل  هي ششكالي  الفه   ف إنساني أمام ششكالي  أساسي  في تاريت الفكش   العل م  فنحن
 كيش   فه  الظ اهش بنا  عل  شش   سيك ل جي ؟ أم أخش  س سي ل جي ؟شل  نصل 

ا  مؤهل   عي ام ض عي    التجشيبي  هي أ نفه  ه ه الظ اهش؟   هل العل م الت  تت 
لتفسي  ه ه الظ اهش ؟ لقت كانت ه ه اشكالياإ بمثاب  التافع ال   '' قاد شدم نت 

سيس فين مين ل جيا '' تبحث عن قاعت  أ  دعام  شل  تح *edmundhusserlه سش  
ب 33تنبث  من  خالها أ  تتحسس بم جبها أ  تش  ال ج د عل  أثشها كل ظاهش  معين  ''

 قت بل ره سش  نظشي   ف  تص ر مفاده '' ش  امعشف  الحقيقي  للعال  تتحتى بمحا ل  
ا  هي تق م بالتعشف عل  تحليل اشيا  كما هي خار  ال اإ  شنما بتحليل ال اإ نفسه

بأ  أ  اشيا  ا 34العال  أ  بتحليل ال عي  قت استبطن اشيا  فتح لت شل  ظ اهش ''
حقيق  مجشد  لها، فما يمنحها ال ج د ه  ال عي أ  ال اإ الت  استبطنتها  ح لتها شل  

ا  ظاهش  ماب  تسع  الظاهشاتي  شل  تحليل الظ اهش '' أ  الش    ال   يبت ا لل جت
ياغ  اقي احاإ ح    الش    امعطى)الش    بال اإ( ال   نفكش  نتكل  عن  متجنبي  
العاق  الت  تشبط الظاهش  بالكائن ال    هي ظاهشت    العاق  الت  تشبطها باأنا ال   

بشنها تتعامل مع اشيا  كما تبت  د   مؤثشاإ خارجي ب   شذا 35هي ظاهش  بالنسب  شلي ت
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  الغشبي  السائت  في القش  التاسع عشش ا تؤمن باماهياإ ف   الظاهشاتي  كانت الفلسف
جعلتها م ض عها الشئيس   أ  '' امضم   العقلي امثالي للظ اهش ال   يترب في شدراب 

ب فمنهج الظاهشاتي  ليس بااستبطاني ال   يق م عل  36مباشش ه   رؤي  اماهي ت
ي  اماحظ    التراس ،  ا ه   أيضا بالتجشيب  استنتا  احكام   الق اعت شثش عمل

امؤمن بامصالح  العلمي  للمتر س) ش  منهجها ينحصش في  شظهار ما ه  معطى،   في 
شيضال ه ا امعطي  ه  ا يفسش مستختما الق اني ،  ا يق م بح  استنبا  بت ا من 

 ب37تنا ل  أا  ه  ام ض  تشنما ه  يعالج مباشش  ما يحتي  بي  يت  ال عي،  في م مباد  
ش  الظاهشاتي  تشك  اهتمامها عل  اشيا  في حت ذاتها،  تكلم      تعن  هنا        

ى ظاهش ، أن  يظهش أمام ال عي،  ا تت   امعطى أ  ما نشاه أمام  عينا، ه ا امعطى يس
ب لقت ظل ه سش  يطم 38كلم      عل  أ  هناب شيئا  مجه ا ي جت خلش الظاهش ت

شل  تحسيس رؤي  مفادها أ  ال عي ينشح عل  نح  قصت   تعن  القصتي  
intentionalité  عنته '' الخا  الت  تنفشد بها التجارب امعاش  بك نها شع را بش    ما

بنفه  من ه ا أ  العال  ه  ما أضع  أقصت '' فيجب أ  يترب ه ا العال  : انطاقا 39''
ـكش    مانم ل عي   ه ا ال عي ليس فقط تجشيبيا  بشكل يعشض   من عاقت  بي

ب 40للخطح،  لكن   عي متعا  حقا،شن  مبعث الطمحنين  أ  يعل  امش  كل ه ا عن ذات  ''
ع باإ  لقت كا  ه  ه سش  اساس  : ه  البحث عن ششكالياإ امعن   ما يطشح  من 

ن فعل الفه ،  أ  امه  ه :'' تحكيت نات في الفه  لت  امتلقي، بحيث ش  امعنى ه 
م ض عي  امعنى ال   يعتمت  عل  الشع ر الخال   ك لم تحكيت د ر ال اإ،  ذلم 
 اعتقاده بح  فعل الفه  ينط   عل  دال  أساسي  في امعشف    اعتقاده ك لم أ 

ب  شذا كانت القصتي  عنت ه سش  مفه م 41امعنى هي مشكاإ الفه  نفس ت مشكاإ
انطل  من  roman ingardenامل لكل تجشب  معاش ، ف   تلمي ه ر ما  شنجارد * ش

قصتي  العمل الفن ،  السؤا  امطش ل كيش يترب العمل ادبي من قبل متلقي ؟  ما 
م  شنجارد  من جتيت لشبط نشا  إدراب بالعمل الفن ؟  ال   قت 

م ض عا غي  مستقل اعتب  شنجارد  العمل الفن ت م ض عا قصتيا محضا، أ   
أ  أن  ليس محتدا،  ا مستقا كما ه  الشح  بالنسب  للم ض عاإ ال اقعي    امثالي  

بيتمي  العمل ادبي 42بل يعتب  العمل ادبي معتمتا باأحش  عل  فعل من أفعا  ال عيت
من خا  ذلم بخصائ  تجعل عملي  شدراك  تختلش عن با ي الظ اهش اخش ، شن  

تبط بحنشط  ال عي  أفعال   هيت الخب   باعتبارها فاعلي  شدراكي  تؤسس نشا  يش 
لنمط من العاق  بي  امتلقي  م ض ع  تختلش اختافا حقيقيا عن با ي العاقاإ 
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ب ش  العمل الفن   ف  ذلم قائ  عل  جمل  من السماإ النمطي  تعتب  43اخش ت
 القاعت  الت  عل  أساسها يت  فعل التلقيب 

يت  من خا  قصتي  ال عي ا تق م خار  اعي اف به ه البني  من جه ،  بني  فبن
إدراب  الخب   الجمالي  من جه  أخش ،  ه ا ما يق دنا شل  مفه م الخب   الجمالي ، 
فمصترها ه  ت القي  الجمالي  الت  تترب في تانم مع نشا   قصتي  ال عي ، ش  

ثنا  قشا   عمل ما ينبغي أ  تستبعت  ذلم لصيان  امشاعش  انفعااإ الت  تحت  أ
بلقت أكت شنجارد  أ  القصتي  الخالص  تنطب  عل  44ال اإ من احكام انطباعي ت

العمل الفن  د   ام ض   ال اقعي، ل لم فاإدراب عنته ه ت الفاعلي  ا ل  الت  
ل  بالعمل ادبي،  ل لم فقت أراد أ  يؤسس  لتانمي  العاق  تجعل القاري عل  

ب  شذا ما اعتب نا أ  ام ض   القصت  الخال  45امتبادل  بي  شكل إدراب   م ض ع ت
عنت شنجارد  ينطب  عل  العمل الفن  د   ال اقعي، فه ا يعن  أ  م ض   إدراب 
ينط   عل  مجم ع  من امناط  الت  تبقى غي  محتد ،  ه ا يق دنا شل  مفه م 

ضي ه ا امفه م يقار  شنجارد  بي  ام ض   ال اقعي  ام ض   الاتحتيت،  لت  
ح  ا لبس فيها، ا تنط   بنيت   القصت  ت فاأ   عنته محتد بشكل تام  بطشيق   ا
امادي  عل  م ضع يمكن تفسي ه بطشيقتي  مختلفتي  في  قت  احت، من جه   احت ، 

  عكس ام ض   القصت  حيث أ  أن  ا ينط   عل  أي  م اضع من الاتحتيت، عل
ب فامتلقي انطاقا من ه  امعطى عنتما يمارس فعل التلقي فه  يق م 46يك   غي  محتدت

بمل  الفشاغاإ امنتشش  في جس  العمل ادبي ل لم فثم      مبه  فار يستتعي 
 نشاطا شدراكيا إخشاج  شل  ال ج دب

ي  الت  طبعت ن ع  شنجارد  هي ن ع  ا تغفل الج انب امادي   الظاهشاتي  ش  الخا
لنا شل  تحتيته لطبقاإ العمل ادبي فما امقص د بطبقاإ  للعمل ادبي  ه ا ما ي 
العمل ادبي الت  حتدها شنجارد ؟  لإجاب  عل  ذلم يؤكت شنجارد  عل  الطابع اماد  

أ  امتركاإ ا  ال   يتمظهش علي  العمل ادبي  ه  ب لمت يشي  شل  ت كيت ن  ع  شل 
يتحق  معناها   ج دها أ  يصب ملم سا،  باإدراب شا من خا  إنسا  )امتلقي( 

ب تبعا ل لم يقس  47 أ  ه ا الن    ا يتجاهل امعطياإ امادي   اماه ي  للمتربت
شنجارد  العمل ادبي شل  أربع طبقاإ رئيسي  تت انج فيما بينها لتحدي   ظائش جمالي  

 تد عل  مايلي: تتح
 طبق   تياإ الكلماإ  الصياغاإ الص تي  ذاإ الشتب  العالي  -تت
 طبق   حتاإ امعنى ب -2
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 طبقاإ ام ض عاإ امتمثل ب -3
 ب48طبق  امظاهش التخطيطي ت -4

 تلعب ه ه الطبقاإ د را جماليات ففي الطبق  ا ل  الت  تحت   عل  اماد  الخام 
 اإ  تلم التك يناإ الص تي  الت  تنبن  عليها نجت ليس فقط للدب، أ  الكلماإ، ا

التشجي اإ الص تي  الحامل  للمعنى، بل أيضا شمكانياإ التحثي اإ الجمالي  الخا  
ب أما الطبق  الثاني )طبق  امعاني( ت فين   فيها شنجارد  من عا 49كاإيقا   القافي ت

  تحمل  الجمل  قت يتعتد بتعتد أفعا  ظاهشاتيا محضا، شذ يش  أ  امعنى القصت  ال 
ب يقش شنجارد  في الطبق  الثالث  عنت العال  الشم   50ال عي حسب قصتي  كل فعلت 

امشكل للعال  ادبي من أنخا  نما   مكا   أحتا ،  ينفشد العال  الشم   عن 
  يمكن شنالت  العال  ال اقعي بك ن  غنيا بم اقع الاتحتيت الت  تظهش في ن عي  اثني ت ن  

من خا  شسقاطاإ الن  الت  قت تطشل حشتا من احتمااإ الت  بها يمكن مل مل 
امتا شنا هت ب فيبقى مله عل  عات  القاري 51م اضع الاتحتيت،  ن   آخش يك   الن  

إتمام امعنىب أما الطبق  الشابع  أ  كما سماها شنجارد  طبق  امظاهش التخطيطي  فه  
 ض عاإ عن طشي   تقني  التع يض ال   يلجح شلي  امتلقي،  يخص  تمثل ام

شنجارد ت امظاهش التخطيطي  في الجانب اللغ   متمثا في الص ر  امجاناإ  في 
الصياغاإ الص تي ، عل  أ  شدراب ه ه الج انب راجع أيضا  باأساس شل  خب   امتلقي 

  للبعت ا   للعمل ادبي ه  ال   ب مجم   تلم الطبقاإ اربع امؤثث52الجمالي ت
يحت  ت للفن انسجاما متعتد ا اإ يشبط  شنجارد  بالقيم  الجمالي ، كما يحت   
البعت الثاني ال من  عل  مت الي  الجمل  الفقشاإ  الفص   الت  يشتمل عليها العمل 

 ب53ادبيت
ويل: -   فلسفة الت

د   ال ق ف عل  ما قتم  فاسف  التح يلي  , ا يمكن ال ل   شل  مفاهي  نظشي  التلقي 
عل  اعتبار أ  التلقي   التح يل يلتقيا  في  جه   احت   هي الفه  ,ذلم أ  تمفه م 
ف  عملي  تسه  في بنا   التلقي ا يعن  ما يشي  شلي  فحسب, بل يتجا ن شل  الفه  ب 

تسع  شل  إمساب بمعنى  بيمكن الق   من ه ا امنطل  أ  مهم  القاري 54امعنى ادبي ت
الن    تح يل مغالق   ه ه العملي  ليست اعتباطي  تتحك  فيها ذاإ امؤ  , بل 
ب  محك م  بض ابط  أنظم  تنط   كلها فيما يعشف بالهي مني طيقا، ل لم ت أ
التح يل مجم ع  من الق اعت الت  تحك  عملي  تفسي  الن  ادبي   تشي  شل  جه د 
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حسيس )نظشي  التفسي (في ادب ,ذلم أ  فه  ادب يجب أ  ينهض خصب  من أجل ت
عل  أساس من أنظم  أ لي  شامل  ,ليست تحما مجشدا   ا سعيا شل  عملياإ خيالي  

ب انطاقا من ذلم تكتسب القشا    ج دها بما هي فعل تح يلي مبن  55بعيت  عن  ج دنات
ار ماهي أبشن امفاهي  الت  قتمها ر اد عل  مسحل  الفه  اتجاه النص    إشكا  امث

فلسف  التح يل   الت  ساهمت في تك ين اجه   امفاهيمي  الت  بنى عليها نقاد مترس  
 ك نستانس اماني   نظشي  القشا    التلقي؟

 لإجاب  عل  ه ا إشكا  ابت من إشار  شل  أ  الهشمني طيقا ارتبطت في بتايتها 
ت في اساطي  الي ناني  القتيم  ه  ال اسط  بي   له  hermesفهشمس بالحقل التين ، 

 البشش، بل ش  النقاشاإ امستفيض  بي  الكنيستي  الكاث ليكي   الب  تستانتي  عمن 
 ب56يملم الكفا   لتح يل الن  امقتست

عل  ش  الهشمني طيقا في ارتباطها بالنص  امقتس  تت  تفي عل  الاه إ )الثي ل جيا( 
فن التح يل  تشجم  الكتاب امقتس بتق  فه  في ال اقع مشش   قتي  أنشحه  أداره آبا  
ي دقي ت بفالتال  ا ل  الت  اكتسبتها كلم  تح يل ا يمكن أ   الكنيس  ب عي منه
تتجا ن الشس   أ  امبلغ،  الشش حاإ الحشفي  للنص  امقتس ، ل لم ت   انتقا  

نع  غادامي  أ  أ   ظه ر لها كا  ت في شحت  عنا ين دانها ر سن   شل  تح يلي  جتيت 
( أ   من 834تة8تثت)  f.schleirmacherب مع العل  أ  فشيتيشيم شايش ماخش 54تت

أخش  التح يل من اممارس  الاه تي  الت  تعنى بتراس  النص  امقتس  شل  التائش  
من الفه  ال   يمثل في مشش    العلمي  الت  تتحسس عل  ق اعت مضب ط  تنطل 

بحت  شايش ماخش  ظيف  مح ري  جعلت  يحق  فت حاإ معشفي  جتيت ،  أ
الهشمني طيقا تقني  للفه ، ش  فعل الفه ت ل  ي سع مجا  الهشمني طيقا فحسب،  شنما 
عت   أيضا من مهمتها   ظيفتها، فل  تعت الهشمني طيقا تقتصش عل  مجشد  الكشش عن 

محتد من الخطاب  ضبط معناه،  شنما يجب أيضا فه  نشح  ذلم امقطع  دال  مقطع
ب نفه  من ه ا أ  الهشمني طيقا تسع  57 عاقت  السياقي  ببقي  الن   علل   أسباب ت

ح للنص  هتف  إمساب بالشش   الخا  الت  أنتجت ذلم  شل  بل  فه   ا
لي  بالي كي  عل  فه   الخطاب أن ت فه  معنى خطاب ما ه  شا شعاد  بنا  الحت س ا

اتجاه   نفسيت   أسل ب  من ناحي ،  ظش ف حيات  من ناحي  أخش ، فالفه  به ا 
لي أ  ه  خلط جتيت أ    امعنى عل  حت تعبي  غادامي  ه  شعاد  شنتا  لإنتا  ا

 ب58خل ت
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:ت النقت  ه   به ا امسع  ينبن  امشش   التح يلي عنت شايش ماخش عل  بصم  م د ج 
خط  مقا م  س   الفه  باس  الق   امحث ر الشهي : يك   التح يل حيثما يك   س   

ب بمعنى أ  ه ه 59الفه ،  الش مانس   ه  خط  فه  كاتب فه  نفس   ربما أحسنت
ي، نح  ال اإ )نح  الفاعل( كعض  )كحدا  (  إند اجي  جعلت الفه ت ذ  ت ج  ثنا

ب تتابعت ابحا  في مجا  60ا  )اللغ ( كعض  لل اإتللسا )اللغ (  نح  اللس
م فيلهل  دلتا   ( مفاهي  جتيت  من تت9تة833ت)wilhlemdiltheyالتح يلي ، حيث قت 

أبشنها التفسي   الفه  تفالتفسي  مشتبط بالظ اهش الخارجي ، حيث يجت ال عي نفس  
ش قابل  للتعيي   اماحظ   التفسي ، أما الفه  في  تبط عنته بعل م الش ل أمام عنا

ب ش  61الت  تنظش في إنسا  نفس ، بما ه  ذاإ فشدي  مفكش   مفعم  بامشاعشت
ل بي  الظاهشتي  إنساني    الطبيعي  ه  امسؤ   عن تباين آلياإ  اختاف الحا
التعامل مع كل منهما فالظ اهش في العل م الطبيعي  تترب مستقل  عن ال عي   العكس 

جته  في العل م إنساني  الت  تنطل  من سي  أغ ار النفس   التغلغل داخلها من ذلم ن
ممتنع  عن القياس ,كما أن  الفار، بينهما ه  أ  الظاهش  العلمي  تتس  بالج ئي    
تخضع منط  القياس   امعيار,  في ذلم شثباإ أ  كل ما يتصل بالطبيع  يفسش,أما ما 

ه  ب  يؤطش عمل دلتا  أيضا مفه م آخش ه  مفه م يشتبط بالنفس إنساني    قيم
تالت  تتحق  باعتبارها حلق  LE CERCLE HERMéNEUTIQUEالتائش  الهشمني طيقي 

ش  متار ه ا .62تنطل  من الفه  الشم لي   الكلي لتصل شل  فه  اج ا    استيعابهات
الن    تج يئ  بتأ   من الكل شل  الج   حتى ا يقع في خلخل  امفه م ينتقل في  القاري 

أننا كمؤ لي  لن نتمكن من فه  امعنى ال   يقصته امؤلش شا في شطار معشفتنا في 
العمل امشاد تح يل  باعتباره كا,  ه ا الكل ا يمكن فهم  شا بعت فه  أج ائ  الصغش  

ا عاق  لكل لفه  امعنى أ  العاق  بينهم بل لم ا يمكن تجاهل الج    ا63امك ن  ل  ت
 MARTIN HEIDEGYERعض ي  شل  جانب جه د دلتا   يحتي مارتن هيتغش

(ال   يعتب  أ  تمعشف  العال  ا يمكن أ  تنفصل عن ال ج د في العال ، تث9تز889ت)
 ا يمكن لل اإ أ  تنفصل عن ام ض  ب ش  ال ج د إنساني ه   ج د )عال (  ا 

ج ش ،  شنما ه  أشب  بقطار متحشب، أ  أشب  يشب  ال ج د في العال   ج د كشس   في 
بشخ   قع في حب،  ليس العال  ماهي ،  ليس فكش   ليس م ض عا لل عي،  شنما ه  

ب يسع  هيتغش من خا  ه ا امنطل  لتحسيس فلسف   ج دي  تشبط 64باأحش  حقيق ت
ق  ح ار ال اإ بال ج د، فمع هيتغش تح لت العاق  بي  ال اإ  العال  اماد  شل  عا

تظهش عب ها  امعشف  إنساني ، ل لم ربط ه ا اخي  ال ج د إنساني بالفه  
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فااستحضار امسب  ل  يمثل محشكا رئيسا لعملي  القشا    يبقى ه ا الفه  قابل 
للتجتد، فامؤ  ت يشش  في معنى الن  ككل حاما ينبث  معنى أ لي في الن ،  ه ا 

الشخ  يقشأ الن   ه  محمل بت قعاإ معين  بخص  امعنى ينبث  فقط أ  ه ا 
ال   ينفت باستمشار طبقا ما ينبث  في أثنا  سب   -معنى ما،  تنفي  ه ا الشش   امسب 

 ب65ه  فه  ما م ج دت -الشخ  غ ر امعنى
ت امؤلش  نيات  جعل  يكشر العبار  الت   ش  ما  قع في  دلتا  عنتما رك   عل  مقا

ايش ماخش  هي أ  هتف الهشمني طيقا فه  امؤلش أكر  مما يفه  نفس ، ذكشها قبل  ش
شل  تجا ن ه ا امحن، ليبحث تعن تحقي  علمي  للمنهج gadamer أد  ذلم كل  بغادمي 

يت   من غي  اتبا   ه ا  ال اإ الت  قت تتخل امعنى في أالتح يلي د   امساس بخص 
لتح يل  ف  ما قتم  غادمي  يشتك  عل  بنا  ب ش  ا66متاهاإ سيك ل جي  ا حت د لهات

ت  امفاهي  الفلسفي  لك نها امهاد الشئيس   لتحسيس امعارف،  عل  ه ا اساس شي 
غادمي  منظ م  فلسفت  التح يلي  فاتحا الباب عل  مصشاعي ت ليناقش مسائل مشك ي  

 بي  ن عي : مثل: التاريت، الي ا ،ادب،  بنا  عل  ذلم يمي  داخل بني  الفه 
 الفه  الج هش :  ه  فه  امحت   ال   تتضمن  النص  عنت قشا تها ب-ت
ت امؤلش  أهتاف  أثنا  الكتاب ت-2  ب67الفه  القصت :  ه  فه  مقا

بنا  عل  ذلم فمست ياإ الح ار بي  الحقيق   امنهج عنت غادامي  تت  عب  مجااإ 
فني   امجا  التاريخي  يتعل  بام ر   اما  ، ثاث : امجا  الجمالي  يتعل  باأعما  ال

ا من   امجا  اللغ    يتعل  بالعاقاإ   امعاني  التااإب   ضع غادمي  هتفا خا
أبحاث  التح يلي  مستنطقا أغ ار ال عي البشش  ال   تخي ن  التجارب اللغ ي ،  حتى 

  جست الن  يشي   غادامي  يك   ب مكا  الباحث إمام بحطشاف امعاني امي امي  عل
عتم تغييب  تحييت مفه م التاريت باعتباره فاعلي  مانم  لتشكل ال عيب إثشا  ه ه 
م  غادمي  مفه م اف  ال   يحتده عل  أن ت مت  الشؤي  الت  يشتمل عل   الشؤي  قت 
 كل     يمكن رؤيت  من نقط  نظش معين ،  عنتما نطب  ه ا عل  العقل امفكش ف ننا

نستطيع أ  نتحت  عن ضي  اف ،  عن ت سيع ممكن للف  ،  عن تتشي  آفا، 
بش  مفه م اف  عنت غادامي  يتمي  بنم ه  تشكل  امستمش فما 68جتيت ،  ما شل  ذلمت

دام يمثل بؤر  يت  من خالها بنا  تص ر عن اشيا  امحيط  بنا، ف ن  رهي  بتط ر 
ع  أحكام   مبادئ  باستمشار  هنا نجت أنفسنا أمام م قش امؤ   ال   يعمت شل  مشاج

آفا، متماي  ، فعملي  التح يل مناسب  لحت   تفاعل بي  نمن اما   ال   ينتسب شلي  
العمل ادبي بي  حاضش القاري،  علي  ف   تحق  فعل الفه  ا يتحتى شا عنتما ت ا 
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سلماإ باأف  ال   ي ضع داخل  ينتمن أفقنا الخا امشكل من امعاني التاريخي   ام
العمل ادبي، آن اب ا نلج العال  الغشيب للن  فحسب،  لكننا نضم  شل  مجالنا 

ب فكل قشا   جتيت  69الخا لنصل ب لم شل  فه  ل  اتنا يك   أكر  عم   شم لي ت
 للن  تتخلنا في بنا  أف  جتيتب

 بمثابة خاتمة:
  إيتيم ل جي   الخلفياإ الفلسفي  لنظشي  ختاما ما سب  ذكشه، فالبحث في ا  

القشا    التلقي يمهت للباحث معشف  اجه   امفاهيمي   امق اإ امنهجي  الت  قامت 
عليها ه ه النظشي   معشف  امتتاداإ مصطلحاتها للتص راإ الت   ضعها فاسف  

إ من قبيل) ال قع الظاهشاتي   التح يلي ب فقت استفاد   لفغانغ أي ر في  ضع مصطلحا
الجمالي، الطبقاإ التخطيطي ، القاري الضمن ( من تص راإ ه سش  ح   مفه م 
القصتي   ر ما  شنجارد  ح   مفه م الطبقاإ الت  يتشكل من خالها العمل ادبي 
جمالياب كما استفاد هان  ر بشإ يا س من خا  نظشت  الجتيت  ح   تاريت تلقي 

ه م أف  انتظار من معي  تح يلي  غادامي  ال   رك  عل  اعما  ادبي  خا  مف
 مفه م اف  التاريخيب  

 
                                                           

:  الهوام
 بتت،د ، 984ت، التار العشبي  للكتاب، ت نس،قامو اللسانياامست  عبت السام :1
ش ،مشك   ما هو امصطلح؟امصطلح النقدي في النقد امقارن خاصة '' "،ام من  قاس  محمت2 مجل  الفكش العشبي امعا

 ب9ث 998ت،3ةت،2ةتباريس  –،بي  إ  انما  الق مي
ت ،مجل  كلي   داب   العل م إنساني ، فاس، ''إشكالية امصطلح في النقد إسامي الحديبن شقش   رض ا  : 3

 بث8  988تامغشب،
 بةث 3ةة2،2ت'' مجل   فص  ، القاهش  ،  : امصطلح النقدي امعاصر بين امصريين و امغاربةع إ جاد '' 4
*: ، عشف بنظشيت  عن التلقي درس في جامع   ث99ت ت في سن   922تمنظش أدبي أماني  لت سن   هانس روبر ياو

ك نستانس، اطلع يا س عل  فق  اللغاإ الش مانسي   النقت ادبي في جامع  ك نستانس،  درس أيضا في جامعت  ك ل مبيا 
لتحثي اإ اساسي  عل  عمل  النقت  في تح يلي  غادامي   شعشي   ييل امشيكي   جامع  السشب   في فشنساب  تتجل  ا

ت رها سن    ب3ت9تالشكانيي  من خا  كتابات  في ح لياإ مترس  ك نستانس الت  كانت بتاي  
 999تب  ت(ب تش: خالت الت ناني  الجالي الكتي ب منش راإ عاماإب   نظرية التلقي )مقدمة نقديةر بشإ س ه اب:  - 5

 ب2ة 
 ب2ةامشجع نفس  6
 ب24، تتة2،دار نين   للتراساإ   النشش   الت نيعب س ري  ،د  ، : نظرية التلقي رحلة الهجرةعفاني فؤاد 7
'' سلسل  نت اإ  نظرية التلقي و النقد العربي الحدي ضمن نظرية التلقي إشكاا وتطبيقاب  حسن أحمت: 8

 ب5ت-4ت  العل م انساني  بالشبا  منش راإ كلي   داب  24 مناظشاإ رق  

 ب25، : نظرية التلقي رحلة الهجرةعفاني فؤاد 9
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 ب5تب : امرجع السابقب حسن أحمت10
 ب25 : نظرية التلقي رحلة الهجرةعفاني فؤاد11
مجلس البني ي  تش: حسن ناظ   علي حاك ،ا نقد استجابة القارئ من الشكانية الروسية إل  ما بعدجي  ب ت مبكن : 12

 بثت  999تاعل  للثقاف ، امشش   الق مي للي جم ب 
ي مشاجع   تقتي  : ماهش شفي  فشيت  النقد ادبي أمريكي من الثاثينا ال  الثمانينافنست ليتش'' 13 :تشبمحمت ي

 ب225-ةةة2،امشش   الق مي للي جم  ةامجلس اعل  للثقاف  
 بث22بي من الثاثينا ال  الثمانيناالنقد ادبي أمريكفنست ليتش'' 14
 بث22امشجع نفس ،  15
 ب244، 223امشجع نفس ،   16
 ب4( نظرية التلقي )مقدمة نقدية ر بشإ سبه اب '  17
 ب39تال   3تت نقد استجابة القارئ من الشكانية ال  ما بعد البنيويةجب  بب ت مبكي :  18
تش: أحمت ب حسن  مشاجع  محمت مفتال ضمن كتاب من قضايا التلقي    رئ فا نقد استجابة القا  لفغانغ ي ر: 19

 بتت2، 994ت،ت،  ت3التح يل منش راإ كلي   داب   العل م انساني  بالشبا  سلسل  نت اإ  مناظشاإ رق :
 بت3 مرجع سابقعفاني فؤاد:  20
ثير و التلقي امصطلح و اموضوعك ني  جشي 21 مشاجع  الن  العشبي حميت الحميتاني ،مجل  تش:أحمت امحم  ، : الت

 ب22 992ت،ثةدراساإ سيمائي  أدبي  لساني  فاسب :
الح :  22  بت3تةة2،ت،امشك  الثقافي العشبي، التار البيضا   نظرية التلقي أصول وتطبيقابشش  م س ى 
، 998ت،أبشيل ،232معشف ، الك يت،  :ت، مجل  عال  ا:" امرايا امحدبة من البنيوية إل  التفكيعبت الع ي  حم د  23

 ب92
شار  القادسي   2تبشانت –مطبع  انف   الفكر النقدي أدبي امعاصر )مناه ونظريا ومواقف (حميت  الحميتاني:  24

 ب45 2تة2،2الليت  فاس  
 بث4امشجع نفس  25
 ب29تت: امرايا امحدبة من البنيوية إل  التفكيعبت الع ي  حم د  26
صيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي امعاصر مقاربة حوارية في أصول امعرفيةار  عبت اغن :ب27 الهيئ   إشكالية ت

 ب2ثد ب  2ةة2امصشي  العام  للكتاب 
 ب35ت امرايا امحدبةعبت الع ي  حم د  : 28
 ب3تت، امرايا امحدبةعبت الع ي  حم د  : 29
 بةة3، فس: امرجع نعبت الع ي  حم د  30
منش راإ مشش   البحث النقت   نظشي  الي جم  كلي   داب ظهش  الرواية من منظور نظرية التلقيسعيت عمش  : 31

 Paul ricoeur du texte à l'action p 25/26/27/40.بنقا عن  25  9ةة2،تامهشان فاس ، 
 ب334،  دراسا في الفلسفة امعاصرةنكشيا شبشاهي :  32
ويل ي ال ين:ت محمت ش  33  ب2ثت مجل  فكش  نقت،  الفينومينولوجيا وفن الت
ة أكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقد معاصرميجا  الش يلي  سعت البانعي: 34 امشك  الثقافي  دليل الناقد ادبي اضا

 بت32ب2ةة2-العشبي التار البيضا   ب
 بتة،43سل  '' ماذا اعشف'' امنش راإ العشبي  ، ت ،تش: خليل الجش سل: "الظاهراتيةجا  فشنس ا لي تار 35
'' تش: غ إ القشني، مجل  عال  امعشف  سلسل  كتب شهشي  يصترها امجلس  '' الفلسفة امعاصرة في أوروباب شنكس  36

 بة22  992ت، سيتمب  ،5تتال طن  للثقاف    الفن   بالك يت ، :
 بة23امشجع نفس  ،37
 بة23 صرة في أوروبا: الفلسفة امعاب شنيسكي38
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 ب9ث ث99ت،ت، دار الشش ،، ارد   أصول امعرفية لنظرية التلقيناظ  ع د  خضش: 39
'' ،تش: ت في  سنحا ، مجل  امتلقي، مشاكش، امغشب، "الفينومينولوجيا و الهرمنيوطيقا ونظرية التلقي تش  شيجلنت   : 40
 بث9،ب  3ةة2، تت :
 بثث، عرفية لنظرية التلقيأصول امناظ  ع د  خضش: 41

 2ت9تما  تت*ر ما  شنجارد  مفكش ب ل ني متخص  في الظاهشاتي   انط ل جيا، كا  أ   لقا  ل  بحستاذه ه سش  في 
من كتب : العمل ادبي الفن  ، معشفي  العمل 8ت9تة2ةة23 كا  ي اضب حض ر محاضشات ب حصل عل  الت كت راه في 

 ادبيب
 بث2(،ظرية التلقي )مقدمة نقديةنر بشإ ه اب:  42
ويلية للنص الشعري القديث بين أفق التعار وأفق اندماشميع  مصطفى: 43 ة الت  ب5تب  القرا
 بتت،5ت،   : امرجع السابقشميع  مصطف 44
 بتتامشجع نفس  ،   45
 ب88، مرجع سابقناظ  ع د  خضش،  46
 ب82امشجع نفس ،   47
 ب84امشجع نفس  ،  48
 بث2،  نظرية التلقير بشإ ه اب:  49
 ب8ت، امرجع السابقشميع  مصطفى: 50
 بة9،  امرجع السابقناظ  ع د  خضش:  51
 ب9ت،مرجع سابقشميع  مصطفى: 52
 بث2، مرجع سابقر بشإ س ه اب،  53
ويل : بيان سلطة القارئ في أدبع ام محمت :54  بت8  التلقي و الت
 ب92تامشجع نفس ،  55
 ب5ث، نظرية التلقي رحلة الهجرةاني فؤاد: عف56
العشبي  ت،مجل  فص  ، الهيح  امصشي  العام  مفهوم الهرمنيوطيقا أصول الغربية والثقافة الحبيب ب عبت ه: ت57

 ب5تت، 5ةة2، شتا  4ةة2، خشيش 5تللكتاب، :
 بةثتامشجع نفس ، 58
ة والعبت الكشي  ششفي: 59 ويل في النظريا الغربيةمقدمة حول إشكاا القرا ، التار العشبي  للعل م، منش راإ ت

 ب5تاختاف، بي  إ: الج ائش، 
وبلنصش حامت أب  نيت:  60 ليا الت ة و ، ة99ت، 3، امشك  الثقافي العشبي، التار البيضا ، امغشب،  إشكاليا القرا

 بة5

يش 4ت(، مجل  متاراإ فلسفي ،  : غاداميرالهرمنيوطيقا والفهث)شاير ماخر، دلتاي، مصطفى العارف: 61 ، تةة2، 
 ب48ت

 بة8ب  نظرية التلقي رحلة الهجرةفؤاد عفاني :62
ويلمحمت امتقنت 63 ة والت ت، مجل  عال  الفكش، امجلس ال طن  للثقاف   الفن    ادب، الك يت، في مفهومي القرا
 بت4،3ةة2ديسمب ،  -، أكت بش33، من:2ة :
: دراس  في نظشي  التلقي عنت هانس ر بشإ يا س   لفغانغ سامي شسماعيل: جمالياإ جماليا التلقي: سامي شسماعيل64

، 3ةة2، تالتلقي: دراس  في نظشي  التلقي عنت هانس ر بشإ يا س   لفغانغ ي ر، امجلس اعل  للثقاف ، القاهش  ،  
 ب83

ويلية فلسفيةالحقيقة وامنه الخطوط أساسية لهان  ج ر  غادمي :  65 ، تش: حسن ناظ   علي حاك ، دار أ يا ت
 ب5ث2، ثةة2،تللطباع   النشش  الت نيع  التنمي ،  
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ة رحلة الهجرةفؤاد عفاني: 66  ب84، نظرية القرا
ويلية للنص الشعري القديث بين أفق التعار وأفق اندمامصطفى شميع : 67 ة الت  ب25، القرا
 ب2ت4: الخط   اساسي  لتح يلي  فلسفي ، وامنه الحقيقةهان  ج ر  غادمي : 68
، تتت، تش: ت في  سخا ، مجل  املتقى،  :الفينومينولوجيا و الهرمنيوطيقا ونظرية التلقيتي   شيجلت  : ت69

 ب4تت،3ةة2
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 اللغة العربية في عصر العومة " الواقع والتحديا "

 جمال بلبكاي أ.                                                                       

 سكيكدة جامعة                                                                       

 :املخص

 رم  فه  إسامي ، العشبي  للم  اساسي  الث ابت من تعتب   -شم  ا -العشبي   للغ ا   

 من  سيل  أنها كما  ادبي، الفكش   النتا  معال  من  معل  الفني ، شبتاعاتها  أدا  ه يتها،

ل  سائل ل  هم   افشاد، بي  الت ا هش امجتمع ب تق  في فعال     من أفشاده جميع  

 عل  بها  ال ق ف امتقتم ، الت    مصاف شل  قتًما بها  السي  ام ، كيا  تحقي  أجل

 . حتيثا قتيما اش  كالط د شامخ  التاريت عتباإ
 شملنا، جامع   هي الق مي كياننا  رم  العشبي ، ه يتنا عن ا  هي العشبي    اللغ    

ح لغاإ العشب لغ  أ   ذلم قشآننا،  لغ  تشاثنا حافظ   هي  م حت  كلمتنا،  أف

  هي النف س، في تق م الت  للمعاني تحدي ً   أ سعها، أكر ها  أبينها، الناس، بي  اطبالتخ

 افكار نقل  اسط  معانيها، هي  فصلت الكشي ، آياإ القشآ  ألفا  بها أحكمت الت  اللغ 

 أفشاحه   عن  آماله  أحامه  عن  تعب  أفشاد ام  بي  تشبط الت  العاق   هي  انتشارها،

 ب آامه 

  انتما ،  إبتا  الق مي  اله ي  تشسيت في  مكانتها العشبي  اللغ  بحهمي  منا  شيماناً    

 من  العششين الحاد  القش   في العشبي  اللغ  ت اجه  شبشان ما شل  تهتف ه ه التراس  ف  

بحت الحيا ، مختلش مجااإ في يعيش ع م ً  الي م متعتد  ، فالعال  تحتياإ   أ

 للعامل قيم  هناب تعت فل  العال ، أقطار جميع بي  متتا ل   الثقافاإ  العل م امعارف

 تك    لغ  عامي  شل  الناس يحتا  الع م  ه ه ظل في ال من ،  العامل حتى أ  الجغشافي

 أ  الصين  بجانب العشبي يجلس فحينما البششي ، بي   الثقافاإ امعارف لنقل  سيل 

  شا  سه ل ، بساس  امعشفي التباد  يت  حتى  بينه  بين  مششيك  لغ  يشيت الياباني ف ن 

 لغ  لتك    امختار  اللغ  تك    أ  امنط   من .الع م  من نفع حقيقي هناب يك    فلن

 . أيسشها الطش،  بحسهل منها شتقانها  التمكن يمكن ميسش ، سهل  لغ ً  عامي 
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شبي  الي م في ظل ط فا  جارف لع م  كما تسع  التراس  شل  بحث  اقع اللغ  الع   
ار أبناؤنا يعان   أ هامًا لغ ي  رغ   لغ ي   ثقافي  ،حتى كتنا نفقت ه يتنا ضمنها ،  

 من ث  بحث سبل النه   بها م اجه  تلم  التاريت العظي   اما   التليت للغ  العشبي ب
ميتها  ارتقائها،  تط ر ام  فاللغ  من مق ماإ بنا  ام   تن التياراإ الجارف   تحتيها،

رهن بمحافظتها عل  لغتها ،  قتر  ه ه اللغ  عل  التط ر  استيعاب لكل مستحت  ، 
امتً  في م اجه    العشبي  شحت  ه ه اللغاإ الت  ظهشإ من  القتم ،  ا ت ا  
تحتياإ كثي   ، لك نها لغ  حي  تحمل رسال  سما ي  عادإ عل  إنساني  جمعا  

 ر  الهتاي  ، فه  شذ  معطى حضار  مه  للم  العشبي   إسامي  ، لك نها تمثل بالن
  تاريخًا ،ه يً   بعتًا حضاريًاب تشاثاً 

 التحتياإب الحتيث ، التكن ل جياإ الع م ، ، العشبي  الكلماإ امفتاحي  : اللغ 
Abstract: 

Arabic language obviously is one of the fundamental constants of the 

Islamic Arab nation. It is icon of its identity, the mean of its artistic 

creativity, and one of the intellectual and literary output tributes. 

Arabic language is also a means of communication between 

individuals and an effective link in the crucible of the community and 

the melting of all its members in order to achieve entity of the nation, 

and boost it to the ranks of developed countries, and stand on the 

threshold of history.   

Arabic is the heading our Arab identity, the symbol of our national 

being and the key of our unity. It is the one which unifies our word, 

preserves our heritage, and the language of Quran because the 

language of the Arabs is the fluent spoken languages among the 

people, the clearest, the vastest, and the most expressive of meanings 

which spring from the soul. It is the language that is used in the 

writing of the words of Quran and explains their meanings. It is a 

medium of the transmission and spread of ideas and the relationship 

which links between the members of the nation and express their 

hopes, their dreams, their joys, and pains. 
And our belief in the importance of the Arabic language and its place 

in the consolidation of national identity, creativity, and belonging, this 

study aims to highlight the various challenges which confront the 

Arabic language in the twenty first century. The world today becomes 

globalized in different areas of life whereby knowledge, sciences, and 

cultures become in circulation throughout the world and the 

geographical and even the temporal factors no longer have the value. 
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And in the light of globalization, people need a universal language as 

a means for the transfer of knowledge and cultures between 

humankind. For instance, when an Arab sits beside a Chinese or 

Japanese, he needs a common language between him and those in 

order to exchange knowledge smoothly and easily or there will be no 

real benefit from globalization. Systematically, the selected language 

to be a universal one is a soft and easy language and its mastery is 

possible in the easiest ways.      

The study also seeks to examine the reality of the Arabic language in 

today's overflow sweeping linguistic and cultural globalization that so 

we almost might lose our identity within. Our children become 

suffering from linguistic illusions despite the great history and 

glorious past of the Arabic language. And therefore, the study aims at 

searching the ways of enhancing our language to meet those currents. 

Language is one of the pillars of nation-building, development, and 

advancement. The development of nations is conditioned by the 

preservation of their language and the ability of this language to 

develop and assimilate each novelty. The Arabic language is one these 

languages that has emerged since antiquity and remains stubborn in 

the face of many challenges because being a living language bears the 

heavenly message which benefits all humanity with enlightenment and 

guidance. Consequently, the Arabic language is a crucial aspect for 

the Arabic and Islamic nation because it represents the heritage and 

history, identity and cultural dimension. 
Keywords: Arabic language, globalization, new technologies, 

challengesب 
 تمهـيد :

 فه  إسامي ، العشبي  للم  اساسي  الث ابت من تعتب  - شم  ا- العشبي  اللغ    

  سيل  أنها كما  ادبي، الفكش   النتا  معال  من  معل  الفني ، شبتاعاتها  أدا  رم ه يتها،

ل من ل  هم   افشاد، بي   سائل الت ا هش امجتمع ب تق  في فعال    ده أفشا جميع  
 عل  بها  ال ق ف امتقتم ، الت    مصاف شل  قتما بها  السي  ام ، تحقي  كيا  أجل من

 . حتيثا قتيما اش  شامخً  كالط د التاريت عتباإ
 أصالة اللغة العربية:

تعت اللغ  العشبي  من أقتم اللغاإ ،  هي مانالت حيً  حتى ي منا ه ا،  يشجع الفضل    
ل اللغ  ام )لغ  الضاد(  ذلم رغ  تعش  شل  القشآ  الكشي  ال    حاف  عل  أ

 الباد شل  غ   الكثي  من اق ام الغشيب  في ثقافاتها  لغاتهاب
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الح بلعيتت ت اللغ   فه  مشتبط  أشت ارتبا  بالتين إسامي ، هي بحسب الباحث ت 
الت لي   اللغ  الشسمي  الت  تن  عليها دساتي  ال طن العشبي  الشسمي  في امحافل 

الشابع  امشنح  للظه ر بق   في القش  ال احت  العششين،تمتان بخصائ  ممي   ،تظهش 
في البنياإ الص تي   الصشفي   النح ي  ، لها نظام كتابي متمي ،  تشا  غن  ا مثيل ل  
في أ  لغ  من لغاإ البشش،  هي أقتم لغ  عل   ج  ار  ، ل  تحت  قطيع  بي  

ها د   مساعت  معجمي  ، كما أ  ه ه اللغ  لهجاإ أ لها  ح تاثتها، يقشأ بها تشا
متن ع  تختلش في بعض ألفاظها أدا   دالً  من قطش عشبي آخش،  تشكل الفص  

الح بلعيت ، لتب)  (ب9،9ةة2ال سيل  امثل  للت ا
لجاهلي شل   هي كما ه  معل م اللغ  الت  يستختمها العشب  يتتا ل نها ،من  العصش ا   

الي م ،فبها كتبت امعلقاإ  نط  شعشا  العشب الفح   قتيمًا حيث كانت في أ   ق تها 
 تقام لها أس ا، أدبي  ،كس ، ت عكا ت ال   يتبار  في  الشعشا ، مما عاد عليها 
بتثبيت دعائمها ، شحكام رس  أنما  استختامها  أنظمتها لت  أبنائها، فيتعلم نها عن 

ارإ فطش   سجي ، غشه  بحك  استعما  الي مي لها في  رتها الفص ،   من  
يات   ه   تاريخه  ، ث  جا  القشآ  الكشي  امعج  ب ب لم دي نًا للعشب  مت ن  أحتا

  معاني  ، فتحتاه  في اللغ  العشبي  الت  ن   بها ،فكا  معج ً  بيانيً ب
شآ  الكشي   د  ، بها تكل  الشس   فالعشبي  شذ  لغ  التين اسامي بها ن   الق   

ل  ه علي   سل   د   الحتيث الششيش، لتحخ  فيما بعت أبعادا علميً   الكشي  
 بيانيً   تتط ر بها  ضمنها الحضار  إسامي  ، شبا  العص ر ال هبي  لها، فاستقطبت 

 ن ابباهتمام كثي  من الثقافاإ اجنبي  الت  أخ إ منها بفعل حشك  الي جم  آ

 من امعش ف أ  كل مسل  مطالب بتا   القشآ  الكشي ،  معنى ه ا أ  كاف     
هنا اكتسبت اللغ  العشبي   ن مامسلمي  في العال  مطالب   بتعل  اللغ  العشبي ، 

ْكش  شنا لُ  : القتاس  الن راني   الخل د السشمت ، قا  ه تعال  شنا نْحُن ن ْلنا ال  
العشبي ، فه  باقي  ببقائ   فبحف  ه تعال  كتاب  يحف  اللغ ت، 9 لحجش:اتلحافُظ   

،  ل ا القشآ  الكشي  انتثشإ ه ه اللغ  أ عل  اقل ان  إ  قل من شل  ي م التين
 (بة4،  ة99تيتكلم نها  انهارإ أ لهاب) غني  كارم السيت ،

 :العومة ماهية
ش  امصطلحاإ أكر  من  الع م مصطلح يعتب       شثار  للنقاشاإ للقام، ج با امعا

 تطشح  امعم ر   بما أنحا  مختلش في الناس حيا  عل  تحثي  من لها ما  ذلم  امجاداإ،
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ي تمس سل كي   أنما   مفاهي  أفكار من  السياسي  أ  منها س ا  الحيا  منا

  .الثقافي  أ  اجتماعي  أ  اقتصادي 
 mondialisation   إنجلي ي  اللغ  في  globalizationللمصطلح تشجم   م  الع

أ إكشاه  إجبار   الحمل ت تعن  اللغ ي  الناحي  من الع م  ف   به ا   .الفشنسي  اللغ  في
 (بة23، تةة2، البنا ب )فؤاد "العامي  عل 

طاًحا أما    ما    الت جهاإ   منطلقاإا اختلفت باختاف   التعشيفاإ تعتدإ فقت ا
  بعض، بي  بعضها الشع ب بي  امسافاإ   الح اج  شنال  " بحنها ه  امجا  ه ا في يهمنا

 ثقاف  (من الجميع يقي ب  ب لم بعض،   بعضها الثقافاإ  بي  بعض،   بعضها الثقافاإ

)امشجع  .ني تك   قشي   شل  العال  تح يل بحنها بعضه  يعشفها   ،)ك ني  أسش (   ) ك ني 
 (بت23نفس  ، 

م حت  عال  مجتمع شطار في العال  شع ب بي  الي ابط تع ي  شل  تهتف كمبتأ الع م    
 في  تتجا ر  ال احت ، الك ني  القشي  مجتمع افضل، نح  للسي  الجه د في  نر  تت

 عال  ،إقليمي  الحت د متخطي ً  الجغشافي  الحت د متجا ن  امجتمعاإ إنساني ،

 إشكااإ حل  سبل العيش،  طش،  السل كاإ  أنما  سبل التفكي  في  تت حت أرحب،

  اللغ  إنساني ، القي  فيها بما  الثقاف  امصي   يت حت إنسا   بيئت ، عل  امطش ح 

 .البششي  بحيا  يتعل  ما  كل

ي الت تش بؤر  في     تتفاه ، الشع ب تتقارب ثم   من فتائل  فتنطفئ إ،الخافا  تنم
التقارب  حال  شل   التشتت الفشق  حال  من العال  امجتمع فينتقل  الصشاعاإ، الحش ب

في   تتجست مجتمع  السام، الت اف  حال  شل  الصشا   التناحش حال   من  انسجام،
 تتشكل هنا  من  احت ، شنساني   م اثي  ق اني  تحكم  متماثل   قي  متجانس  طم حاإ

 .جمعا  للبششي     احت ه ي

الح هي الع ل  الفكش عل  القائمي  طشف من بها امصشل اهتاف أ   يبت      في 

 خفي ، أثبتت أهتاف من تطبيقاتها أفشنت   ما ال اقع، أر  عل  نشاه ما أ  شا البششي ،

 حقيق  في فالع م  البششي ، امجتمعاإ عل  خا   امشيكي عام  الغشبي النم ذ  هيمن 

 . ثقافي   اجتماعي ،  اقتصادي  سياسي  أمشك  هي امش
 الحاضر: الوقت في العربية أهمية اللغة

 في الجما   التف ،  مظاهش بكل يل  أ  بيان   حل   فصاحت  بلغت مهما اديب يعج  قت   

  ما . شبتاعها بعض أسشارها أ  كل يح   أ  امتق   الباحث يعج  كما .العشبي  اللغ 
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 بالجا  املي  العظي   عامها العشبي  ي    في قطش  شا   ه  ما البحث ه ا في سن رده

 . الجما 
 :التاريخية أهمية

 الهائل العتد من  تحتي أهميتها .إطا، عل  اللغاإ أه  الحاضش ال قت في العشبي  تعتب    

اً  لغ ً  بها للناطقي  م 
ُ
 العال  من كثي   مناط  ش  في الفك التين  تحثي ها شل  باإضاف  .أ

ش  .امعا
اب بعض  يشبط شين العشب الُكت   الفائق  بمقترتها الحاضش ال قت في العشبي  أهمي  امعا

 حت  ما خاف قشناً  ست  عشش من أكر  تشكيبها في ي كش ج ر   تغيي  د    الصم د عل 

غاإ  .ج رياً  تغيي اً  بعضها تغي  الت  اخش   لل 
 مجم   محص لها بح  العشبي  اللغ  تنفشد :" ذلم في بت    محمت السعيت التكت ر  يق   

 عام، 1600 من شل  أكر  التاريت في يشجع الحاضش ال قت في أبناؤها يستختم  ال   اللغ   

ي  ه ه مثل لها ار  ظهش عل  لغ  ت جت  ا  الششيش،  الحتيث فالقشآ  الكشي  .الخا

 ليس تاه،  ما العباس    تشا  العصش ام     ادب م،إسا  تر  أدب الجاهلي  الشعش

ي   فكش   معي  ه  بل مشحلي، شر  تاريخي مجشد  العشبي  الثقاف  من  تغي ف ا لغ   

ش   العشبي  الثقاف  حصيل  من قائ  بشأس  أساس قس  ذات  شن  بل فحسب، امعا

ش   ي  ي نس، السعيت، ب) بت  ،" امعا  (بتة، 983ت، فت
 للمنظم  العشبي  العام امتيش ابش، التين محي  التكت ر  البت    التكت ر  مع  يتف    

 اللغاإ بصفاإ بي  تتمي  العشبي  يق  :ت اللغ  ال   الساب ،  العل م  الثقاف  للي بي 

لي  بقيت الت  ال حيت  اللغ  تكن ل  ش  القليل  اللغاإ من فه  فشيت ،  عب  قترتها الت ا

 القش   ه ه من خلش الي م ُبعث عشبياً  أ   ل  ال ما ، من قشناً  عشش ست  من أكر 

شين شل  لتحت    العشب شعشا  الي م أ ا  نقشأ نحن  ها .من   فهم ا فحفهمه  العشب امعا

ش  الشعش إسامي  العص ر  شعش نقشأ كما الجاهلي  في  ه ا في الفضل  ش  .العشبي امعا

 الخالت ، السمح  ششيعت  است دع  ال   القتي  ه ابكت الكشي  القشآ  شل  يشجع

ي  ي نس، السعيت، إسامتب) بت  ،  (ب2ة، 983ت، فت
 أكر  إسامي   العشبي  الثقافتي  حمل في العشبي  نجحت التاريخي  الناحي  من أن  فنجت

 .قشناً  عشش ست  من
 جتاً  تحثي ها الكبي  لها كا  العشبي  أ  يلمس أ  يمكن البشش   للتاريت امنصش امتتبع ش    

 هي اللغ  كانت ه ه التاريت من معين  حقب ففي .إنساني  امعشف   عل  الثقاف  عل 

م شل  البششي  حملت الت  امشكب   احيا  :فيها بما جميع العل م من  النهل  امتني ، التقت 
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  الفلسف  العل م أ  تاريخياً  امعش ف فمن . غي ها  الشياضياإ  الفلسف   الطب

 .تشجماتها العشبي  خا  من بحسشه العال  عليها تعشف إغشيقي 

 أحلم عص ر  في بحسشه الغشبي  العال  أ ر با كانت حي  ال سطى، العص ر  في ذلم  كا    

ش، الجهل  اخش   لعل م ام  تشجماته  شل  أضاف ا العشب العلما  أ  شل  شضاف   التخل 

 .شليها ُيسبق ا  ل  بحنفسه   ضع ها بشأسها م قائ عل ماً 
 :الدينية أهمية

 جميع لغاإ بي  من الع ي  لكتاب  ه تخي ها الت  الكشي  القشآ  لغ  هي العشبي  ش    

 تك    جتًا أ  كثي اً  العشبي  يشش ف مما ف ن  لغ ي ، معج   الحكي  ال كش يكن  ش  .العال 

  ا كتاب دين  يبلغ ل  شذ .الكب    إسام معج   امعج  ، ه ه بها تحققت الت  اللغ 

  قت .القل ب  أسش امشاعش  مس    الباغ ، البيا  ر ع  من الحكي  ال كش بلغ  ما دني   

حا  آما  انقطعت مثال ب  عل  إتيا  بش    أ  محاكات  في الكتاب ه ا د    العشب الف
ُت   بمْثل  ُقْل لئ  اْجتمعت ْإْنُس  

ْ
ُت ا بمْثل ه ا اْلُقْشآ  ا يح

ْ
 لْ  كا   اْلجن عل  أْ  يح

 تب88:إسشا  ت بْعُضُهْ  لبْعٍض ظهيً ا
 اللغ   بي  ه ه بي  للغاي  ق ي  اإ نشحإ فقت الكشي ، القشآ  لغ  العشبي   لك      

حت فقت .إسام  اللغ  انتششإ ه ه  قت.بحسشه إسامي للعال  اد العب لغ  العشبي  أ

 شعائشه  من يؤد ا كثي اً  أ  امسلمي  كل عل  يتحت  حيث إسام، فيها انتشش بقع  كل في

 .اللغ  به ه

 أ  شا   ه الحكي ، لكتاب  الحاضش اما   في ظهشإ قت الي جماإ من الكثي  أ   مع

 دقتها مت  القشآني  في الي جماإ تختلش شذ .لعشبي با شا   يك    ا ب  امباشش اتصا 

 .الكشيم   ياإ محت    عن  تعبي ها

 في من امسلمي   نصش مليار التيني  اللغ  فه  عظيم ، ديني  أهمي  للعشبي  ف   ل لم

 مشاعشه  من لتحدي  الكثي  اللغ  ه ه استعما  من امسلمي  لهؤا   ابت .الحاضش ال قت

 .مثاً  صا كال التيني 

 ارتباطها ال ثي  التحريخي  أهميتها عن فصلها يمكن ا التيني  العشبي  أهمي   لعل

 .أسلفنا كما  انتشاره باإسام

 : الجغرافية أهمية

 جغشافي  مي امي  اطشاف ،  له ه امنطق  منطق  في أماً  لغ  مستعمل  العشبي  ش    

 الشش،  في ام ا ل  اللغ  فه  سكانها،  عتد  قعهابم يتعل  فيما كبي   أهمي  الجغشافي 

 .أخش   مناط  شل  شضاف  شفشيقيا  شما  ا سط
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 سكا  العال  من مجمل نسم  ملي    371 ح ال  الحاضش ال قت في العشبي   يتكل    

 غي  يتكل  لغاإ ا كل  العشبي العال  في أن  أ  .نسم  ملي    211 يبلغ    ال ين العشبي

اإ بعض يمثل    نسم  ملي    21 س     العشبي  ه ه شل  أ  شضاف  العشقي ، اقلي 

اإ  مساح  جغشافي ً  أسلفنا كما الي م العشبي العال   يغطي .ثاني  لغ ً  العشبي  تتكل  اقلي 

 .كبي  

 من اللغ  السادس  ُتعتب  ف نها الحاضش، ال قت في اخش   العال  بلغاإ العشبي   بمقارن 

 أنها آسيا؛  غشب انتشارًا في شفشيقيا اكر  اللغ  ُتعتب  كما .أماً  لغ ً  بها تكلمي ام عتد حيث

 .امختلف  ار  بقا  في امسلمي  ينتشش   من  نصش مليار التيني  اللغ 
 :اللغوية أهمية

ج  لغ ً  العشبي  اللغ  ُتعتب      مفشداتها  نح ها عل  النضج ه ا  ينطب  .لغ ياً  نا
 ب العال  لغاإ من الكثي  عل  املم س  تحثي ها التالي ،  سماتها يبها تشاك

 تمي   الت  اللغ ي  النظ  أه  من فه  .إعشاب نظام :اللغ    نضجها عل  ادل   أه   من

 للمتكلمي  كبي   مش ن  النظام التقي  ه ا أعطى فقت اللغاإ، من غي ها عن العشبي 

 بينما لها، النح ي  ال ظائش يت  عل  للكلماإ معي  بي تيب مل مي  غي  تجعله  بالعشبي 

ميها اللغاإ من الكثي  تل م   يضيع .فيها النح ي  ال ظائش يمي   معي   للكلماإ بي تيب متكل 

 .الي تيب ه ا اختل شذا التمي  ه ا
 ل ع في  (SVO)بـ  شلي  ُيشار ما مفع  ( أ  – فعل – تشتيب )فاعل تتبع مثاً  فاإنجلي ي 

 .اللغ 

 أ  يج ن  أكل طعامًا(  ا نيت( الي تيب يك    أ  يجب )طعاماً  نيت أكل( :تق    أ  أردإ ف ذا

 تق    أ  لم يج ن  بينما )طعامًا نيت أكل (  ا) أكل نيت طعاماً (  ا) طعاماً  نيت أكل( :تق   

 الفعل مي   ت الكلماإ بح اخش تلح  إعشاب الت  عاماإ ل ج د  ذلم العشبي ، في ذلم كل

 فكش  عل   احت دليل في  الت  امش ن  ه ا بكل إعشاب  نظام .امفع    من الفاعل من

 .عنها نتحت  الت  النضج
 امُسنت فيها بي  إسناد عاق  عل  يت  عما العشبي  استغنا  ك لم نضجها دائل  من   

 حال  ه  تلمي ( ،  فيتق   ) محمت  أ  يل مم  ا فنق  ) محمت تلمي ( شلي ،  امُسنت

 فحي  إعشاب ل  من محل   ) محمت ه  تلمي ( ف   )ه ( هنا تعشب حشفًا نائتًا ا :ق لم

 كثي   أخش   لغاإ ل  تستغن بينما إسناد، عاق  عل  يت  عما استغنت العشبي  نضجت

 ا ر بي  اللغاإ  منها العاق ، ه ه عل  يت  عما
 ، الفشنسي  :(Muhammad is a student) تق   : أ  فيها عليم يتحت  الت  كاإنجلي ي 
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.(Muhammad est un etuduent) 
 يشب  ي جت ما مثاً  إسباني  ففي .ا ر بي  اللغاإ عل  الكبي  تحثي ها للعشبي  أ  كما

ل من كلم  ةة5تعل   من هي )أ (امبت    بـ  إسباني  الكلماإ معظ  أ  كما .عشبي أ

ل  من هي كثي   عل م في العلمي  ا ر بي  امصطلحاإ من كثي اً  أ  امعش ف  من .عشبي أ

 لها مشادفاإ يك    أ  د    ا ر بي  اللغاإ في  بقيت العشب  ضعها فقت .عشبي  أ   

 (ب5ة،  982ت شسباني ب)رشت  طعيم ، أ  اتيني 
ي نضجها عن أما قها البا  الكثي  تحت  عن  قتف باغياً  العال  لغاإ من كثي  عل   تف  

 .الغشب  لغ يي مفكش   من

را   استشهاد  العشبي ، أخش  س    لغاإ عل  مطلع    أنه  ا    :سببا  ل  الغشبيي  ب

عا  يق    أ  تحا   :الثاني  السبب .اللغاإ به ه مقارنتها  ب مكانه   في  آرا  العشب ش  :اد 

 .للغته  التحي  من ن  
،  في (Patai)باتا  ( ( يق       ي: العشبي  تف    لكثي  امباشش  معشفت  اتصالي  اقع تمن البا

 أقل شل  أ  تصل يمكن العال  في لغ  ت جت ا أن  أؤكت أ  أستطيع العال ، لغاإ من

 مباشش  إنساني ، ال     النفس أغ ار سب  عل   مقترتها الباغي ، العشبي  مست ياإ

 آخش بش    العشبي  يمكن مقارن  ا الهائل  امقتر  تلم  في .في   التحثي  إنساني الحس   شل 

 عل  العشبي  تحثي  عن كثي اً  بها يختلش الناطقي  عل  إنجلي ي  تحثي  ش  .ام سيقى س   

 أعم  لغته  مع تفاعله  ش  بل .ام سيقى مع تفاعله  لغته  مع العشب يتفاعل شذ العشب،

 تحثي ًاتب  أشت رهاف ً   أكر 

يق    الافت ، الصشفي   ظ اهشها الفا  اشتقا، عل  الكبي   العشبي  قتر  ن ع   
 (Irving)شرفنن( )

 من امتهش  ه ه الر    شل  تق دنا الفا  اشتقا، في  )العشبي  في( الق    ه ه ش 

 جتاً  الكثي   الصشفي  العشبي  الج  ر  ش  .العشبي  نتعل  حي  ن اجهها الت  امفشداإ

 اللغاإ  أعظ  أ سع العشبي  من تجعل أيضًا، جتاً  الكثي   ام انين الصشفي  شل   باإضاف

ي  ه ه أخ نا  شذا .العال  في ياإ بي  من  حتها الخا  اعتبار، بعي  العشبي  جميع خا

مها شليها نسع  بح  جتيش  العشبي  ف    العظيم ، الكاسيكي  اللغاإ من شنها  احت  . نتعل 

 (ب5ت،  2تة2، عشيش خضش محمت غي هاتب) غشيقي إ  جنب  تقش
 :السياسية أهمية

بحت فقت الحاضش، ال قت في السياس   امست    عل  أما   لغ  لغ  رسمي  العشبي  أ

 .امتحت  ام  لهيئ  العم مي  في الجمعي  بها معم اً 
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 ام  لهيئ  العم مي  عن الجمعي  3ث9تديسمب  8ت( الصادر في ة9ت3رق  ) القشار يق   

 امتحت  : ت
ت  ال   امتمي   للت ر  تقتيشاً  ي  أد   .إنساني  الحضار   الثقاف   نشش حف  في العشبي   تؤد 

 ذلم في( ام  امتحت  هيئ  أعضا  من عض اً  عشش تسع  لغ  العشبي   قتيشًا لك   

  العل م ي بي ال مثل منظم  كثي   متخصص  عامي  هيئاإ في عامل  لغ   ك نها ،)ال قت

 ك نها شل  باإضاف  العمل الت لي ،  منظم   ال راع ، التغ ي   منظم  العامي ،  الثقاف 

 .إفشيقي  ال حت  منظم  في عامل   لغ  رسمي  لغ 

 ضمن اللغ  العشبي  تصب أ  نقشر  الت لي، التعا    من ام يت شل  املح   للحاج   نظشاً 

 محمتب ) "لجانها الشئيس  بكل العم مي  الجمعي  في امل الع  اللغاإ الشسمي  اللغاإ

 (بتت-5ت،  2تة2، عشيش خضش
بحت السابق  اعتباراإ لكل ال قت  في العال  لغاإ أه  من  احت  العشبي  أ

 .بها الناطق   غي  بها الناطق  الت    في  انتشش تعليمها الحاضش،
 عصر العومة: في العربية اللغة موقع

 ؟ الع م  في العشبي  اللغ  م قع ما مفاده؟ ششكااً   التارسي  الباحثي  من الكثي  يطشل   
 :  نتسا   منطقي   أكر  سليما طشحا السؤا  أ  نطشل  احش  

 أد اإ من أدا  شا هي ما اللغ  أ  ماذا؟ ؟ الع م  عصش في العشبي إنسا  م قع ما

ل ت عن  التعبي   التخاطب، الت ا  في ليس فالعيب ثم   من.شا ليس الحاجاإ   امقا

 التاني لت  للشم مجااً  يت  ما هناب  ليس . به ه اللغ  الناطقي  في ه  ما بقتر اللغ 

 ، الحضار  مسايش  عل  ايام عاج   من ي م في تكن ل  العشبي  اللغ  بح   القاص  

 يتسع  كانت  عا  ،  أحكام  ه كتاب حمل استطاعت لغ   لعل القتم عص ر   م اكب 

  نسبي  العل  بمحت دي  تتس  بششي   مخي عاإ أسما  تعج ها لن ، الحكي  ال كش آياإ

 تبتثتي سش:  فْ ، ُكل  ذ  عْلٍ  علي    تعال : لق ل  مصتاقا امعشف ،

 التاخل من بيت   يشتب ، حسابات  يشاجع أ  العشبي إنسا  عل  امؤكت من باإ هنا  من   

 في  يغ  ، مك ناتها عن  ينقب جتيت من لغت   يستقشي   يع د  صحيًحا، تشتيبا سليًما،

 نف ذها  بسط ، الع م   ج  في ال ق ف ل  يتسنى حتى كن نها  دررها، ليستخش  أبعادها

 بالغنى امتخ  الشما  بي  الف ار،  لتكشيس ت الع م  آلي  :قائا ذلم  نتائن العال  عل 

 امتقع(ب الفقش من يعاني ال    الجن ب
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 مجتها استعاد  أجل من أمشيكا تلبس  ث ب شا هي ما اعتقادنا ف   الع م   في   

 الت    عل   جب هنا  من ، بن اهيها  ينت  بح امشها يحتمش  جعل  ، احت ا  العال   غطشستها

 امناسب  ئلالبتا شيجاد في  أنا  بجتي   تفكش ، سباتها العمي  من تستيق  أ  العشبي 

 ث ابت يهتد باإ ال   الجارف ،  السيل ال حش ه ا شيقاف  أجل من الناجع   الحل   

 من  انتقا ، من مكانتها ، الحط معامها طمس  يحا    ، قبل ذ  من أكر  العشبي  ام 

طلح ا ما غطا  تحت جتيت  بحسل ب ، جتيت من  استتمارها نخصيتها   علي  بالع م  ا

 ؟ يعيت  ما الكام ه ا يبتي  ما ، نفسها فشضت الع م : يق    ر معا  لشب
 يفقه ا ل  ،شما اثني  من  احت الكام به ا القائلي  بعض أ  ، ذلم غي  هي  الحقيق    

 ، الع م  أبعاد

 تحمله  الت  الت افع هي فما ٕ ا   أدرانها، بتابيبها  متمسكي  الغشبي  للثقاف  أذناب ٕ اما

 ؟ العشبي  اللغ  عل  التبع  شلقا  إنجلي ي  ث  للغ   الخض   ، بالع م  قشارعل  إ

 للغ  قتم ا ماذا : ، يسحل ا ذ اته  عن  ينقب ا ، أنفسه  في يفتش ا أ  به  اجتر  كا    

 ماذا -ي ماً – أنفسه  سحل ا  هل جتيت ؟ أشيا  اللغ  شل  أضاف ا -فعاً  – هل  ؟ العشبي 

 اقتصادي  الج انب شل  ذلم  تجا نإ ، العال  عل  لغاإ نفسها فشضت نجلي ي إ  اللغ 

   الثقافي ؟ب ،  اجتماعي   السياسي ، ،

  ا ، خلت  آماد عه د من  نفسها فشضت حي  لغ  العشبي  اللغ  ش  : جميعا لهؤا  نق      

 حافظت أنها سم ًقا  يكفيها ، ناطع تنطع أ  ، قائل ق    يضشها  لن تفش  نفسها نالت

 منافًسا  تعت ، اعما، في ضارب  ق   تشكل أنها كما الضيا  ، من إنساني الي ا  عل 

 تجمعاتها في العشبي  اللغ  امتحت  باستعما  ام  شقشار  ما ، العال  لغاإ لجميع خطي اً 

  ما ، مكانتها عل  دليل ،شا الف ري  الي جم  عملياإ أثنا  لغ   اعتمادها ،  ملتقياتها

ح  ، الي نسك  منظم  اعي اف  نششاتها في  استختامها العشبي  باللغ  العامي   ال

 عل  قاطع  لتال  القار  إفشيقي  عل  نف ذها بسط  ما ، أهميتها آخشعل   دعايتها لتليل

الغشبي   عل  رأسه   الت    من الكثي   مسارع  ، للغاإ اخش   ق    كمنافس بش نها
ل، أجل من العشبي  اللغ  تعل  أبنائها ، محا ل  يكاأمش    العشبي  اقطار في  العمل الت ا

 ل يس الفشنس   امستشش،  يق    السيا، ه ا ، في اللغ  ه ه عظم  عاماإ من شا عام 

 اللغ  ش  ت: د لي  عامي  كلغ  ، بش نها العشبي  اللغ  مكان  عن معش  حتيث  في ماسين   

ع لنقل  أدا العشبي   ، د ليا العشبي  اللغ  حيا  ٕ ا  استمشار الت لي، في اميتا  الفكش بتا
، 8ةة2في امستقبلتب ) عمش بن طشي  ، امستقل  ام  بي  للسام الج هش   العنصش له 
 (بث-ت 



 جما بلبكاأ.                                                 المدونة

م5002هـ الموافق لـ: مارس ٦٣٤١جماد الثانية                 (30) ثالثالعدد ال  148 

 ال حيت  اللغ   أنها ، الكشي  القشآ  أحكام حملت أنها شح  عل  يكفيها  ذاب ه ا  ف ،    

 الت  ال حيت  اللغ  أنها كما ،  اتحاد  ال حت  الشمل ل  عملي  من أهلها مكنالت  ت

إّنا نْحن نّزْلنا الّذْكر وإّنا  تعال  : لق ل  مصتاقا تق م الساع  أ  شل  محف ظ  ستبقى
 تب9: لحجشات له لحافظون 

 استششافاً  ي يتها مما  ه ا ، بحسشه العال  لغاإ من لغ  بها تح  ل  فضيل  ه ه  لعل   

 .النظي  منقطع  تحتيا  شششاقًا في امستقبل
 العشبي : اللغ  ت اجهها الت  التحتياإ

 في  حتها العشبي  اللغ   ليست  اضطشاب،  اختبار  اغي اب حي   في    العشبي  لغتنا   

 اللغ  بمشكاإ نعي ف أ  علينا يجب ف ن  ل ا كل ، العشبي ال طن بل الخض  ه ا

 بعيت نمن من  أن  شل  نشي  أ   يمكننا م اجهتها، يمكننا حتى ت اجهها  التحتياإ الت 

ل  شل  (4ث9تعام ) عما  في عقت ال   العشبي  اللغ  في متخصصي  اجتما  خب ا  ت 

 تنانلياً  مشتب   نعشضها متارسنا في اللغ  تعلي  ت اج  الت   التحتياإ أه  امشكاإ تحتيت

 :النح   تي عل 

 اللغ  باستختام اخش   ام اد مترس   من  غي ه  العشبي  اللغ  مترس   عناي  بعتمت

حيح   . العشبي  ال

 .للعصش  ام اكب امناسب القاري  يخش  ا العشبي  اللغ  تعلي  ب منهج2

 .العام مشاحل التعلي  من مشحل  كل في حتيث لغ    قام س ت افش بعتم3

 .اللغ    التعلي  تق ي  في ام ض عي  القياس أد اإ ل ش ب افتقار4

 .اللغ  تعلي  في الحتيث   التقنياإ التعليمي  امعيناإ استختام ب قل 5
 . ظيفياً  ليس منها  كثي  بالق اعت، النح  باندحامت

   اضطشابهاب النح ي  الق اعت ع ب  بث

 .لمي ع دراساإ شل  للمبتتئي  القشا   طشائ  تعلي  بافتقار8

ي بانتقا 9  .الفصيح  اللغ  شل  الطفل عامي  من التعلي  في الفجا

 الصش في ال احت  اماد  كتب بي  ام اد؛بل كتب بي  اللغ    ب اضطشاب امست   ةت

 .ال احت

اً  ماضي   تشا  حاضشه بنتا  التلمي  تصل ا  النص  ب دراس  ادبتت  أثشه يظهش  

 .في حيات 

 .ادب تتريس في الحاضش عل    اما ب طغيا 2ت

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D9%26sourid%3D15&ei=zo5XVKv4DuXCsATG_ICgAQ&usg=AFQjCNGeIpi8Tr0OuiiR8UakY_JMGrcsxA&bvm=bv.78677474,d.cWc
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D9%26sourid%3D15&ei=zo5XVKv4DuXCsATG_ICgAQ&usg=AFQjCNGeIpi8Tr0OuiiR8UakY_JMGrcsxA&bvm=bv.78677474,d.cWc
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D9%26sourid%3D15&ei=zo5XVKv4DuXCsATG_ICgAQ&usg=AFQjCNGeIpi8Tr0OuiiR8UakY_JMGrcsxA&bvm=bv.78677474,d.cWc
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 .مست اه   انخفا  امتخصصي  امعلمي  عتد ب نق 3ت

 .العصش فص  عن امتارس في التامي  يتعلمها الت  اللغ  ب بعت4ت

ع باإ5ت  .العشبي  الكتاب  ب 

 :يحتي ما شل  باإضاف  ه ا
 اللغ  تعلي  في الحتيث  الي ب ي  الطشائ  بتطبي  العناي  ضعش. 

  بها امعلمي  اهتمام  عتم العشبي ، باللغ  امتعلق  امترسي  امناشط قل. 

 في الق اعت ه ه  قص ر  العشبي ، الباد في الطاب يتعلمها الت  إما  ق اعت اختاف 

 .القشآني بالشس  ربطه 

  العشبي  اللغ  تعلي  في امترس  تب لها الت  الجه د عل  إعام  سائل تحثي. 

 العشبي بالخط العشبي  اللغ  مترس   عناي   عتم التامي  خط   في الظاهش الضعش. 

 إما   التعبي  الكتاب  في الضعش . 

ه ه ايام  بما   في  العششين الحاد  القش   في العشبي  اللغ  ي اج  ما أخطش من  يظل   
ى العشبي   إنجلي ي ( للغ  لغ ال(مقتمتها  في اجنبي  اللغ  منافس  ه  الع م  بعصش يس

ى  بما ى بما للغ  امستمش التحت  جانب شل  )اللغ  ثنائي ( يس  اللغ  اند اجي  يس

 (بت -5،   2تة2كنعا ، علي )أحمت.للفص   م احم  العامي 

 العشبي : اللغ  عامي  طشي  في عقباإ
 عاميًا، ا ل  امشتب  بي العش  اللغ  بل  د    الحيل ل  شحنها من حقيقي  عقباإ هناب   

 لغتنا، بعظ   تبجحنا شنالتها في ينفع  ا عملي ، فعال  معالج  تستل م العقباإ  ه ه

ال العشبي  اللغ  عل  يع د لن ذلم كل بل  قتاستها،  باغتها،  جمالها   لن  النفع، باإ

 .العشبي  اللغ  عامي  تح   د    الت  العقباإ قيت ي ح ل
 اللغة: حامل :أول  العقبة

 تتعلمها، فحنت تمارس لغ ً  دمت فما ممارستها، في يكمن لغ  أ  لتعل  طشي  أيسش ش     

 اللغ  رأينا  شذا.الصع ب  في غاي  محخ اً  يحخ  اللغ  تعل  ف   عتمت اممارس  ش   أما

 يعت  انجلي    لرج كل أ    اليسش؛ السه ل  في غاي  عملي  ممارستها ف   مثًا، إنجلي ي 

 أ  إنجلي ي  اللغ  تعل  أراد من يمكن الطفل الصغي  حتى بل اللغ ، ممارس  الحاً  محاً 

ل في مت افقاً  كام   سيجت مع ، اللغ  يمارس  شذا لكن .إنجلي ي  اللغ  مع ق اعت ا

 يشيت ا الي م عشبي اللغ  ال حامل أ   ذلم إشكا ، في غاي  فاأمش العشبي  اللغ  شل  رجعنا

 ق اعت اللغ  مع تت اف  ممارس  ممارستها عل  قادر غي  فه  ممارستها أراد  ش  ممارستها،
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النخب  مست    عل  حتى بل فحسب، امتعلمي  غي  عل  مقتصشاً  امش ه ا العشبي ، ليس
 .فيها شي  ا سليم  عشبي  بلغ  يتكل  مثقفاً  تجت أ  النادر فمن امثقف ،

 اللغ  بخاف حامل سقيمها، من اللغ  صحي يمي  ا العشبي  اللغ  حامل فامشكل  أ     

أ   الطبيعي  من ك لم، ليس ه   ما لغت  من صحي ه  ما تميي  عل  قادر   فه  إنجلي ي 
اً  قادرين  ليس ا  بل -أربابها من ُتمارس ا الت  اللغ   خليق  تك    لن -ممارستها عل  أ

 .العال  في ا ل    اللغ تك   بح 
ون ضعف :الثانية العقبة  امعرفي: امخ

 كا  ف   في ، ما قيم  في تكمن ال عا   قيم   عاً ، شا ليست امطاف نهاي  في اللغ    

 د اعي أه  من أ   نجت  ل لم شلي ، ُيلتفت  ا ب  ُيعنى بحا جتيش  فارغًا ف ن  عارياً  ال عا 

 .حتيث   عل م معارف من تكتن ه ما ه  عصشنا الحالي في ي إنجلي   اللغ  تعل 

 شذ  كيش إنجلي ي ؟ للغ  شدراك  د     متمي اً  عاماً  يك    أ  الي م طبيب أ   يستطيع فهل

 شنما ث  يستجت؟ ما ل  ُيشتج  من ي مياً  ينتظش هل الطبي ؟ البحثي  سي اكب التط راإ

 يستطيع ا الطبيب كا  ف   إنجلي ي ، اللغ   هي ها،بلغ  مبتكشي الطبي  ابتكاراإ تك   

 رجااإ مع الحا  ه   ك لم ه ه ابتكاراإ؟ سي اكب فكيش إنجلي ي ، اللغ  شدراب

 .اخش   الفن   

 ال   الحضار    الك  امعشفي امخ    ه  لغ  بح  اهتمام معايي  أه  أحت شذ ،   

  عل م معارف من الي م العشب لت  ماذا :هش  الج   السؤا  يق دنا شل   ه ا تحت ي ،

 العشب ينج ها الت  امعشفي   إنجاناإ العلمي   ابتكاراإ ابحا  مقتار  ما حتيث ؟

 http://web.worldbank.orgسن يًا؟  
 العل  البحث عل   حتها شسشائيل شنفا، أ   علمنا شذا عشبي باحث أ  يعي    الخجل ش   

 في العلمي  البح   مسعت، محمت مجتمعً ب )ياق إ، العشبي  لت ل ا شنفا، كل يف ، 

 http://www.saaid.net/Minute/197.htm مجتي ( ، غي  العشبي العال 
 تع د ا الشؤ   الت  عل  الضخ  باإنفا،  انشغلت اشتغلت العشبي  الت    أ  ذلم ،

 كمالياً  أمشاً  التعلي   أض   العسكشي ، الشياضي  كالشؤ   م اطنيها، عل  بالنفع

 .تحسينًيا
  ا غي ه، عل  عال  يعيش  اله ا ، الضعش غاي  في الحتيث العشبي امعشفي امخ    ش     

 ال   امعشفي امقتار ه  لغ ، أ  تعل  د اعي أه  من أ   معل م   بش    ي كش، غي ه يمت

 العشبي ، اللغ  تعل  اإعقب من ُيعت  العشب عنت الك  امعشفي ضعش ف    علي  تحت ي ،

 .عنها النظش شف د اعي  من
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 العشبي: الفن عن العشبي  اللغ  غياب :الثالث  العقب 
 أم أفاماً  أم غنا ً  أكا  س ا  الفن ، ال اقع في تجستها ه  لغ  أ  انتشار  سائل أه  من   

 انتشار في حشاً سا د راً  الفني  للد اإ أ  ذلم الفني ، اد اإ من أم غي  ذلم مسشحياإ

 .اد اإ تلم اممارس  في اللهج  أ  اللغ 

  شذا العشبي، ال طن في اللهجاإ أشهش من تعت نجتها ف نا امصشي  اللهج  شل  جئنا ف ذا

 الحا   ك لم امصشي ،  امسلساإ افام شي   أهمها من أ  نجت للسباب،ف ننا عتنا

 يشاهتها الت  امشيكي  افام ه  امل انتشارهاع   أه  من ف   إنجلي ي ، للغ  بالنسب 

حت امايي ،  في ممارستها تت  فا العشبي  اللغ   الغشب،أما الشش،  في امفضل  افام  أ

 الفني ب اد اإ

ى للطفا  مسلسل الساب  في هناب كا      يتحتث    اممثل     كا  "سمس  يا افت" ُيس

 -اطفا  اسيما- الناس جعل في كبي  أثش امسلسل له ا كا   قت العشبي  الفص ، اللغ 
 افام جميع كانت ل  بالم فما  احتًا، مسلساً  كا  ه ا.فيما بينه  الفص  يتحتث   

 فئ  سيما ا امجتمعاإ عل  ضش ر ً  ذلم سينعكس الفص ؟ بالتحكيت باللغ   امسلساإ

 .منه  الشباب

 بامسلساإ امتعل   ه  الفن، من غي  ج   في العشبي  اللغ  استعما  عاد  الي م   

 يمكن ا الصغي  الج   ه ا لكن الفص ، باللغ  اممثل    فيها حيث يتحت  التاريخي ،

 .الساح  في  حيتاً  تغشيته من خا  امطل ب الت ر  يؤد  أ 
ل  :الشابع  العقب   العشبي: إعام عن العشبي  اللغ  حض ر  ض

ابع عل  تعت  قن اإ ستثنيناا ما شذا     أنها تتعي الت  القن اإ معظ  ف    ال احت ، اليت أ

 نششاإ في تتحت  الت  القن اإ تلم  حتى م يعيها، بلهجاإ في بشامجها تتحت  عشبي 

 في  ا الضي ف مع م يعيها ح ار في ذلم تلي م ا الفص  ف نها العشبي  باللغ  أخبارها

 .اخش   الب امن

 يشيت ممن طابها يشاهت أ  تشفض -امثا  سبيل عل - امشيكي  ج رجتا    جامع   ش   

 القنا  أنها الفضائي ؛ الج يش  قنا  باستثنا  العشبي  القن اإ العشبي  جميع اللغ  تعل 

 اشم امش  ه ا .بشامجها جميع في الفص  اللغ  العشبي  بح  تتحت  تلي م الت  ال حيت 

ُت  أن   من لها  استما  إعام  سائل أ  متابع  العشبي ؛ اللغ  تعل  مشيت  مهم  من ُيعق 

 امهم ب  لي  تعسشإ ه ه فقتإ ف ذا ما، لغٍ   شجاد   عل  شعان  ال سائل أكر 
 العشبي : للغ  باانتما  اعي ان تا    :السادس  العقب 



 جما بلبكاأ.                                                 المدونة

م5002هـ الموافق لـ: مارس ٦٣٤١جماد الثانية                 (30) ثالثالعدد ال  152 

 طاب عل  استقشائي  عملي    يجش  الفضائي  القن اإ شحت  في بشنامن هناب كا   

 يتحتث    عنتما شا متع  يجت    ا أنه  الطلب  أحت ف كش في لبنا ، الثان ي  امتارس

 . السخشي  التهك   ج  عل  شا فا يتكلم نها العشبي  اللغ  أما الفشنسي ، اللغ 

 من ثي فالك الشتيت، للسش  عنت كثي ين امعيش ال اقع يعكس الشاب ه ا قال  ما   

 من أكر  بل العشب، باد في عشب  ه  العشبي ، غي  أ اده  مع يتحتث     با   امهاإ

 .العشبي  اللغ  ماد  در س من أبنا ه ُتعفي أ  امترس  من من يطلب هناب أ   ذلم

ظام العال   الجتيت: علي  في ظل  الن  غ   الت   الل 
علي  من القضا    يا امهم    اساسي   في أ   مشش   يهتف شل  تعت  قضي  اختيار لغ  الت 

مي ،  هي  ت  تنقل عب ها العل م  امعارف شل  امتعل  غ  هي القنا  ال  علي ، فالل  تط يش الت 
ت   م ن ،  هي ال سيل  ال  م   عن فهمه   تفاعله  مع ما يتعل  ت  يعب   بها امتعل  ادا  ال 

جال ال    يحقق ن  في  استيعاب ام اد  امختلف   فه  دقائقها يقاس بها مت  الن 
ع ب    تطبيقاتها امتن  

علي ، فليس امش مقص ًرا عل       هناب ع امل كثي   تخضع لها عملي   اختيار لغ  الت 
ل في مثل ه ه القضي   ع امل أخش  من  غ ي  ، بل تتتخ  عليمي    الل  ابعاد الي  ب ي    الت 

غ ،  هي ذاإ تحثي   ق     سلط  طاغي ، بحيث يصب امش كحن   خاضع لها خار  الل 
ي   أ   تحثي  ي كش في  ع ب  من مكان   خص  غ   ما تتمت  هاي ،  ا يك   لل   حتها في الن 
ماإ بقائها، فه   غ  ا تنفصل عن مق   ح  شل  أ   الل  مقابلهاب  لعل  في ه ا ششار   ا

   هي لسان ،  متفاعل  بق    مع ا ضا  منتمج  انتماًجا شتيًتا في بني  امجتمع ال  
ت  يحياهاب فليس هناب شم   ياسي    اقتصادي    اجتماعي   ال  كما يصش ل ج    –الس 

غ  ه  عتم كفا   أهلها  ضعفه   -شد اردن ت  تقش  را  ضعش الل  أ   أق   الع امل ال 
ع بق    اقتصادي    تقني   عالي ب  (ب(John Edwards,  1985, P50 في مقابل  خش ال    يتمت 

غ    يتجاهل  -رغ   ض ح  –ش   ه ا ارتبا      أحياًنا من يناد   بالحفا  عل  الل 
غ  ليست مستقل   عن ال اقع،  ا يمكن الفصل بينها  م بها؛ فالل  مس  ،  ضش ر  الت  ام 

ش تحثيً ا عميًقا في تع ي  مكانتها   ج دها أ  في شضعافها  تنحيتهاب   بي  ع امل أخش  تؤث 
ت  يفشضها  باإ الجتيت  ال  ( للمتطل  ش العملي  )الب اغماتي  كي  صاا مباشًشا بالت  صل ات  ها تت  شن 

ياس    امتغي  ب  ال اقع اقتصاد    الس 
 John Edwards,  1985, P92) ب) 

س  املكي   للعاقاإ الت  لي   في لنت  ه ه امسحل ؛ فقت ذ    نت امؤس  كشإ أ    قت بي 
ش ر  شل  ذلم ت عل  الش غ   م   لغ  أخش  شذا دعت الض  اس قت يغي     لغته ،  يتعل  الن 
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ها لغ  مساعت  أ  ثاني ، ف    اجيا  امتاحق   غ  الجتيت  سُتتعل  عل  أن  من أ   الل 
 Royal Institute of).ستميل شل  استعمالها استعماا متنامًيا في كل  امجااإتب

International Affairs,  1963, P 287) 
غ   اقتصاد أ  الق        ارسي  شل  العاق  ال ثيق  بي  الل  لقت أشار كثي  من الت 

اني  في ا ل  تحثيً ا قت يصل أحياًنا شل  درجاإ  بمفه مها اكر  شم ا،  مت  تحثي  الث 
هميش؛ فقت ذكش د رين أ   تال ا  ل غ  يبقى ما دامت قص   من إضعاف  الت  ل 

ل ع امل مساعت  لها،  لكن شذا أثبتت لغ  أخش   ش ف اقتصادي    اجتماعي   تمث  الظ 
اني  سيبتأت غ  الث  ها تملم قيم  أعظ ، ف    تح ا شل  الل    .أن 

غ   ا ه   -كما يش  كثي    –فاإخا لل  ر في أرضي   اقتصادي   ق ي   أكر  مم  متج  
 ري   أ  تشاثي   مستقل  بمشتبط بحبعاد حضا

ياسي       ش ف اقتصادي    الس  غ   الظ  ابق  شل  ق    العاق  بي  الل  ش   إشاراإ الس 
مي  بها ت داد رس ًخا  ثباًتا في ه ا العصش؛ فمع شفشاناإ الع م    اجتماعي   للمتكل 

ظام اقتصاد   الجتيت،  الث  ر  امعل ماتي    انفجار ام عشفي  امتسار  في مختلش  الن 
حثش من مظاهش الحيا  في كثي  من  غاإ مظهًشا سشيع الت  حت الل  حق   العل  أ
غ ي   للغاإ الق ي  ،  باإ في  ج  العملق  الل  م د أ  الث  امجتمعاإ، غي  قادر عل  الص 

غ  إنجلي ي  ؛ فقت عا اقتصاد عل  كل  امظاهش اخش  في حيا  اس،   بخا   الل  الن 
غ ، في  ظش شل  الل  ب  الخسار ،  تح    الن  بحت كثي  من القي  تقاس بمقياس الش   أ
ها  ظش شليها عل  أن  ها عام  أساسي   لله ي   ال طني   شل  الن  كثي  من أج ا  العال  من أن 
،، في  ر   بحت تس   سلع  تس يقي   منفصل  عن اله ي  ، بل ش   اله ي   نفسها أ

غ بمنتجا  Monica)إ تشاثي   كالش ق   ام سيقى  الحشف اليت ي   منفصل  تماًما عن الل 

Heller, 2003, P474 )ب 
غ  بما يكتنش حيا  امجتمع من     ش الل  ت  يظهش فيها تحث  علي  ه  أكر  امجااإ ال   لعل  الت 

خ   القشار  باإ سياسي    اقتصادي    اجتماعي   جتيت ،  ل لم نش  مت  في كثي  من  تقل 
علي ، ا أسباب تشب ي   أ  تعليمي    غ  إنجلي ي   لغ  للت  الت    منساقي   را  اعتماد الل 
د القشار، بل الج انب  غ  ام  ه  ال    يحت  علي  بالل  خالص ، فليس الجانب الي  ب    للت 

ش  حي   ل ع امل مؤث  ت  تضغط بق     تمث  ياسي    اقتصادي   هي ال  يك   الحتيث الس 
علي ب غ   الت   ب(Barbara Trudell, 2007, p553)عن الل 

علي      علي   الق    مشتبطا  ارتباًطا عظيًما في ه ا العصش، فقت تغي  إ أهتاف الت  فالت 
ياسي    علي  مصتًرا من مصادر دع  الق    الس  ب الت  ابق ،  أ عن العص ر الس 
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ش بق ،  اقتصادي   للت   ، شن   متحث  م   اقتصاد       بالت  ج  العال   الجتيت نح  الن 
 ,Levinson, B.A) ينظش شلي  عل  أن    سيل  لتحقي  امصالح اقتصادي    اجتماعي  ب 

Holland, D.C, 1996, p 16)ب 
 ل لم ظهش ما يعشف    باقتصاد امعشف ،  ه ا يشي  ششار  مباشش  شل  شت      

ف   اقتصاد في تصتيٍ  ما سب  أ  أششنا شلي  عل  لسا  بعض ارتبا  بي  امعش 
ى ل   نافس مع الق   العظ لط  أ  الت  الباحثي ب  هك ا يصب أ    طشي  شل  الق    أ  الس 
غ  ام  أ  شخشاجها من  ا ل ي   في اختيار،  ش  كا  ذلم قت يؤد   شل  تهميش الل 

علي  أ  ا ت  تحق   الق    سياقاإ مهم   جًتا كالت  معاماإ الش سمي   امختلف ب ش   اللغ  ال 
انع  القشار  كثي  من أفشاد امجتمع تقتيًشا  رها  أ  ال    شل  مصادر الق    يقت 
علي   غي ه من امجااإ  غ  ام  في الت  عظيًما،  ه ا يؤد   بت ره شل  خفض قيم  الل 

ها ل  تعت مشتبط  بالق    نافس  الحي ي  ، أن  ف ذ،  ليست ذاإ قتر  عل  الت  لط   الن   الس 
ياس   غاإ ذاإ انتشار ال اسع في مجااإ العل   امعشف   اقتصاد  الس  مع الل 

صا ب  ب(Barbara Trudell, 2007, p554) ات 
شين تحثيً ا     اس امؤث  علي  شل  أ    جه  نظش الن  غ   الت  راساإ في مجا  الل  تشي  بعض الت 
م  ، مب علي ؛ فامعل  ش  في اختيار لغ  الت  علي  تعت  من أق   الع امل امؤث  اشًشا في الت 

ش    م   أنفسه ، كل  هؤا  يؤث   أ ليا  ام ر،  قاد  امجتمع،  متيش  امتارس،  امتعل 
ه ،  تفاعله  مع  علي ب  بحسب استجابته  لتاريخه   تشا بق    في رس  سياساإ الت 

يا، ا ن   رؤيته  الخا   ح   طبيع  الس  قتصاد    اجتماعي  ال    يْحيْ ن  ُيك  
يا،  ،  ام قع ال    تستحق   في الس  غ  ام  ع ،  ح    ضع الل  علي   مخشجات  امت ق  الت 

علي   كاماب  ب(Barbara Trudell, 2007, p552)الت 
ظش في عامنا العشبي  ف        ما يحت  في  بشح  تغيي  سياساإ  شذا أردنا أ  نحصش الن 

عليمي    ساإ الت  عي الحثيث نح  الحص   عل  اعتماد اكادي   من امؤس  علي ،  الس  الت 
علي  شل  نظام  ،  انتقا  بالت  حت  عل   ج  الخص  العامي   في ال اياإ امت 

خص ،  فت اب اب للجامعاإ اجنبي   الخا  ،  تغيي  مناهج علي  في  الخ الت 
غ  إنجلي ي   يشي  ب ض ل شل  أ   عامنا العشبي   ي   الل  امتارس  الجامعاإ،  تحكيت أهم 

ظام اقتصاد   الجتيتب    ليس بمنح  عن تحثي  الع م   الن 

 (Abdel Bagi Abdel Ghani Babiker, p 105-112)ب

ح    الكبي  في سياساإ ال    غ  من أ   ه ا الت  علي  في ال طن العشبي  ا يخل   عل  الش  ت 
علي ،  تحتيث  سائل ،  استعان  بمصادر  ل في تط يش طش، الت  اإ، تتمث  من شيجابي 



 ةالمدونالتحديات"            للغة العربية في عصر العولمة " الواقعا 

ّنة"      النقديةمخبر الدراسات اأدبية                             مجلة " المد  
155 

بك  العامي  ، شا أ   آثاره  رها امصادر إلكي  ني    الش  ت  تتصت  ع  ال  عل   امتن   الت 
صل بامحافظ  عل  ا غ  العشبي   السلبي   ا تخفى عل  أحت، خا   فيما يت  لُه ي     الل 

م بالقي   مس  اريخي    الي  اثي   للمنطق   الت  ي   الت  ماسم اجتماعي   تقتيش الخص   الت 
ياقاإ  ًحا في الس   التقاليت إسامي  ، فقت بتأإ ه ه القي  تي اجع تشاجًعا  ا

ت  تحا   أ  تحف  لها مكانته عليمي   امختلف ، رغ  بعض الجه د ال  ا  تماسكهاب لقت الت 
امي ،  علي  في امجتمعاإ العشبي ،  غي ها من امجتمعاإ الن  ى بع م  الت  نتن عما يس 
ته   ي  مي   خص  ل ه ي   امتعل  ت  تشك  ش الج هشي   ال  ت للعنا تانسحاب حضار  
ي   ه ه  م   أنفسه  ا يشعش   بحهم  ب امتعل  اريخي    الق مي    إنساني  ب  أ الت 

اته   مستقبله ب فالع م  بمعطياتها الخا   ال ش  د رها في تشكيل نخصي  عنا
ر  ى اجناس  اعمار ُتصت  مي  من شت   تقنياتها القادر  عل  ال    شل  كل  امتعل 
ت  من منظ رها  يت   اشيا  الجي  حثي  للحيا  الج  راإ مغشي   ق ي   الت  باب تص   للش 

ن  بني  تص    ، مك   باب بشغب  ق ي    ت ، الخا  ري   جتيت  ما يجب أ  يطم شلي  الش 
ت   ماإ الحيا  الجي  ق  لعتم امتاب مق   شتيت، يصاحبها أحياًنا شع ر بالحشما   الن 
جانس  ى بالت  ج  بالعال  نح  ما يس  ت  تفشضها الع م  عل  العال ، ش   الع م  تت  ال 

قافي  ال    تتا ى في  الفش قاإ    ع ب،  تطغ  في  الث  قافي   للش  اإ الث  ي  الخص 
ع بب حت  امشيكي   لكل  الش  رها ال اياإ امت  قاف  تصت    ر   حيت  للث 

(Suarez-Orozco, Marcello M (editor), 2004 , p19) 
علي     ها في كثي  من أنظم  الت  ، ف ن  غ  ام  استجاب   -ف ذا أردنا أ  نحصش الكام في الل 

ب ظام العال   الجتيت  شفشاناإ الع م   انفجار امعل ماتيمتطل  تي اجع تشاجًعا  -اإ الن 
صشيحاإ  ظش عن الت  اني ، بغض  الن  غ  الث  مستمًشا،  تصب في كثي  من احيا  الل 
غ  ام   تقتيشها،  ا يقتصش امش عل  الجانب  الش سمي  بضش ر  امحافظ  عل  الل 

يا س   أ  الس  اس عام  ،  في ه ا ششار  الش  ها آخ   في الي  اجع عنت الن  س    للمسحل ، بل شن 
ماإ الق    في امجتمع،  عل  رأسها  غ  بمق   ح  شل  ما سب  أ  ذكشناه من ارتبا  الل   ا

ب   قن   م العل    الت  قت   اقتصاد  الت 
ام    غ  ام  في كثي  من امجتمعاإ الن  ه   بالل  ي ، كالت    العشبي   مثا،  يبت  أ   الن 

ب ب   الجه د العظيم ،  استثمار الكثي  من ام ا ،  خط   عمل تستغش،  عمل  يتطل 
يتها  ،  اقتناًعا بحهم  غ  ام  ادق  في ختم  الل  نمًنا ط يا،  شراد  ق ي  ،  رغب  حقيقي   

ه   بامجتمع  إسهام في تط يشه  تمكين ب    ه ا أمش تستثقل  كثي   د رها الفاعل في الن 
غ  إنجلي ي   لغ   ساإ الش سمي   حي  تقارن  بمسحل  اختيار الل  من الحك ماإ  امؤس 
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ي   كثي  ، قت ا تشاها تستح   أ  ُتْب   في  باإ ماد  علي ، شذ ش   ذلم يعفيها من متطل  للت 
ت  تقيس الش   تائن،  هي ال  ها    شح  يبت  لها غي  منطقي  أ  غي  مضم   الن  ؤ   كل 

علي  الي م خاضًعا مقاييس  ب اختيار لغ  الت  ي ب فقت أ ي  ب  الخسار  اماد  بمقياس الش 
م بالقي   مس  ،  الت  غ  ام  بعيت  كل  البعت عن امحافظ  عل  الُه ي    الي  ا ،  تقتيش الل 

ت  الخا   بامجتمع،  أخ  ينح  نح  استجاب  للمتغي  اإ العامي   امت  الت  امتسارع  ال 
م  قت  غ  إنجلي ي  ،  جعلتها امصتر ا    من مصادر امعشف   العل م  الت  ارتبطت بالل 
علي  عل  اختاف مجااتها  مست ياتهاب  ت  تنتن بها م اد  الت  ،  اماد   اساسي   ال  قن   الت 

خب ،  لغ  الق   ،  لغ   ها لغ  الن  ب ينظش شليها عل  أن  ف ذ، في حي  ينظش شل  كثي   أ الن 
ب ي   القب   العال   ها تفتقش شل  ام ض عي    العلم  غاإ الي م عل  أن   Barbara)من الل 

Trudell, 2007, p554)ب 
 خاتـمة :

  امعارف الت    داب العل م  باندهار بها، تنط  الت  ام  بحيا   ت دهش تحيا اللغ  ش    

 هي   الثقافي،  الفكش   العل  باإنتا  تق    فاللغ  ، امجااإ مختلش في أهلها يبتعها
 تعشضت  قت ، أهلها ه ي  عل   تحاف  ،  امعشف  بالعل  العال  في  تنتشش نفسها تفش 

 أ  شم  ا ،  البقا  استمشار تعال  ه بفضل  استطاعت عتيت  لحش ب اللغ  العشبي 

 اللغ  حف  في الكبي  العامل ه  بحفظ   تعال   سبحان ه تكفل الكشي  ال   القشآ 

 عل  أضفى  قت الساحش،  البيا  امبي ، العشبي الكتاب القشآ  الكشي ، لغ  فه  ، العشبي 

 حتى امتي  ه بحبل  نتمسم تعال  ه كتاب شل  ،فلن جع القتاس  العشبي  ششف اللغ 

 إسامي ب ه يتنا العشبي    عل  نحاف 
 مراجع :قائمة ا

ش   التحتياإ العشبي  كنعا :تاللغ  علي بأحمتت  شل  مقتممعالجتهات، بحث   سبل امعا
غ  الت لي امؤتمش  امجلس(، الت ل  الفشد امجتمع مسؤ لي  :عامي  لغ  العشبي )العشبي  لل 

غ  الت لي  2تة2مارس )آذار(  23 –9ت، بي  إ ، لبنا  ، الي نسك   مع بالتعا    العشبي  لل 
 ب

ي:ت  ي نس، السعيت، ببت  ،2  الناطقي  لغي  اللغ  العشبي  تعلي  في اساس   الكتاب فت

 ب983ت العل م،  الثقاف  للي بي  العشبي  امنظم  :بهات،ت نس
 بهات، الناطقي  لغي  العشبي  اللغ  لتعلي   الثقافي  امعجمي  اسس :ت برشت  طعيم 3

 ب 982تامملك  العشبي  السع دي  ، القش  ، أم جامع  امكشم ، مك 
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الح بلعيت ،ت اللغ  العشبي  في مجتمع امعشف ت ، الطشي  شل  مجتمع امعشف   أهمي  4 ب
 ب9ةة2نششها باللغ  العشبي  ) ضمن أعما  امجلس اعل  للغ  العشبي (،

 جامع  - لغاإ ال  داب مجل  -الع م  ت ،اثش  تحتياإ العشبي  بعمش بن طشي  : ت اللغ 5

ت   ب8ةة2،ما   السابع العتد الج ائش،  رقل ، ، مشبال قا
ح   العلمي  الحتيث ت، مكتب  الساعي، ت بغني  كارم السيت،ت اللغ  العشبي   ال

 بة99تالشيا ، 
 البشش   الت نيع دار الع م ت، ريال   الحضار   التخلش بي  إسامي العال  البنا:ت بفؤادث

 بتةة2، ا ل  بع الط إسامي ،

 شل  مقتمت، بحث اخش   اللغاإ عل   أثشها العشبي  اللغ  أهمي :ت عشيش خضش محمتب8
غ  الت لي امؤتمش  امجلس(، الت ل  الفشد امجتمع مسؤ لي  :عامي  لغ  العشبي ) العشبي  لل 

غ  الت لي  2تة2آذار( مارس ) 23 –9ت، بي  إ ، لبنا  ، الي نسك   مع بالتعا    العشبي  لل 
 ب

http://web.worldbank.org9 . 

، " ، غير العربي العالم في العلمي البحوث مسعد:" محمد 01. ياقو  مجدي

http://www.saaid.net/Minute/197.htm 

00.John Edwards, language, society and identity, basil Blackwell, Oxford- 

New York. 

12.Royal Institute of International Affairs, Nationalism,  London: Frank 

Cass, 1963. 

13.Monica Heller, Globalization, The new economy and The 

coomodification of language and identity,  Journal of Sociolinguistics 7/4 

,2003. 

14. Barbara Trudell, Local community perspectives and language of 

education in sub-Saharan Africa communities, International Journal of 

Educational Development 27, 2007. 

15.Levinson, B.A, Holland, D.C, The cultural production of the educated 

person: an introduction. In: The cultural production of the educated person: 

an introduction: Critical Ethnographic of  Schooling and Local Practice, 

State University of New York, Albany, 1996. 

http://web.worldbank.org10/
http://www.saaid.net/Minute/197.htm


 جما بلبكاأ.                                                 المدونة

م5002هـ الموافق لـ: مارس ٦٣٤١جماد الثانية                 (30) ثالثالعدد ال  158 

16.Abdel Bagi Abdel Ghani Babiker, Higher Education, Globalization and 

Quality Assurance in the Arab State. 

17.Suarez-Orozco, Marcello M (editor), Globalization: Culture and 

Education in the New Millennium, University of California Press, 2004 . 

 

 



ائية  ية الر القناعؤ قراء في الرا  الر  ةالمدون                 الوجه 

ّنة"   النقديةمخبر الدراسات اأدبية                              مجلة " المد  159 

ية الروائية                ة في الراوي و الر  الوج والقناع/ قرا

 د/ عبد ه شطاح                                                                       

 2البليدةجامعة                                                                         

ي  هل يكفي تحتيت     الشؤي  امتحكم  في السشد  في بنا  امنظ ر الش ا
ي من خا  مفه م   حتها أ  تت  عل  أننا استفتنا من مقارب  الن  الش ا
 جه  النظش؟ب السؤا  يجعلنا نترب كيش يحخ  مفه م الشؤي  كامل أبعاده في 
ي،  كيش يمكن ت ظيش قترت  التحليلي  في تعلق   تحليل الخطاب الش ا

يةالفن ، بما يجعل من البحث في أبعاد تلم العاق  السلط ي  بالجان ب البنا
 امنظ ر بي  الشا    الشخصي  الش ائي   تبعاإ ذلم عل  مست   الشؤي  

 درج  قص   من اهمي ب  عل 

ية  .ت  :اموضوعيةالر

تجتر إشار  شل  أ  الشؤي  من الخلش تمثل ما عشف بالشا   العلي  ال   
التقليتي  الت  ل  تخش  في رؤيتها عن ت الـ )أنا( أ  )ه ( ف ما أ  طبع الش اي  

تعش  الش اي  باأنا امتكل  أ  بضمي  الغائب،  في كل نجت السارد أ  الشا   
ي لنا بمعشف  ما يعشض   ما ل   ها  ي  عليما بكل     عن احتا   نخ 

كاسيكي غالبا في   أن  ت يستختم الحكي اللحمداني ب أما حميت تيعشض بت
ه ه الطشيق ،  يك   الشا   عارفا أكر  مما تعشف  الشخصي  الحكائي ، شن  
يستطيع أ  يصل شل  كل امشاهت عب  جترا  امنان ، كما أن  يستطيع أ  

 ب2يترب ما يت ر بخلت ابطا بت

هنا يفي   أ  نت قع  الفضا ؟رؤي  الشا   العلي  في بنا    كيش تتحك     
ش امشاهت امكاني  انطاقا من امساف  الت  تفصل  حياديت   امطلق  في  

عن ال اإ امترك  محيطها،  لل شائن الت  تشبطها بفضائها ال   ه  مح اها 
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ل مع امحيط  من العال ،  بالتالي تغييب الجانب انفعالي اممي  ل اتي  الت ا
ما يفسش التياذ  حينما تنط  الشخصي  ب حساسها بالفضا   أشيائ ،  ذلم

يل  هشبا من إفصال عن م قع   ي بهنتسي  امكا   خط ط   تفا الش ا
من العال  ال   يحشب في  خي   الشخصياإ الت  يحخ  بشقابها  مصائشها، 
ي متشبث  حيث ت ش  استعما  الشا   العال  بكل     يعن  أ  الش ا

في السيطش  عل  امجتمع بالام قعب بيت أ  ه ا التشبث ين  حينا عل  الشغب  
يبت ي راغب في خل  مجتمع ر ا ي،  يت  أحيانا عل  أ  الش ا  ب3الش ا

تتناف  السلط  امطلق  الت  يتمتع بها الشا   العلي  في بنا  )امجتمع     
ي( مع ديم قشاطي  الن  امتمي  بتعتد ا اإ  الش ا   ام اقع،  الش ا

م ر، بكل ما يعني  ذلم من جج  عن بنا   تحخ  طابع النظش  احادي  لل 
ناجح لتخيل  الشخصي  الش ائي ،  شطا، لسانها  أفعالها بالتعبي  عن  جه  

مع امكن  الت  تخي قهاب  ربما تحتي،   نظشها الخا  بالتفاعل مع محيطها 
ك لم، ن  ا عنت مقتض ى الشغب  املح  في الكشش عن شيتي ل جيا الكاتب 

ل، د   القتر  عل  تكييش  جهاإ نظش الشخصياإ بجعلها من أقصش السب
تتجمع في اخي  عنت  جه  نظش  احت  هي  جه  نظش العمل  ليس الكاتب، 
أ   جه  نظش الكاتب متح ل  مع كل تجشب   ليست نهائي  في العمل ال احت، 
شذ ت مع الشا   الكلي امعشف  يتعش  العمل أ  يك   مجشد شخبارب يخب  

تب ح اد   قص  يعشفها معتمتا عل  مصتاقيت  ه  ككاتب،  ليس الكا
ي ب بت  ب 4عل  مصتاقي  ينسجها في العمل لي 

يستطيع الشا    ف  ه ا امقب س أ  يعطي للن  مصتاقيت  امؤسس      
عل  البنا  الفن ،  أ  يضاعش من احتمالي  الن   ربط  شائج  بامشجع 

بتع   القاري شل  معارض  الن  مع العال  ب اسط  إيهام  التخييل  ليس 
الخارجي، بما يعني  ذلم من شسناد للمتخيل شل  حقيقي  العال  الخارجيب 
 هك ا ت تبت  مسحل  الشا   في خفا  الكاتب خلف ،  في ممارس  د ره كشا   
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ا يعشف كل    ، مسحل  تعن  فني  العمل، من حيث هي فني  تشتبط 
ينتن طابع الحقيقي للعمل  السشدي ، ممابني  بحسل ب السشد  بنمط ال

ي  يكسب  استقاليت   تمي ه،  يتخل  في عاق  مع قشا   ا يحا ر فيها  الش ا
 ب5القاري الكاتب كشخ ، بل يحا ر عمل  ال   كثي ا ما يفار، كاتب بت

تطشل الشؤي  ام ض عي  امبني  عل  تقني  الشا   العلي  مجم ع  من     
في  العيدلحاف  أهمها استقالي  العمل ال   أشارإ شلي  يمنى القضايا ا

امقب س الساب ، حيث ت هب بعض التراساإ، انطاقا من سلط ي  الشا   
العلي  شل  امطابق  بين   بي  الكاتب،  ه  ما يجست ج هش التباس ال   

ه تثي ه امسؤ لي  امن ط  بعن  الكاتب كما أششنا شل  ذلم في مستهل ه 
 القشا  ب

ي فنيا  فكشيا؟ ذلم      هل غياب الشا   العلي  يعن  شسقا  مسؤ لي  الش ا
ما ا يجشؤ عل  الق   ب  أحت،  قصار  الق   ش  الكاتب ل  يستطع شيهامنا 
من خا  عنصش الشا   بقيام متخيل   ف  ق اني  داخلي  تب ر أحتاث  

ع ، أ  أن  ل  يتمكن من التخفي كلي   را    الشا   ال   انتتب  للسشدب    قا

يعتب  الشا   انا الثاني  للكاتب، أ  الظل الفن  ل  متى احتان الشش       
ادائي  الت  تجعل  يش   ما يش   كما ل  أن  فعا سمع  رأ   عل  ما عل ، 
ي  تحثيث   ه  به ا أدا  من أه  أد اإ السشد امؤهل  لبنا  الفضا  الش ا

لي، بما يجعل  معب ا عن م قع الكاتب من حيث يعب  عن م اقع العال  التخيي
الشخصياإ، فاسحا امجا  أمامها لتعب  عن نفسها  فضائها متحشر  من 
ربق  قبضت  امحكم ،  حينها يك   الشا   كحدا  سشدي  قت ساه  في خل  
استقالي  العمل   ساه  في خل  ديناميكيت   حي يت ، أ  العمل ادبي 

ت مجشد م قع  ا ه  مجشد ق   م قع، بل ش  العمل ادبي، شذ ينهض ليس 
من م قع، ه  بني  عال  ا يمكن  أ  ينم  شا بصشاعي في  ه  ديناميت ،  ه  

 ب تانفتاح  عل  تعتد ا اإ  تناقض ام اقع  تفا تهابت
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انطاقا من هنا، يصب امنظ ر امكاني مشه نا ه   خش بحي يت      
ي عل  خل  نخصياإ حي  قادر  عل  النط  بص تها  فع اليت ،  بقتر  الش ا

 شبشان نخصيتها الفني  ش  صح الق   في ال عي بمحيطها،  التعبي  عن بنيتها 
الفكشي   التص ري  من خا  ذلم ال عي  ذلم إدراب؛ شل  ه ا الحت 

  في بالضبط تبت  محت دي  الشا   العلي   محت دي  الشؤي  ام ض عي
ي، أ  الخطاب ادبيت ليس مجشد تشكيل للماد   تشييت الفضا  الش ا
 اشيا  في  ر  تترب ل اتها  شنما هي تظهش في الن  من خا  ن ايا 

 بثنظش)رؤ ( لتعب  عن انبثا، عال  كامل ل  حشكيت   مجال  انفعاليبت

الشؤي   يمكن الق   ش  قشا   البني  الفضائي   استنطاقها من حيث    
امتحكم  في بنا  امكا ، ا يت  شا عب  قنا  الشخصي    عيها  ا عيها، بل 
من خا  تجاربها  خب اتها الحياتي   اجتماعي  الت  تن  عن عم  التغلغل 
امكاني فيها  في بنيتها العقلي  كلها،  ا يتحتى ذلم شا بتعتد ام اقع  ا اإ 

ل   يمي  الشؤي  امكاني   يسمها بالتعتد، الكفيل  بكشش عتم التجانس ا
كتعتد اطشاف  الشؤ   ام اهب  امشارب الت  تتخ  من  مح اها من العال ب 

ي  أ :ت تعتد الش ا   ام اقع مؤهل أكر  من الشا   الفيصل يش  سمش ر 
ي مقنع مؤثشب ذلم أ   اممثل  الشا   العال  بكل     لتقتي  بنا  ر ا

ه الحا  يختفي  يي ب الن  لعتد من الش ا ، لكل را   جه  الشا   في ه 
نظشه في الحكاي  الش ائي ب  شنن  أفضل تسمي  الشخصي  في ه ه الحا  
 تا،  أعتقت أ  الش اي  الت  تنصشف شل  تعتد ا اإ تعب  عن أ  
القص ،  هي الش    ال   يحكى في الش اي ، ليست مطلق  بل هي نسبي  

 ب8القائ  بالق  )الحكي(بتتختلش الشا   

ش  ه ه النسبي  امائ   لش اي  ا اإ بتعتد ام اقع، هي الت  تفت     
ي، من خا  الشؤي   امجا  أمام تمثل فن  أقتر عل  كشش خبايا امكا  الش ا

الت  مهتنا بها  أوسبنسكيال اتي  امناسب  لش اي  ا اإ بحسب تقسيماإ 
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 ، كما تتبت  الشؤي  ال اتي  بما هي رؤي  الشخصي  له ا امبحث ه ا من جه
ي من حيث التعشيش، شذ ت ا يش   اديب  مت افق  مع مفه م امتخيل الش ا
عن م قع ل ،  ش  كا  يش  شل  العال ، بل يش   عن الناس في امجتمع، عن 
انخا ال ين له  م اقعه  امختلف   أ اته  امتن ع ،  عاقاته  

ي، أ  يتحطش في ام قع امتصار  ع ، ل ا ا يمكن للق   ادبي،  خا  الش ا
ت، التجشب  كما يقا ،  ال   من  يش ،  شا غتا كتل   عظي ؛ هك ا يخ   

 ب 9م قفا يشيته الكاتب  تعبي ا عن  م قع  ت

بنا  عل  ما سب  يمكن الق   بح  امنظ ر امكاني يعتمت، في تبنين      
ياغت ، عل  ال أكر  من   تشك  عل  اللحظ حميمي  الت  تكشش الناتئ في   

اعتماد عل  امعم   اممتت  امنتشش، أ  ت العطش عل  امكا   انحيان شلي  
،  هي القي  الت  ةتي لت الشؤي  ال اتي  امتجج  بقي  التماهي  امي ا  ب بت
  العلي ،  الت  ا ا تفي بها الشؤي  ام ض عي  امتخنتق   را  رؤي  الشا  

تضطلع باإبان  عن كل مق ماإ الفضا ، ليس بعشقل  دينامي  العمل 
الت  تمل فشاغاإ الن   مناط   سب، لكن بتثبيط استجاباإ القشا  فح

 الاتحتيت في ب

اتية2 ية ال  :. الر

 يشم  لها بـ: ) (Vision avecالشؤي  مع : تتتودوروف هي الت  أسماها     
لشخصي  الحكائي ،  في ه ه الحال  ا تتعت  معشف  الشا   ما الشا  )س(ا

يش   ما يسمع مما يجعل  شتيت الشب  بالشا   الشاهت،  قت يتكل  بلسا  
الشخصي  فيصب  تا سشديا شل  جانب ا اإ اخش ،  في ه ه الحال  
يفسح امجا  أمام الشخصي  لكي تقتم نفسها عن طشي  العش  أ  عب  

التاخلي بما يسم للقاري بمعشف  دخائل الشخصي ،  يعشفها حميت الح ار 
بق ل :ت  تك   معشف  الشا   هنا عل  قتر معشف  الشخصي   لحميداني

الحكائي ، فا يقتم لنا أ  معل ماإ أ  تفسي اإ، شا بعت أ  تك   
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لت شليهاببب الشا   في ه ا الن   شما أ  يك   شاهتا  الشخصي  نفسها قت ت 
 3تأوسبنسكيب بينما جعلها 2تاحتا  أ  نخصي  مساهم  في القص بت عل 

 تنحصش في:

 امنظ ر ال اتي الخارجي )الشؤي  مع(ب بأ
 امنظ ر ال اتي التاخلي )الشؤي  مع(ب بب

حيث يبحث من خالها ت عن تح اإ  جه  النظش  انتقا  من  جه      
لشا   مع خطاب نظش شل  أخش ، كما يبحث في العاقاإ الت  يقيمها ا

الشخصياإ  يحتدها في  جت  نظش، في ا ل  يحخ  الشا   شكل اماح  
ام ض عي فينقل خطاب نخصيات  بكل ج ئيات  حتى الص تي  منهاب في ه ا 
ال ضع نحن أمام  جه  نظش خارجي ب  في الثاني  يحخ   ضع امقشر ال   

  ج ئياإ الخطاب  لكن  يتبنى  جه  نظش داخلي  أ  الشا   هنا ا يشك  عل
بت  ب4تيتتخل في  عن طشي  التفسي   الت ضي

تتخ  )الشؤي  مع( شكلي  سشديي  أساسي : ا   أ  يك    5تبنا  علي     
الشا   مشاركا في أحتا  الش اي  أ  شاهتا عليها،  الثاني أ  يتسي  خلش 

شل  الش اي   الشخصياإ امتعتد  لسشد احتا ،  به ه  لي  تتح   الش اي 
الب ليف ني  ام ائم  بي  ذاتي  امسش د  م ض عيت  حيث تق   هيمن  
البؤر  السشدي  ال احت  الخاضع  لتحك  امؤلش،  هي  لي  الت  أسنت شليها 

من حيث ش  مؤلفها ت يتحت  بطشيق   دوستويفسكيشعشي   باختين
ل ب جهاإ النظش،  )يفكش( ا باأفكار ب Paradoxicalمتناقض  في الظاهش 

 بحشكا  ال عي امتعتد ،  باأ اإب لقت حا   أ  يفه  كل رأ ،  أ  
يص غ  بطشيقت  بحيث يعب  من خال  عن شنسا  كامل، كما يعب  في نفس 

 ب تتال قت،  ش  كا  بطشيق  مغلف ، عن كامل عقيتت  من ألفها شل  يائهابت
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ل في الشكل الثاني ال   أششنا     شلي  في الشؤي  ال اتي ، حيث  ذلم ه  ا
ا تتح   الشؤي  شل  تفكي  معلن  شنما شل  تفكي  مت ار بحيادي   را  ا اإ 
الت  يي ب لها مطل  الحشي  في بنا   جهاإ نظشها امستقل ،  ا تتبت  رؤيا 
امؤلش شا كلحم  نتعشف مامحها بتح يل امتعتدب شنها امساح  امفشغ  من 

تتخل القاري ليسائل العمل بحثا عن ق   الكاتب  عن  ت  الن ، حيث ي
 امعن   من بي  ا اإ السشدي ب

لي  ر ائي   عن التاعي      يثي  الشا   الشاهت عتدا من اسئل ، عن معناه ك
شل  استعار  ختمات  في بنا  العال  التخييلي، ذاب أن  را  حاضش لكن  ا 

يكتفي بتقشيب امشهت شل  البصش، يش   من يتتخل، يتخ  شكل امنظار ال   
خار  محافظا عل  مساف  اعتباري  بين   بي  من يش   عن ،  يتجل  في 
 لي  السينمائي  في نقل امشهت محك ما ب حتاثي  مكاني  تخ   ل  اطا  

أوسبنسكي: عن كثب عل  امكا   أشيائ ،  يبت   ثي  ارتبا  بما أسماه 
ابعي ت حينما تتح    جه  نظش الشا   عل  نح    تتابعي من آلي  امسح التت

نخصي  شل  أخش ،  من تفصيل شل  آخش،  تسنت شل   القاري مهم  تجميع   
ش امنفصل  في  ر  ماسك ب  حشك   جه  نظش امؤلش ا  ال  هنا  ثتأ 

مشابه  لحشكاإ آل  التص يش أ  الكامي ا في الفيل  الت  تقتم مسحا تتابعيا 
 ب 8تمشهت معي بت

شل   لتولستوي ث  ينته  بعت تحليل  للظاهش  في ر اي  تالحشب  السامت     
ح  أن  ت في أمثل  أخش  من امسح التتابعي، ا يك   م قع امؤلش امكاني  ا
التحتيت، بل يك   قادرا عل  تص يش عتد من الشخصياإ الت  تحتل أماكن 

نظش شليها من  جه  نظش  احت ، ش  أ ج  أماكن ا يمكن ال –مختلف  متعتد  
الشب  الصنفي  بي  التقنياإ امستختم  هنا  بي  تقنياإ الفيل  في انتقا  

ح  بجا بت  ب9تالكامي ا  ام نتا   ا
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بي  الكامي ا  أوسبنسكييت جب التميي  هنا بي  أ ج  الشب  الت  يعقتها     
ح ن عي  الشؤي  الس شدي  من حيث م ض عيتها أ    جه  النظش، أن  ل  ي 

ذاتيتها،  عل  ه ا اساس ف   امنظ ر ال اتي يمثل الكامي ا  هي منص ب  
عل  عي  نخصي  من الشخصياإ، بحيث ا ينعكس عل  سطحها شا ما 
تشاه،  ا نش  نحن من ث  شا ما تشي  شيانا، بحيث يغيب عن شدراكنا كل ما ه  

كامي ا أميل شل  الشؤي  ام ض عي  عنتما خار  مجا  العتس ، بينما تك   ال
تك   خار  الشخصي  تقتم امشهت بان راميا  تقي ب أكر  أ  أقل من 

 التفصيل ال   تشيت شبشانهب

تحكيتا ما سب  يمكن الق   بح  الشا   الشاهت يميل شل  أ  تقني  آلي ،     
ي، أن  ت متحثش ب نجاناإ التكن ل جيا الحتيث  الت  أفاد منها  التص يش السينما

ي بشكل عام،  أد  ذلم شل  الي كي  عل  ام نتا ، أ ، عل   أ  العمل السينما
عملي  تشكيب الص ر،  ه  ما يتعل  بالبنا  ال   يقام عل  أساس من 
شه امك ن  ل ببب ظيف  الشا   هنا هي،  بشكل رئيس  ،  عاقاإ ت امن بي  عنا

قني : تقني  تشكيب احتا ب  مثل ه ا في ممارس  ه ه اللعب ، أ  ه ه الت
العمل ا يكشش عن حض ر الشا  با حض ر للشا  ب فه  غائب في بني  
الشكل، تماما كما امخش  ال   ا نشاه شا في أثشه، اثش، أ  بني  الشكل، ه  

 ب ة2 حته الحاضشبت

الكلي  مثلما ا تظهش مق ل  الفيل  في مشهت  احت،  ا  جه  نظش امخش      
في بضع  مشاهت، ك لم يتع ر ظه ر مق ل  العمل ادبي في امقطع السشد  
ش امك ن   ال احت، بقتر ما تظهش في البني  الكلي  للعمل، حيث تتحا ر العنا
للبني  تحا را داخليا،  يظهش الن   كحن  يق   با قائل، أ كح  الشا   مجشد 

ش التا خلي  تلمب  لعل  من نافل  الق   شاهت عل  ما تفشنه محا راإ العنا
ي، أ   اعتبار الشا   الشاهت تقني  سشدي  تستتعي مهار  عالي  من الش ا
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جعل البني  تق   أمش يتجا ن الشكل شل  منط  دا  للشكل، شن ، كما تش  
 ب ت2بتحشك  مضم ني شكل ت ينبن  بانبنا  العيد، يمنى 

، جعل البني  قادر  عل  النط  تت   تقني  الشا   الشاهت، في مجملها    
 قادر ، في ال قت نفس ، عل  إيهام ب اتي  نطقها  شقصا  الشا   من قيام 
العمل ادبي بق ل ب أما ما يجب التحكيت علي  في ه ا السيا، فه  ما أمحت 

بق لها ش : ت أ  تط ر الق  قت اتج  بشكل مضطشد قاسث شلي  مبكشا سي ا 
نح  حصش امنظ ر داخل  عي الشخصياإ بعيتا عن نح  امنظ ر ال اتي   

 ب 22الشا   امحيط علما بكل    بت

هنا تحضش مجم ع  من اسئل  التائش  ح   مجم   الشش   ام ض عي      
ي ليتج  ه ه ال جه  من قبيل:  ما ال   الت  دفعت بامنظ ر السشد  الش ا

يب ر سياد  نمط من الشؤياإ في مشحل  تاريخي  معين ، مثل سياد  الشا   
العلي  في الش اي  الكاسيكي   انفتال امنظ ر السشد  أمام ر اي  ا اإ 
في العصش الحتيث؟ أسئل  تفش  علينا الت سل بس س ل جيا الش اي  

دبي عن سياق  التاريخي لإجاب  عليها، مقتنعي  بحن  من العبث قطع العمل ا 
 أ  الشؤي  السشدي  ا تفي بمقصتها ما ل  تستتبع الشبط بينها  بي  سياقها 

 التاريخي  محت اها الثقافي  اجتماعيب

ي الحتيث استجاب  طبيعي  لقي       جا إ الشؤي  ال اتي  في الخطاب الش ا
قي  الحشي  ثقاف  العصش ام س م ، في جانب مه  منها، بال ا  امطل  ل

 التيم قشاطي   التعتدي ،  هي ثقاف  مترك  لتغلغل النسبي  في جميع 
امطلقاإ،  معها ال عي امي ايت بح  الحقيق  ا يمكن شدراكها من  عي أحاد  
الشؤي  أ  أحاد  الجانب، بقتر ما يمكن إمام بج انبها ب اسط  التعتدي  في 

 بؤر  السشد عل  مست   الش اي ب 
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جا إ الش اي  العشبي  الحتيث  مستجيب  للهاجس العام عنت نظي تها      
ها الحشي  التعبي ي    مي   التكافؤ في الشأ ،  ا ر بي ، مانح  بت رها نخ 
مر ي   جهاإ نظشها امتباين  عل  امست   الفكش   إيتي ل جي  الفلسفي 

ي، ربما لتع ر ذلم في امجتمع ال ا  قعيبداخل امجتمع الش ا

تفسي ا طشيفا له ه الظاهش  بق لها:ت ش  ه ه التقني   العيدالتمست يمنى     
الت  يختفي فيها الشا    را  نخ  ، لكي يقتم القص ،  كحنها تحكي نفسها 

فضا عن أنها ساهمت في دفع القص  شل  تحقي  إيهام بال اقع،  بنفسها،
ش ش ل  الحشي  الت  يعيش قمعها تشي  شل  لعب  فني ، لحاج  إنسا  امعا

بحت في  اجه   إعامي  بل الثقافي بب تت ل  عن   خا ، في نمن أ
الق  ،  تظن أ  ه ه الحاج  شل  الحض ر ق ا في ادب، هي ما قت يفسش 
ي   تشاجع الشا    غياب  خلش الشخصياإ ليفسح الكاتب بها مجا  ام

 ب23مسشل الق   ه ابت

الشأ  قت اخت  بتفسي  الظاهش  في الش اي  ا ر بي ، شذا كا  ه ا     
فاأجتر أ  تك   حاج  الكاتب العشبي شليها أمس، فاستبتاد امنظ ماإ 
الفكشي   السياسي   حتى التيني  تجعل الحاج  شل  اممارس  الشم ي  للحشي  
هاجس الكاتب العشبي، من  اللحظ  الت  انعتمت فيها أفضي  الحشي  

فضا  امتخيل امتال نسبيا ممارس  حشي  غالبا ما ت اج  بمحاكم   باستثنا 
ي بت  نخ  ، تحاكم  ك اإ   ج د غي  معتب   للمساف  الت  ينبغي  الش ا

، أ في اساس تحاك  ال ج   تب ي  نهاأ  تلتمس بين   بي  تلم الشخ 
 القنا ب

  في بنا  )امجتمع تنافي السلط  امطلق ، الت  يتمتع بها الشا   العلي    
ي( ديم قشاطي  الن  امتمي  بتعتد ا اإ  الش ا   ام اقع حيث  الش ا
تتمي  بالنظش  احادي  للم ر، بما يعني  ذلم من جج  عن بنا  ناجح لتخيل  
الشخصي  الش ائي   شطا، لسانها  أفعالها بالتعبي  عن  جه  نظشها 
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مكن  الت  تخي قها، شذ تحتي أحيانا الخا ،  بالتفاعل مع محيطها   مع ا 
ن  ا عنت مقتض ى الشغب  املح  في الكشش عن شيتي ل جيا الكاتب من 
أقصش السبل   د   القتر  عل  تكييش  جهاإ نظش الشخصياإ، بجعلها 
تتجمع في اخي  عنت  جه  نظش  احت  هي  جه  نظش العمل  ليس الكاتب، 

كل تجشب   ليست نهائي  في العمل ال احت، أ   جه  نظش الكاتب متح ل  مع 
حيث ت مع الشا   الكلي امعشف  يتعش  العمل أ  يك   مجشد شخبارب يخب  
الكاتب ح اد   قص  يعشفها معتمتا عل  مصتاقيت  ه  ككاتب،  ليس 

ي ب بت  ب24عل  مصتاقي  ينسجها في العمل لي 

مصتاقيت  امؤسس  يستطيع الشا    ف  ه ا امقب س أ  يعطي للن      
عل  البنا  الفن ، في يت  من احتمالي  الن   ربط  شائج  بامشجع من 
خا  إيهام  التخييل، ا بتع   القاري شل  معارض  الن  مع العال  
الخارجي معارض  آلي  تبحث في ال اقع عن مب راإ التخييلب  هك ا ت تبت  

س  د ره كشا   ا يعشف كل مسحل  الشا   في خفا  الكاتب خلف ،  في ممار 
   ، مسحل  تعن  فني  العمل، من حيث هي فني  تشتبط بحسل ب السشد 
ي  يكسب    بنمط البني  السشدي ، مما ينتن طابع الحقيقي للعمل الش ا
استقاليت   تمي ه،  يتخل  في عاق  مع قشا   ا يحا ر فيها القاري الكاتب 

 ب25ا يفار، كاتب بتكشخ ، بل يحا ر عمل  ال   كثي ا م

تطشل الشؤي  ام ض عي  امبني  عل  تقني  الشا   العلي  مجم ع  من     
في  العيدالقضايا الحاف ، أهمها استقالي  العمل ال   أشارإ شلي  يمنى 

امقب س الساب ، حيث ت هب بعض التراساإ انطاقا من سلط ي  الشا   
 ه  ما يجست ج هش التباس ال   العلي  شل  امطابق  بين   بي  الكاتب، 

تثي ه امسؤ لي  امن ط  بعن  الكاتب كما أششنا شل  ذلم في مستهل ه ه 
التراس ب  يعتب  الشا   انا الثاني  للكاتب، أ  الظل الفن  ل  متى احتان 
الشش   ادائي  الت  تجعل  يش   ما يش   كما ل  أن  فعا سمع  رأ   عل  
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ي  ما عل ،  ه  به ا أدا  من أه  أد اإ السشد امؤهل  لبنا  الفضا  الش ا
 تحثيث العال  التخييلي، بما يجعل  معب ا عن م قع الكاتب من حيث يعب  عن 
م اقع الشخصياإ، فاسحا امجا  أمامها لتعب  عن نفسها  فضائها متحشر  
من ربق  قبضت  امحكم ،  حينها يك   الشا   كحدا  سشدي  قت شارب في 

ل  استقالي  العمل،  ساه  في خل  ديناميكيت   حي يت ، حيث نه   خ
العمل ادبي من م قع ت ه  بني  عال  ا يمكن  أ  ينم  شا بصشاعي في  ه  

 بت2ديناميت ،  ه  انفتاح  عل  تعتد ا اإ  تناقض ام اقع  تفا تهابت

بحي يت   فعاليت ،  انطاقا من هنا يصب امنظ ر امكاني مشه نا ه   خش     
ي عل  خل  نخصياإ حي  قادر  عل  النط  بص تها  شبشان    بقتر  الش ا
نخصيتها الفني  ش  صح الق  ، في ال عي بمحيطها  التعبي  عن بنيتها 
الفكشي   التص ري  من خا  ذلم ال عي  ذلم إدراب؛ شل  ه ا الحت 

شؤي  ام ض عي  في بالضبط تبت  محت دي  الشا   العلي   محت دي  ال
ي، أ  الخطاب ادبيت ليس مجشد تشكيل للماد   تشييت الفضا  الش ا
 اشيا  في  ر  تترب ل اتها  شنما هي تظهش في الن  من خا  ن ايا نظش 

 ب ث2)رؤ ( لتعب  عن انبثا، عال  كامل ل  حشكيت   مجال  انفعاليبت

من حيث الشؤي  امتحكم  في بنا   ش  قشا   البني  الفضائي ،  استنطاقها،    
امكا ، ا تت  شا عب  قنا  الشخصي    عيها  ا عيها، بل من خا  تجاربها 
 خب اتها الحياتي   اجتماعي  الت  تن  عن عم  التغلغل امكاني فيها  في 
بنيتها العقلي  كلها،  ا يتحتى ذلم شا بتعتد ام اقع  ا اإ الكفيل  

تجانس ال   يمي  الشؤي  امكاني   يسمها بالتعتد، كتعتد بكشش عتم ال
 اطشاف  الشؤ   ام اهب  امشارب الت  تتخ  من  مح اها من العال ب 

ش  تمي  ر اي  ا اإ بتعتد ام اقع ه  ال   يفت امجا  أمام تمثل فن      
ي من خا  الشؤي  ال اتي  امنا سب  لش اي  قادر عل  كشش خبايا امكا  الش ا

الت  مهتنا بها له ه التراس ،  من  أوسبنسكيا اإ بحسب تقسيماإ 
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جه  أخش  تتبت  الشؤي  ال اتي  بما هي رؤي  الشخصي  مت افق  مع مفه م 
ي من حيث التعشيش، شذ ت ا يش   اديب عن م قع ل ،  ش   امتخيل الش ا

، عن انخا ال ين كا  يش  شل  العال ، بل يش   عن الناس في امجتمع
له  م اقعه  امختلف   أ اته  امتن ع ،  عاقاته  امتصارع ، ل ا ا 
ي، أ  يتحطش في ام قع ال   من  يش ،  شا  يمكن للق   ادبي،  خا  الش ا

ت، التجشب  كما يقا ، م قفا يشيته الكاتب   غتا كتل   عظي ؛ هك ا يخ   
 28بتعبي ا عن  م قع بت

 ية امركبة.. الر 3

ي اسمها رؤي  تجمع بي  الشؤيتي : ال اتي   ام ض عي ، حيث       هي كما ي 
تعاضت ال احت  اخش  لشس  الفضا  العام ال   تتحشب في  الشخصي ، 
 في ه ه الحال ، تتخ  الشؤي  طابع ام ض عي  أنها تشتغل عل  امست   

في التحتيتاإ  القياساإ الط ب غشافي بتحتيت ابعاد الجغشافي   تسشف 
جام،  تسع  شل  إحاط  الشامل  بامكا  ال   س ف يحت     اشكا   ا
الحت  أ  ت التمثيل الط ب غشافي البصش  مح ر ضش ر  لتسكي  القاري 

 ب   29 تنظي  خيال   تشتيب معطياإ تص رهبت

لتح يل يسه  ه ا الن   من التص يش امكاني بترج  كبي   في تشغيل ا    
ي( امؤكت   الت  ،، من حيث تعمي  ما أسميناه في ما تقتم بـ)اميثا، القشا
لاتصا  ادبي بي  طشفي لعب  القشا  : القاري  الن ،  ه  ما تق م ب  

: أثش بارعملي  )ام ضع  امكاني ( من خا  تعمي  ما يتع ه ر ا  
لتساؤ  اساس: كيش ينتن في محا لتنا إجاب  عن ا ةeffet de réel3ال اقعي

الخطاب التخييلي في الش اي  م ض عا جماليا يعيت تشكيل ال اقع؟ب  علي  
تصب الشؤي  امشكب  )م ـ ذاتي ( في شطشها ا  ،  ثيق  ارتبا ، ليس 
ي أساسا، امش ما جعل  ش امكاني فحسب بل بالفن الش ا بال 

ي غالبا ما يك   يصشل بالق  :ت ش  الحت  ال جولدنشتاين ببب ش ا
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ي ، تعطيها نغمتها اممي  ،  مم ضعا، شذ تحمل كل ر اي ، ط ب غشافيا خص 
ي يختار م ضع  أحتاث   نخصيات  في فضا   اقعي أ  عل   ر   فالش ا

 بت3ال اقعيبت

نؤكت أ  ه ه الشؤي  ا تغفل الحض ر إنساني في أثنائها،  ا تفعل ذلم     
نا عن ذلم الحض ر، بما ي يت من معشفتنا بساكن  أ  شا بالقتر ال   ينبئ

بمن ه  عل   شم أ  يتخ ه ل  سكنا،  تسعفنا ب ضا اتها مختلش العاقاإ 
امنتسج  بي  امكا   ساكن  بمست ياتها إيتي ل جي   النفسي   اجتماعي  
ي بصف  عام ، أ  امكا  ت ا يظهش شا   عل  تعمي  معشفتنا بالفضا  الش ا

من  جه  نظش نخصي  تعيش في  أ  تخي ق   ليس لتي  استقا  شنا  
، ذاب أ  إنسا ، من خا  حشكت  في امكا ، 32الشخ  ال   ينتر  في بت

يق م بشس  جماليات ، بالتعبي  عن ع اطف   انفعاات   عن طبيع  العاقاإ 
ل الت  ينسجها مع ، تلم العاقاإ الت  تتخ  أشكاا غني  جتا بال ت ا

العاطفي امي دد بي  الحميمي   العت اني ، ال ا   التمشد، الف   النف ر، 
ل بغال  ر مانسي  تشش  العاق  بينهما عل    غالبا ما يتلفع  ذلم الت ا
الغم   امسك   باأسشار،  هنا يتكشش عن باغ  عارم  مغشي  باإمعا  

ا  لساكن  فش  أ  يح   في أكنافها الشاعشي  الخاب ، حيث يتي امك
 ل   أشيائ ب 33عاقت  ب  شل  تمشك  في القلب الشاعش  

 :هوام

بني  الن  السشد  )من منظ ر النقت ادبي(، حميت لحمتاني، امشك  الثقافي العشبي،  .ت
: ت،  ةت99تسن ة  بث4، 

ي الفيصل، منش راإ اتحاد الكتاب العشب، .2  بنا  الش اي  العشبي  الس ري ، مش ر 
:ت،  ةت99تسن ة  بث5، دمش ةس ريا، 

ي في ض   امنهج البني  ، يمنى العيت، دار الفارابي، سن ة .3 ، 2،  ة999تتقنياإ السشد الش ا
:  ب93بي  إةلبنا ، 

 امشجع نفس ، الصفح  نفسهاب .4
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، بي  إة ت،  ةت98تالشا  ، ام قع  الشكل، يمنى العيت، مؤسس  ابحا  العشبي ، سن ة .5
:  ب32لبنا ، 

: .ت امت للنشش، سن ةت9امكا  في رسال  الغفشا ، عبت ال هاب نغتا ،  ، 985ت، دار 
فاق ةت نسبت ة  ، 

ي الفيصل، مشجع ساب ،  .ث ي الفيصل، سمش ر  الش اي  العشبي ، البنا   الشؤيا، سمش ر 
 بت2:

8.  :  ب32الشا  : ام قع  الشكل، يمنى العيت، مشجع ساب ، 

حفي ، شعشي  امكا  في الش اي    .9 الجتيت ، خالت حسي  حسي ، مؤسس  اليمام  ال
:ت،  ةت42تسن ة  ب229، الشيا ةالسع دي ، 

ة  .ةت ، تشجم :  محمت نجيب خشف ، مشك  إنما  9ثادب  التال ، ت فيتا  ت د ر ف، 
 ، حلبةس ريابت،  ةت99تالحضار  سن ة

: .تت  ب48ةث4بني  الن  السشد ، حميت لحمتاني، مشجع ساب ، 

:ت،  ة985تلش اي ، سي ا قاس ، دار التن يش، سن ةبنا  ا .2ت  ب95تة94ت، بي  إة لبنا ، 

ي، سعيت يقطي ، امشك  الثقافي العشبي،  سن ة .3ت ، 3،  ةث99تتحليل الخطاب الش ا
:  ب295ة294بي  إةالتار البيضا ، 

امنظ ر ال اتي يتح   من نخصي  شل  نخصي ،  من ذاتي شل  م ض عي، ف ذا نظشإ  .4ت
)أ( شل  الشخصي  )ب( فامنظ ر بالنسب  شل  )أ( ذاتي، بينما ه  بالنسب  شل  )ب( م ض عي، الشخصي 

 أننا نش  )أ(من التاخل،  )ب(من الخار ب

:  .5ت ، تشجم : جميل نصيش التكشيت ، دار 33تشعشي  د ست يفسكي، ميخائيل باختي ، 
 ، التار البيضا ةامغشببت98تت بقا ، سن ة

للمؤلش بت  الشا  ، منفشدا بالشأ   ه  يثبت امؤلش أمام  سبنسكيأو ناح  هنا استعما   .تت
جميع التنظي اإ الت  عملت عل  شقصائ  في الترس السشد ، يق   محمت نجيب التا   بصتد ذلم: 
ت  في السبعينياإ نلتقي بالش س  )أ سبنسكي(  ه   إ تنظي   متمي  أن  استطا   سط نخ  

حه  نقط  تنطل  منها السشدياإ  م قع الشا    هي العناي  بامؤلشببفه  التنظي اإ  نحامها أ  يعنى ب
يتنا    جه  النظش من خا  م قع امؤلش،  ه  أمش تجاهل  كثي  من النقاد تحت بشي  التقسيماإ 
الفشعي  امتن ع  ل سائل السشد   ضعي  الشا    ا اإ الش ائي  داخل الن  ت انظش:  جه  النظش 

: ةةة2اتحاد الكتاب العشب، سن ة  اإ العشبي ، منش راإفي ر اي  ا  ، دبرب ب دمش ةس ريا، 
 ب23

 جه  النظش في الش اي  عل  مست   امكا   ال ما ، ب ريس أ  سبنسكي، تشجم :سعيت   71
:ث99ت، سن ة4ة،  ة5تالغان ، مجل    فص  ، منة  ب258، القاهش ، 

 امشجع نفس ، الصفح  نفسهاب  71

:تقنياإ الس 71 ي في ض   امنهج البني  ، يمنى العيت، مشجع ساب ،   ب99ة98شد الش ا
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 امشجع نفس ، الصفح  نفسهاب 02

07 :  بت9تبنا  الش اي ، سي ا قاس ، مشجع ساب ، 

00 : ، 983ت، سن ة8ةب مجل  الكشمل،  ة4ةالقص  القصي    اسئل  ا ل ، يمنى العيت، 
 نيق سياب

ي في ض   امنه 02 :تقنياإ السشد الش ا  ب93ج البني  ، يمنى العيت، مشجع ساب ، 

 امشجع نفس ، الصفح  نفسهاب 02

02 :  ب32الشا  ، ام قع  الشكل، يمنى العيت، مشجع ساب ، 

ي الفيصل،  02 منش راإ اتحاد الكتاب العشب،  الش اي  العشبي ، البنا   الشؤيا، سمش ر 
:، دمش ةس ريات،  ة3ةة2سن ة  بت2، 

:الشا  :ام قع  الشكل، يمن 01  ب32ى العيت، مشجع ساب ، 

01 : ال فضل،  ، عي  للتراساإ  البح   إنساني   اجتماعي ، 94تشفشاإ الن ، 
 ، القاهش ب 2،  ة995تسن ة

النظشي  ادبي  الحتيث ، آ  جفشس    ديفيت ر بي، تشجم : سمي  مسع د، منش راإ   01
:992ت نار  الثقاف ، سن ة  ب 232، دبرب ب دمش ةس ريا، 

22 j.p.GOLDENSTEIN : Pour lire le roman, Ed : Duculot (06èm  dition), Paris, 1989, P : 

89 

ي، حسن بحشا  ، امشك  لثقافي العشبي، سن ة، 27 ، بي  إةالتار ت، ةة99تبني  الشكل الش ا
:  ب32البيضا ، 

  لـ آا  ر ب جشيي Les Gommesينقل ميشيل رايم  ، عن ر ا  بارإ، م قف  من ر اي    20
ش ال   ل  يعت ملتقى للحاسيس  الشم ن  انما مجشد مقا م  بصشي    الت  رأ  فيها تص را ث ريا لل 
 يصش عاما يختصشه شل  مست يات  السطحي ،  ه  ب لم، يجشد اشيا  من )قلبها الش مانس  (، 

ي ( مجم ع  مؤلفي ، تشجم : عبت ا لشحي  ح  ، من:التعبي  عن الفضا ، ضمن كتاب ) الفضا  الش ا
:ت،  ة2ةة2دار افشيقيا الشش،، سن ة  بت5،التار البيضا ةامغشب، 

22  :  ب ت9امكا  في رسال  الغفشا ، عبت ال هاب نغتا ، مشجع ساب ، 

 


